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Inleiding
Aan het eind van de studie Wiskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt

van de studenten verwacht afstudeerwerk te verrichten. Naast afstudeeropdrach-
ten in het k&Ier van universitair onderzoek bestaat de mogelijkheid deze met een
afstudeerstage te verbinden. Vertis by benaderde mijn afstuudeerdocent met een
voorstel voor een afstudeeronderzoek. liet door Vertis aangeboden onderzoekspro-
ject leek me interessant, omdat het voor mij mogelijk was mijn tijdens de studie
opgedane kennis in de Systeem- en Regeitheorie te verbinden met mijn interesses
buiten de wiskunde, met name in biologische, biochemische en millieukundige mo-
dellen en systemen. Na overleg met mijn afstudeerdocent H.L. Tentelman en met
Mark Geerts, Aris Witteborg en Igor Hemmers van Vertis by bleek het gevraagde
onderzoek geschikt te zijn als afstudeeropdracht.

De stage duurde zes maanden en tijdens de stage werd het grootste deel van het
literatuuronderzoek en het prograznmeerwerk verncht. Dit verslag heb ik aanslui-
tend aan de stage thuis geschreven.

Dit verslag bestaat uit 6 hoofdstukken en 4 appendices. Ilet eerste hoofdstuk
beschrijft de relatie tussen systeem en model, en het nut resp. de noodzaak van
modelkalibratie. Dc laatste sectie van dit hoofdstuk bevat de formulering van de
stageopdracht. In het tweede hoofdstuk worden de gebruikte modellen beschre-
yen. Omdat niet elke lezer geinteresseerd zal zijn in de exacte definitie van het
gebruikte model, is de eerste appendix aan deze scriptie toegevoegd. In het derde
hoofdstuk wordt een bekopt overzicht gegeven van klassieke kalibratiemethodes,
en kalibratiemethodes die al op biochemische modellen toegepast werden. In het
vierde hoofdstuk wordt een methode voorgesteld, die met (computer-) algebraTsche
hulpmiddelen probeert het kalibratieprobleem op te lossen. De tweede appendix
beschrijft een voor deze methode belangrijk algoritme.

In het vijfde hoofdstuk volgt een uitgebreide beschrijving van evolutionaire a!-
goritmes en de keuzemogelijkheden die voor elk onderdeel van een evolutionair at-
goritme bestaan. 1k heb ervoor gekozen een ruim overzicht te geven, omdat de
gebruiker van deze kalibratiemethodes een idee moet hebben van de achterliggende
principes. Er bestaat geen evolutionair algoritme, dat voor elk probleem de optimale
methode is, zodat een geschikte keuze van de parameters die het gedrag van het a!-
goritme bepalen noodzakelijk kan zijn. In het zesde en laatste hoofdstuk wordt een
kiasse evolutionaire algoritmes gekozen, de Evotutionaire Strategieen. Er worden
meerdere Evoluionaire Strategien op een aantal optimalisatieproblemen toegepast.
De resultaten kunnen behulpzaam zijn bij de keuze van een algoritme uit de klasse
van de Evolutionaire Strategieën. Bij hoofdstuk vijf en zes horen de laatste twee
appendices, één die de resultaten documenteert en één die de gebruikte termen en
symbolen verklaart. .

Vertis by
De stage vond plaats bij de afdeling ProMod van Vertis by te Veendam. Om

de lezer een indruk te geven van Vertis is de volgende beschrijving bijgevoed. Deze
beschrijving is afkomstig van Vertis by.

Vertis is een dienstverlenende organisatie op het gebied van de strategische toe-
passing van inforinatietechnologie. In aanvang gericht op AVEBE hebben de me-
dewerkers van Vertis in de afgelopen 10 jaar veel kennis van primaire en secundaire
processen opgedaan in de procesindustrie. Vertis wil binnen de toepassing van die

kennis de nadruk leggen op intergraal ketenbeheer, traceerbarheid en millieubeheer.
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Kenworden hierbij zijn duurzame produktie- en verwerkingsprocessen, kwaliteit,
proces- en produktaansprakelijkheid en verhoging van de toegevoegde waarde. Er
werken ultimo 1996 ruim 120 hooggekwalificeerde medewerkers vanuit de vestigin-
gen in Veendan en Utrecht.

De dienstverlening van Vertis heeft verschillende verschijningsvormen.

• Vens beschikt over ruime ervaring in procesautomatisering, milieutechnologie,
productie, research, logistiek, personeel, administratie, marketing en verkoop.

• Zoals in het aansluiten van buitenlandse handelspartners, verkoopkantoren en
productielokaties op een intemationaal managment-informatiesysteem.

• Of het beheren van rekencentra en locale, regionale of internationale datacom-
municatienetwerken.

Eén van de afdelingen binnen Vertis is ProMod. Deze afdeling houdt zich bezig met
procesmodellering en geeft op basis van deze modellen adviezen en oplossingen ann
de procesindustrie. Een aantal mensen binnen ProMod richt zich in het bijzonder
op het modelleren van afvalwaterzuiveringen.

De afdeling ProMod heeft een grote ervaring op het gebied van de optimali-
satie van af'valwaterzuiveringsprocessen. Modellen maken het mogelijk complexe
processen te bestuderen en te modificeren, zonder directe ingrepen in de operati-
onele installatie. Modelberekeningen helpen bij het ontwikkelen van eon optimale
regeistrategie en bij het onderzoeken van het effect van een gegeven opstelling.

Hoewel afvalwaterzuivering een typische end-of-pipe technologie is, kan modelle-
ring gebruikt worden om vervuilende productieprocessen in een vroeg stadium ann
te passen. Vertis combineert bijv. modellen van een papierfabriek met de modellen
van eon afvalwaterzuiveringsinstallatie. Data over de werking van de zuiveringspro-
cessen kan zo terug gevoerd worden op productieprocessen, en vice versa.

ProNlod heeft een grote ervaring in het modelleren van de zuivering van indus-
trieel afvalwater. Veris is nauw betrokken bij het beheer van de installaties van het
moederbedrijf AVEBE. Maar daarnaast heeft Vertis ook ervaring met het modelle-
ren en optimaliseren van installaties voor huishoudelijk afvalwater.
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1 Inleiding modellen

De stage en deze scriptie behandelen kalibratiemethoden voor een actiefslibsysteem.
Voordat de stageopdracht geformuleerd kan worden, moet het kalibratieprobleem
en de relatie tussen model en systeem nader toegelicht worden. Hierbij worden be-
grippen en definities uit de systeem -en regeitheorie gebruikt. Exacte wiskundige
definities worden in dit hoofdstuk meestal niet gegeven, deze zijn te vinden in in-
leidende boeken over dit yak. De begrippen worden wel omschreven, zodat het ook
voor de lezer die de exacte definities niet kent mogelijk moet zijn de achterliggende
ideen te begrijpen.

1.1 Model en Systeem
Een model en een systeem worden vaak als hetzelfde beschouwd. Er is een aantal
overeenkomsten, en als we over oen goed model beschikken zou men kunnen geloven
dat bet model gelijk aan het systeem is. Systeem staat in bet vervolg voor een fysisch
verschijnsel of voorwerp, zoals een electrisch circuit, een fabriek, de verzameling van
alle dieren en planten in een bepaald gebied, ook wel ecosysteem genaanid, of een
afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi).

Een model probeert een gegeven systeetn te beschrijven en kari een tekst, grafiek,
diagram, replica of een simulatieprogramma zijn. Wiskundigen geven meestal de
voorkeur aan een stelsel differentiaal- en/of differentievergelijkingen. In de volgende
secties zullen de begrippen model en systeem vaak synoniem worden gebruikt, om-
dat ook de vakliteratuur bet verschil niet altijd benadrukt. Externe invloeden op
een systeem die niet gecontroleerd kunnen worden, heten verstoringen ; externe
invloeden die wel gecontroleerd kunnen worden, heten input of invoer. Signalen of
fysische verschijnselen die het systeem verlaten heten output of uitvoer.

Dit zijn cryptische omschrijvingen voor jets dat vaak voor de hand ligt. Als we
bet ecosysteem van een afgelegen eiland beschouwen, kunnen we het weer beschrij-
yen met een aantal grootheden zoals temperatuur, windsnelheid, millimeters regen
per etmaal e.d. en deze grootheden kunnen als signaal beschouwd worden. Zo is
ook het aantal beesten op diverse tijdstippen een signaal. (In dit geval zouden de
aantekeningen van de boswachter de signalen kunnen zijn).

)qsteejjj}itL

Figuur 1.1: Een eenvoudig model van een algemeen systeem

1



2 1 INLEIDING MODELLEN

Een goed model zou dus ook dit onderscheid maken tussen de verschillende soorten
signalen om een adequate beschrijving van het systeem te kunnen geven. Een sim-
pcI algemeen systeem met input u(t), output y(t) en verstoring e(t) kan als plaatje
(figuur 1.1) of als functie gemodelleerd worden:

y(t) = fe(u,e,t) (1.1)

9 staat voor alle grootheden die (nog) onbekend zijn. Er bestaan in wezen twee
mogelijkheden om een model te verkrijgen. Als alle processen die het systeem be-
palen bekend zijn, en alle grootheden vastliggen, is het mogelijk om een model te
ontwerpen met B = 0. Dit proces wordt ook modellering genoemd. Een electrisch
circuit met condensatoren en weerstanden kan meestal gemodelleerd worden, omdat
de wetten die voor elk onderdeel gelden het gedrag van het circuit bepalen. Mo-
delleren door bestaande modellen c.q. wetten van onderdelen te combineren wordt
ook tearing and zooming genoemd.

In het andere extreme geval wordt eerst een bepaalde modelstructuur gekozen
zonder hierbij (te veel) kennis over het systeem te gebruiken. Vervolgens schat men
de onbekende grootheden, zodanig dat het verschil tussen model- en systeemout-
put geminimaliseerd wordt, verondersteld dat de inputs (en verstoringen) hetzelfde
zijn. Als maat voor het verschil wordt vaak de euclidische afstand genomen. Het
schattingsprobleem kan in dit geval herschreven worden als minimalisatieprobleem.
Deze aanpak om een model van een gegeven systeem te genereren heet systeemi-
dentificatie. De kleinste kwadratenmethode levert bijv. de oplossing van het schat-
tingsprobleem, als een lineair verband tussen input en output verondersteld wordt.
Een klasse modellen die de laatste tijd vaalc gekozen wordt zijn neurale netten. Alle

onbekende grootheden van een neuraal netwerk, de gewichten, kunnen bijv. met het
back propagation algoritme benaderd worden. Omdat neurale netten hersenen resp.
zenuwen moeten nabootsen wordt het zoeken naar het minimum learning genoemd.

Modelleren eist veel kennis over het systeem, is tijdrovend en leidt vaak tot een
model dat te complex is om mee te werken. Aan de andere kant kan een model
gebaseerd op kennis, aangevuld met aannarnes, opmerkelijke resultaten opleveren.
Veel subatomaire deeltjes zijn gevonden, nadat een goed model het bestaan van
deze heeft voorspeld, en de wetenschappers heeft aangezet om deze te gaan zoeken.
Soms is dus niet alleen veel kennis vereist maar ook intuTtie en geluk.

Voor systeemidentificatie heeft men alleen data nodig. Er bestaat veel pro-
grarnmatuur die toegepast kan worden, zodat relatief snel een model verkregen kan
worden. Het grootste nadeel is dat deze modellen weinig kennis over het systeem
kunnen geven. Bovendien kunnen deze modellen niet altijd even makkelijk aange-
past worden aan nieuwe situaties, zodat het identificatieproces opnieuw uitgevoerd
moet worden. Ook is de kwaliteit van het model afhankelijk van de kwaliteit van
de data. Maar als men over weinig kennis beschikt is deze aanpak de enige moge-

lijkheid. Bedrijven worden bijv. met behulp van neurale netten getoetst op hun
economische draagkracht, om te beslissen of deze een krediet op mogen nemen.
Men vindt een neuraal net objectiever, want het hoeft geen gebruik te maken van
theorien, die niet algemeen aanvaard kunnen zijn.

Modellen uit de pralctijk liggen meestal tussen deze twee extreme gevallen. Eerst
wordt geprobeerd om met gegeven kennis en aangevuld met aannames een model te
ontwerpen. Verder worden empirische gegevens verwerkt en statistische grootheden
ingevoerd. Soms is ook enig giswerk nodig om een model af te ronden. Er wordt
verwacht dat het model het gedrag van het systeem benadert, de interacties tussen
de belangrijke grootheden kan beschrijven, zonder te veel aandacht te schenken ann
perifere processen. Toch zal uiteindelijk een aantal grootheden onbekend blijven,
zodat het resultaat van het speurwerk niet een model is maar een klasse modellen.
Elke keuze voor B (vergelijking(1.1)), dus voor de onbekende grootheden, staat voor

één model.



1.2 MODELKALIBRATIE 3

Hiervoor kunnen literatuurwaarden gebruikt worden, of waarden die voor oude
modellen gebruikt zijn. Maar orndat het model met de hiervoor gebruikte waarden
soms niet aan de eisen voldoet, omdat exacte waarden onbekend zijn, of omdat
de grootheden met de tijd veranderen, Iijkt het nodig om de onbekende groothe-
den te schatten. Het schatten van de onzekere grootheden door systeemoutput te
vergelijken met de modeloutput noemt men kalibratie. .

1.2 Modelkalibratie
Ilet woord "kalibreren" staat niet in Kramers Wordenboek Nederlands. Het Oxford

Advanced Learner's Dictionary of Current English van 1982 verklaart "calibrate"
met: determine or correct the calibre or scale of a (...) graduated instrument. Meer
informatie geeft het Der Grosse Duden - Fi'emdwôrterbuch van 1971. " Kallibrieren"
betekent dus :(. ..)2) Werkstücke auf em genaucs Mail bringen 3) Meflinstrismente
eichen.
Een werkstuk op maat brengen wordt meestal gedaan door het werkstuk met het on-
gineel te vergelijken. Modelkalibratie vergelijkt dus het model met het daadwerklijke
systeem. Oindat modellen ook gebruikt worden om metingen overbodig te maken,
kan men modelkalibratie vergelijken met bet ijken van meetapparatuur. ProMod
gebruikt het model van een afvalwaterzuiveringsinstallatie om informatie over corn-
ponenten in het afvalwater te verknijgen (zie hoofdstuk 1.3). In samenhang met
modellen kan "kalibratie" meestal worden vervangen door " (parameter)schatting".

"Determine or correct" geven de twee hoofdrichtingen aan waarvoor kalibra-
tie toegepast wordt. Offline-kalibratie wordt toegepast om onbekende grootheden
van het model te bepalen. Offline-kalibratie maakt over het algerneen gebruik van
de volledige dataset van invoer en uitvoer over een uitstrekte periode. Het resul-

taat van de kalibratie kan worden benut, om het gekalibreerde model parallel aan
het systeem te laten lopen. Als het nodig blijkt de gevonden instellingen tijdens
bet in werking zijn van het systeem te corrigeren omdat bet systeem met de tijd
verandert, is er sprake van online-kalibratie. Hiervoor kan ook gebruik gemaakt
worden van de volledige dataset. Maar dit vergt meestal te veel tijd en rekenkracbt.
Online-kalibratiemethoden vergelijken de data van de laatste dagen, uren of minu-
ten. Recursieve identificatiemethoden zijn bijzonder geschikt voor online-kalibratie,
want elke nieuwe schatting wordt berekend uit de voorgaande schatting en een ann-
tal nieuwe meetgegevens. Om een betere greep op het schattingsprobleem te krijgen

is het nodig om de kiasse modellen in te perken en een formele definitie van het
kalibratieprobleem te geven.

Zij M(O) een model met 0 E DM de verzameling van alle mogelijke parame-
terwaarden, dan wordt verondersteld dat het model M(0) beschreven kan worden

door

= fo(t,x,u) x(to)=xo (1.2)

y = gg(t,x,u)

v is de uitvoer, u de invoer en de verstoringen, 0 de parameter(set) t de tijd en
x een hulpvaniabele die door een differentiaalvergelijking (stelsel differentiaalverge-
lijkingen) gedefinieerd wordt. De variabele x wordt toestandsvariabele genoemd,
want het is de bedoeling dat x interne toestanden van bet systeem beschnjft, to is

de begintijd en xO de begintoestand.
Als de functies f en g lineair in x en u zijn noemt men bet door de vergelijking

(1.2) beschreven systeem een lineair systeem. Het systeem beet een tijdsinvari-
ant systeem als f en g niet afhankelijk zijn van de tijd. Soms is bet gewenst om
bet systeern voor discrete tijdstippen te modelleren. In dit geval wordt de diffe-
rentiaalvergelijking vervangen door een differentievergelijking. Voor systemen die
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niet-waarneembaar zijn kan zich het probleem voordoen dat ook de begintoestand

Zo onbekend is. In dit geval moet B = (0, xo)T geschat worden.
Een kiasse modellen M. = {M(0)I0 E DM} wordt bepaald door de keuze van

DM en de functies f en g in vergelijking (1.2). Kalibratie is het zoeken naar een

o E DM zodat het verachil d tussen de uitvoer YE van het systeem yE en de uitvoer

y, van het model M(O) minimaal wordt. Het kalibratieprobleem is dus gelijk aan

het minimalisatieprobleem

0= argrnin d(yE,yo) (1.3)

OEDM

De functie d hoeft geen goed gedefinieerde afstand te zijn. In de praktijk worden

vaak functies gekozen die niet aan de symmetrie-eigenschap van afstanden voldoen.
Om het kalibratieprobleem goed te kunnen definiëren moet wel geeist worden dat

y1Y2 * d(y1,y2)=mind(yi,ii) (1.4)

geldt.

De functie d wordt ook het foutcriterium genoemd. Een veel gebruikte func-
tie is het kwadratische foutcriterium. Als op ti, . . . , t, metingen zijn gedaan, en

yE(t), y9(t) E 11!', dan wordt de kwaliteit van een model M(0) bepaald door

d(yE,y.) = e(tj,O)TA_1e(t*,0) (1.5)

met e(t2,O) = y(t,) — y9(t1)

A RPXP is een symmetrische, positief definiete matrix, die de componenten van

e weegt (zie ook [13, pp. 169 - 196)). Een ander criterium, dat de relatieve lout

betrekt bij de berekening van de kwaliteit, is

d(yE,yO)

= ;=...',;

(i — (1.6)

Een goede keuze van het foutcriterium is belangrijk, omdat bijna nooit een model

wordt gevonden met minimale lout. Een model met kleine maar niet minimale lout

moet 66k redelijk aan de verwachtingen van de gebruiker voldoen. De verwachtingen

van de gebruiker zijn subjectief en moeilijk uit te drukken in een foutcriterium.

Problematisch is bijv. de kalibratie van systemen met oscillerende uitvoer. De
foutcriteria (1.5) en (1.6) kennen aan een model met constante uitvoer soms een
kleinere lout toe dan aan een model waarvan de uitvoer een goede frequentie maar

te grote amplitude heeft, of uit fase is. De voorkeur van de gebruiker gaat echter

meestal uit naar het tweede model.
Maar ongeacht de problemen rond de keuze van een goed foutcriterium wordt

van een goede kalibratiemethode verwacht dat deze een parameterset in de buurt

van het globale minimum vindt. •

1.3 Modellen en kalibratie in de zuiveringswereld

Waterbeheer is een van de belangrijkste onderwerpen van het milieubeleid van de

afgelopen jaren. Het massale ingrijpen van de mens in de waterhuishouding heeft

er toe geleid dat schoon water een schaars good aan het worden is, hoewel we in een

vrij natte regio wonen. Waterverontreiniging heeft onder meer negatieve gevolgen

voor de drinkwaterkwaliteit, de waterkwaliteit in landbouw en industrie, biologische
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njkdom in oppervlaktewateren, naast de hinder die omwonenden van lozingspunten
van afvalwater ondervinden.

De overheid stelt in toenemende mate eisen aan de kwaliteit van afvalwater dat
geloosd mag worden op oppervlalctewateren. Als het afvalwater niet aan de gestelde
normen voldoet heeft de overheid de mogelijkheid accijnzen te heffen, boetes op te
leggen of, in het geval van industrieel afvalwater, de fabriek stil te leggen. Om aan
de gestelde normen te kunnen voldoen is het nodig om bestaande afvalwaterzuiver-
ingsinstallaties (awzi's) aan te passen. Dit kan gebeuren door de instalatie beter te
besturen, de installatie uit te breiden of door een nieuwe installatie te bouwen.

Voor een optimaal bedrijf van een awzi heeft de operator informatie over de
chemische en biologische processen nodig. Immers, het aantal metingen dat bij
een awzi kan worden verricht is beperkt. Naast de kosten die elke meting met
zich meebrengt, zijn er ook praktische belemmeringen. Een aantal grootheden is
niet meetbaar en kan ook niet door andere metingen gereconstrueerd worden, voor
andere metingen moeten de monsters eerst een tijdrovende laboratoriumsanalyse
ondergaan, zodat deze informatie pas na dagen beschikbaar is. ProMod ontwikkelt
een softwarepakket dat deze problemen omzeilt, door gebruik te maken van een
model dat parallel aan het systeem loopt.

Als het nodig blijkt de installatie te verbouwen, wit men graag van te voren weten
of de installatie ook daadwerkelijk aan de gestelde eisen zat voldoen. Daarnaast is
het belangrijk de operationele kosten van een installatie te kunnen schatten. Met
behuip van modellen wordt de kwaliteit van het te lozen afvalwater voorspeld, een
optimale besturingsstrategie ontworpen en de kosten hiervan beraamd.

In de zuiveringswereld worden modellen benut die gebaseerd zijn op het zoge-
naamde IAWQ-rnodel. In 1983 heeft de International Association on Water Pollii-
tion Research and Control (IAWPRC) een task group in het leven geroepen, om
de literatuur over modelleren van biologische afvalwaterzuiveringystemen (awzi) te
herzien en het meest eenvoudig deterministisch model te ontwerpen dat deze syste-
men toch adequaat kan beschrijven. In 1986 heeft deze groep het Activated Sludge
Model No. I voorgesteld [7]. Sinds de IAWPRC haar naam heeft veranderd in
International Association on Water Quality (IAWQ) staan de opvolgers van dit mo-
del bekend als IAWQ-model. ProMod maakt bij het modelleren van awzi's gebruik
van een tweetal simulatiepakketten: GPS-X, gebaseerd op ASCL, en SIMBA, geba-
seerd op het simulatiepakket SIMULINK en MATLAB. Eerst worden de awzi's als
flow-chart-diagram gemodelleerd en vervolgens door de simulatiepakketten omge-
zet naar een numeriek wiskundig model. Elk compartiment in het systeem wordt
vervangen door de bijbehorende vergelijkingen uit het IAWQ-model of soortgelijke
modellen, de verbindingen tussen de compartimenten worden gerepresenteerd door
transporttermen. De gewone gebruiker komt in het algemeen niet in aanraking met
de differentiaalvergelijkingen die het model bepalen.

Het systeem van een awzi is meestal niet-waarneembaar, d.w.z. dat bij gegeven
uitvoer niet geconcludeerd kan worden wat de toestanden zijn, met als gevoig dat
de begintoestanden in het algemeen onbekend zijn. Daarnaast bevat het model een
aantal parameters (24) voor reactiesneiheden, omzettingsfactoren e.d. . Door de
IAWQ en de aanbieders van de simulatiepakketten worden standaardinstellingen en
ranges voor deze grootheden gegeven. Deze standaardinstellingen hebben beperkte
waarde omdat sommige parameters afhankelijk zijn van de installatie. Bovendien
is het systeem tijdsvariant, omdat de parameters worden beinvloed door het type
afvalwater, de temperatuur, de slibsamenstelling, en de micro-organismen — deze

zuiveren het afvalwater — die zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
ProMod is geinteresseerd in offline-kalibratiemethodes om de parameterwaarden

die speciflek voor de installatie zijn te kunnen schatten. Als het mogelijk is wil men
ook graag de begintoestand kunnen bepalen. De kalibratiemethode kan ook worden
benut om met de tijd veranderde parameters te schatten, omdat het systeem vrij
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traag reageert, en de tijdsfactor een minder belangrijk punt is. Maar uiteindelijk
wil men voor dit type schattingen toe naar een online-kalibratiemethode.

Een goed gekalibreerd model is van belang om

• interne toestanden te kunnen bepalen die niet of nauwelijks te meten zijn,

• metingen te vervangen die te duur of tijdrovend zijn,

• bet vel-mogen van de installatie te kunnen toetsen om effectief en efficient aan
gestelde eisen te voldoen,

• makkelijker oorzaken van problemen op te kunnen sporen,

• scenario's door te kunnen rekenen,

• bij opleidingen bet model (beter) te kunnen gebruiken,

• een dieper inzicht in de dynainiek van een awzi te krijgen.

Op een later tijdstip zou het mogelijk kunnen zijn om

• bij gegeven invoer de uitvoer te voorspellen,

• een optimale regelaar te ontwerpen,

• een optimale regelstrategie te ontwerpen.

Maar dit laatste lijkt vooraisnog te ingewikkeld omdat bet systeem te complex is
en een aantal praktische problemen opgelost zou moeten worden.

1.4 Stageopdracht
Vertis is geinteresseerd in een goede offline-kalibratiemethode, om bun modellen
van afvalwaterzuiveringsinstallaties beter toe te kunnen passen. De eerste weken
heb ik besteed aan literatuuronderzoek. Eerst heb ik een aantal boeken en artikelen
over afvalwaterbehandeling gelezen, en vervolgens het IAWQ-model bestudeerd. De
tweede stap was om standaardboeken over systeemidentificatie en parameterschat-
ting te lezen. Daarna heb ik artikelen over kalibratiemethoden voor modellen van
awzi's en de reeds geInstalleerde schatter bestudeerd. Deze schatter was een een-
voudige Evolutionaire Strategie gebaseerd op een artikel van Karsten Schmidt en
Steven H. Isaaks. Tijdens deze periode kwaxn een suggestie van J. Michalik van de
vakgroep wiskunde van de RuG, dat het misschien mogelijk is om met behulp van
GrObner-bases de parameters te berekenen of de paraineterruimte in te perken. 1k
heb mijn literatuuronderzoek gericht op Evolutionaire Strategieen, Genetische Al-
goritmen en de mogelijkheden GrObner-bases toe te kunnen passen. In overleg met
mijn stagebegeleiders Igor Hemmers, Aris Witteborg en mijn aistudeerdocent H.L.
Trentelman is besloten om de volgende taken in mijn stageopdracht op te nemen:

1. uitzoeken in hoeverre het mogelijk is om met Grôbner-bases de parameters
direct te berekenen of de parameterruimte in te perken.

2. onderzoeken of deze methode ook geschikt is voor bet model van een awzi

3. De eigenschappen van Genetische Algoritmen en Evolutionaire Strategieen te
bestuderen, om vervolgens een onderbouwde keuze te kunnen maken voor een
bepaald type schatter.

4. toepassen van deze schatters op een eenvoudig probleem en evaluatie ervan.

5. toepassen van het algoritme op een model van een kleine awzi, vervolgens
toepassen van deze schatter op het model van de rwzi Nijmegen. •



2 Modelbeschrijving

Do keuze voor een bepaalde kalibratiemethode is mode afhankelijk van het model en
het systeem waarvoor de kalibratie uitgevoerd gaat worden. Aangezien het IAWQ-
model de meest belangrijke processen die binnen eon biologische afvalwaterzuiver-
ingsinstallatie plaatsvinden beschrijft, kan het model eon goode indruk geven van de
problemen rond awzi's. Op eon beschrijving van het IAWQ-model volgt eon uitleg

over de opstelling van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nijmegen, en het model
dat ProMod voor deze installatie gebruikt. .

2.1 Het IAWQ-model
Er bestaan verschillende types van biologische awzi's, maar bijna alle hebben gemeen
dat het afvalwater drie fases doorloopt. Dc eerste fase is een fysische, de tweede eon
biologische en de laatste fase wordt weer bepaald door een fysisch proces. In de eer-
ste fase wordt het instrotnende afvalwater door eon voorbezinker geleid. Doze heeft
tot taak vaste en niet-oplosbaro bestanddelen van het afvalwater te scheiden. In de
voorbezinker kunnen doze verontreinigingen — in eon rioolwaterzuiveringsinstallatie
is dit voor het grootste deel zand — bezinken en vormen zij het primaire sub. Naast
eon voorbezinker worden ook olieafscheiders gebruikt, die vette verontreinigingen
verwijderen.

Na doze eerste stap gaat het afvalwater het actieve gedeelte van de installatie

in, de beluchtingstank. Doze bevat eon mengsel van bacteriën en vaste stoffen,
het actiefslib, dat hot afvalwater gaat reinigen. Verontreinigingen worden door de
bacteriën afgebroken of in biomassa omzet, zodat doze uiteindelijk in het slib terecht
komen. Compressoren pompen grote hoeveelheden lucht in het bassin om aan de
zuurstofbehoefte van de actiefslib-processen te kunnen voldoen. Bovendien wordt
hierdoor het mengsel van sub en afvalwater in de beluchter optimaal gemengd.

Als hot afvalwater de biologische fase verlaat stroomt het de nabezinker binnen,
die het gezuiverde water van het sub scheidt. Het water kan geloosd worden op
het oppervlaktewater, eon gedeelte van het sub, bet retourslib, gaat terug naar bet
beluchtingsbassin, en het overige gedeelte, het spuislib, wordt opgeslagen en verder

verwerkt.
Do voor de zuivering meest belangrijke processen vinden in de beluchtingstank

plants. Doze processen worden beschreven door het IAWQ-model, hot standaard
model voor actiefslibsystemen. Hot IAWQ-model kent 8 procosson en 13 componen-
ten om de biologische zuivering to beschrijven. De verbanden tussen de verschillende
componenten en processen worden gegeven door eon matrix.

Alle oplosbare componenten worden aangeduid met do hoofdletter S en de niet-
oplosbare componenton met X. Hot model bevat vier componenten voor de organi-
sche vorontreinigingen en stoffen in het afvalwater en het slib. Twee componenten,
Xj en Sj, zijn inert, d.w.z. dat doze tijdens hun vorblijf in het bassin niet reageren
of omgezet worden, maar ze zijn wet opgenomen in het model omdat zij invloed
hebben op de metingen. De twee componenten die wel afgebroken kunnen worden

7
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Figuur 2.1: De verbanden tussen de componenten door groei (- - -), sterfte (— — —),

hydrolyse (...) en ammonificatie (—).

zijn Ss en Xs, het oplosbaar en niet-oplosbaar substraat. Substraat dat oplosbaar
is maar slechts langzaain degradeert, wordt bij het niet-oplosbare substraat gere-
kend, omdat het zich net als bet niet-oplosbare substraat gedraagt. Naast deze
vier componenten is Xp in het model opgenomen, dat voor het gedeelte van de
afgestorven biomassa staat dat als inert kan worden beschouwd. De fractie van de
afgestorven biomassa die niet reageert is rnede afhankelijk van de verblijftijd van
het afvalwater in de beluchtingstank.

Het model maakt onderscheid tussen twee types bacteriën in de biomassa. De
heterotrofe biomassa XBH groeit zowel in aanwezigheid van zuurstof (a&obe groei)
als ook in afwezigheid van zuurstof en aanwezigheid van nitriet of nitraat (anoxische
groei). Bij de groei van heterotrofe bacteriën wordt substraat afgebroken. De

autotrofe bacteriën XBA groeien slechts onder aërobe omstandigheden en breken
hierbij alleen ammonium tot nitraat af. Opgelost zuurstof wordt genoteerd als So.

De maat voor de hoeveelheid organische stoffen en de biornassa in het afval-
water-sub mengsel is chemische zuurstofvraag (CZV) per liter. CZV is de hoeveel-
heid zuurstof (in mg) die nodig is om de betreffende component te oxideren. Het
gebruik van CZV als maat vereenvoudigt het model en beperkt het aantal omre-
keningsfactoren. Omdat alle organische stoffen en de biomassa gemeten worden in
CZV moet zuurstof als negatieve CZV geboekt worden.

Cornponenten die een rol spelen voor de stikstofbalans worden gemeten in mil-
ligram stikstof per liter. Vier componenten representeren de verschiflende stik-
stofverbindingen in het mengsel afvalwater-slib. Twee componenten staan voor
afbreekbaar organisch stikstof, XND voor het niet-oplosbare gedeelte en SND voor
bet oplosbare gedeelte. Ammonium en ammonia worden afgekort ala SNH en ni-
triet en nitraat samen ala SNO. Er zijn twee constanten nodig om het oxiderende
vermogen van nitraat/nitriet en arnmonium om te kunnen rekenen naar CZV. Deze
constanten zijn geen parameters, maar theoretische gegevens. In figuur 2.1 worden
de verbanden tussen de componenten gegeven.

In het model is nog een dertiende componenent opgenomen, de alkaliciteit SALK.
Deze kan informatie verstrekken over de pH-waarde, die invloed kan hebben op de
nitrificatie. Aangezien deze component niet noodzakelijk is voor de beschrijving



van de processen, wordt in het vervoig niet nader op de alkaliciteit ingegaan, en is
deze ook niet opgenomen in figuur 2.1.

De omzetting van de componenten wordt bepaald door 8 processen (figuur 2.2).
De arobe en anoxische groei van heterotrofe bacteriën, is verantwoordelijk voor de
verwijdering van organisch substraat. Onder a&obe omstandigheden wordt zuurstof
verbruikt en in een anoxisch millieu wordt nitraat gereduceeerd. Beide processen
zetten oplosbaar substraat S en ammonium SNH om naar biomassa. Groei van
autotrofen vindt alleen onder aanwezigheid van zuurstof plaats. Ammonium en
ammonia SNH neemt de plaats van het substraat in, en produkten zijn autotrofe
biomassa XBH en nitraat en nitriet SNO• Hoewel de oxidatie van ammonium tot
nitraat en nitriet (nitrificatie) een tweestaps proces is, wordt het als één proces
gemodelleerd.

De twee processen, sterfte van heterotrofe en sterfte van autotrofe bacteriën, zijn

onafhankelijk van aërobe of anoxische omstandigheden gemodelleerd. De biomassa
valt bij deze processen uiteen in niet-oplosbaar Iangzaam afbreekbaar substraat
(X5) en afgestorven inert biomassa (Xp). Bovendien leveren de2e processen een
bijdrage aan niet-oplosbaar organisch stikstof XND.

Hydrolyse van niet-oplosbaar Iangzaam afbreekbaar substraat is een proces met
als produkt oplosbaar, snel afbreekbaar substraat Ss, zodat een gedeelte van de
afgestorven biomassa weer beschikbaar is voor groeiprocessen. Om deze kringloop
ook voor XND te sluiten zijn twee processen nodig. De hydrolyse van niet-oplosbaar
organisch stikstof heeft als produkt SND, en het oplosbaar organisch stikstof SND
wordt door ammonificatie omgezet in ammonium. Ammonium SNH is vervolgens
weer nodig voor de groei van de biomassa.

Het IAWQ-model bevat 14 kinetische parameters en 5 stoTchiometrische pa-
rameters. De kinetische parameters zijn van belang voor de processneiheden, de
stoichiometerische parameters geven het verband tussen de omzetting van compo-
nenten en de processneiheid. De sneiheid van de sterfte van heterotrofe biomassa
bijv. wordt bepaald door de kinetische parameter b,,, de sterftecofficiënt van XBH.
Bij dit proces wordt 1 eenheid biomassa XBH omgezet in f, eenheden inerte afge-

storven biomassa en 1 — 1, eenheden niet-oplosbaar substraat. De stoTchiometrische
parameter f bepaalt de fractie biomassa die na afsterving inert wordt. Een voile-

2.1 HET IAWQ-MODEL 9

Figuur 2.2: Onderlinge afhankelijkheden van de processen door de componenten
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dige lijst van alle parameters, de processnelheden en de IAWQ-matrix zijn te vinden

in appendix A. .

2.2 Rwzi Nijmegen
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Nijmegen is een van 26 afvalwaterzui-

veringsinstallaties van het zuiverschap Rivierenland. De rwzi is in staat om het
afvalwater van 285 000 mensen te zuiveren en is in 1982 in gebruik genomen. In
december 1994 zijn uitvoerige meetgegevens van de rwzi Nijmegen verzaineld waar-

inee ProMod haar modeflen van awzi's toetst, en de kinetische en stoichiometrische
parameters schat. In deze sectie wordt de opzet van de rwzi Nijmegen geschetst

en het model dat ProMod gebruikt voorgesteld, om zo de verschillen die at tussen
model en installatie bestaan duidelijk te laten worden.

Het instromende afvalwater wordt voorbehandeld met grofvuilroosters en zand-

vangers die hout, papier, plastic, textiel, zand, stenen e.d. verwijderen. Vervolgens
wordt het water gelijk verdeeld over 3 identieke parallelle zuiveringsstraten, elk be-

staand uit twee voorbezinkers, één beluchtingtank en twee nabezinkers. Het in de
nabezinkers van het water gescheiden sub (secundaire slib) wordt voor een gedeelte
teruggeleid naar de voorbezinker en de rest gaat terug naar de beluchter. In de
voorbezinker bezinkt het secundaire glib samen met het primaire sub uit het instro-
mende afvalwater (influent) en wordt naar een voorindikker geleid. Na deze stap
wordt het slib vergist waarbij methaangas vrijkomt. Dit gas kan voor een gedeelte
in de energiebehoefte van de rwzi voorzien. Na de vergisting wordt aan het sub
koelwater toegevoegd om het gistingsproces te stoppen. Dit kociwater wordt afge-

tapt van het water dat op de Waal geloosd gaat worden (effluent). Na de vergisting
wordt het glib nog een keer ingedikt, er wordt kalk toegevoegd om tenstotte me-
chanische ontwaterd te worden. Het bij deze processen vrijkomende water stroomt
terug naar de voorbezinker. Bij warm en droog weer wordt een gedeelte van het
effluent teruggepompt om het zuurstofarme influent op te frissen. Dit wordt vooral
gedaan om overlast door stank te bestrijden.

Bij de modellering gaat de belangstelling bet meest uit naar de actiefslib-processen
in het beluchtingsbassin, want hier vindt de zuivenng van het afvalwater plaats. Het

Figuur 2.3: processchema rwzi Nijmegen
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Figuur 2.4: opbouw van een beluchtingsbassin

beluchtingsbassin bestaat uit drie benen (figuur 2.4). Voor elk been kan de Iucht-
toevoer apart ingesteld worden door afsluiters. De lucht wordt aangevoerd door
een ringleiding. Er wordt getneten hoeveel lucht in de ringleiding gepompt wordt;
hoeveel lucht in elk been terecht komt is slechts voor volledig geopende afsluiters
bekend. Meestal gaat het overgrote gedeelte — ruim de heift — van alle lucht naar het
eerste compartiment. Dit om de a&obe afbraak van verontreinigen te bevorderen.
Bij deze processen ontstaat nitraat. In de laatste twee benen wordt de hoeveelheid
ingepompte lucht teruggebracht, zodat de anoxische groei van de heterotrofen het
nitraat uit het afvalwater-slib mengsel kan verwijderen. Dc hoeveelheid lucht die in
de ringleiding gepompt moet worden, wordt aan de hand van zuurstofmetingen, die
op de helft en aan het eind van het bassin worden verricht, bepaald. De minimale
hoeveetheid lucht die in de ringleiding wordt gepompt is 15000m3/h, de maximale
capaciteit is 35000m3/h. De beluchter kent een minimale beluchtingscapaciteit,
omdat de ingepompte lucht er ook voor moet zorgen dat het afvalwater met het sub
gemengd wordt.

Dc rwzi bestaat nit drie zuiveringsstraten, maar er is sledits één straat gemo-
delleerd, omdat de drie straten identiek in opbouw zijn. Ilet beluchtingsbassin is
gemodelleerd als 18 compartimenten die in volgorde worden doorstroomd (figuur
2.5). Elk been wordt gerepresenteerd door zes compartimenten, zodat voor elk corn-
partiment van een zestal compartimenten de Iuchttoevoer gelijk moet zijn. Omdat
het afvalwater pas na enkele meters in de beluchtingtank stroomt, wordt er in het
model vanuit gegaan dat het afvalwater in bet tweede compartiment binnenstroomt.
In bet eerste compartirnent in bet model, en op de eerste meters in het systeem,
is alleen slib aanwezig. Het model is ontwikkeld met het simulatiepakket GPS-X
dat gebruik maakt van een op het IAWQ-model gebaseerde beschrijving van de
biochemische processen. In het model van een zuiveringsstraat zijn ook beschrijvin-
gen van de voor- en nabezinker opgenomen. Hierbij wordt verondersteld dat in de
voorbezinker geen omzettingen plaatsvinden.

Vanuit de nabezinkers stroornt de overloop — bet gezuiverde water — in de Waal
en de onderloop — het secundaire slib — naar één verzarnelput per zuiveringsstraat.
De slibvijzels kunnen op3 standen ingesteld worden. Meestal zijn deze echter op een
vaste waarde ingesteld, zodat in het model wordt aangenomen dat de onderloopde-

:::
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Figuur 2.5: model van het actieflibsysteem van de rwzi Nijmegen

bieten constant zijn. Het model bevat een aantal vereenvoudigingen en aannames,
dit vooral om het model overzichtelijk te houden. Desondanks i8 het model in staat
om het gedrag van de rwzi voldoende nauwkeurig te beschrijven.

12



3 Kalibratie— en
Opt imalisat iemet ho des

Meestal zijn de optima van een niet-lineaire functie niet analytisch te bepalen, zodat
het gebruik van optimalisatiemethoden nodig is. Aangezien het kalibratieprobleem
herschreven kan worden als minimalisatieprobleem (zie vergelijking (1.3)), kunnen
veel bekende optiinalisatiemethoden gebruikt worden om parameters te schatten.
In deze sectie probeer ik een klein overzicht te geven van verschillende kalibratieme-
thoden, die voor een deel a! gebruikt zijn voor biologische/biochemische systemen.
Elk minimalisatieprobleem kan omgevormd worden tot een maximalisatieprobleem,
zodat wanneer in het vervoig sprake is van minimalisatie dit ook geldt voor andere
optimalisatieproblemen.

Er worden verschillende kiassificaties door verschillende auteurs aangehouden,
maar voor sommige methoden blijft het onduidelijk tot welke kiasse zij behoren.
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen methodes die partiële afgeleiden of
gradinten gebruiken en methodes die alleen de te minimaliseren functie evalue-
ren. Sommige methodes bepalen een gebied waar het minimum zal liggen, andere
maken een wandeling door de parameterruirnte om het minimum te vinden, het
zogenaamde hiiclimbing (als een minimum gezocht wordt zou valleysearching een
meer gepaste naam zijn). Methodes verachillen ook in robuustheid; een methode
heet robuust als ook met een slechte beginschatting het minimum gevonden kan
worden. Een belangrijk kenmerk van minimalisatiemethodes is het aantal iteraties
dat deze nodig hebben om een antwoord te vinden, de convergentiesneiheid.

Vaak toegepast worden iteratieve methodes die gebruik maken van de gradient
van de foutfunctie V (9) := d(yE, ye) (zie pagina 4). Het globale iteratieschema van
deze methodes ziet eruit als volgt

= 9*
— (3.1)

De schatting van de parameter(s) 0 na de i-dc iteratie wordt bepaald door:

• ö is de schatting van de i-de iteratie voor de paramater(s),

• p is de stapgrootte voor de i-de iteratie,

• R, is een matrix die de zoekrichting verandert en

• Vf1 is een schatting voor de locale gradient V'(0)I.

Verschillende methodes worden vooral bepaald door de keuze van Rj. Bij dit
type minimalisatiemethodes behoren bijv. de steepest-descent-methode, de Newton-

methode, de GauB-Newton-methode, de Levenberg-Marquardt-methode en de Geconjugeerde-
Gradiënten-methode. Voor een iets uitgebreidere toelichting zie ook [21]. Gradienteninethodes
zijn meestal minder robuust, maar hun convergentiesneiheid maken deze methodes
bijzonder geschikt voor online-kalibratie.

13
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Een methode die een soortgelijk iteratieschema heeft is het Extended Kalman-
filter (EKF); een uitbreiding van het Kalmanfilter. Het Kalmanfilter voorspelt de
toestand van een lineair systeem, onder de aannames dat er systeemfouten en meet-
fouten optreden. Het Kalmanfilter kan recursief gedefinieerd worden, en maakt een
voorspelling voor het volgende tijdstip, door de laatste voorspelling met de daadwer-
kelijk opgetreden uitvoer te vergelijken. Om het Kalmanfilter ook op niet-lineaire
systemen toe te kunnen passen moet het systeem voor elke iteratiestap gelineari-
seerd worden. Als een bepaalde linearisatiemethode toegepast wordt, levert dit het
EKF. Met het EKF kunnen ook parameters geschat worden, door deze als toestan-
den te beschouwen. Igor Hemmers heeft het Kalmanfilter op een actief-slib systeem

toegepast [1 1], met als resultaat dat het mogelijk is de parameters en toestanden
van het systeem te schatten. Omdat het onderzoek in het kader van een afstudeer-
stage plaatsvond, is er helaas alleen met gesimuleerde gegevens gewerkt en was er

geen tijd om de bruikbaarheid met werkelijke gegevens aan te tonen.
Methodes die geen gebruik maken van partiele afgeleiden of gradienten, maar

alleen de fouten van de voorgaande iteraties, worden door Box directe methodes
genoernd [1]. Sommige van deze methodes gebruiken de waarden van de foutfunctie
V(O) om de gradient te benaderen, of proberen een polynoom door de gevonden
waarden van de foutfunctie te leggen. Dc Simplex-methode van Nelder en Mead is

een van de meest bekende directe methodes uit deze klasse. De Simplex-methode
staat bekend om haar robuustheid. Als een n-dimensionaal parameterschattings-
probleem gegeven is (dim(9) = n), wordt een (willekeurige) n + 1-hock in de pa-
raineterruimte gekozen. De eerste stap van elke iteratie is om voor elk hoekpunt
de foutfunctie te evalueren. Vervolgens wordt het hoekpunt met de grootste fout
gespiegeld in het middelpunt van de resterende n-hoek. Afhankelijk van de fout
die deze parameterset oplevert, wordt het nieuwe n + 1-hock vergroot of verkleind,

een hoekpunt geextrapoleerd of wordt de volgende iteratiestap doorgevoerd. Box
heeft een eenvoudige versie van de Simplex-methode gemodificeerd, zodat deze ge-

schikt is om minima in een begrensd gebied te vinden. Deze methode staat bekend
als Complex-methode. Weibo (Weber) Yuan et al. heeft een HPO- (high purity
oxygen-) actief-slib systeem met deze methode gekalibreerd [25]. Hun resultaten
bevestigen bet verrnoeden dat ook de Complex-methode erg robuust is.

Een methode die Box in zijn optelling van directe methodes noemt, is de al_ter-
nerende-variabelen-zoek-methOde. Deze sluit het meest ann bij de intuitie als men

met een multivariaat optimalisatieprobleem (dim(O) > 1) geconfronteerd wordt.
Deze methode houdt in dat successief voor elke parameter het optimum gezocht
wordt, terwijl de andere parameters worden vastgehouden. Als het resultaat niet
bevredigend is, kan deze stap herhaald worden. Deze methode is strikt gezien geen
optimalisatiemethode, maar een aanwijzing hoe men een methode voor één dimensie

voor meerdimensionele optimalisatieproblemen kan gebruiken. Deze methode werkt

voor veel niet-lineaire problemen erg inefficient, en de inefficientie groeit als het

aantal te optimaliseren parameters toeneemt.
Dc tot nu toe besproken methodes proberen vanuit een startpunt in de para-

meterruimte het minimum te vinden. Dc Monte-Carlo-simulatie probeert een reeks
verzamelingen te vinden, die uiteindelijk naar een eenpuntsverzameling convergeert
die het minimum bevat. In het begin wordt een aantal (>> 10) paraxnetersets wille-
keurig gekozen en geevalueerd. Er wordt een gebied aangewezen dat parametersets
bevat die het het systeem goed beschrijven. In de volgende stap worden binnen dit
gebied opnieuw random pararnetersets gekozen en geevalueerd, het criterium voor
pararnetersets met kleine fout wordt aangescherpt, en een deelveizameling aange-

wezen die ann dit criterium voldoet. Met een Monte-Carlo-simulatie kan tevens ook

een gevoeligheidsanalyse doorgevoerd worden, om te beslissen welke parameters be-

langrijk zijn voor een goede beschrijving van het systeem. M. von Sperling heeft

deze methode toegepast voor een actief-slibsysteem. De Monte-Carlo-simulatie is
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robuust en eenvoudig toepasbaar [22]. Omdat het niet altijd mogelijk is om de
parameterssets te verdelen in een verzameling met kleine fout en een verzameling
met grote fout, kan ook met fuzzy verzamelingen gewerkt worden. Deze benade-
ring hebben Karel Keesman en Gerrit van Straaten gebruikt om een model voor de
eutrofiëring van het Ketelmeer te kalibreren [14].

Voor mijn stage heb ik twee methodes onderzocht. Dc eerste probeert m.b.v. het
Buchberger-algoritme verbanden tussen invoer, uitvoer, parameters en toestanden
te ontdekken voor een model dat door rationale functies beschreven wordt. Met
deze informatie is het mogelijk om de parameterruimte in te perken en in bet op-
timale geval kunnen zelfs de parameters rechtstreeks berekend worden. De tweede
methode is een Evolutionaire Strategie en kan in het kort omschreven worden als een
gestructureerde stochastische wandeling door de parameterruimte. Deze methode
hoort bij de directe methodes, zoals deze door Box gedefinieerd worden.

Soms is het moeilijk om een methode te vinden die zowel qua robuustheid, als
ook qua convergentiesnelheid aan de wensen van de gebruiker voldoet. In dat geval
is het mogelijk om met een robuuste methode een beginschatting te doen voor een
andere methode met hoge convergentiesnelheid. Op deze manier is bet mogelijk om
verschillende eigenschappen van verschillende methodes te combineren. •



4 Een algebraische aanpak

In dit hoofdstuk worth een algoritme voorgesteld dat probeert m.b.v. (computer-)
algebraische hulpmiddelen de parameters direct te berekenen. Vervolgens wordt
voor systemen met linaire vergelijkingen een aantal aspecten van dit algoritme nader
toegelicht. De laatste twee secties behandelen de toepassing van dit algoritme op
een eenvoudig systeem en op een model van een afvalwaterzuiveringsinstallatie. a

4.1 Het algoritme
Het algoritme dat voorgesteld gaat worden kan gebruikt worden als de rechter le-

den van de vergelijkingen (1.2) die het systeem definiëren polynomen of rationale
functies zijn. Systemen die aan deze eis voldoen heten in het vervoig polynomiale
resp. rationale systemen. Er moet bovendien geeist worden dat de invoer (en de
uitvoer) op een tijdstip voldoende vaak differentieerbaar zijn.

Laten we eerst ervan uitgaan dat het systeem polynomiaal is. Gegeven zij dus
het systeem

= f1(z,O,u)

(4.1)

= f(z,O,u)

= gj(x,O,u)

(4.2)

Tim = 9m(X,O,U)

met Ii,..., fn,91, •. ,9m potynomen in Xi,•• . .
,O,,, u1,... ,Uq.

De vraag (of het parameterschattingsprobleem) is:

Is het mogelijk met gegeven invoer, uitvoer en de vergelijkingen (4. 1).(4.2) de pa-

rameters Or,. .. ,O, te berekenen?

Voorbeeld: Stel dat het volgende systeem wordt gegeven

= TL—X1Z2 (4.3)

X2 = Z—aX2 (4.4)

y = (4.5)

met onbekende parameter a. We kennen do invoer bijv. u(•) = 1/2 en we meten als
uitvoer y(.) = 1. We zouden van het feit dat de invoer en de uitvoer constant zijn
gebruik kunnen maken en op deze manier in dit geval vrij gemakkelijk de parameter
kunnen berekenen. Maar we zijn natuurlijk meer geinteresseerd in een methode
waarmee de parameter voor willekeurige invoer en uitvoer berekend kan worden,

16
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d.w.z. in een vergelijking of een stelsel vergelijkingen die een verband tussen invoer,
uitvoer en parameter geeft.

Er wordt een stelsel vergelijkingen gecreerd door de vergelijkingen (4.2) naar
de tijd differentiren. Alle ± die na de differentiatie opduiken worden vervangen
door het polynoom 1 uit (4.1) (In feite berekenen we de Lie afgeleiden [6]). Hoe
vaak deze stap herhaald wordt is belangrijk voor de tweede stap van het algoritme,
en wordt later toegelicht. Er wordt verondersteld dat de parameters 0, constant
zijn, zodat de afgeleiden hiervan nul moeten zijn. Omdat we de afgeleiden van
v1 niet kunnen vervangen zal de r-de afgeleide van de i-de vergelijking in (4.2) de
variabelen U1,...,Uq,. ,r) r) bevatten.

Vervoig voorbeeld: Als we de vergelijking (4.5) naar de tijd differentiren en
we gebruik maken van (4.3) en (4.4) geeft dit

(4.6)

Een differentiatie van deze vergelijking naar de tijd geeft

= u—1x2—x1i2 (47)
= tZtiZ2 +ZjX—X+aZlZ2

.
Het is de vraag of bet voor elk polynomiaal systeem mogelijk is om de vergelijking

voor de waarneming een aantal keren naar de tijd te differentiëren en de afgeleide
van x te vervangen, zodat geen van deze over blijft. Voor de volgende stap is het
bovendien van belang dat de nieuwe vergelijkingen polynomen zijn.

Zij h1,,. de r-de afgeleide van g1 een polynoom in de variabelen x1,. . . ,

0,,, u1,. . . , u. Dan is deze een linaire combinatie van monomen van de
vorm

h = . ... . (U))L+P (4.8)

De afgeleide van een monoom h naar de tijd is

h = 1 . . . x 1'x'4.j' . ..

+ > I u"'x' ... (4.9)
=1...p P=1

j=,+q+ip+p

.(t4!)"—' (u')'(u.1)"÷' . . .
.

met J = max(I — 1,0)

Als voor de , de bijbehorende polynomen uit (4.1) ingevuld worden, volgt
dat (4.9) als produkt en som van polynomen zelfs een polynoom is in Xl,. .. ,

Omdat hs,r een lineaire combinatie van monomen is, volgt dat h,r+i weer een
polynoom is.

Voor rationale systemen kan soortgelijk geredeneerd worden. Als alle f1 en gj
rationale functies in z1,. .. , u zijn dan zijn alle hi,,. rationale funties in Xi,. . . , u.
Wel groeit het aantal variabelen met elke differentiatie.

Als voor elke g de boven beschreven stap r keer uitgevoerd wordt, geeft dit een
stelsel met r = m + E=1 mTt vergelijkingen:

o = yi—hj
(4.10)

0 =



18 4 EENALGEBRAISCHEAANPAK

Voor een polynomiaal systeem is dit een stelsel polynomen. Als (4.1) en (4.2) een
rationaal systeem is, bestaat het stelsel (4.10) uit rationale functies. Het vermenig-
vuldigen van de vergelijkingen met de noemer van h1, levert het stelsel polynomen.
Dit stelsel neemt de plaats van (4.10) in. Er moet echter opgelet worden dat oplos-
singen die later dit stelsel verkregen worden ook oplossingen van (4.10) zijn.

Vervoig voorbeeld: De vergelijkingen (4.5), (4.6) en (4.7) geven verbanden
tussen invoer u, uitvoer y en de parameter a maar ze bevatten ook de toestanden
x1 en X2. Maar gelukkig kunnen de toestandsvariabelen door een beetje handig
rekenwerk geelimineerd worden. Invullen van (4.5) in (4.7), vermenigvuldigen met
y en invullen van (4.6) geeft

0=yji+ayy—ayu—yü+y4—y2+IU (4.11)

Dit is eindelijk de gewenste betrekking om a te kunnen berekenen als y en u bekend
zijn. De berekeningen waren tamelijk heuristisch, en het zou leuk zijn als dit meer
system atisch kan gebeuren.

Het stelsel (4.10) willen we graag zodanig omvormen, dat we voor gegeven in-

voer en uitvoer de parameters kunnen berekenen. Als (4.10) een stelsel Iineaire
vergelijkingen was, zou dit, op boven driehoeksvorm gebracht, de gewenste betrek-
kingen kunnen geven. Er bestaat een algoritme dat de "bovendriehoeksmatrix"
— de GrObner-basis — van een stelsel polynomen kan berekenen, het Buchberger-
algoritme. Er is een aantal wiskundige programma's zoals MathematicaTM, waar-
mee GrObner-bases berekend kunnen worden. Een uitgebreide toelichting van het
Buchberger-algoritme en GrObner-bases is te vinden in appendix B. Als het Buchberger-
algoritme toegepast wordt op een linair stelsel is het gelijk aan een GauB-eliminatie.

Om met het Buchberger-algoritme te kunnen werken is bet noodzakelijk de
variabelen te rangschikken. Variabelen die bet hoogst gerangschikt zijn, worden het
eerst geelimineerd. De symbolische notatie x >- y geeft aan dat x hoger gerangschikt
is dan y.

Vervoig voorbeeld: De vergelijkingen (4.5), (4.6) en (4.7) leveren bet stelsel

polynomen

0 = y—zi
o = y—tL+Z1X2 (4.12)

0 = —u+x+ux2—ax1x2—x1z+y

De bedoeling was een vergelijking te verkrijgen waaruit x1 en X2 geelimineerd zijn.

Als we bijvoorbeeld de rangorde Z2 >- x1 >- a >- >- y >- y >- i >- u kiezen, is de
GrObner-basis van (4.12):

0 = au+u—y3—ay—v—z2x1
0 = U—y—Z2y (4.13)

0 = 1J—xl

0 = auy+ti7j—y4—t1J/—J2—YY—aVY

In tegenstelling tot de GauB-eliminatie kan het Buchberger-algoritme een GrObner-

basis opleveren, die meer vergelijkingen bevat dan het oorspronkelijke stelsel.
De vergelijking (4.11) die de gezochte relatie tussen invoer, uitvoer en parameter

geeft is de laatste vergelijking van van (4.13). De GrObner-basis is afhankelijk van
de gekozen rangorde, zo bevat bijv. de GrObner-basis van (4.12) m.b.t. de rangorde

U >- U >- yj >- >- j >- a >- z >- x2 geen nuttige vergelijking.

0 = X1X2+I—U
0 = 4—a.xlx2+x2y+v—u (4.14)

0 = y—xi
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Wet bestaat voor elke rangorde slechts één Gröbner-basis. .
In het algemene geval bepalen we de Gröbner-basis van (4.10) (resp. (4.10'))

m.b.t. de rangorde

(4.15)

rmax = max(r) zie (4.10). Voor de rangorde geldt dat de variabelen die we niet
persé willen weten het hoogst gerangschikt worden (de toestanden) en de variabelen
die we het best kennen (de invoer) sluiten de rangorde af. Maar welke rangorde in
het speciale geval aangehouden wordt, hangt van de kwaliteit van gegevens over de
verschillende grootheden, de eigen voorkeur, enz. af. Voor de parameterschatting
gaan we alle vergelijkingen uit de GrObner-basis gebruiken die geen toestanden x
bevatten, maar wel de parameters Oj

Vervoig voorbeeld: In het begin werd aangenomen dat de invoer u(.) = 1/2

en de uitvoer y(.) = 1 was. De afgeleiden hiervan zijn nul, zodat als dit ingevuld
wordt in (4.11) het volgende resultaat volgt:

410 = ayu—y =a—1
a = 2

Voor dit systeem is het mogelijk om bij gegeven invoer en gegeven uitvoer de para-
meter te berekenen, mits op een tijdstip t de functies u en y vaak genoeg differen-
tieerbaar zijn, en y(t) & 0 en u(t) (t). Is dit laatste niet het geval dan vallen de
termen in (4.11) die de parameter a bevatten tegen elkaar weg.

Kunnen we nu altijd een eenduidige oplossing verwachten? Helaas is dit niet
het geval, want omdat met polynomen gewerkt wordt zullen er zelfs in het meest
gunstige geval meerdere oplossingen zijn. In dit geval kan het mogelijk zijn dat, als
voor verschillende tijdstippen de oplossingen worden berekend, de intersectie van
deze oplossingen slechts één parameterset bevat.

Maar het is zelfs mogelijk dat de oplossing geen verzameling is van gelsoleerde

punten, maar dat de oplossing meerdimensionaal is, bijv. een rechte Iijn of een
hyperbool of een rechte lijn en een hyperbool. Ook in dit geval kan de oplossing voor

een aantal tijdstippen bepaald worden, om de intersectie hiervan de bepalen. Biedt
dit ook geen uitkomst dan moet men misschien met een schattingsalgoritme binnen
de ruimte van oplossingen naar een goede parameterset te zoeken. In ieder gevat
heipt dit algoritme de pararneterruimte te beperken. Dit is in zoverre belangrijk,
omdat veel parameterschattingsmethoden langzamer en slechter werken naar mate
het aantal dimensies groeit.

Het ergste wat het geval kan zijn is dat de toestanden niet ge1imineerd kunnen
worden uit de vergelijkingen die de parameters bevatten. Dan is het niet mogelijk
om iets over de parameter te weten te komen. Een andere vraag is hoe vaak de
eerste stap — het differentiëren en vervangen van x door f1 — doorgevoerd moet
worden. Het doel van het algoritme was de GrObner-basis van (4.10) te bepalen,
met daarin een vergelijking die alleen de variabelen y,. . . , u,. .. , r_. en
0, een tweede met dezelfde variabelen en 02 enz., zodat het mogelijk is om de
parameter succesief te bepalen. Dit houdt in dat de Gröbner-basis minstens een
vergelijking bevat, waaruit alle n toestanden en p — 1 parameters geelimineerd zijn.
Om dit te kunnen doen, moet (4.10) minimaal uit n + p vergelijkingen bestaan. Dit
betekend dus dat de eerste stap voor alle yg samen n + p — m keer uitgevoerd moet
worden. Deze ondergrens is belangrijk, omdat de geheugenruimte die nodig is om
een GrObner-basis te bepalen exponentieel groeit met het aantal variabelen [4, p.
1031. Zoats boven vermeld groeit het aantal variabelen elke keer als de eerste stap
wordt uitgevoerd.
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Er bestaat ook een bovengrens waarboven vaker toepassen van de eerste stap
geen nut meer heeft. Als voor een polynoom g uit (4.2) de eerste stap n + p keer
uitgevoerd wordt, geeft dit samen met g een stelsel polynomen dat algebraTsch
aThankelijk is. Voor elke vergelijking g1 hoeft deze stap dus maximaal n + p —1 keer

uitgevoerd te worden [6].
Een ander probleem dat zich voordoet is dat de gegevens over de invoer en uit-

voer meestal discrete gegevens zijn. Er kan geen exacte afgeleide berekend worden,

maar er moet met een benadering gewerkt worden. In veel gevallen is ook nog
sprake van meetruis, de gegevens zijn verstoord en de onnauwkeurigheid van bena-
deringen van afgeleiden neemt toe. Maar omdat de oplossingen voor de parameter
stuksgewijs continu zijn in invoer en uitvoer kunnen we redelijkerwijs aannemen dat
kleine verstoringen in invoer en uitvoer leiden tot kleine verstoringen in de oplos-
singen. Bovendien is het mogelijk om met kennis van de Gröbner-basis te bepalen
of de gebruikte gegevens in de buurt van discontinuiteiten (polen) liggen. In het
voorbeeld is de oplossing voor de parameter a bijvoorbeeld discontinu op de Iijnen

y=Oenuy. •

4.2 Lineaire vergelijkingen
Een bekende vraag over systemen is of het mogelijk is bij bekende invoer en uitvoer
de toestanden van bet systeem te bepalen. Systemen waarvoor dit mogelijk is heten

waarneembaar. Om het verband tussen waarneembaarheid en de mogelijkheid om
de parameters te kunnen bepalen te laten zien, zal in deze sectie het algoritme
toegepast worden op het systeem (4.1) met de extra aanname dat de vergelijkingen
f en g, Iineair zijn. Lineair betekend in deze samenhang dat f1 en g2 lineair zijn

Hetsysteem(4.1)zietdusalSVOlgtUit

= Ajx + A20 + B1u (4.16)

= C1x+C28+Diu (4.17)

met x = (xi,. ..,xn)T, V = (yj,.. .,ym)T, 0 = (Oi,... ,g)T, U (u!,.. .,tiq)T. Als

verondersteld wordt dat de parameters constant zijn, kan het bovenstaande systeem

herschreven worden tot het tijdsinvariante lineaire systeem

= (A1 A2)(Bi) (4.18)

y = ( C1 C2 )z+Diu (4.19)

met z = (z, O)T. De parameters worden dus als toestanden beschouwd met de extra

eis dat deze constant moeten zijn. Het is duidelijk, dat als dit systeem waarneem-

baar is, ook de parameters, die flu toestanden zijn, te bepalen zijn. Dit verband is

ook te vinden als we het algoritme op dit systeem toepassen. Zij

A=(A102), B=('1) c=(Ci C2), D=D1 (4.20)

dan geldt voor de h1 uit (4.10)

= Cz+Du
h2 = Ci+Dü

= CAz + CBu + Du (4.21)

= CA'_1z +1(u,. ..,u(t))
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waarbij I een Iineaire functie is. Hiermee kan de vergelijking (4.10) herschreven
worden tot een inhomogeen Iineair stetselfC\

Iz=l(Y,U) (4.22)

\ CA'—1 )
met V = (y,,... ,(1.))T, U = (u,...,u(t))T en I een Iineaire functie. Dit stelsel
levert noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor de mogelijkheid de parameters
van (4.18)-(4.19) te bepalen. ilet is een bekend feit dat C,... , Iineair af-
hankelijke matrices zijn, dit volgt uit de stelling van Cayley-Hamilton. Dit heeft
tot gevoig dat rank(C; .. . ; CA"') = rank(C;. .. ; CAT) als r n + p. ((A; B)
staat voor de matrix (i)). Dit betekent o.m. dat de eerste stap van het algo-
ritme hooguit n + p — 1 keer op (4.19) toegepast hoeft te worden. De toestand
z van het systeem (4.18)-(4.19) kan dus d.e.s.d. eenduidig bepaald worden als
rank(C; .. ; CA"') = n + p. Het is leuk om te zien dat dit ook het bekende
criterium uit de systeemtheorie voor de waarneembaarheid van tijdsinvariante line-
aire systemen is (hoewel jets minder algemeen). Maar waarneembaarheid van het
systeem (4.18)-(4.19) is een te sterke eis, want het is voldoende als het parameter-
gedeelte 0 van z (x, 0)T eenduidig geTdentificeerd kan worden.

Een andere stelling uit de systeemtheorie houdt in dat de toestand z bepaald
kan worden, op een additieve vector a E Kern(C; .. . ;CA?+P1) na, d.w.z. als z
een oplossing van (4.22) is dan is z + a ook een oplossing. De parameter(s) 9 van
z = (x, 0)T is dus eenduidig bepaald, als voor alle a Kerri(C;.. . ; CA'P') geldt
a = (ai . . a,,0. .

. 0)T. Dit kan samengevat worden tot het volgende corollarium:

Corollarium Zij het systeem (4.16) gegeven, A en C zoals in (4.20) gedefinieerd,
en veronderstelt dat u en y op een tijdstip bekend en n + p — 1 keer differentieerbaar
zijn.
Dan kunnen de parameter(s) 9 eenduidig bepaoJd worden d.e.s.d. aL geldt

Kern(C;...;CA'')cspan{ei,...,en}

met e en e, = (0. .010 . o)T, de 1 op de i-de ploats.
noindent Met het Buchberger-algoritme — in dit geval gelijk aan het Gauf3eliminatie
algoritme — kan de pararneterset berekend worden, door het inhomogene Iineaire
stelsel (4.22) op te lossen.

4.3 Toepassing op een niet-lineair systeem
Deze sectie behandelt de toepassing van het besproken algoritme op een een systeem
met twee toestanden, een waarneming en twee parameters ; dit is gedaan ow de
programmatuur te toetsen. Dit systeem is een variatie op het Volterra-Lotka model,
dat in bijna elk inleidend boek over dynainische systemen te vinden is.

= (1—axj)z2 (4.23)

= —(1 — bz2)zi (4.24)

Als waarneming y wordt de som van de twee populaties genomen.

1/ = z1 + x2 (4.25)

Er worden parameters gekozen, de uitvoer wordt gesimuleerd en vervolgens de
parameters, onder de aannaxne dat deze onbekend zijn, met het algoritme bepaald.
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Figuur 4.1: Rele oplossingen van a. Deze grafiek geeft het verloop van de oplos-

singen (y-as) met de tijd (x-as)

Als parameters zijn a = b = 0.5, en als begincondities x1 (0) = 0.5 en

0.9 gekozen. De simulaties zijn met MATLAI3 gedaan en leverden voor ruim 60
tijdstippen t tussen 0 en 10 een waarde voor y(t1).

De eerste stap van het algontme hield in de functie h1 = Zi + X2 minstens
n + p — 1 = 3 keer naar de tijd te differentiëren, en i en i2 te vervangen. Dit geeft

het volgende stelsel polynomen:

0 Xl+X2Y
0 = (1—axl)x2—(1—bx2)X1—t

0 = _(a_a2xi)x—(1—axl)(1—bX2)X2—
(b — b2x2)x —(1— aXi)(l — bx2)xi — (4.26)

0 = (a2 — a3xj)x — (b2 — b3x2)x —

(1 — ax1)(b — b2x2)x + 3(a — a2x)(1 — bx2)xixi —

(a — a2xi)(1 — bx2)x + (1 — axi)(l — bz2)2x1 — (3)

De bedoeling was in de volgende stap de Gröbner-basis van dit stelset te bepalen.

Maar zelfs voor dit vrij eenvoudige voorbeeld meldde MathematicaTMna een tijdje

wachten Out of memory, Exiting. Zoals eerder opgernerkt groeit de geheugen-

ruimte die het Buchberger-algoritme vergt exponentieel met het aantal variabelen.
Ook MathematicaTM-functies zoals Solve en Reduce konden om deze reden niet
toegepast worden.

Het was wet mogelijk om voor elk tijdstip t, de simulatie voor y(t1) en een
benadering van j?(tj), (t1), n(S) (ti) — deze heten in het vervoig yo, vi , Y2 en y3 — in
(4.26) in te vullen, en dit stetsel voor a en b op te lossen. De benadering van de

afgeleide is het differentiequotiënt

— y,(tg_i) — y,(ti) . — C,

Yj4Rti) — 3 — J,L
Ls_1 —

Het resultant is 6 oplossingen (a, b,z1 , X2) voor elk tijdstip. Complexe oplossingen

zijn niet van belang omdat ervan uit gegaan kan worden dat de toestanden en
parameter reel zijn. Figuur 4.1 toont de oplossingen van a (Op de lijn a = 0 liggen

de oplossingen met imaginair gedeelte ongelijk ann nut). Het is vrij duidelijk te zien
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Figuur 4.2: Reële oplossingen van Xi (+) en de simulatie van x (—)

dat er drie reIe functies zijn die het stelsel voor a oplossen, hiervan is een functie
bij benadering constant en ligt rond de lijn a = 0.5. Omdat de parameter constant
verondersteld is, kan geconcludeerd worden dat a 0.5.

De afwijkingen zijn het resultaat van de fout in de benadering van de afgeleide
en, in mindere mate, van fouten in de simulatie van y. Te zien is dat in het begin
en op het eind van het interval [0, 10] de waarden voor a onnauwkeuriger zijn,
veroorzaakt door de grotere onzekerheid van de benaderingen op het eind en in
het begin. Voor de parameter b kan op dezelfde manier geconcludeerd worden dat
b0.5.

Voor dit model was het ook mogelijk om de toestanden te bepalen. Figuur 4.2
laat zien dat de oplossingen van x1, die bij een tupel (a, b, x1 ,Z2) met a 0.5

(en b 0.5) horen, bijna exact de waarden aannemen die z daadwerkelijke had.
Simulatie van de toestanden met de berekende parameterwaarden is dus overbodig.
In de volgende sectie wordt geprobeerd om het oorspronkelijke algoritme, en dit jets
gewijzigde algoritme op een model van een klein actiefslibsysteem toe te passen. •

4.4 Een actiefslibsysteem
Ilet doel was het om de in 4.1 ontwikkelde methode op een actiefslibsysteem toe
te passen. Hiervoor kon ik gebruik malcen van een een model voor een klein actief-
slibsysteem met twee compartimenten en één nabezinker, zoals dit ook in [11] werd
gebruikt. Het model be8taat uit 22 vergelijkingen voor toestanden, 11 vergelijkin-
gen voor de waarnemingen met in totaal 11 onbekende parameters. Alle gebruikte
functies waren rationaal of polynomen. Er waren dus minimaal 33 vergelijkingen
nodig om de parameters te kunnen bepalen. Er is voor gekozen de eerste stap van
het algoritme twee keer op elke vergelijking voor de waarneemingen toe te passen.
Helaas was MathematicaTMniet in staat deze vergelijkingen tot polynomen om te
vormen of de noemer te bepalen (zie pagina 17), of een andere voor het algoritme
belankrijke manipulatie uit te voeren. Deze problemen deden zich zowel voor op
een PC als op een workstation. Het was dus niet eens mogelijk om het stelsel (4.10)

te bepalen.
Conclusie: Ilet algoritme is theoretisch gezien in staat om voor modellen

die aan zekere voorwaarden voldoen de parameters te bepalen. Ook al kunnen de
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parameters niet bepaald worden, het algoritme kan er toe dienen samenhang tussen
de modelparameters te ontdekken. Deze kunnen meestal slechts door uitgebreide
bestudering van het model ontdekt worden, bijv. dat de som van twee parameters
constant moet zijn. Maar helaas zijn er praktische belemmeringen. Gezien het feit
dat een model met 2 toestanden en 2 parameters vergelijkingen oplevert die met
een standaard programma niet opgelost kunnen worden, en aangezien de behoefte
ann geheugen expontieel groeit met het aantal variabelen, valt niet te verwachten
dat dit algoritme met huidig beschikbare (en redelijke) middelen de parameters van
een actiefstibsysteem met 33 of meer onbekenden kan bepalen. Als het mogelijk is
de waarnemingen viij te kiezen kunnen de belemmeringen door hard- en software
misschien omzeild worden. Een andere optie is het vereenvoudigen of lineariseren
van het gegeven model, om het algoritme aisnog toe te kunnen passen. Er moet
wel opgemerkt worden, dat over het algemeen linaire systemen niet lineair zijn in
toestanden, waarnemingen en parameters.



5 Evolutionaire Strategieën en
Genetische Algoritmes

Evolutie heeft voor verschillende problemen een antwoord gevonden, en daarbij
wordt, ruwweg gesproken, van slechts twee operaties gebruik gemaakt: variatie en

selectse. Maar algemeen wordt aangenomen dat de evolutie traag en inefficient

werkt. In de jaren zestig is men begonnen concepten nit de evolutie te vertalen
naar algoritmes voor de optimalisering van bijv. niet-linaire functies. Hierbij bleek
dat de veronderstelling dat een evolutie een minder geavanceerde optimalisatieme-
thode is onjuist te zijn. Men was verbaasd over de snelheid en de robuustheid en
de toepasbaarheid op verschillende problemen. Deze algoritmes konden niet alleen
gebruikt worden voor het optimaliseren van niet-lineaire functies maar ook voor
het Travelling Salesman probleem, het Prisoners Dilemma e.d.. Het onderzoek naar
dit type algoritmes vond zowel in de VS, als ook in West- en Oosteuropa plaats.
In Midden- en Oosteuropa is vanuit deze eerste algoritmes een klasse algoritmes
ontwikkelt die bekend staan als Evolutionaire Strategieën (ES) of Evolutionair Pro-
grammeren. De theorie en de toepassing van ES werd sterk beinvloed door H.P.
Schwefel, L.J. Fogel en I. Rechenberg. John Holland heeft in de jaren zeventig aan
de University of Michigan een type algoritme ontwikkeld dat nu bekend staan ala
Genetische Algoritmen (GA). Belangrijk werk bij het onderzoek naar Genetische
Algoritmen werd o.m. gedaan door L. Davis en D.E. Goldberg.

Genetische Algoritmen zijn sterker gerelateerd aan het natuurlijke voorbeeld dan
Evolutionaire Strategieën. De meest belangrijke concepten die door GA's gebruikt
worden proberen de processen te simuleren die op genen en chromosomen werken

en de evolutie aandrijven. Om dit te kunnen doen worden mogelijke oplossingen
- in het geval van systeemoptimalisering kan dit een parameterset zijn- gecodeerd

als een reeks cijfers, het liefst als bitstring. ES-en werden vooral in bet begin
gezien ala verbetering van bestaande algoritmes. Een van de eerste boeken over
dit onderwerp is bijv. On the Monte-Carlo evaluation of the extremal value of

a function van R. Zielinski nit 1965. In de jaren zeventig en ook nog in de jaren

tachtig vond een heftige disscusie plants tussen aanhangers van de ES en bet GA. Het

verwijt van de evolutionaire strategen was dat het simpele nabootsen van biologische

processen geen rechtvaardiging voor bet gebruik van GA's is, en de aanhangers van
GA's bescbouwden de ES ala verfijnde randomzoekmethode en niet als volwaardig
evolutionair algoritrne. Omdat bleek dat beide aanpakken werken, en elke aanpak
voor- en nadelen heeft is men ertoe overgegaan om ideeën van GA's in ES-en te

verwerken en andersom. Het Breeder Genetic Algorithm (BGA) van D. Schliekamp-

Voosen en H. Mühlenbein is een voorbeeld van een synthese van ES-en en GA's [16].

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste concepten

van de ES en het GA. Er worden geen bewijzen gegeven, maar geprobeerd wordt te

laten zien hoe deze algoritmes werken. Het doel is niet om de biologische evolutie
te verklaren, maar om ann te geven waarom deze algoritmes geschikt zijn voor de
optimalisatie van een niet-lineaire functie in een begrenad domein, in bet bijzonder

25
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Figuur 5.1: Structuur van een ES of GA. Voor een GA moet het begrip recombinatie
vervangen worden door crossover.

voor het parameterschattingsprobleem van een niet-lineair systeem. De uitspraken
die in dit hoofdstuk worden gedaan gelden maar in beperkte mate voor andere pro-
blemen. Het veelvoudig gebruik van begrippen uit de biologie zal voor wiskundigen

in het begin misschien verwarrend werken, maar desalniettemin correspondeert elk
biologisch aandoende term met een wiskundige definitie.

5.1 Inleiding ES en GA
Het algoritme dat door Vertis gebruikt wordt voor de parameterschatting van een
actiefslibsysteem, is een eenvoudig evolutionair algoritme gebaseerd op een artikel
van Karsten Schmidt en Steven H. lsaaks [20J. Het algoritme start met een willekeu-
rige parameterset. Voor deze paranieterset wordt met het model de uitvoer van het
systeem gesimuleerd voor een periode waarover gegevens van het systeem bekend
zijn. ProMod gebruikt voor deze doeleinden gegevens die in december 1994 op de
rwzi Nijmegen verzameld zijn. Door modeluitvoer met systeemuitvoer te vergelijken
wordt aan deze parameterset een fout toegekend. De oorspronkelijke parameterset,
de ouder, wordt verstoord, met als resultaat een nieuwe parameterset, de nakoine-
ling. Deze operatie wordt mutatie genoemd. De mutatie wordt uitgevoerd door bij
elke parameter een getal op te tellen, die random gegenereerd wordt met uniforme
verdeling. Dc maximale verstoring is enkele procenten van de breedte van het opti-
malisatieinterval. In de wereld van ES-en en GA's wordt een paranieterset meestal

individu genoemd.
Na de mutatie wordt de modeluitvoer voor de nieuwe parameterset berekend

en ook aan deze wordt een fout toegekend. Deze stap heet evaluatie. Van de

oorspronkelijke parameterset en de gemuteerde paranieterset wordt de set gekozen
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parameter 1 parameter 2 ... ... parameter n

3.5 69.0 4.25

000001110 100010100 ... ... 000010001

Figuur 5.2: Codering van een individu voor GA's. Belangrijk voor het bepalen van
de bitstring is o.m. het aantal bits dat gereseveerd wordt voor elke parameter.

die de kleinste fout heeft. In de volgende iteratiestap wordt deze set verstoord en
voor de verstoorde set de modeluitvoer berekend. Vervolgens wordt opnieuw de set
met de kleinste fout geselecteerd. De oorspronkelijke parameterset en de verstoorde
parameterset in de t-de iteratiestap worden ouder resp. nakomeling, en samen de
populatie van de t-de generatie genoemd. Dit algoritme kan in het kort samengevat
worden als:
Eén ouder genereert één gemuteerde nakomeling; de betere overleeft.

Dit algoritme is een erg specifiek algoritme uit de kiasse van de Evolutionaire
Strategien. Er wordt slechts gebruik gemaakt van één ouder, één nakomeling en
mutatie. ES-en en GA's kennen meestal een grotere populatie, en maken ook ge-
bruik van een tweede rnethode om parametersets cq. individuen te veranderen,
crossover (GA) resp. recombinatie (ES). Een ES of GA begint met de initialisatie
van een (random) populatie P(O). Voor elk individu wordt de modeluitvoer gege-
nereerd; individuen met kleine fout vorrnen de ouderpopulatie 0(0) . Bovendien
kan een aantal individuen geselecteerd worden die ongewijzigd deel uit gaan ma-
ken van de populatie P(1). Deze verzameling heet de elite van generatie nul en
wordt aangeduid met E(0). Vaak zal de elite E(t) een deelverzameling zijn van de
ouderpopulatie 0(t).

In de t-de generatie worden door mutatie en recombinatie van de in de generatie
t — 1 gekozen ouders 0(t — 1) de nalcomelingen N(t) van deze generatie gegenereerd.
De ouders 0(t) en de elite E(t), die van de belang zijn voor de volgende populatie
P(t + 1), worden geselecteerd uit de nakomelingen N(t) en afhankelijk van het
gekozen algoritme ook uit E(t — I). Het algemeen schema van een ES of GA wordt
gegeven in figuur 5.1. In veel publicaties kan men naast de twee operaties mutatie en
recombinatie andere manipulaties van de individuen vinden, om het gedrag van de
algoritmes te verbeteren. Ook wordt soms de volgorde van recombinatie en mutatie
verwisseld, of slechts die individuen gemuteerd die niet gerecombineerd zijn. Maar
desalniettemin werkt elk GA of ES volgens het principe:
Ouders genereren gevarieerde nakomelingen; de besten overleven.

Hoewel ES-en en GA's hetzelfde idee volgen, namelijk het optimaliseren vol-
gens concepten uit de evolutie, bestaan er belangrijke verschillen. Veel van deze
verschillen zijn een consequentie van het wel of niet toepassen van codering. Opti-
malisatie van een niet-lineair systeem is zoeken naar een reeks parameterwaarden,
die een minimale fout in de modeluitvoer leveren. Alle manipulaties van individuen
c.q. parametersets tijdens het uitvoeren van een ES zijn operaties die direct op de
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Figuur 5.3: Mogelijke nakomelingen van de ouders (8,5) (links) en (7,4) als twee
bits veranderen. De parameters zijn gecodeerd als vier bits.

reële parameter werken. Een GA codeert elke parameterset voor het uitvoeren van
inutatie en recombinatie of vcrgclijkbare operaties. Elke parameter wordt gerepre-
senteerd als binair getal, en deze binaire getallen vormen als reeks nullen en enen
het chromosoom (zie figuur 5.2). Een GA gebruikt dan ook andere mutatie- en
recombinatieoperaties. Voordat een chromosoom geevalueerd kan worden moeten
deze eerst gedecodeerd worden tot een parameterset bestaande uit reële getallen.

In dit hoofdstuk worden voor elke stap van een evolutionaire algoritme verschil-
lende keuzemogelijkheden besproken. Deze hebben niet alleen betrekking op het
verschil tussen ES en GA. Dit overzicht over verschillende operatoren en strate-
gieen die een evolutionair algoritme kan gebruiken zal niet volledig zijn. Er bestaan
bijna geen concepten die in elke evolutionaire algoritme, zij bet een GA of een ES,
opduiken. Wel heeft bijna elke gebruiker en onderzoeker op het gebied van evo-
lutionaire algoritmes het basisidee enigzins aangepast, zodat soms de indruk kan
ontstaan dat bij het onderzoek naar dit type algoritmes de "Sinatra-doctrine" geldt

("My way"). •

5.2 Mutatie

5.2.1 Mutatie voor GA
Genetische Algoritmen maken over het algemeen slechts gebruik van één type mu-
tatie. Omdat elk chromosoom een bitstring is, wordt een mutatie gerealiseerd door
elk bit met een vaste waarschijnlijkheid van waarde te laten veranderen. Als we het
chromosoom decoderen tot een individu met rele waarden betekent een veranderd
bit dat het betreffend getal met een macht van de basis 2 verandert. Omdat de kans
op een mutatie klein gekozen wordt, treedt meestal geen of slechts één mutatie op.

In figuur 5.3 is te zien dat de mutaties die even waarschijnlijk zijn, tot nako-
melingen leiden die niet symmetrisch rond de ouder verdeeld zijn. Bovendien zijn
ook de daadwerkelijke waarden van de parameters van invloed op de verdeling van
even waarschijnlijke mutaties rond de ouder. Het maakt dus ult of een individu uit
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nakomeling

Figuur 5.4: Mogelijke nakomelingen als de ouder uniform of normaal verdeeld ver-
stoord wordt.

de componenten 4 en 6 bestaat, of met een andere schaal gelijk aan (6,9) is. De
uitkomsten van de mutatie worden dus beinvloed door de gekozen codering en het
gekozen coordinatenstelsel op het niveau van de gedecodeerde individuen. Omdat
deze echter vaak door bet probleem bepaald worden, beschouwen gebruikers van

GA's dit niet als probleem. .

5.2.2 Mutatie voor ES
Het natuurlijke voorbeeld van mutatie hebben Evolutionaire Strategen vertaald naar
een verstoring van het individu. Als o E 0 C R" een ouder is, wordt de nakomeling
n = (ni,... berekend door

n=o+s0i9i2s,(n)X j=1,...,n. (5.1)

In het oorspronkelijk door Vertis gebruikte algoritme was X U[— 1, 1, een sto-
chast met een uniforme verdeling over het interval [—1, 1]. Verder duikt een drietal
correctiefactoren op. De algemene stapgrootte sj bepaalt hoe sterk een paraine-
ter verstoord wordt. Een keuze van s = 0.05 betekent voor dit voorbeeld dat de
verstoring maximaal 5% van de lengte van het interval kan zijn. De correctiefactor

houdt rekening met bet feit dat het interval waarover geoptimaliseerd wordt
meestal geen kubus maar stechts een rechthoek is. De individuele stapgrootte s(n)
doet hetzelfde als (d9, maar kan voor elke nakomeling verschillend ziijn. Sommige
stapgrootteregelingen (zie sectie 5.5) kennen zelfs aan elke component van n een ei-

gen stapgrootte toe. Orn dubbelzinnigheden te voorkomen wordt aangenomen dat
s(n) een vector is, ook a! hebben de componenten meestal dezelfde waarde.

Het gebruik van een uniforme verdeling heeft tot gevoig dat alle mogetijke na-
komelingen in een kubus rond de ouder liggen (figuur 5.4). Het nadeel van deze
benadering is dat de verdeling niet invariant is onder orthogonale transformaties.
Een veel gebruikte mutatieprocedure voor ES plaatst de nakomelingen niet in een
kubus rond de ouder maar op een cirkel met als middelpunt de ouder. Het plaatsen
van nakomelingen op een cirkel wordt bereikt door de componenten van de ouder
normaalverdeeld met X N(0, 1/n) te verstoren. Als het aantal parameters n

ouder
nakomeling

ouder
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voldoende groot is zal de verwachte afstand tussen ouder en nakomeling 1 zijn. Dc
nakomelingen worden dus niet precies op een cirkel geplaatst, maar voor een vol-
doend groot aantal parameters kan redelijkerwijs verwacht worden dat deze in de
buurt van een cirkel rond de ouder liggen. In sommige gevallen kan dit echter te
onnauwkeurig zijn (zie ook sectie 5.7).

Het BGA (Breeder Genetic Algorithm) gebruikt een derde mamer om ouders te
verstoren. Het gedrag van de BGA-mutatie hjkt sterk op een GA-mutatie. Deze
veranderde een aantal bits, wat voor een component van de ouder een verandering
met een (negatieve) macht van twee betekende. De BGA-mutatie bootst dit na door

X in (5.1) als X = ± Y,2, V1 U{0, 1) te definiëren. Het + of — teken

worden met kans 0.5 gekozen, en alle V1 zijn met kleine kans (bijv. 1/k) gelijk aan
één. Dc keuze van k bepaalt de nauwkeurigheid van het algoritme.

5.3 Recombinatie en Crossover

Crossover (GA) of recombinatie (ES) combineren een aantal onders tot nakomelin-
gen. Er bestaan verschillende types crossover/recombinatie, die met verschillende
sterkte proberen om het natuurlijke voorbeeld te imiteren. Het nut van crosso-
ver/recombinatie is dat "goede eigenschappen sneller kunnen domineren en slechte
eigenschappen uitsterven", maar er bestaan ook verkiaringen en stellingen die niet
alleen op het voorbeeld natuur bouwen. Het meest belangrijke theorema voor GA's
is het schema theorema waar bewezen wordt, dat schema's (bepaalde combinaties
ann bits resp. parameters) die een bovengemiddelde kwaliteit van de individuen tot
gevoig hebben, door crossover vaker gereproduceerd worden dan andere schema's,
en uiteindelijk gaan domineren. Eigenberg heeft heuristisch laten zien hoe recom-
binatie in de buurt van een minimum van een Iocaal kwadratische functie werkt, en
wat het voordeel van een ES met recombinatie tegenover een ES met alleen mutatie

is. .

5.3.1 n-punts crossover (GA)

Als de individuen als een reeks bits gecodeerd worden, kan n-punts crossover toege-
past worden, waarbij 2 ouders tot (twee) nakomelingen gecombineerd worden. Het
n-punts crossover is het meest makkelijk implementeren, maar welke invloed het
precies op het evolutionaire proces heeft is het meest moeilijk te bepalen. 1-punts
crossover werkt als volgt. Als o en 02 de ouders zijn, en I de lengte van een bit-
string is, wordt een getal p tussen 1 en I random gekozen. Voor de nakomeling nj

geldt:

n1 = .,ol,p,o2,p+l,...,02,:), (5.2)

waarbij 0., het j-de bit van de ouder o is. De andere nakomeling n2 bestaat uit
de eerste p bits van de tweede ouder gevolgd door de laatste I— p bits van de eerste

ouder.
Het n-punts crossover werkt in principe net zo, behalve dat de ouders in n+1

stukken "geknipt"worden om deze dan in een nieuwe volgorde aan elkaar te plakken.
Omdat bits die dicht bij elkaar staan in de meeste gevallen bij elkaar blijven, en
bits die ver van elkaar liggen bijna altijd in verschillende nakomelingen terecht
komen, is de uitkomst van een n-punts crossover afhankelijk van de volgorde van de
parameters binnen de representatie. Dc representatie kan dus invloed hebben op de
oplossing die het algontme levert. Omdat dit meestal niet erg gewenst is, is er een
ander manier van crossover op bitniveau bedacht. •
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Figuur 5.5: Mogelijke nakomelingen met 1-punts (links) en uniform crossover

(rechts) voor de ouders (153,60) en (92,8) (bovenste grafieken) en (37,189) en
(238,201). Elk van de twee coördinaten wordt door acht bits gerepresenteerd.

5.3.2 uniform crossover (GA)
Als oi = (Oj,i,.. .,Oi,I) en 02 = (o2,1,.. .,o2,l) bitstrings zijn geldt voor de nako-

meling ni = (ni,i, . . . , ni,i)

njjOj, i—.U{1,2} (5.3)

De bits van de nakomelingen zijn dus met kans 0.5 afkomstig van de eerste ouder,

en met dezelfde kans afkomstig van de andere ouder.
Deze crossover wordt niet betnvloed door de volgorde van de parameters. Maar

de verdeling van potentiële nakomelingen is niet invariant onder translatie. De in-
terne representatie van de paranieters blijft dus invloed houden op het evolutionaire
algoritme. Figuur 5.5 geeft twee voorbeelden van de verdelingen van potentiële na-
komelingen voor 1-punts crossover en uniform crossover.

5.3.3 discrete recombinatie (ES)

Discrete recombinatie voor ES lijkt sterk op uniform crossover voor GA, hier rui-

len echter geen bits van plaats maar de reële componenten van de ouders. Als

01,02 0 C R" ouderlijke individuen zijn, dan geldt voor de nakomeling n1 =

(ni,1, . . .

nij=Oj, iU{1,2} (5.4)

met os,, de j-de component van de ouder Oj.
Bij dit type recombinatie maakt het niet uit welke representatie aangehouden

wordt, de nakomelingen liggen op de hoeken van een (meerdimensionale) rechthoek

wiens diagonaal door de ouders bepaald wordt. Weike nakomeling daadwerkelijk
gegenereerd kan worden hangt af van de keuze van het coördinatenstelsel (figuur
5.6). Dit nadeel hebben ook de twee eerder genoemde crossover procedures. Maar

omdat ook hier het interval en het coördinatenstelsel meestal door het optimalisa-
tieprobleem bepaald wordt vormt dit een minder groot bezwaar. •
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Figuur 5.6: Discrete recombinatie

5.3.4 k-recombinatie (ES)

Nakomelingen van de discrete recombinatie liggen niet alleen op de hoeken van

een rechthoek, ze liggen ook op een bol (cirkel) met middelpunt O.5(o + 02) met

straal O.5loi — 021 (stelling van Thales). Deze bol is invariant onder orthogonale

transformaties. De k-recombinatie plaatst de nalcomelingen op een bol rond het

middelpunt van de ouders, i.p.v. op de hoekpunten van een meerdimensionale

rechthoek. Dit wordt gedaan door het middelpunt N(O, a2) te verstoren met a2 =

01 — 021/(2n),o1/2 E R'. Voor een groot aantal dimensies (n 1) liggen de

nakomelingen bij benadering op een hyper-bol. Figuur 5.7 geeft een voorbeeld voor

twee dimensies.
Omdat de ouders de beste individuen van de voorgaande selectie zijn, zullen

deze bijna dezelfde fout hebben, en dus in de buurt van dee1fde hoogtelijn liggen.

Toch kan de onderlinge afstand groot zijn. De straal rond het middelpunt van de

ouders zal groter zijn dan de stapgrootte van de mutatie. De kans om met mutatie

een vooruitgang te boeken is in dit voorbeeld even groot als de kans op vooruitgang

van een recombinant. Vooruitgang kan gedefinieerd worden als de vermindering van

de afstand tot het optimum.
Maar de verwachte vooruitgang, i.e. vooruitgang keer de kans, is groter dan

de verwachte vooruitgang van alleen mutatie. De grotere verwachte vooruitgang

versnelt het algoritme. Als het verschil in kwaliteit groot is of de ouders bijna
identiek zijn, verdwijnen de voordelen van de recombinatie. Als het Laatste het

geval is, gedraagt een ES met k-recombinatie zich als een ES met slechts één ouder.

Als het aantal dirnensies voldoende groot is, dan is er trouwens nauwelijks een
verschil in gedrag te zien tussen k-recombinatie en de discrete recombinatie.

Naast deze vier recombinatie/crossOVermethodes bestaat er natuurlijk ook nog

een aantal andere methodes. Een viij eenvoudige recombinatiemethode is de inter-

mediaire recoinbinatie. Dc nakomeling van twee ouders is bij dit type recombinatie

het gemiddelde van de ouders. Men zou bij alle types recombinatie/crosSover ook

meer dan twee ouders kunnen recombineren, iets wat in de natuur slechts bij virussen

gebeurd. In de praktijk wordt dit type recombinatie alleen door ES-en toegepast.
Omdat niet noodzakelijkerwijs twee ouders tot een of twee nalcomelingen gere-

ouder
- nakomelingen/

/
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mutatie

Figuur 5.7: K-recombinatie
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combineerd worden, ligt het voor de hand om met nieuwe types subpopulaties te
werken. De ouders die gerecombineerd gaan worden vormen de subpopulatie R, en
de recombinanten (na de recombinatie) de populatie R. De k-recombinatie van de
ouders r1, .. . , r E R C R' kan in dit geval gedefinieerd worden als

De k-recombinatie is dus gelijk ann een intermediaire recombinatie gevolgd door een
mutatie met een stapgrootte die bepaald wordt door de variatie van de ouders. •

5.4 Selectie

5.4.1 Se1ectiestrategien
De selectie kiest in generatie t uit de populatie P(t) de ouders 0(t) en de elite
E(t). P(t) is de vereniging van de nakomelingen van deze generatie N(t) en de
elite van de voorgaande populatie E(t — 1). Mutatie en recombinatie leveren in elke
generatie mogelijke oplossingen voor het optimalisatieprobleem, de selectie echter
laat deze mogelijke oplossingen naar een optimum convergeren. Het gedrag van een
evolutionair algoritme wordt vooral bepaald door de keuze van de grootte van de
populaties (verzamelingen) 0(t), N(t), E(t). Er wordt verondersteld dat de grootte
van deze verzamelingen tijdens het uitvoeren constant blijft. De grootte van een
populatie P wordt aangegeven met p(P).

De meeste invloed op het gedrag van het algoritme heeft de keuze van u(E). De
meest voor de hand liggende keuze is jz(E) > 0. Binnen de theorie van ES-en worden
algoritmes met p(E) = p(O) p1us-strategien genoemd, deze naain vloeit voort uit
de notatie die voor ES-en aangehouden wordt [19]. De elite bestaat in dit geval

recombinanten

= X1 -. N(0,a2),j {1,. . .,n}
1r = r1

C
= k

(5.5)
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over het algemeen uit de beste p(E) individuen. De elitist strategies onder de GA's
nemen het beste individu op in de elite plus een aantal random gekozen individuen
uit de overige populatie. Een pure selection strategy kiest de elite willekeurig, zodat
de benoeming elite enigzins misleidend wordt [9].

Het doorsluizen van het beste individu naar de volgende generatie heeft tot
gevolg dat de fitness van de populatie met elke generatie monotoon groeit. De

fitness kan de waarde van een te maximalisereri functie zijn, of in het geval dat het
individu een parameterset voor een kalibratieprobleem voorstelt, de negatieve fout.
Wordt geen beter individu gevonden, dan blijft de fitness constant. Een betere
nakomeling laat de fitness stijgen. Het nadeel van deze aanpak is dat als de beste
individuen in de buurt van een locaal maximum liggen, het algoritme naar dit locale
maximum zal convergeren. Het is vrij onwaarschijnlijk dat nakomelingen van ouders
die in een locaal maximum liggen, een grotere fitness zullen hebben dan de ouders.

De andere keuze voor de grootte van de elite is 1i(E) 0. Binnen de theorie
van de ES worden deze algoritmes komma-strategieën genoemd. De fitness van
een populatie zal niet in elke generatie stijgen. Als bijv. de fitness (resp. de
negatieve fout) van alle ouders in de buurt van een locaal maximum ligt, is het erg
waarschijnlijk dat alle nakomelingen een kleinere fitness hebben dan de ouders. De
fitness kan een aantal generaties dalen, om vervolgens naar een ander maximum te
convergeren. ES met elite sluiten het dalen van de fitness al bij voorbaat uit. Van
plus-strategieen (en elitist strategies) wordt aangenomen, dat zij minder robuust
zijn dan komma-strategien. Desalniettemin wordt dit type algoritmes toegepast
omdat deze snel convergeren en een minimum nauwkeurig benaderen.

De convergentie van plus-strategieën wordt al door het selectieschema opgelegd.
Om de convergentie van komma-strategieën aan te tonen, kan men gebruik maken
van de verwachte vooruitgang. Deze wordt voor een kwadratische functie bepaald,
en is gelijk aan de verwachte vermindering van de afstand tussen het beste individu
en het minimum. Voor en ES met één ouder en twee nakomelingen heeft de ver-
wachte vooruitgang al een waarde groter nul, het algoritme convergeert dus naar
het minimum [19]. .

5.4.2 Selectiemethodes

Ook al heeft men de groottes van de populatie en de subpopulaties gekozen, evoluti-
onaire algoritmes verschillen door de methode waarmee individuen voor de ouderpo-
pulatie of voor de elite worden geselecteerd. ES-en kiezen individuen meestal door
truncation selection, ook wel mass selection genoemd. Deze selectiemethode kiest
als elite E en ouders 0 de 1i(E) resp. ,4(O) beste individuen. GA's passen meestal
selectiemethodes toe die minder rigide zijn. Een vaak gebruikte methode voor de

selectie van de ouders is de roulette wheel parent selection. Deze methode kiest een
individu als ouder met een waarschijnlijkheid evenredig aan de fitness van het mdi-
vidu. De elite kan ook met deze methode geselecteerd worden, maar Grefenstette
bijv. gebruikt selectiestrategieën die de elite random kiezen. Als de elitist strategy
toegepast wordt wordt bovendien het beste individu aan de elite toegevoegd [9].

Selectiemethodes worden vooral bepaald door de mate waarin de toeval een
rol speelt, en of het aantal keren dat een individu gekozen wordt afhangt van de
kwaliteit van dit individu. Het meer toevallig selecteren van populaties vergroot de
diversiteit binnen een populatie, d.w.z. de individuen zijn meer gespreid over het
optimalisatiedomein, en dit heeft een gunstig invloed op de robuustheid van een

algoritme.
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Figuur 5.8: Nakomelingen die op het zwarte gedeelte van de cirkel geplaatst worden
hebben een betere fitness (bijv. kleinere fout) dan de ouder.

5.5 Stapgrootteregeliflg
De stapgrootte of bet mutatiecijfer bepaalt de waarschijnlijkheid van een mutatie

voor een GA en de grootte van de verstoring voor een ES. Omdat de mutatie in
een GA een minder belangrijke rol speelt, is de regeling van de stapgrootte vooral
een aangelegenheid van ES-en. Dc in deze sectie besproken stapgrootteregelingen
hebben betrekking op de mutatiemethode die de ouder normaalverdeeld verstoort.
Een nakomeling n van een ouder o E R' wordt berekend volgens de formule

n5 =o +s4z9s1(n)X X N(O,),j = 1,...,n. (5.6)

De verstoring wordt tijdens het uitvoeren van het algoritme aangepast door de stap-

groottes Saig en 3(n) aan te passen. De stapgrootte heeft invloed op de verwachte

vooruitgang per generatie. Een kleine stapgrootte heeft in de buurt van een locaal
minimum tot gevoig dat veel nakomelingen een verbetering zullen opleveren, maar

een kleine stapgrootte heeft ook tot gevoig dat de individuen slechts langzaarn bet
minimum zullen naderen. Omgekeerd zullen bij een grote stapgrootte de nakome-
lingen die een betere fitness hebben dan de ouders, dichter bij het minimum liggen,
maar de kans dat de mutatie een betere nakomeling oplevert daalt met toenemende
stapgrootte (zie figuur 5.8). Rechenberg heeft laten zien dat over het algemeen
slechts stapgroottes in een viij klein interval tot een optimale vooruitgang leiden
[19]. Dc stapgroottes zijn in het begin viii groot maar naar mate de individuen
dichter bij een minimum koinen te liggen zullen deze af moeten nemen. Er zijn
verschillende manieren bedacht om een stapgrootte in de buurt van de optimale
stapgrootte te kiezen. Een vrij eenvoudige maar in dit hoofdstuk niet nader bespro-
ken methode is het cooling down, waarbij de stapgrootte daalt met bet toenemende

aantal generaties. .

5.5.1 1/5 succesregel
Een vrij simpele stapgrootteregeling is de 1/5-succesregel (1/5SR). Rechenberg heeft

al in 1973 een criterium voor de optimale stapgrootte gevonden voor twee veel
voorkomende optimalisatieproblemen. In bet corridor-model liggen de individuen
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met grote fitness rond een rechte lijn in de ruimte. In één richting langs deze lijn
groeit de fitness bovendien. Het bol-inodel veronderstelt dat rond een punt met
maximale fitness de individuen zodanig verdeeld zijn dat individuen met dezelfde

fitness op een bol rond het maximum liggen. Voor beide problemen kan voor de
optimale stapgrootte de waarschijnlijkheid dat een nakomeling een grotere fitness

heeft dan de ouder berekend worden. Zowel voor het corridor-model als voor het
bol-model geldt dat de kans op een betere nakomeling P, ongeveer 1/5 is, d.w.z.
elke vijfde nakomeling zal beter zijn dan de ouder, mits de optimale stapgrootte
gekozen is [18]. Hiervan maakt de 1/5-succesregel gebruik.

Als de waarschijnlijkheid P, op een verbeterd individu (succes) kleiner is dan
1/5, wordt de stapgrootte verkleind en als P, > 1/5, wordt de stapgrootte vergroot.
Over het algemeen zijn P, en P, t onbekend en zal P, opt bovendien van de te
optimaliseren functie afhangen. Rechenberg adviseert om voor het optimaliseren
van functies zonder mis voor P, een waarde in de buurt van 1/5 en voor functie
met ruis een waarde van 1/10 te kiezen.

Voor een simpete stapgrootteregeling wordt de 1/5-succesregel als volt geinter-
preteerd: Voor de eerste generatie wordt bijv. s = 0.1 gesteld. Als 1/P. opt keer

geen beter individu wordt gevonden, wordt aangenomen dat de stapgrootte te groot
is. De stapgrootte wordt verkteind, door s te delen door een constante factor

E (1, oo). Deze stapgrootteregeling kan de stapgrootte alleen verkicinen en
hanteert een vrij ruw criterium voor het aanpassen van de stapgrootte. Desondanks
werkt deze regeling voor veel problemen bevredigend.

Een iets meer geavanceerde stapgrootteregeling neernt voor P, het gemiddeld
aantal successen van de Iaatste generaties. Ala P, < P, opt, wordt sj9 door a,,.

gedeeld en als P. > P. opts wordt met a,,. vermenigvuldigd. Voor de aim-
pete stapgrootteregeling moesten slechts P. opt en a,,. gekozen worden. De tweede
regeling hangt bovendien af van het aantal generaties waarvoor het gemiddelde
aantal successen P, berekend gaat worden. De stapgrootte is bij deze twee stap-
grootteregelingen voor alle nakomelingen van dezelfde generatie gelijk. Een andere
stapgrootteregeling maakt ook voor het bepalen van de stapgrootte gebruik van een
selectieprocedure en kent daarom individuele stapgroottes.

5.5.2 Mutatieve stapgrootteregeling
Ala een aantal populaties, die in beginsel identiek zijn rnaar verschillende stapgroot-
tes hebben, parallel zouden evolueren, zou at na enkele generaties die populatie met
de meest optimate stapgrootte de grootste fitness van alle populaties hebben. De
meest optimale stapgrootte heeft namelijk tot gevolg dat deze populatie gemiddeld
de grootste vooruitgang per generatie boekt, zodat deze sneller naar het optimum
convergeert. Het idee dat verschillende stapgroottes te vergelijken zijn door naar
naar de fitness van de bijbehorende individuen te kijken ligt ann de mutotieve stap-
grootteregeling (MSR) ten grondslag.

Een MSR beschouwt in elke generatie welke stapgrootte tot de grootste fitness
heeft geleid. Dit maakt het mogelijk om de keuze van de stapgrootte te integreren
in de selectieprocedure die in elke generatie plaatsvindt. Aan elk individu wordt
een stapgrootte toegekend, zodat het genereren van subpopulaties met verschiL-
lende stapgroottes opgenomen kan worden in de mutatieprocedure. De variatie in
stapgrootte kan geintroduceerd worden door elke nakomeling de stapgrootte van de
ouder te laten erven nadat deze verstoord wordt. Een MSR blijkt in de praktijk
het best te werken als slechts met een beperkt aantal mogelijke stapgroottes per ge-
neratie gewerkt wordt. Een gangbare procedure is de nakomelingen van een ouder
onder te verdelen in dne groepen. De eerste groep heeft dezelfde stapgrootte ala de
ouder, de tweede een iets kleinere, en de derde een iets grotere stapgrootte dan de
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Figuur 5.9: De drie verschillende mutatieve stapgrootteregelingen plaatsen de na-
komelingen op verschillende ellipsoTdes.

ouder. Dit wordt bereikt door de stapgrootte van de ouder te vermengvuldigen of
te delen door een factor am,,. (1,oo). Een redelijke keuze voor 0mar is 1.3 [19].
Als s(n) de stapgrootte van de nakomeling n is en o de ouder met stapgrootte s(o)
geldt

s(n) =(°).r' ,X —U{—1,O,1} (5.7)

De stapgroottes van de individuen p uit de beginpopulatie P(O) zijn sj(p) = 1.
Door deze keuze geldt voor alle stapgroottes van elke generatie dat deze (positieve
of negatieve) machten van am,,. Zjjfl.

Het is de bedoeling om met een evolutionair algoritme de parameters te schatten
van het model dat een gegeven systeem het best benadert. In sommige situaties
kan zich echter het probleem voordoen dat de door een individu gerepresenteerde
parameterset een aantal parameters bevat die redelijk dicht bij de "echte" waar-
den van het te kalibreren systeem liggen, terwiji andere parameters ver van de
optimale parameter verwijderd zijn. Dc hiervoor besproken MSR houdt bier geen
rekening mee, omdat elke parameter binnen een individu in dezelfde mate verstoord
wordt. Een andere MSR probeert dit probleem te voorkomen door aan elke com-
ponent Pj van een individu p een eigen stapgrootte s,(p) toe te kennen. De
vergelijking (5.7) blijft gelden, met het verschil dat 41k sj(pj) met een stochast
X U{—1,O, 1} vennenigvuldigd wordt. Dit heeft voor de mutatieprocedure tot
gevoig dat de nakomelingen niet langer op een bol rond de ouder liggen maar op
een ellisoide. De hoofdassen van deze ellipsoYde zijn evenwijdig aan de assen van
het coOrdinatenstelsel.

Een derde MSR kent niet alleen aan elke component van elke individu een eigen
stapgrootte toe, maar probeert de ellipsoYde zodanig te draaien dat de nakomeling
met een grotere waarschijnlijkheid tussen ouder en het optimum Iigt. Dit heeft tot
gevoig dat als een nakomeling een verbetering oplevert deze een grote verwachte
vooruitgang tot gevoig zal hebben. Een voorbeeld van dit type MSR met gecor-
releerde mutatie geven A. Osterrneier, A. Gawelczyk en N. Hansen in [15]. De
wiskundige formules en de verkiaring van gebruikte symbolen die deze MSR be-
schrijven beslaan 2.5 pagina's, en het valt buiten het kader van dit versiag om deze
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Figuur 5.10: fraject van de beste individuen en het gradientenveld van de fitness-
functie.

MSR uitvoerig te bespreken. Figuur 5.9 laat de werking van deze drie MSR zien.
De vraag blijft welke stapgrootte aan een nakomeling toegekend wordt die het

resultaat van recombinatie is. Het ligt voor de hand om ook de stapgroottes te
recombineren, maar geen van de recombinatiemethodes nit 5.3 Iijkt geschikt voor

dit doel. Alle stapgroottes zijn machten van ama,-, dus biedt het recombineren
van de exponenten een uitkomst. De intermediaire recombinatie wordt aangepast,
door in plaats van het anthmetische gemiddelde het geometrische gemiddelde van
de stapgroottes te nemen. Als n de recombinant van de ouders Oi,. . . , o, (vergi.

(5.5)) is, geldt voor de stapgrootte

.s(n)=
il=1,...,k

jE{1,...,n}. (5.8)

Zij bijv. 8,(oi) = a,. en sj(02) = ama,. dan geldt voor de stapgrootte van de

nakomeling s,(n) = a05(a+b) .

5.6 Momentumterm
De tot flu toe besproken operatoren van ES en GA maken slechts gebruik van
informatie over de Iaatste generatie. Andere minimalisatiemethodes zoals steepest
descent methodes, i.h.b. het propagation back algoritme voor neurale netten, maken
gebruik van een momentumterm. Dit is een gewogen gemiddelde van de Iaatste
stappen en wordt bij de negatieve gradient opgeteld. De momentumterm zal na
enkele iteratiestappen vrij grof aangeven in welke richting het minimum te vinden

is. Het toepassen van een momentumterm moet de convergentie versnellen. Het
iteratieschema van een gradientenmethode met momentumterm 6 ziet er als volgt

uit (vergi. vergelijking (3.1))

oi+1 = (5.9)

= —pR'Vf + amom6'

Hoewel een ES geen gradient tot zijn beschikking heeft, zou een soortgelijke
aanpak ook hier toegepast kunnen worden. Een GA kan een momentumterm niet
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toepassen. Op het niveau van de gecodeerde chromosomen kan moeiiijk een richting
aan de variaties door mutatie en crossover toegekend worden. Op niveau van het
gedecodeerde individu geldt dat de gangbare mutatie- en crossoveroperatoren van
een GA nakomelingen kan opleveren die ver van de ouder verwijderd zijn, zodat het
onmogelijk is de locale gradient te bepalen. Bovendien zou een momentumterm niet
bij de filosofie van een GA passen. Voor ES-en geldt echter dat de populatie zich vrij
grof langs de gradiënten van de fitnessfunctie beweegt, zeker als met grote populaties
gewerkt wordt (figuur 5.10). De werkwijze van een ES wordt soms ook met de
term gradientendiffusie gekarakteriseerd. De gradient kan benaderd worden door
de vector: succesvolle nakomeling mm ouder. Het basisidee van eenmomentumterm

toegepast op een ES geeft

n = o+m(o) n,o,m(o),ER"
m,(n) = s6z9,.,s(n)X +amommj(o) j = 1,.. .,n (5.10)

m(p) = 0, Vp E P(0)

amom is een strategieparameter die bepaalt hoe zwaar de momentumterm m(o)
weegt. De momentumterm hoort net ala de stapgrootte bij een bepaald individu
en wordt samen met het bijbehorende individu geselecteerd. De recombinatie moet
natuurlijk ook de momentumtermen van de ouders recombineren. Geschikt voor dit

doeleinde is de intermediaire recombinatiemethode.
Een andere methode die gebruik maakt van een benadering van de locale gradient

is de BGA-lijn-rixoinbinatie. Deze methode gebruikt de fitness van twee individuen
van één generatie. Deze operator is een variatie van de BGA mutatie en plaatst
de nakomeling afhankelijk van de positie van de twee ouders, rond de betere ou-
der. De BGA lijn recombinatie voert door een niet symmetrische plaatsing van
nakomelingen rond deze ouder een soort gerandoiniseerde extrapolatie uit.

5.7 Derandomisering
Op verschillende plaatsen binnen een ES (of GA) worden operatoren toegepast die
gebruik maken van verstoringen en random keuzes. Vooral voor ES-en geldt dat
sommige verstoringen invloed op dezelfde grootheid hebben, zodat effecten van de
keuze van de strategieparameters die deze verstoringen bepalen, moeilijk te ach-
terhalen zijn. In veel algoritmes hangt de lengte van de vector die bij de mutatie
bij het individu opgeteld wordt af van de stapgrootte en van de normaal verdeelde
verstoringen van elke component. Een kleine stapgrootte samen met een toevallig
grote vector heeft hetzelfde effect als een grote stapgrootte en een korte vector. De
keuze van de stapgrootte op basis van de kwaliteit van het verstoorde individu kan

door dit soort toeval niet-optimale strategieparameters opleveren. Dod van de de-
randomisering is dit soort toevalligheden terug te dringen. Dit kan op verschillende
plaatsen binnen het algoritme gebeuren.

Mutaties kunnen worden doorgevoerd door een normaal verdeelde vector bij de

ouder op te tellen. Volgens de Wet van Grote Aantallen heeft deze vector voor veel
dimensies bij benadering een constante lengte. De meeste stapgrootteregelingen
worden gerealiseerd door de oorspronkelijke stapgrootte te delen of te vermenigvul-
digen. Als het aantal diniensies klein is of de factor Qmsr resp. a,. ongeveer gelijk

aan 1 is, kunnen de variaties in de Iengte van de verstoringen even grote invloed

hebben als de stapgrootteregeling. Derandomisering van de Iengte houdt in dat de
Iengte van de verstoring altijd constant is terwiji de richting vrij gekozen wordt.
De mutatie kan nog verder gederandomiseerd worden door slechts een eindig aantal
richtingen toe te staan. Ostermeier et al. presenteren een ES die alleen verstoringen

in de richtingen (±1,. . . , ±1) kent [15]. Deze beperking van de mutatie heeft wel
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tot gevoig dat de verdeling van mogelijke nakomelingen rond de ouder niet langer
invariant onder orthogonale transformatie is.

Het toepassen van mutatie en recombinatie op een ouder heeft tot gevoig dat
het moeilijk wordt te bepalen welk aandee! elke operator op de verstoring heeft.
Dit kan beperkt worden door s!echts een operator op een ouder toe te passen. Als

echter zowel de mutatie als de recombinatie gebruik maken van normaatverdeelde
verstoring is dit niet noodzakelijk. Voor een voldoend groot aanta! dimensies kan
aangetoond worden dat toepassen van mutatie en k-recombinatie hetzelfde resultaat
op zal leveren als intermediaire recombinatie en vervolgens muteren (met een gro-
tere stapgrootte). Maar de stapgrootte van de vervangende mutatie is in dit geva!
vrijwel constant en wordt slechts beinv!oed door de keuze van stapgrootte van de
oorspronkelijke mutatie. De stapgrootte van de combinatie recombinatie-mutatie
kan dus geregeld worden door de stapgrootte van de oorspronkelijke mutatie te
regelen. .

5.8 Immigratie, Isolatie, Subpopulaties
De tot nu toe besproken operatoren en concepten laten het algoritme naar én
minimum convergeren. Maar de meest interessante minimalisatieproblemen hebben
meerdere minima, zodat het gevonden minimum niet bet globale minimum hoeft

te zijn. Er bestaan verschillende variaties op het basis-algoritme met als doe! de
kans het globale minimum te vinden te vergroten. In deze sectie wordt een aanta!
voorbee!den voor aangepaste evolutionaire algoritmes toege!icht.

5.8.1 Immigratie en Extinctie
L. Yao en W. A. Sethares presenteren in [24] een GA met een extinctie en immigra-
tiestap. Deze stap wordt geprogrammeerd als extra operator die naast de mutatie
en recombinatie opgenomen wordt in het basisalgoritme. De gedachte achter deze
operator is dat als de populatie na verloop van tijd naar een maximale fitness (of
een minimale fout) convergeert, de chromosornen resp. individuen onder!ing nau-
we!ijks verschil!en. Om dit in de taa! van de biologen uit te drukken: De genpoot

en daarmee de diversiteit wordt na verloop van tijd kleiner. Dit heeft tot gevolg
dat recombinatie geen nakomelingen zal opleveren die noemenswaardig van de ou-
ders verschillen. Als het gevonden maximum niet het globale maximum is, is het
onwaarschijn!ijk dat de bekende operatoren betere nakomelingen zullen opleveren
die niet in de buurt van dit maximum liggen. Als een aanta! generaties geen ver-
betering werd gevonden, of als alle individuen gelijk zijn, wordt een extinctie- en
immigratiestap doorgevoerd.

Een extinctie- en immigratiestap houdt in dat alle individuen op de beste na
uit de populatie verwijderd worden, om deze te vervangen door random gekozen
nieuwe individuen. Deze operator vergroot de diversiteit, zodat bet weer mogelijk
moet worden een ander en beter maximum (minimum) te vinden. De extinctie en
immigratie lijkt op een herstart van bet algoritme, met bet verschi! dat de populatie
P(0) a! een redelijk goed individu bevat. Er bestaat echter de kans dat deze a! snel
de nieuwe populatie za! domineren, zodat het algoritme toch weer naar bet oude
maximum convergeert. Dit doet zich vooral voor als een elitist- of plusstrategie
toegepast wordt. .

5.8.2 Ruimtelijke Isolatie
Een andere aanpassing van een basisalgoritme voor GA's presenteert Pa! in [17];
deze aanpassing kan echter ook op ES-en toegepast worden. Er wordt van een
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selectieprocedure gebruik gemaakt, die ervoor moet zorgen dat een goed individu
minder snel gaat overheersen. De selectieprocedure bepaalt welke paren ouders
gerecombineerd gaan worden. Om goed te kunnen functioneren moet de mutatie in
het algoritme ondergeschikt zijn aan de recombinatie.

In het begin worden de ouders genummerd en de recombinatie van twee ouders
beperkt tot directe buren. Buren zijn ouders met opéénvolgende nummers, met de
uitzondering dat de eerste ouder en de Iaatste ouder ook buren zijn. De eerste ouder
kan dus alleen met de laatste en de tweede ouder gerecombineerd worden, de tweede
met de eerste en de derde, enz.. Een van de nakomelingen wordt vergeleken met
de ouders. Als deze nakomeling slechts beter is dan één van de ouders, vervangt
deze de slechtere ouder. Is de nakomeling beter dan beide ouders is, dan neemt
deze de plaats in van de betere ouder. Als de nakomeling slechter is dan de ouders,
wordt de nalcomeling op de boven beschreven manier vergeleken met de buren van
de ouders, en als ook geen van de buren slechter is dan de nakomeling, wordt de stap
herhaald met de buren van de buren, enz. . Deze procedure wordt ook toegepast op
de andere nakomelingen, deze kunnen dus ook eerder gegenereerde nakomelingen
vervangen.

Deze selectieprocedure zorgt ervoor dat na enkele generaties de genummerde ou-
ders ingedeeld kunnen worden in samenhangende reeksen betere en reeksen slechte
individuen. Omdat een goede nakomeling het meest waarschijnlijk een individu in
de buurt van de ouders of een ouder zeif gaat vervangen, Iijkt het aan de ouder-
populatie toegevoegde individu op het weggevallen individu. Deze selectiestrategie
voorkomt dat een goede ouder de populatie gaat overheersen, zonder de populatie
op te moeten delen in subpopulaties. Toch is het mogelijk dat verschillende reeksen
goede individuen in verschillende gebieden de ruimte onderzoeken. Het selectie-
schema kan nog verder aangescherpt worden door de nakomeling slechts met de
ouders of met de ouders en de buren van de ouders te laten concurreren. .

5.8.3 Subpopulaties
Een stap verder dan ruimtelijke isolatie gaat het idee om de populatie onder te
verdelen in subpopulaties. D. Schtierkamp-Voossen en H. Mühlenbein introduceren
concurrerende subpopulaties als methode om strategieparameters ann te passen [16].
Elke subpopulatie heeft een ander mutatiecijfer resp. stapgrootte. De grootte van
een subpopulatie kan veranderen, maar het totale aantal individuen is constant. Om
de zoveel generaties wordt het aantal individuen van de subpopulatie met de grootste
fitness vergroot, alle andere subpopulaties worden verkleind of blijven constant. Dc
fitness van een subpopulatie is gedefinieerd als fitness van het beste individu.

Dc gedachte achter deze aanpassing van het algoritme is dat de subpopulatie
met de grootste fitness de beste strategiepararneters heeft. De variabete grootte
van de subpopulaties Iaat meer nakomelingen met de goede strategieparameters en
een redelijk grote fitness toe. Als op een gegeven moment blijkt dat (le strate-
gieparameters niet langer optimaal gekozen zijn, heeft een andere subpopulatie de
kans om te groeien. Om te voorkomen dat een goede oplossing van bet optimali-
satieprobleem verloren gaat, omdat het lid van een subpopulatie met niet optimale
stapgrootte is, wordt om de zoveel generaties een migratiestap doorgevoerd. Dit
houdt in dat de beste individuen van de slechtere subpopulaties aan de beste sub-
populatie toegevoegd worden.

5.8.4 Hogere orde ES
Naast de gewone (eerste orde) ES bestaan er ook hogere orde ES-en die niet alleen
individuen muteren, recombineren en selecteren, maar ook populaties en populaties
van populaties. Dit principe laat zich ook toepassen op andere types evolutionaire
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Figuur 5.11: Anderhalf iteratiestappen van een hogere orde ES. Binnen de popula-
ties wordt een algoritme met drie nakomelingen toegepast en op het niveau van de
populatie een algoritme met twee nakomelingen zonder elite.

algoritmes. Een uitgebreide toelichting van hogere orde ES-en is bijv. te vinden in
[19].

De motivatie om populaties te laten evolueren en niet alleen enkele individuen,
vloeit voort uit de observatie dat ook in de natuur niet alleen individuen, maarook
soorten met elkaar concurreren. Er vindt selectie en variatie van individuen binnen
een populatie plants en selectie en variatie van populaties. Elke populatie mag een
aantal generaties evolueren zonder met andere populaties te moeten concurreren
(isolatie). Dc fitness van de populatie is meestal of de fitness van het beste individu
of de gemiddelde fitness van de populatie na een aantal generaties. Daarna worden
de beste populaties geselecteerd, gernuteerd, misschien gerecombineerd en mag elke
populatie vervolgens weer een aantal generaties in een isolatiefase evolueren. Een
hogere orde ES kan impliciet een immigratie- en extinctie stap (vergl. [24]) bevatten.

Figiiur 5.11 laat zien hoe een eenvoudige tweede orde ES in twee dimensies zou
kunnen werken. In het begin zijn er twee beginpopulaties, waarvan de beste ge-
kozen wordt. Deze wordt verstoord, zodat weer twee populaties ontstaan. Deze
convergeren naar een maximum in de buurt, en diegene die het betere maximum
vindt binnen een aantal iteraties, wordt vervolgens geselecteerd en verstoord. Er
zijn verschillende mogelijkheden om mutatie en recombinatie van populaties te re-
aliseren.

Volledige mtitatie (resp. recombinatie) houdt in dat alle individuen die bij een
geselecteerde populatie behoren verstoord (gerecombineerd) worden. Mutatie van
het gemiddelde berekent eerst van elke populatie het arithmetische gemiddelde. Deze
fungeert als plaatsvervanger van de oorspronkeijke populatie. Deze plaatsvervan-
ger wordt verstoord en de nakomelingen zijn de plaatsvervangers van de nieuwe
populaties. De nieuwe populaties bestaan vervolgens weer uit mutaties van deze
plaatsvervangers.

In plants van het gemiddelde kan ook het beste individu van de populaties als
plaatsvervanger gekozen worden. Door populaties te laten evolueren bestaat de
mogelijkheid om algoritmes met verschillende eigenschappen te combineren. Het
zou bijv. een optie zijn om binnen een populatie een algoritme te gebruiken dat
snel convergeert en voor de evolutie van de populaties een algoritme te kiezen dat
robuust is.

selectie en mutatie evolutie binnen de selectie en mutatie
van een populalie populaties van een populatie



6 Optimalisering en Kalibratie
met een ES

6.1 Keuze van een algoritme
In het vorige hoofdstuk werd voor verschillende evolutionaire algoritmes een aantal
keuzemogelijkheden toegelicht. Het is de bedoeling om een bepaa!d type algoritme
te kiezen voor de kalibratie van een actiefslibsysteem. Het aantal mogelijke schat-
ters is legio, de verschillende operatoren kunnen gecornbineerd, gesynthetiseerd en
gehybridiseerd worden en vormen in verschillende schema's verschillende schatters.
Maar om de resultaten te kunnen vergelijkeri met andere onderzoeksresultaten, en
om kwa!itatieve voorspellingen te kunnen maken lijkt het verstandiger een bekend
type schatter te kiezen, i.p.v. een synthese van verschillende evolutionaire algorit-
mes. Twee mogelijke kandidaten zijn klassieke GA's of ES-en.

Een kiassiek GA is een algoritme dat de individuen codeert, n-punts crossover
toepast en gebruik maakt van roulette wheel parent selection zonder elite. Een ES
wordt gekenmerkt door het niet toepassen van codering, discrete recombinatie of
k-recombinatie, een stapgrootteregeling en truncation selection met of zonder elite.
De keuze vie! uiteindelijk op een ES, zoa!s ook a! uit de titel van dit hoofdstuk op te
maken va!t, en de grotere aandacht die in het vorige hoofdstuk aan dit type schatter
besteed werd. Dit laatste is echter het gevoig van deze keuze en niet de reden.

Er zijn een aanta! redenen om een ES te kiezen i.p.v. een GA. De eerste reden is
viij opportunistisch. Als een gebruiker voor de eerste keer met een nieuw algoritme
geconfronteerd wordt, is de acceptatie groter als deze niet te veel verschilt van
bekende en reeds in gebruik zijnde schatters. Dit kan bereikt worden door concepten
van de oude schatter zo veel moge!lijk in het evolutionair algoritme te verwerken (of
zoals L. Davis het in [3, p. 571 samenvat: hybridize where possible). Als we echter het
reeds gebruikte algoritme — dit is een soort evo!utionair a!goritme zonder codering
en met uniforme mutatie — samenvoegen met een "echt" evolutionair a!goritme geeft
dit een soort ES. Het ligt dus voor de hand om in dit geval meteen een echte ES te
gebruiken.

De tweede reden !igt in het verlengde hiervan. De resu!taten die de oorspronke-
!ijke schatter !everde waren redelijk, hoewel het een van de meest eenvoudige ES-en

is. Het a!goritme werkt met de kleinst mogelijke populatie en plus-strategie, een
eenvoudige mutatie, kent geen recombinatie en maakt bovendien slechts gebruik
van een vereenvoudigd 1/5-SR om de stapgrootte te regelen. Omdat de moge!ijk-
heden van een ES nog lang niet uitgeput zijn, kan men beter eerst naar een betere
schatter uit dezelfde kiasse zoeken, a!vorens men overstapt op een nieuw en minder
vertrouwd algoritme.

De derde reden heeft te maken met het type optimalisatieprobleem waarop de
schatter toegepast gaat worden. Er kan verondersteld worden dat de fout van het
model continu verandert met veranderende rnodelparameters. Een kleine wijziging
van de parameters za! in een kleine verandering van de font resulteren. Het coderen

43
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van de parametersets heft deze samenhang op, zonder dat duidelijk wordt welk nut
dit zou kunnen hebben. Deze discretisatie van het probleem hoeft geen nadelige ge-
volgen voor het algoritme te hebben, maar bemoeilijkt het onderzoek naar gevolgen
die bepaalde keuzes voor het algoritme hebben.

In dit hoofdstuk wordt een aantal ES-en vergeleken door deze op verschillende
optimalisatieproblemen toe te passen. Voor alle ES-en geldt dat de mutatie uit-
gevoerd wordt door de individuen normaal verdeeld te verstoren. De uiteindelijke
versie van het door rnij geschreven programma voor de kalibratie bevat bovendien
een gederandomiseerde mutatie. Alle verstoringen hebben een vaste lengte en zijn
over alle richtingen uniform verdeeld. Omdat uiteindelijk een geschikte ES gebruikt
gaat worden als kalibratiemethode van een actiefslibsysteem mag het aantal eva-
luaties niet uit de hand lopen. De evaluatie van de individuen c.q. parametersets
vergt het overgrote deel van de benodigde rekentijd, zodat het aantal nakomelingen
vrij klein is (over het algemeen gelijk aan vier).

De ES-en verschillen in het wel of niet toepassen van recombinatie, de mo-
mentumterm, het gebruik van verschillende stapgrootteregelingen en verschillende
selectiestrategien. Dc gevolgen van recombinatie worden voor de k-recombinatie
onderzocht. Deze sluit het best ann bij de gekozen mutatieoperator en zorgt dat de
representatie slechts een kleine invloed op de resultaten heeft. Er worden vier stap-
grootteregelingen toegepast, ni. de twee besproken 1/5-SR en de twee eenvoudige
MSR. Tevens wordt voor elke regeling de invloed van de bijbehorende strategie-
parameter onderzocht. Hetzelfde wordt voor de monentumterm gedaan; het niet
toepassen van deze term correspondeert met 0mom = 0. Er wordt altijd dezelfde
selectieprocedure aangehouden, d.w.z. de beste chromosomen worden geselecteerd
voor de elite resp. de ouderpopulatie (truncation selection). Verschillende selectie-
strategieën worden bepaald door verschillende keuzes van de populatiegroottes.

In sectie 6.2 worden de resultaten besproken die verschillende ES-en voor een
drietal te minimaliseren functies opleveren. Aan de hand van de resultaten wordt
geprobeerd een kleiner aantal ES-en te kiezen die vervolgens een kleine awzi moeten
kalibreren. Tenslotte wordt een hogere ES toegepast op een van de drie optimali-
satieproblemen uit sectie 6.2. U

6.2 Optimalisatie van niet-linaire functies
Het toetsen van verschillende schatters door deze het minimum van gegeven func-
ties te laten zoeken, heeft een aantal voordelen. Meestal is men geinteresseerd in
verschillende eigenschappen van een schatter. Door verschillende füncties te kiezen
kunnen deze vrij goed onderzocht worden. Het is belangrijk te weten hoe snel en
nauwkeurig een schatter werkt en in hoeverre deze in staat is onder een aantal mi-
nima het globale minimum te vinden. Van een goede online-schatter wordt verwacht
dat deze de parameter snel aanpast. Omdat de startwaarde voor online-schattingen
meestal in de buurt van bet te vinden minimum ligt hoeft de schatter niet erg ro-
buust te zijn. Een offline-schatter echter moet in een groot gebied met mogelijk
meerdere locale minima het globale minimum vinden. ilet is minder belangrijk dat
deze een nauwkeurig resultant levert, want meestal wordt de gevonden oplossing
van de offline-schatter gebruikt als beginwaarde van een online-schatter.

Voor de kalibratie van een model is het nodig simulaties uit te voeren. Deze
vergen meestal veel rekentijd, zodat het moeilijk is een schatter voldoende vaak te
toetsen. Een evaluatie van een functie heeft maar een fractie van deze tijd nodig,
zodat het mogelijk is om meer schatters vaker toe te passen. Als het algoritme
voor de kalibratie van een model wordt gebruikt, zijn de locale minima over bet
algemeen onbekend. Het minimaliseren van een functie daarentegen biedt zelfs de
mogelijkheid om minima te plaatsen.
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Een algoritme stopt, zodra de gevonden resultaten aan bepaalde voorwaarden
voldoen die laten vermoeden dat een minimum werd gevonden. Een gebruikelijke
afbreekconditie is dat als de functiewaarde van het beste indvidu (t)) meer
dan generaties constant is gebleven, het algoritme stopt. Soms lijkt het
bovendien noodzakelijk een minimaal aantal generaties g,,,, en een maximaal aantal
generaties gn te handhaven.

De algoritmes onderscheiden zich in

• De selectiestrategie.
Deze wordt bepaald door de keuze van i(E), z(O) en

• Het wel of niet toepassen van recombinatie. -
Als recombinatie toegepast wordt geldt p(R) = en p(R) = tz(N), anders
p(R) = 0 en p(R) = 0. Deze recombinatie Iijkt erg ongewoon, omdat mogelijk
meer dan twee ouders tot meer dan twee nakomelingen gerecombineerd worden
(vergelijking (5.5)). Toch is deze recombinatie uitgegroeid tot een standaard
recombinatiemethode voor ES-en.

• De gebruikte stapgrootteregeling.
Deze wordt bepaald door de keuzes van a,,., P, opt en am,,.. Er zijn twee
1/5-SR, één die de stapgrootte verkleint als (P, 0tY' keer geen verbetering
optreedt (1/5SRa) en een tweede die de aanpassing afhankelijk maakt van het
gemiddelde aantal successen in de laatste n generaties (1/5SRb). Op enkele
uitzonderingen na is n = 2 (P, OY* Er worden ook twee verschillende
mutatieve stapgrootteregelingen toegepast. De eerste (MSRa) kent aan elk
component van een individu dezelfde stapgrootte toe. De andere mutative
stapgrootteregeling (MSRb) maakt gebruikt van verschillende stapgroottes
voor elke component van een individu. De stapgroottes worden bij beide
mutatieve stapgrootteregelingen geërfd door de nakomeling.

• De momentumterm
Deze wordt ingesteld door de strategieparameter 0,)wm•

Van ES-en met ;i(E) = 0 is bekend dat deze meer robuust zijn dan algoritmes
met ji(E) > 0. Dit geldt ook voor GA's en wordt bevestigd door John J. Grefenstette
[9], die met behulp van een GA de beste GA voor een aantal veel voorkomende pro-
blemen bepaalt. De beste schatter voor online-kalibratie is een schatter met elitist
strategy (p(E) = 1) en de beste offline-kalibratiemethode past een pure selection

strategy (p(E) = 0) toe. Rechenberg heeft laten zien dat de verwachte vooruitgang
per evaluatie daalt met een toenemend aantal nakomelingen of ouders [19]. Recom-
binatie heeft meestal een positieve invloed op de snelheid van een schatter en op de
robuustheid. Er wordt algemeen aangenomen dat de MSRb onbevredigend werkt.
Door de selectie worden blijkbaar nauwelijks de individuen met goede stapgroottes
gekozen. Het is te veel gevraagd om met de informatie die de selectie oplevert de
stapgrootte voor elke component van een individu p te regelen [15]. •

6.2.1 Een functie met één minimum
In eerste instantie is men benieuwd in hoeverre de verschillende ES-en in staat zijn

om überhaupt een minimum te vinden. Er wordt gebruik gemaalct van de functie
F1 van R'O -÷ R:

Fi(x)=>(i.x*)2 xER'° (6.1)

Deze 10 dimensionale hyper-ellipsoide heeft slechts het minimum Xmin = (0,. .. ,

De startwaarde voor elke schatting is X,tart = (1,.. ., 1)". De moeilijkheid van dit
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gem. aantal
evaluaties

i(E) ti(O)
recom-
binatie

stapgrootte-
regeling [

6758.28 1 1 n.v.t. 1/5SR.a 0.5

6838.30 1 1 n.v.t. 1/5SRa 0.5

7151.20 2 2 ja 1/5SRa
0.57377.39 2 2 ja l/5SRb

7491.34 1 2 ja 1/5SRb 0.5

7496.50 1 1 n.v.t. 1/5SRb 0.5

7753.20 0 1 n.v.t. 1/5SRb 0

7808.10 2 2 ja 1/5SRa 0.5

7872.30 1 1 n.v.t. 1/5SRb 0.5

8272.50 2 2 nee 1/5SRa 0.5

Tabel 6.1: De tien beste schatters met vier nakomelingen gerangschikt naar het
gemiddelde aantal evaluaties per succesvolle run

minimalisatieprobleem wordt opgelegd door de afbreekconditie. Dc schatters stop-
pen als zij een individu p met F1 (p) < 10—10 hebben gevonden. Dit probleem is
geschikt om de schatters op snelheid en nauwkeurigheid te toetsen.

Uiteindelijk werden 50 schatters met 4 nakomelingen (zie tabel C. 1) en 50 schat-
ters met 10 nakomelingen gekozen, die minimaal 40 runs uitvoerden. Naast de bo-
yen beschreven afbreckconditie wordt een maximaal aantal generaties g,n en een
maximaal aantal generaties zonder verbetering Ycon,t gehandhaaft (zie p. 70). De
performance van een schatter werd beoordeeld ann de hand van het gemiddelde
aantal evaluaties dat nodig was om een individu p met F1 (p) < 10_to te vinden.

Tabel 6.1 toont de tien beste schatters met vier nakomelingen op basis van
sneiheid. Het valt op dat slechts één algoritme met p(E) = 0 in deze nj te vinden
is, hoewel 18 van de 50 schatters een komma-strategie toepassen. Algoritmes met
recombinatie scoren beter dan vergelijkbare algoritmes zonder recombinatie. Ilierbij
worden ES-en met j(O) = 1 buiten beschouwing gelaten, want recombinatie is bij
deze schatters niet mogelijk. Ilet meest opvallend is dat geen enkele schatter met
een MSR in deze lijst te vinden is. Tenslotte blijkt de momentumterm een positieve
invloed op de sneiheid te hebben, want er zijn 9 ES-en met momentumterm te
vinden onder de 10 beste schatters.

De 10 snelste schatters met tien nakomelingen zijn te vinden in tabel 6.2. Al op
het eerste gezicht valt op dat deze resultaten enigszins verschillen van de uitkomsten
van ES-en met vier nakomelingen. Er zijn zowel schatters met p(E)> 1 als komma-
strategieën in deze Iijst te vinden. Ook scoren sommige mutatieve stapgrootterege-
lingen even goed of beter dan algoritmes met een 1/5SR. Er zijn bovendien slechts
twee ES-en met recombinatie in deze lijst te vinden.

De volledige lijst van de resultaten in tabel C.2 en C.4 laat zien dat de in-
vloed van de momentumterm minder duidelijk is dan de bovenstaande tabellen
doen vermoeden. In combinatie met de MSRb of met een komma-strategie heeft de
momentumterm meestal een negatieve invloed. Algoritmes met een 1/5SR scoren
over het algemeen redelijk; de keuze van strategieparameters en operatoren heeft
beperkte invloed op het gedrag van het algoritme. Een opvallend resultaat is ook
dat ES-en met MSRb er een aantal keren niet enn slaagden een individu p te vinden

met Fj (p) < 10'°. In vergelijking met de uitkomsten van ES-en met vier nako-
inelingen valt echter op dat het percentage successen van ES-en met tien ouders
aanzienlijk groter is. R.ecombinatie heeft bijna in elk geval een positieve invloed op

de sneiheid.
Het meest opvallende resultant is echter dat een ES met 10 nakomelingen niet

langzamer hoeft te zijn dan een ES met vier nakomelingen, hoewel dit theoritisch
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gem. aantal
.

evaluat:es
t(E) p(O) recom-

. .

binatie
stapgrootte-

.

regehng
mom

7650.29 0 1 n.v.t. MSRb 0

7735.75 0 1 n.v.t. 1/5SR.a 0

7744.50 0 1 n.v.t. 1/5SRa 0.5

8300.00 1 1 n.v.t. 1/5SRa 0.5

8788.00 3 3 ja l/5SRa 0.5

8872.50 0 1 n.v.t. MSRa 0.5

9040.75 1 1 n.v.t. 1/5SRa 0.5

9312.50 0 1 n.v.t. 1/5SRb 0

9446.50 1 1 n.v.t. 1/5SRa 0

9461.00 1 3 ja 1/5SRb 0.5

Tabel 6.2: De tien beste schatters met tien nakomelingen gerangschikt naar het
gemiddelde aantal evaluaties per succesvolle run

verwacht wordt. Een belangrijke rol hierbij speelt zeker, dat sommige operatoren
zoals de MSRb pas goed werken als het aantal nakomelingen voldoende groot is.

Voor dit optimalisatieprobleem zijn ook resultaten bekend van A. Ostermeier,
A. Gawelczyk en N. Hansen [15]. Deze pasten een standaard ES met MSR.a, een
ver gederandomiseerde ES met MSRb en een ES met een MSR en gecorreleerde
mutatie — alle met één ouder, tien nakomelingen en zonder elite — op functie (6.1)
toe. De standaard ES had ruim 21000 en de twee andere ES-en ruim 2500 eva-
luaties nodig om een p met een functiewaarde kleiner dan 10_b te vinden. (De
door hun gebruikte standaard ES is bet best met algorime nr. 40 (tabel C.3) te
vergelijken. Deze had circa 18000 evaluaties nodig.) Blijkbaar kan derandomisering
de convergentiesnelheid verder bevorderen.

6.2.2 Een functie met vijf minima
Om na te gaan in hoeverre de schatters in staat zijn om het globale minimum
onder een beperkt aantal locale minima te vinden, wordt gebruik gemaakt van een
testfunctie met vijf minima. Dit probleem is vergelijkbaar met veel online-kalibra-
tieproblemen. Ook al ligt de startwaarde van de online-kalibratie over het algemeen
in de buurt van het globale minimum, een beperkt aantal locale minima kan tot een
fout resultaat leiden. Van online-schatters wordt robuustheid en sneiheid verwacht.

Een functie met m optima kan als volgt geconstrueerd worden:

F2(z) = af,(z) (6.2)

ft,, = —exp(Iz—yI2) x,y,ER"

Als de y,'s niet te dicht bij elkaar gekozen worden, ligt in de buurt van elk y, een
optimum met een functiewaarde ongeveer gelijk aan a1. (Door het optellen van een
aantal unimodale functies kan het optimum iets verschuiven en de functiewaarde
iets toe of afnemen. y is een maximum als a > 0, en een minimum als a, <0.)

Vijftig ES-en met 4 nakomelingen en vijftig ES-en met 10 nakomelingen werden

minimaal 100 keer toegepast (tabellen C.5 en C.7). Dc minima van de functie
hebben waarden van —0.6, —0.7,—0.8,—0.9 en —1.1. Een run werd als succesvol
beschouwd als een individu p werd gevonden met F2(p) < —1. Naast het aantal
successen werd het gemiddeld aantal evaluaties bekeken dat nodig was voordat deze
p werd gevonden.
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Figuur 6.1: De functie met vijf minima, hier in twee dimensies.

Ilet meest opvallende resultaat (tabellen 6.3 en 6.4) is de goede performance van
ES-en met recombinatie. Van elk van de 50 schatters waren slechts negen ES-en
met recombinatie, toch zijn zes resp. vijf vaii de tien beste algoritmes, algoritmes
met recombinatie. Ook blijken de 1/5SR's beter te werken als mutatieve stapgroot-
teregelingen. Dit verschil is minder duidelijk voor ES-en met 10 nakomelingen.

Als we naax de uitgebreide lijst resultaten (tabellen C.6 en C.8) kijken worden
de goede resultaten van de recombinatie bevestigd. Algorimes met elite slagen even
vaak of vaker erin het globale minimum te vinden dan algoritmes zonder elite. ES-en
zonder elite zijn niet alleen minder vaalc succesvol, zij convergeren ook langzamer
en zijn minder nauwkeurig. Als offline geschat wordt is nauwkeurigheid minder
belangrijk, omdat het mogelijk is de gevonden oplossing als startwaarde van een
andere nauwkeuriger schatter te gebruiken.

De simpele stapgrootte regelingen 1/5SR.a en MSRa doen het over het algemeen
redelijk wanneer het de snelheid en het aantal successen betreft. Wanneer bet

successen
(%)

evaluaties
(per succes)

t(E) p(O) recom-
. .

bznatze

stapgrootte-
.

regelsng
a,,,0,,

73 434 0 2 ja MSRa 0

71 212 2 2 ja 1/5SRa 0

69 327 2 2 ja 1/5SRb 0

65 524 0 2 ja MSRa 0

64 227 2 2 ja 1/5SRa 0.5

63 360 1 1 n.v.t 1/5SRb 0

63 335 1 2 ja 1/5SRb 0

62 727 0 1 n.v.t 1/5SRb 0

62 365 0 1 n.v.t 1/5SR.a 0.25

61 380 1 1 n.v.t 1/5SRb 0.5

Tahcl 6.3: Dc tien beste schatters met vier
gemiddelde aantal successen

nakomelingen gerangschikt naar bet

0 -a

-0.4

-0.6

—0.8

—1

—1.2
4
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successen
(%)

evaluaties
(per succes)

'E'" / ' re-corn-

binatie
stapgrootte-

regeling

76 317 0 3 ja MSRa 0

73 511 0 3 ja MSRa 0

71 575 3 3 ja 1/5SRa 0.5

68 674 3 3 ja 1/5S1Th 0

68 571 3 3 nee 1/5SRa 0.5

66 738 0 1 n.v.t. MSRb 0

64 845 1 1 n.v.t. l/5SRb 0.5

64 789 1 1 n.v.t. 1/5SRb 0.5

64 689 1 3 ja 1/5SRa 0

62 975 0 1 n.v.t. MSRb 0

Tabel 6.4: De tien beste schatters met 10 nakomelingen gerangschikt naar het
gemiddelde aantat successen

de nauwkeungheid betreft doen ES-en met een 1/5SR bet beter dan verge!ijkbare
schatters met een mutatieve stapgrootteregeling. Het we! of niet toepassen van een
momentumterm heeft geen of een negatieve inv!oed op het percentage succesvol!e

runs en de sneiheid (op enkele uitzonderingen na).
Tenslotte blijft nog de vraag of schatters met vier of met tien nakomelingen

de voorkeur verdienen als online-schatter. ES-en met vier nakomelingen vinden
bijna even vaak als ES-en met 10 nakomelingen bet globale minimum. Het aantal
benodigde evaluaties van ES-en met vier nakomelingen is over bet algemeen klei-
ner, zodat die met tien nakomelingen een !angzamere, maar nauwelijks robuustere
schatter opleveren. Schatters met een elite, een 1/5SR en 10 nakomelingen bijvoor-
beeld hebben tot twee keer zoveel evaluaties nodig als verge!ijkbare schatters met
4 nakomelingen. Uitzonderingen op deze rege! zijn ES-en met een mutatieve stap-
grootteregeling en een selectiestrategie zonder elite. Deze convergeren iets sneller of

even snel met tien nakomelingen als verge!ijkbare algoritmes met vier nakomelingen.
Net als in de voorgaande sectie blijkt een ES zonder elite met een MSR pas voor een
groter aanta! nakomelingen bevredigend te werken, zodat het nadeel van een groter
aanta! nakomelingen opgeheven wordt door een beter werkende stapgrootteregeling.
Als we deze klasse buiten beschouwing laten, geldt dat vier nakomelingen efficiënter
zijn dan tien nakomelingen; dit in overeensteinming met de theorie.

Om een indruk te krijgen in hoeverre de gebruikte ES-en te vergelijken zijn met
een anclere optimalisatiemethode, werd de Simplex-methode op hetze!fde probleem
met deze!fde startwaarden toegepast. Het maximale aantal evaluaties was 3000. De
Simplex-methode vond in 35% van alle gevallen het minimum en had gemiddeld
1825 evaluaties nodig om een waarde kleiner dan —1 te vinden. Slechts 6 ES-en
met vier nakomelingen en drie ES-en met 10 nakomelingen vonden minder vaak het
minimum. Geen enkele ES had meer evaluaties nodig dan de Simplex-methode. .

6.2.3 Een functie met veel minima
In deze sectie wordt gebruik gemaakt van een functie van 10 variabelen die op een
gegeven interval 5'° minima heeft. (Het is een variant op een Rastrigin-functie.)

F3(x) = 10 — (7exp(—x) + cos(lOxj)) x [—ir/2,ir/2]'° (6.3)
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Figuur 6.2: In twee dimensies heeft de functie slechts 25 minima.

Deze functie heeft een globaal minimum in Zmin = (0,... ,o)T met F(xm,n) = 0.
Alle minima zijn (bij benadering) gerangschikt in een 5 bij 5 bij 5 enz. rooster.
Als minima van een muttimodale testfunctie in een rooster liggen, most erop ge-
let worden dat de gebruikte optirnalisatiemethode niet (toevallig) gebruik maakt
van hetzelfde rooster. De resultaten van deze schatter zullen waarschijnlijk uitste-
kend zijn, maar slechts omdat de schatter bij voorkeur naar punten in het rooster
convergeert.

Van de gebruikte operatoren lijkt alleen de MSRb een algoritme op te leveren
dat baat heeft bij deze rangschikking van de minima. Stel dat een locaal minimum
wordt gevonden, dan kan een ander (en beter) minimum worden gevonden door de
populatie parallel aan een van de hoofdassen te laten bewegen. Door de keuze van
een eigen stapgrootte voor elke ruimterichting kan de operator MSRb dus inspelen
op het rooster van minima. In hoeverre dit een invloed heeft op de performance
van ES-en met MSRb most later bekeken worden.

Het zoeken van het minimum van (6.3) 18 te vergelijken met een offline-kalibra-
tieprobleem. De meest belangrijke eigenschap van offhine-kalibratiemethoden is de
robuustheid. Deze kan gemeten worden met behuip van het percentage runs die
het globale minimum konden vinden. Voor veel ES-en echter is dit percentage te
klein om een gefundeerde uitspraak over de robuusheid te kunnen doen. De minima
van functie (6.3) kunnen onderverdeeld worden in verschillende klassen minima.
Minima die tot dezelfde klasse behoren hebben dezelfde functiewaarde. Naast het
percentage runs die een minimum uit de kiasse met de kleinste functiewaarde —
deze klasse bestaat slechts uit het globale minimum — hebben gevonden, wordt
ook beoordeeld hoeveel runs een minima uit de klasse met de op één na kleinste
ftinctiewaarde resp. de op twee na kleinste functiewaarde konden vinden.

De 156 ES-en met 4 nakomelingen probeerden 162 keer het globale minimum van
(6.3) te vinden. De tabel 6.5 geeft een indruk van de resultaten. Onder de twintig
beste schatters zijn alleen schatters te vinden met een komma-strategie of schatters
die gebruik maken van recombinatie. Er is geen enkele schatter met een MSRa
te vinden, en slechts drie schatters met een 1/5SRa. lets meer dan de helft van
de beste schatters maakt gebruik van een momentumterm, wat overeenkomt met
het aandeel onder alle schatters, zodat op grond van deze resultaten geen positieve

2.5-.

2—

1.5-.

1—

0.5-
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successen
(%)(i)

successen

(%)(2)

successen
(%)

p(E) jz(O)
recom-
binatie

stapgrootte-
regeling

Omom

21.60 22.84 12.96 0 1 n.v.t. MSRb 0.25

19.75 28.40 19.14 0 2 ja MSRb 0

17.28 21.60 14.81 2 2 ja 1/5SRb

16.67 24.07 20.37 2 2 ja 1/5SRb 0

15.43 25.93 19.75 0 1 n.v.t. 1/5SRa

15.43 20.37 14.20 0 2 nee MSRb 0.3333

14.81 15.43 20.99 0 1 n.v.t. 1/5SRb 0

14.20 33.33 19.14 0 1 n.v.t. l/5SRa 0.5

13.58 27.16 21.60 0 1 n.v.t. 1/5SRa 0

13.58 19.75 20.99 0 1 n.v.t. 1/5SRb 0.25

12.96 23.46 20.99 2 2 ja 1/5SRb 0

12.96 22.22 16.05 0 2 nec MSRb 0.3333

12.96 19.14 16.67 2 2 ja 1/5SRb 0.3333

12.96 17.28 20.37 0 1 n.v.t. 1/5SRb 0.25

12.96 16.67 24.07 1 2 ja 1/5SRb 0

11.73 25.31 14.81 0 1 n.v.t. 1/5SRb 0.5

11.73 17.28 13.58 0 1 n.v.t. MSRb

11.11 22.84 22.84 0 2 ja MSRb 0.3333

10.49 23.46 12.35 0 1 n.v.t. MSRb 0

10.49 16.05 16.05 0 2 nec 1/5SRb 0

Tabel 6.5: De twintig beste schatters met vier nakomelingen gerangschikt naar het
percentage succesvolle runs (eerste kolom). De tweede en derde kolorn bevatten het
percentage runs die een minimum uit de klasse met de op een na kleinste resp. op
twee na kleinste functiewaarde.

invloed van de momentumterm vastgesteld kan worden.
Als we echter naar de volledige Iijst met resultaten in de tabellen C.10 t/m C.16

kijken valt op dat de momentumterm meestal een positieve invloed op het aantal
successen heeft. Dc recombinatie heeft een duidelijk positieve invloed, op enkele uit-
zonderingen na. Uitzonderingen betreffen vooral ES-en zonder elite. Recombinatie
verbetert in veel gevallen niet alleen de robuustheid, maar Iaat bijna alle schatters
sneller convergeren.

In overeenstemming met de theorie zijn ES-en zonder elite robuuster dan ES-
en met elite. Dit is bijzonder duidelijk voor schatters met één ouder. Deze regel
geldt echter vaak niet in combinatie met een momentumterm of recombinatie. Een
gevolgtrekking van deze resultaten is dat een offline-schatter of een komma-strategie
Of recombinatie moet toepassen. Het tegelijk toepassen van beide operatoren kan
negatieve gevolgen hebben.

De algoritmes zonder elite scoren het best als zij een MSRb of een 1/5SRb
gebruiken. Omdat de ES-en zonder elite toch al een hoge succeskans hebben is het
overgrote deel van de twintig beste schatters in tabel 6.5 algoritmes zonder elite met
MSRb of 1/5SRb. Met elite zijn MSRa en 1/5SRb de betere stapgrootteregelingen.
Als met meerdere ouders iou worden gewerkt, valt te verwachten dat de score van de
MSRa hoger zal zijn, vergelijkbaar met de resultaten van de twee eerder besproken
optimalisatieproblemen.

In het begin werd het vermoeden geuit dat de MSRb baat zou kunnen hebben bij
rangschikking van de minima. De resultaten van deze operator zijn echter niet dus-
danig veel beter dan de resultaten van de andere stapgrootteregelingen, zodat deze

niet onbetrouwbaar zijn. Voor een optimalisatieprobleem zonder gestructureerde
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Pioooo P,, ;i(E) p(O)
1•CCOIfl stapgrootte-

cmom

81.45 17.28 1127 2 2 ja 1/5SRb 0.3333

80.31 16.67 1122 2 2 ja 1/5SEtb 0

72.81 19.75 1690 0 2 ja MSRb 0

71.99 21.60 1912 0 1 n.v.t. MSRb 0.25

71.52 12.96 1105 2 2 ja 1/5SRb 0

71.43 12.96 1108 2 2 ja 1/5SRb 0.3333

70.16 12.96 1148 1 2 ja 1/5SRb 0

58.04 14.81 1846 0 1 n.v.t. 1/5SRb 0

55.98 15.43 2043 0 2 nee MSRb 0.3333

55.82 12.96 1700 0 2 nee MSRb 0.3333

Tabel 6.6: De tien beste schatters met vier nakomelingen gerangschikt naar het
percentage siccessen per 10000 evaluaties (eerste kolom). De tweede kolom bevat
het percentage successen per run en de derde het gemiddelde aantal evaluaties per
run.

minima zijn de percentages succesvolle runs waarschijnlijk jets lager. In twijfelge-
vallen is de 1/5SRb waarschijnlijk de betere optie.

Als een moeilijk probleem gekalibreerd moet worden, wordt de gebruikte kali-
bratiemethode over bet algemeen vaker dan é4n keer toegepast. Het veelvoudig
toepassen van een schatter vergroot de kans om een goede schatting te verkrijgen.
Ook al speelt de benodigde rekentijd geen belangrijke rot, toch zijn er meestal
grenzen. Als bijv. de simulatie van de systeemuitvoer 1 minuut duurt, is een
schatter die 10000 evaluaties nodig heeft minimaal 6 dagen 22 uur en 40 minuten
bezig.

Orn de rekentijd optimaal te benutten, moet een afweging geinaakt worden tus-
sen robuustheid en sneiheid. Als het maximale aantal evaluaties 10000 is kan bijv.
de ES nr. 99 ruim negen keer toegepast worden, de ES nr. 140 slechts 6 keer (zie
tabellen C. 14 en C. 16). Daar tegenover staat dat de eerste schatter slechts in 13%
van de gevallen het globale minimum vindt, de tweede vindt in 19.75 % van alle
runs bet globale minimum. Zouden we de schatter nr. 99 negen keer toepassen, is
de kans dat minstens één run het globale minimum vindt 71.5%. Zes keer toepassen
van de andere schatter levert een succeskans van 73.5%. Het wordt duidelijk dat
de minder robuuste schatter bijna even efficient is als de robuuste schatter, omdat
deze vaker toegepast kan worden.

De kans dat een ES minstens één keer het globale minimum vindt per emax
evaluaties kan berekend worden met de formule:

Pe,.. = 1 (1 — (6.4)

P is de kans dat een run het globale minimum vindt en ë is het gemiddeld

aantal evaluaties dat de ES nodig heeft. Als meerdere ES-en met deze formule
vergeleken worden, is de rangorde van schatters onafhankelijk van het maximale
aantal evaluaties emax. Pe., heeft vooral een theoretische waarde; in de praktijk
zal de kans meestal lager zijn, onder meer omdat ë slechts het gemiddelde aantal
evaluaties is en emaz/ë vrijwel nooit een geheel getal is. Een schatter kan echter
slechts een geheel aantal keren toegepast worden. De beperkte praktische waarde

wordt duidelijk a.Is emaz klein is. Ook al heeft P2 een waarde groter dan nul is de

kans dat een ES binnen = 2 evaluaties vindt in de praktijk gelijk ann nul,
omdat een ES binnen twee evaluaties niet kan convergeren.
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Als we desondanks de kans op succes per 10000 evaluaties voor de ES—en uit
sectie 6.2.3 berekenen (tabel 6.6), wordt duidelijk dat de meest efficinte schatters
tegelijk erg robuuste schatters zijn. Zeven ES-en uit deze lijst zijn tevens in de lijst
van de 10 meest robuuste schatters te vinden (zie tabel 6.5). Ook bij dit criterium
geldt dat ES-en zonder elite of ES-en met elite en recombinatie, in combinatie met de
stapgrootteregeling 1 /5SRb of MSRb de beste performance tonen. Natuurlijk moet
ook in dit geval een vraagteken bij het hoge percentage successen van algoritmes
met MSRb geplaatst worden. •

6.2.4 Samenvatting en Opmerkingen
De resultaten van alle drie optimalsatieproblernen geven sainen het volgende beeld:

• De momentumterm heeft in een aantal gevallen een positieve invloed op de
sneiheid (en de nauwkeurigheid). Een positieve invloed op de robuustheid
kon vastgesteld worden voor de minimalisatie van de functie (6.3). Het effect
op het minimalisatieprobleem (6.2) was voornainelijk negatief. Samengevat
betekent dit dat de momentumterm geen essentiëte bijdrage aan de perfor-
mance van de schatters levert, maar deze kan wet als redelijke optie beschouwd
worden in het geval dat een goede schatter verder verbeterd moet worden.

• Recombinatie heeft in de meeste gevallen een positieve invloed op de snelheid
en de robuustheid, vaak zelfs eon duidelijk positieve invloed. In combinatie
met een komma-strategie kunnen de resultaten soms tegenvallen. Toch is
de recombinatie een nuttige toevoeging aan het standaardalgoritme. ES-en
met recombinatie vorinen eeii reële keuzemogelijkheid als offfline- en online-
schatter.

• ES-en met elite zijn sneller en nauwkeuriger. Doze zijn, toegepast op eon func-
tie met eon beperkt aantal minima, even robuust of zelfs robuuster dan algo-
ritmes zonder elite. Strategieën met elite verdienen de voorkeur als snelheid
en nauwkeurigheid belangrijk zijn en het aantal minima voldoende klein is. In
combinatie met andere operatoren zoals recombinatie zijn deze ook geschikt
voor moeilijkere optimalisatieproblemen. Desondanks zijn ES-en zonder elite
in theorie en vaak ook in praktijk robuuster dan vergelijkbare schatters met
elite.

• Een groter aantal nakomelingen laat de algoritmes meestal tangzamer conver-
geren. Operatoren die veel gebruik maken van stochastische gebeurtenissen
hebben baat bij een grotere populatie c.q. meer nakomelingen. Dit kan de
negatieve effecten van de grotere populatie opheffen.

• De stapgrootteregelingen 1/5SR.a en 1/5SRb presteren over het algemeen re-
delijk. Deze laten de algoritmes snel en nauwkeurig convergeren. Do 1/5SRb
is ook geschikt voor optimalisatieproblemen met veel minima. De mutatieve
stapgrootteregeling MSRa regelt de stapgrootte in veel gevallen even good als
de 1/5SR's. Deze regeling heeft net als de MSRb baat bij eon groter aantal
nakomelingen. De MSRb echter kon niet overtuigen. Vooral het eerste opti-
malisatieprobleem waar eon goede stapgrootteregelingen belangrijk was, gal
grote problemen.

• Do gebruikte strategieparaineters air en am,,. hebben waarden tussen 2 en
2"° = 1.014. Een redelijke keuze voor deze stategieparameters ligt in het
interval [1.1,1.3]. Eon ES met 1/5SRb kan ook kleinere waarden aannemen
zoals eon ES met MSRb ook grotere waarden kan aannemen. Do resultaten
van het eerste optimalisatieprobleem (tabellen C.2 en C.4) laten zien dat eon
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kleine waarde niet inhoudt dat de stapgrootte niet geregeld wordt. Voor alle
ES-en geldt dat de stapgrootte, ongeacht de gebruikte regeling en de waarde
van de bijbehorende strategieparaineter, daalt van 10—' naar 106.5. Ook de
ES-en met een kleine a,, resp. 0ms laten de stapgrootte met 5 tot 6 machten
dalen.

De momentumterm, de komma-strategie en de stapgrootteregelingen 1/5SRb
en MSRb hadden een positieve invloed op de robuustheid m.b.t. het minimalisa-
tieprobleem met 510 minima. Dezelfde operatoren konden de robuustheid van de
ES-en, toegepast op het probleem met 5 minima, echter niet verbeteren, hoewel de
probleemstelling dezelfde is (behalve dat minder minima een minder moeilijk mini-
malisatieprobleem geven). Deze iets paradoxale situatie wordt verklaard door het
gedrag van schatters met deze operatoren. Alle drie de operatoren laten de gemid-
delde functiewaarde van de populatie P(t) sterker oscilleren dan bij vergelijkbare
schatters zonder deze operatoren bet geval is.

Het oscilleren heeft in principe een positieve invloed op de robuustheid. Wordt
een (locaal) minimum gevonden, dan kan de functiewaarde in de volgende generaties
stijgen (de fitness daalt) en vervolgens naar een ander (beter) minimum convergeren.
Dit gaat echter alleen op wanneer binnen 9con,t generaties een individu met een
kleinere functiewaarde wordt gevonden. Is dit niet het geval dan stopt het algoritme.
Als klein gekozen is, zoals voor het probleem met vijf minima, dan kunnen de
operatoren hun positieve invloed op de robuustheid niet uitoefenen. Er moet dus
bij het toepassen van deze operatoren rekening gehouden worden met een adequate
keuze van Dit geldt vooral voor ES-en zonder elite. •

6.3 Kalibratie van een awzi
Het onderzoeken van de performance van verschillende ES-en op verschillende op-
timalisatieproblemen had als dod een kleiner aantal schatters te kiezen, die een
model van een awzi moeten kalibreren. Eerst wordt een model met een redelijke
parameterset 9 gekozen. Dit model neemt de plants van bet systeem in. In het ver-
volg wordt dit model dan ook systeem genoemd. Voor dit systeem wordt m.b.v. een
simulatiepakket (GPS-X) de systeemuitvoer YE gegenereerd. De ES-en gebruiken
voor de evaluatie van een individu p hetzelfde model. Elk individu representeert
een parameterset, zodat ann elk individu een fout toegekend kan worden. De fout
wordt gedefinieerd als d(yE,yp) (zie ook pagina 4). De opgave voor de ES-en is het
minimaliseren van de fout. Omdat het model dat ann het systeem ten grondsiag
ligt gelijk is aan het model dat voor de evaluatie gebruikt wordt, heeft het globale
minimum p = 0 een fout van nul. Over de ligging van de locale minima is belaas
niets bekend.

Het gekozen model bestaat uit vier compartimenten en een nabezinker. Van de
24 parameters die het (gemodificeerde) IAWQ model kent worden slechts 16 geschat,
alle andere worden bekend verondersteld. De fout wordt berekend met behuip van
een kwadratisch foutcriterium (zie vergelijking (1.5)). Voor de kalibratie van een
echte awzi is dit criterium vrij ongebruikelijk, omdat bet bijv. nauwelijks rekening
houdt met metingen die tijdsvertraagd kunnen zijn. Een systeemuitvoer die iets uit
fase is, Jevert met dit critenum een redelijk grote fout, ook ala de amplitude en de
frekwentie van de modeluitvoer overeen komen met de systeemuitvoer. Omdat bij
de hiervoor beschreven opstelling van het kalibratieprobleem zowel het systeem als
het model gebruik maken van simulaties, spelen vertragingen in de systeemuitvoer
echter geen rol.

Bij de keuze van de ES-en is het gebruik ala offline-schatter belangrijk. Goede
offline-schatters waren ES-en zonder elite en ES-en met elite en recombinatie. Ver-
der kon de momentumterrn de robuustheid in sommige gevallen verbeteren. De
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nr. p(E) p(O)
recom-
binatie sr amom 9conat

1

2

3
4
5

0
0
2

2
2

1

1

2

2

2

nee
nec
nec
ja
ja

1.1

1.2
1.2
1.2

0
0.25

0
0

0.5

30
30
20
20
20

Tabel 6.7: De vijf ES-en kalibreren het model van een klein awzi

gekozen ES-en maken gebruik van de 1/5SRb stapgrootteregeling, dit was immers
een betrouwbare regeistrategie. Omdat het aantal evaluaties niet te groot mocht
worden, maken alle ES-en gebruik van vier nakomelingen. Dc tabel 6.7 geeft de
meest belangrijke strategieparameters van de vijf gebruikte schatters.

Dc schatter nr. 3 is in deze lijst opgenomen om een plus- met een komma-
strategic te kunnen vergelijken en om de invloed van de recombinatie te kunnen
beoordelen. De gekozen waarden van zijn kleiner dan men voor een off-
line-kalibratiemethode zou verwachten. Dc oorspronkelijk door Vertis gebruikte
schatter maakte gebruik van 9con.t < 40. Dit algoritme maakt slechts gebruik
van een nakomeling; het algoritme stopt dus als binnen 40 evaluaties geen betere
nakomeling gevonden wordt. Dc vijf schatters uit de bovenstaande tabel maken
echter gebruik van 4 nakomelingen, zodat de algoritmes pas dan stoppen waneer
80 resp. 120 evaluaties geen beter individu opleverden. In de volgende sectie 6.4
worden effecten van de keuze van 9const kort belicht.

Dc ES-en voerden 100 runs uit, helaas stopten een aantal schattingen voortijdig.
Toch is het aantal bruikbare schattingen van elke ES minimaal 70. Dc histogrammen
in figuur 6.3 laten zien dat de invloed van de momentumterm en van recombinatie
positief maar gering is. Het verschil tussen de twee selectiestrategieën is echter
vrij duidelijk. Dc ES-en met elite vinden vaker ecu parameterset met een kleine
fout. Dc gemiddelde fout van het beste individu van de twee ES-en zonder elite
is 281 resp. 270, de gemiddelde fout van de schattingen van ES-en met elite is
86, 80 resp. 67. Even opvallend is dat het gemiddelde aantal evaluaties van de
schatters 3 t/m 5 ruim twee keer zo groot was dan van de twee ES-en zonder elite.
Deze hadden ruim 50 generaties (=200 evaluaties) nodig en dit terwijl een

grotere waarde heeft. Dc algoritmes nr. 1 en nr. 2 convergeerden in het begin
viij snel, maar op een gegeven moment begon de fout van het beste individu te
oscilleren. Door aanpassingen van het programma zouden de oscillaties begrensd
kunnen worden, bijv. door cen maximale stapgrootte te handhaven. Een andere
optic is het kiezen van een grotere Desondanks kan geconcludeerd worden
dat deze ES-en geschikt zijn voor beginschattingen.

Dc resultaten van de algoritmes met elite suggereren dat deze vrij vaak een
individu in de buurt van de echte parameterset hebben gevonden. Figuur 6.4 laat
zien dat dit helaas niet het geval is. Van de beste schattingen van de ES-en nr. 3
en nr. 4 met een fout van 20.0 resp. 27.2 komen (slechts) 10 van de 16 geschatte
parameters redelijk overeen met de parameters van het systeem. Dit zijn geen
slechte resultaten voor modelkalibratie. Over het algemeen zal een schatter echter
minder vaak dan 70 keer toegepast worden.

Een kleine fout hoeft niet te betekenen dat het gevonden individu overeenkomt
met de verzameling parameters van het systeem. Dit heeft voor een dccl te maken
met de geringe invloed die sommige parameters op het systeem hebben. Ecu andere
reden is dat slechts een gedeelte van de systeemuitvoer voor de berekening van de
fout werd gebruikt. Dc simulatie van het systeem leverde meer informatie dan
metingen in een afvalwaterzuiveringsinstallatie op zouden leveren. Er is ervoor
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Figuur 6.3: De grafieken bevatten de histogrammen van de
vonden verzameling parameters.

fout van de beste ge-

gekozen om alleen informatie te gebruiken die ook gemeten kan worden.

De andere belangrijke reden voor het verschil tussen de geschatte parameters
en de echte parameters is het gebruikte foutcriterium. Een beter foutcriterium zou
aan parameters die onvoldoende overeenkomen met de te schatten parameters ook
een grote fout moeten toekennen. De ervaring met dit type systemen leert echter
dat geen van de bekende criteria aan deze eis voldoet. De grootste invloed op de
gevonden resultaten heeft de niet-waarneembaarheid van het systeem. Het is niet
mogelijk bij gegeven invoer en uitvoer eenduidig te concluderen wat de toestand van
het systeem is en in het verlengde hiervan wat de parameterwaarden kunnen zijn.
Dat een nauwe samenhang tussen waarneembaarheid en de mogelijkheid om para-
meters te schatten bestaat, suggereert ook het collorarium uit hoofdstuk 4.2. Als
een systeem lineair is in de toestanden, de parameters en de invoer, wordt de waar-
neembaarheid door dezelfde matrices bepaald, als de mogelijkheid de parameters te

schatten.

Met de problemen rond het beperkte aantal metingen, de keize van het fout-
criterium en de niet-waarneembaarheid hebben ook andere kalibratiemethodes te
maken. Het valt op dat Evolutionaire Strategieen desondanks in staat zijn om met
grote waarschijnlijkheid parametersets te vinden die een kleine fout opleveren, en
dus een model vinden, dat bet gedrag van het systeem goed benadert.
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Figuur 6.4: De beste gevonden parameters van de vijf ES-en en de parameters van
het systeem (+). De parameterwaarden zijn genormaliseerd, d.w.z. het kalibra-
tieinterval wordt afgebeeld op [0, 1].

6.4 Hogere orde ES-en

Dc resultaten van de ES-en in de vorige twee secties waren redelijk, rnaar er wor-
den nog steeds nieuwe operatoren ontwikkeld en andere concepten gebruikt, om de
performance van evolutionaire algoritmes te verbeteren. In deze sectie komt als
voorbeeld van een verbeterde ES een tweede orde ES aan bod.

Zoals al eerder opgemerkt werd, worden in de praktijk offline-schatters vaker
dan én keer toegepast. Elke schatting begint over het algemeen met een random
gekozen verzameling parametersets. Een hogere orde ES structureert het veelvoudig
toepassen van een gewone ES. Elke schatting begint niet langer met een random
gekozen populatie, de beginpopulatie wordt bepaald m.b.v. een andere ES. Het
verschil tussen een hogere orde ES en het veelvoudig toepassen van een ES is te
vergelijken met het verschil tussen een randomzoekmethode en een gewone ES.

Er zijn twee types evolutie die gerealiseerd moeten worden. Het eerste type is de
evolutie binnen een populatie. Deze recombineert, muteert, evalueert en selecteert
individuen, die argumenten van een te optimaliseren functie kunnen zijn, maar
ook de parameters van een model. Dit type evolutie wordt dus bepaald door cen
gewone (eerste orde) ES. Het tweede type evolutie maakt gebruik van mutatie,
recombinatie, selectie en evaluatie van populaties i.p.v. individuen. Vooral de
evaluatiestap verschilt enigszins van de evaluatie zoals deze bij eerste orde ES-en
optreedt. Een populatie wordt geevalueerd door deze als beginpopulatie van een
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andere ES te gebruiken. Dit kan een eerste orde ES zijn, maar even goed een andere
hogere orde ES. Als een ES een eerste orde ES aanroept voor de evaluatie heeft deze
ES een orde van twee. Wordt deze weer door een derde ES aangeroepen, dan is
deze een derde orde ES, enz.

De aangeroepen ES probeert het optimum te schatten en geeft de beste popu-
latie (of een plaatsvervanger) en de fitness van deze populatie door aan de ES met
hogere orde. Deze beste populatie vervangt de oorspronkelijk populatie. Deze eva-
luatiestap wordt ook op de andere populaties toegepast en vervolgens worden de
beste populaties geselecteerd, gemuteerd en mogelijkerwijs ook gerecombineerd.

De voordelen van een hogere orde ES zijn de grotere robuustheid, en mogelijkheid

om ES-en met verschillende eigenschappen te combineren. De opzet van een hogere
orde ES doet vermoeden dat deze veel meer tijd nodig hebben dan eerste orde ES-
en. In deze sectie wordt gebruik gemaakt van een tweede orde ES die dit vermoeden
ontkracht. Deze tweede orde ES wordt toegepast op het optimalisatieprobleem met
510 minima uit subsectie 6.2.3. Bovendien wordt een zestal eerste orde ES-en op
dit probleem toegepast, om te beoordelen wat de winst van de aanpak van hogere
orde ES-en is ten opzichte van het meervoudig toepassen van gewone Evolutionaire

Strategieën.
De eerste orde ES-en maken gebruik van de volgende strategieparameters:

E p(E) p(O) ji(N) mom 9mm 9const 9mar
5001 1 1 1 1.2 0.5 0 20

2 1 1 1 1.2 0.5 50 30 500

3 1 1 1 1.2 0.5 100 50 500

4 0 1 4 1.1 0 50 30 1000

5

6

0
0

1

1

4
4

1.1

1.1

0
0

100
200

50
100

1000
1000

De volgende tabel bevat de strategieparaineter van de tweede orde ES. De para-
meters van niveau I hebben betrekking op evolutie binnen de populatie, niveau II
heeft betrekking op de evolutie van de populaties. Alle ES-en maken gebruik van de

niveau p(E) jz(O) p(N) a,, amom g,nin g0.t 9maz

I 1 1 1 1.2 0.5 0 10 100

II 0 1 4 1.1 0 0 7 20

1/5SRa stapgrootteregeling. De ES op populatieniveau is vrij robuust (zie tabellen
C.9 en C.10, algoritmes nr. 4 t/m 9), de ES op het niveau van de individuen is vrij

snel en nauwkeurig.
De eerste orde ES-en werden 1000 keer op het optimalisatieprobleem toegepast,

de tweede orde ES 100 keer. De resultaten (tabel 6.8) laten de emorme robuustheid
van de tweede orde ES zien. Deze slaagde erin om in elke van de 100 runs het globale
minimum te vinden. De beste eerste orde ES had een succeskans van slechts 7.3
%. Even indrukwekkend is dat de tweede orde ES slechts vier keer zoveel evaluaties
nodig had als de beste gewone ES. Bovendien is het interessant te weten, dat de
tweede orde ES altijd een individu p met F3(p) <0.1 kon vinden. Deze ES is dus
niet alleen een robuuste maar ook een vrij nauwkeurige schatter.

De kans op succes per 8000 evaluaties, berekend met (6.4), is voor de tweede
orde ES natuurlijk 100% (8000 is het maximaal mogelijke aantal evaluaties van de
tweede orde ES). De meest efficiënte eerste orde ES uit de bovenstaande Iijst is
het algoritme nr. 4. De kans dat deze het globale minimum binnen 8000 evaluaties
vindt is 51%, voor algoritmes nr. 5 en nr. 4 geldt P8000 = 31.5% resp. P8000 29%.

De resultaten van de algoritmes 3 t/m 5 laten ook zien dat een grote waarde van
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ES
successen

(%)(i)

successen

(%)(2)

8UCCCSSCfl

(%)(3)
gem. aantoJ

evaluaties
1 0 0 .4 1 .0 212
2 0 0 .3 1 .0 294
3 0 0 .3 1 .5 336
4 6 .2 15 .4 13 .4 723

5 6 .2 15 .4 18 .0 1354

6 7 .3 15 .7 14 .9 1770
2de or-
de ES

100 0 0 6956

Tabel 6.8: Deze tabel bevat dezelfde gegevens als de tabel C.1O van de ES-en
uit de bovenstaande tabellen. Voor een toelichting zie pagina 71.

g, en 9const een positieve invloed op de robuustheid heeft, en dat deze echter
tegelijk de efficiëntie van de ES-en af kan laten nemen.

Het zal duidelijk zijn dat deze tweede ES in de kiasse van tweede orde ES-en
geen uitzondering is. Het zou zelfs mogelijk zijn om de robuustheid te verbeteren
door op het niveau van de populaties en het niveau de individuen een robuustere
ES te gebruiken, bijv. ES-en met een andere stapgrootteregeling, een andere selec-
tiestrategie of ES-en met recombinatie. Ook de sneiheid kan verbeterd worden door
een andere ES op populatieniveau te gebruiken.

Dat de tweede orde ES een score van 100% heeft gehaald, heeft veel te maken
met de structuur van de testfunctie (6.3). Het aantal minima lijkt erg groot, maar
de functie is slechts een superpositie van een cosinus en een exponentiële functie
met één minimum. De ES op het niveau van de individuen benadert vanuit een
beginpopulatie een minimum van de cosinus. ilierdoor wordt de testfunctie voor de
ES op populatieniveau gereduceerd tot een unimodaal probleem met ruis (De eerste
orde ES kan dezelfde beginpopulatie naar verschillende minima van de cosinus laten
convergeren). De meeste optimalisatieproblemen hebben een meer ingewikkelde
structuur, zodat een score van 100% eerder een uitzondering is dan de regel. Dit
neemt niet weg dat hogere orde ES-en een goede optie zijn wanneer de gewone ES-en
niet voldoende robuust zijn. •

6.5 Conclusie
Deze scriptie behandelde twee methodes om een model te kalibreren. De eerste
methode is op de kennis van het model gebaseerd en bepaalt met (computer-)
algebraYsche hulpmiddelen een stelsel vergelijkingen. Dit stelsel moet informatie
verstrekken over de samenhang tussen invoer, uitvoer en de parameters. De tweede
methode, een Evolutionaire Strategie, heeft geen beschrijving van het model nodig,
maar probeert de parameters te vinden door systeemuitvoer met modeluitvoer te
vergelijken. Deze maakt gebruik van principes uit de evolutie om een stochastische
wandeling door de parameterruimte te structureren. Er werd aangetoond dat de
keuze van de strategieparameters invloed heeft op de robuustheid, de snelheid en
de nauwkeurigheid van een ES.

De algebraiche aanpak kan behulpzaam zijn bij het bepalen van de parameters
van een klein systeem. In een optimaal geval kunnen deze zelfs eenduidig bepaald
worden. Maar deze methode heeft hetzelfde probleem als andere op kennis geba-
seerde methodes. Als het model groot is en veel vergelijkingen en parameters bevat,
worden de grenzen van de gebruikte soft- en hardware snel bereikt. Al voor een
model met twee toestanden en twee parameters konden de benodigde vergelijkingen
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niet berekend worden.
De moeilijkste stap van een ES daarentegen is de evaluatie van een parameterset,

c.q. de simulatie van de modeluitvoer. ES-en zijn robuust en hebben, vergeleken
met menig andere directe methode, een redelijk aantal simulaties nodig. Een ES
is echter geen kant-en-kiare kalibratiemethode, maar vereist van de gebruiker zowel
enig inzicht in de achterliggende principes, als wel kennis van de invloed die de

strategiepararneters op de performance kunnen hebben.
Een aantal onderwerpen kwam in deze scriptie niet of nauwelijks aan bod. De

keuze van een goed foutcriterium is waarschijnlijk even belangrijk voor een goede
schatting als een goede schatter. Het Iigt ook voor de hand on' verschillende kalibra-
tiemethodes succesief toe te passen. Eerst kan een erg robuuste schatter toegepast
worden, die tevens voor een gevoeligheidsanalyse gebruikt kan worden. Vervolgens
wordt een ES toegepast en een snelle, nauwkeurige, maar weinig robuuste schatter
verricht de afsluitende schatting.

De onderzochte algebraische aanpak is op het moment geen haalbare optie. De
ontwikkelingen op het gebied van hard- en software doen hopen dat binnen afzien-
bare tijd verder onderzoek naar dit type algoritmes een bruikbare methode kan
opleveren. Een Evolutionaire Strategie daarentegen is een methode die meestal
goede resultaten levert en is zeker geschikt voor modelkalibratie. Een Evolutionaire
Strategie is waarschijnlijk niet voor elk kalibratie- resp. optimalisatieprobleem de
meest optimale methode, maar deze zijn veelvoudig toepasbaar en kunnen bij een
goede keuze van de strategieparaineters ann veel eisen van de gebruiker voldoen. •
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IAWQ-model

Het IAWQ-model is het resultaat van een taakgroep die de IAWQ (International
Association on Water Quality) 1983 heeft opgericht. De opgave van de taakgroep
was een model voor een biologische awzi op te leveren, dat overzichtelijk is en de
belangrijkste processen die in een installatie plaatsvinden weer kan geven. Sinds de
publicatie van het model in 1986 [7] is het uitgegroeid tot het standaardmodel voor
biologische afvalwaterzuivering. Het beschrijft de processen omtrent de verwijdering
van organische stoffen (koolstofverbindingen) uit het afvalwater en de stikstofhuis-
houding in het actiefslibsysteem. Alle in het model opgenomen componenten zijn te
vinden in tabel A.!. De hoofdletter S geeft aan dat de betreffende component oplos-
baar en snel afbreekbaar is. Langzaam afbreekbare of niet-oplosbare componenten
worden aangeduid met de hoofdletter X. De eerste acht componenten worden ge-
meten in CZV per liter (Chemische Zuurstofvraag). CZV is de hoeveelheid zuurstof
die nodig is om het component te oxideren. De in het slib-afvalwatermengsel opge-
loste zuurstof wordt genoteerd als negatieve CZV. De eenheid van de Iaatste vier
componenten is milligram stikstof per liter.

In het IAWQ-model is nog een dertiende component opgenomen, de totale a!-
kaliciteit, waarmee de ph-waarde berekend kan worden. Maar veel modellen laten
deze component buiten beschouwing zodat deze component niet opgenomen is in
tabel A.!. Het model veronderstelt dat de biomassa in twee types bacterin onder
te verdelen zijn. Heterotrofe bacteriën kunnen zowel onder arobe als ook onder
anoxische omstandigheden groeien en verbruiken hierbij substraat. Autotrofe bac-
teriën grocien alleen in een zuurstofrijke omgeving en verbruiken i.p.v. substraat

i sym boo! component
1 Si oplosbaar inert substraat
2 Xj niet-oplosbaar inert substraat
3 Ss oplosbaar snel afbreekbaar substraat
4 X5 niet-oplosbaar langzaain afbreekbaar substraat
5 XBH heterotrofe biomassa
6 XBA autotrofe biomassa
7 Xp afgestorven biomassa
8 So opgeloste zuurstof
9 SNO nitraat- en nitrietstikstof
10 SNH ammonium- en ammonia stikstof
11 SND oplosbare afbreekbare organische stikstof
12 XND niet-oplosbare afbreekbare organische stikstof

Tabel A. 1: De componenten van een actiefslibsysteem.
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i processneiheid p "'V°2J
1 aërobe groei van heterotrofe biomassa S 5o XBHjiiH K5 +Ss KOH+SO

anoxische groei van heterotrofe bio-
massa

Ss Kpg SNO
KOH+SO KNO+Sjvo19XBh1

3 a&obe groei van autotrofe biomassa SNH SqIA KNH+SNH KOA+So XBA

4 sterfte van heterotrofe biomassa bHXBH

5 sterfte van autotrofe biomassa bAXBA

6
axnmoniticatie van oplosbaar organisch
stikstof

kaSNDXBH

hydrolyse van Iangzaam afbreekbaar
substraat

ix ( s, +khKXkS1xBH) KOH+SO
KqH Spin

'lh KOH+SO KpiO+SpiO) XBH

8
hydrolyse van niet-oplosbaar afbreek-
baar organisch stikstof

(XNX
Tabel A.2: Dc processen van een actiefslibsysteem en hun processneiheden pj.

ammonium en ammonia. Een lijst van alle in het model opgenomen processen met
de bijbehorende processnelheden is te vinden in tabel A.2.

De processnelheden zijn afhankelijk van componenten en kinetische parameters.
De processneiheid is of evenredig aan de concentratie van een bepaalde component Of
omgekeerd evenredig of er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Monod-termen
om de invloed van de concentratie van een component op het proces weer te geven.
Als het proces door een tekort van component Xx geremd wordt, heeft de Monod-
term de vorm X

K + X
en fungeert als schakel-functie die een proces ann- of uitzet. Voor hoge concentraties
met X >> K heeft de Monod term cen waarde van bijna 1 en het proces wordt niet
geremd. Als X 4Z Kx geldt, zal de Monod-term nut naderen en de bijbehorende
processnelheid zal eveneens bijna nul zijn. Als een component Xx het proces remt
wordt gebruik gemaakt van de Monod-terin

K
Kx + Xx'

die nut wordt als Xx >> Kx en één als Xx << Kx, zodat het proces het sneist
plaatsvindt als Xx = 0. Voor Xx = K is de Monod-term gelijk ann 1/2, daarom
wordt Kx de halfverzadigingscoëfficiënt van Xx genoemd.

De anoxische groei van heterotrofen bijv. heeft substraat Ss en ammonium en
ammonia SNO nodig. Hiermee wordt rekening gehouden door de Monod-termen
S5/(Ks + Ss) en SNO/(KNO + SNO) in de formule voor de processnelheid op
te nemen. Omdat aanwezige zuurstof het proces zal remmen is in de formule de
Monod-term K0/(Ko + So) opgenomen. De processnelheid is evenredig aan de
concentratie van heterotrofe bacteriën XBH. De parameter jij is de maximale
groeisnelheid van de heterotrofen en omdat niet alle hetrotrofe bacteriën in staat
zijn onder anoxische omstandigheden te groeien bevat de formule voor de sneiheid de
correctiefactor q. De processneiheid van anoxische groei van heterotrofe bacteriën
(p) is dus

S5 KOH SNO
PH , , '79BHflS+05 flOH+O I'NO+ONO
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proces j —3
.

component z
1 2 3 4 5 6 7 8

S1 1

X1 2

S5 - -
Xs i—f,, i_/p

XBH 5 1 1 —1

XBA 1 1

Xp 7 fp fp

S0 8'.)N0 A' 1—Yn
2R8Y

1

V

SNH 10 ix13 —ZXB iXB — I
SND 11 -'
XND 12 XB — fpZXP ZXB — fpiXP

Tabel A.3: De IAWQ-matrix die de verbanden tussen de componenten geeft.

Tabet A .4 bevat alle door het IAWQ-model gebruikte kinetische parameters en de
processen waarin deze een rot speten.

Men is meestal meer geinteresseerd in de omzettingssnelheid van elke component.
Per proces is de omzettingssnelheid met behuip van de IAWQ-matrix in tabel A.3

te berekenen. De omzettingssnelheid van component i in het proces j is gelijk aan
de processneiheid pj verinenigvuldigd met de stotchiometrische parameter ii,, in de
i-de z-ij en j-de kolom van tabel A.3. De omzettingssnelheid r1 van een component
door alle processen in de beluchter is dus r = v1,p,. Als tenslotte ook nog
de veranderingen door instromend en uitstromend afvalwater in rekening gebracht
worden en de concentraties omgerekend worden naar massa kunnen, we de totale
verandering van de hoeveelheid M van een bepaalde component berekenen. Dit

geeft de differentiaalvergelijking

OM
= Mjnatromen — Muitstromend + Mgeproduceerd —Mverbruikt (A.!)

Dc eerste twee componenten zijn inert, dus zijn de eerste twee rijen leeg. De
IAWQ-matrix bevat naast de stoTchiometrische parameters (tabel A.4) de twee con-
stanten 2.86 en 4.57. Dit zijn theoretisch gegeven vaste waarden voor de omrekening

van N2/dm3 naar CZV/dm3 bij bepaatde processen. De factor 2.86 speelt een rot bij
de anoxische groei van heterotrofe bacteriën waar de reactie (SNO =)NO -4 N2

optreedt. Bij de arobe groei vindt de reactie NH — NO (omzetting van SNH
naar SNO) plaats. Omdat deze componenten in N2/dm3 gemeten worden is de
factor 4.57 nodig om de CZV balans weer kioppend te maken. .
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prvces(sen)
symbool I kinetische parameter

a&obe en anozische groei van heterotrofe biomassa

LH
K

KOH
KNOi

maximale groeisnelheid heterotrofen
substraat halfverzadigingscoefficiënt voor heterotrofen
zuurstof halfverzadigingscoëfficiënt voor heterotrofen
nitraat hafteadigingscofficint (denitrificatie heterotrofen)
correctiefactor voor H onder anoxische omstandigheden

aërobe groei van autotrofe biomassa
PA

KNH
KOA

maximale groeisnelheid autotrofen
ammonia halfverzadigingscoefficiënt
zuurstof haIfverzadigingscofficint voor autotrofen

sterfte van biornassa
bH

bA

afstervingscoëfficint voor heterotrofen
afsterxingscofficint voor autotrofen

ammonificatie_van_oplosbare_organische_stikstof
ka ( ammonificatiesneiheid

hydrolyse van Xs en XND
kh

Kx
tj,

maximale hydrolyse sneiheid
halfverzadigingscoëfficiënt voor hydrolyse van Xs
correctiefactor voor hydrolyse onder anoxische omstandigheden

stoIchiometrische parameter
YH

VA

1,
tzb
i2,

opbrengstfactor voor de heterotrofe biomassa
opbrengstfactor voor de autotrofe biomassa
fractie biomassa die na afsterving inert wordt
hoeveelheid N2 aanwezig in de biomassa
hoeveelheid N2 aanwezig in de afgestorven biomassa

Tahel A.4: Dc stoichiometrische en kinetische parameters in het IAWQ-model. Voor
de kinetische parameter is aangegeven voor welke processen deze belangrijk zijn



Bijiage B

Het Buchberger-algoritme

In de systeem- en regeitheorie, maar ook elders, heeft men vaak te maken met
stelsels polynomen. Zo wordt bijv. in de kiassieke mechanica het gedrag van massa-
veer systemen of planetenbanen gepresenteerd als oplossing van een polynoom of
een stelsel polynomen. Voor grote stelsels is het niet altijd even makkelijk om de
oplossing te bepalen of om te bepalen of er uberhaupt een oplossing bestaat. Soms
doet zich ook de situatie voor dat men moet beslissen of dit stelsel equivalent aan
een ander stelsel polynomen is. Men is op zoek naar een representatie van een stelsel
polynomen dat eenvoudig en uniek is. In deze appendix wordt een aantal definities
en stellingen gegeven die een representatie definiren die ann de eisen voldoen en
bovendien nodig zijn voor een algoritme waarmee de representatie berekend kan
worden. De stellingen worden niet bewezen; voor een nadere toelichting kan [4]
geraadpleegd worden en voor tiefhebbers van compacte Duitse taal zijn bewijzen te
vinden in [2].

Gegeven zij een stelsel polynomen Ii,. ,f die alle element zijn van de po-
Iynoomring K[xi,. .. ,x,], met K een (commutatief) lichaam. Alle f zijn dus
polynomen in de variabelen zi, . . . , x, met cofficiënten in K. Een product van
machten x' ... x' heet in het vervoig afgekort PP (van product of powers of
Potenzprodukt).

1. Ideaal De polynomen fi,--- ,f kunnen opgevat worden als generatoren van
een ideaal. Een ideaal kan in het geval van polynoomringen als volgt gedefinieerd
worden:

Definitie B.1 Zij F C K[zi,. .. ,x,]. Het ideaal gegenereerd door F is de verza-
meling van dIe g met

g = ajf
fE F

en aj E K[xi,. .. ,x]. Dit ideaal wordt aangeduid met (F), en in het geval F =
{fi,...,fm}met(fi,...,fm)-
De verzaineling {fi,-

- - , fm} wordt de familie van generatoren of basis genoemd. In

vervolg op deze definitie kan de equivalentie van twee polynomen g en 92 als volgt
gedefinieerd worden:

Definitie B.2 Twee polynomen 9' en g heten equivalent m.b.t. het ideaol I als
91 —g2 El.

Hierbij speelt de volgorde van 9' en 92 geen rot, want als a E I geldt ook —a E I.
Het is duidelijk dat voor een ideaat (1 . . . , fm) de keuze van de f niet eenduidig
is. Aan de fainilie van generatoren kan een lineaire combinatie van twee (of meer)

65
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generatoren toegevoegd worden zonder dat het ideaal verandert. De boven gegeven
probleemstelling verandert flu in de vraag of er voor elk ideaal een eenvoudige
(het liefst unieke) familie van polynomen bestaat die het ideaal genereert. Deze

formulering is te algemeen om er een antwoord op te kunnen geven. Om eenvotzdig

en uniek voldoende nauwkeurig te kunnen definiëren wordt gebruik gemaakt van
het begrip rangorde. •
2. Rangorde Voor polynomen in één variabele bestaat de conventie deze als
az' +. . . + ax te noteren, de PP geordend naar de machten van x. Deze ordening
maakt het mogelijk om bijv. de kopcoëfficint te bepalen. Voor polynomen met
meerdere variabelen bestaat geen "natuurlijke"volgorde van de PP. Het polynoom
2z + 3y is gelijk aan het polynooni 3y + 2x en er kan niet beslist worden welke de
juiste notatie is. Begrippen zoals kopcoëfficiënt hebben dan geen betekenis.

Voor de volgende stappen, en in bijzonder voor bet voor te stellen algoritme, is

het van belang om de PP te rangschikken. Als een polynoom f E K[xi,. . , z]
is gegeven en de rangorde xi >- ... >- x, toegepast wordt, dan wordt het PP
x .....x voorx1 .....x' geplaatstalsii >ji ofi =It (voort = 1,...,k—1 en
1 <k (n) en ik > 3k. Het polynoom x2y+y2z+xyz2 +xz wordt met de rangorde
z >.- y >- z als x2y + xvz + xz2 + y2z genoteerd en met de rangorde z >- y >- x als

Zz2 +y2z+xvz+Z2y.
Deze manier om de PP te rangschikken wordt ook wel lexicografisch genoemd.

Andere mogelijkheden om de PP te ordenen zijn te vinden in [4]. Deze zijn ook
geschikt voor de volgende stellingen, definities en het algontme, tenzij uitdrukkelijk
bet tegendeel vermeld wordt. Het PP dat bij een gegeven rangorde het hoogst
gerangschikt wordt, heet in het vervoig GPP en de bijbehorende coefficint beet
kopcofficiënt. Tenzij een andere rangorde wordt aangegeven, wordt in het vervoig

verondersteld dat de rangorde x1 >- ... >- z is. •

3. M-reductie Zij G een eindige verzaxneling polynomen 1's... , fm E K[xi,. .. , x,]
met

fJ =4'I +a1 ,,a41 ...x (B.!)

en zij een vaste rangorde gegeven. Er wordt verondersteld (zonder beperking van
algemeenheid) dat alle kopcoëfficinten gelijk aan 1 zijn.

Definitie B.3 Het polynoom g is M-gereduceerd (of volledig gereduceerd) m.b.t. G
aL9 geen PP van g gedeeld kan worden door cen GPP van een I, E G.

Zij pp1 = . . . x"' het GPP van f,, dan is bet PP 4it7i .. . een

veelvoud als v1 0. AIs een polynoom een PP . .
. x1'," bevat dat een

veelvoud van pp3 is, dan kan dit PP vervangen worden door

xr ZV(pp. f) _EaJ z$1+vI x'
Elk polynoom kan, door successief vervangen van alIe PP die een veelvoud van een

pp3 zijn en door het samenvatten van dezelfde PP, in eindig veel stappen omgevormd
worden tot een M-gereduceerd polynoom. Het hele proces wordt daarom M-reductie

genoernd.
Stel we hebben G = {y— 1) en bet polynoom x2 +xy+y, dan kan elk y vervangen

worden door 1. Dit geeft m.b.t. G het M-gereduceerde polynoom x2 + x + 1. Over
het algemeen is het resultant van een M-reductie niet uniek. Stelsels generatoren
waarvoor dit wel het geval is nemen een speciale plants in. •

4. Gröbner-basis
Deflnitie B.4 Een stelsel generatoren (of basis) G van het ideaal I wordt GrObner-

basis (m. b.t. tot een zekere rangorde) genoemd, wanneer elke M-reductie van een
polynoom g E I het polynoom 0 oplevert.
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Een alternatieve definitie is dat elke M-reductie van een polynoom g c K[zi,. .

tot hetzelfde resultaat Ieidt. Naast deze eigenschap gelden voor GrObner-bases de
volgende stellingen:

Stelling B.5 Elk ideaal I C K[xi,. .. ,x,j heeft een Gröbner-basis m.b.t. elke

mogelijke rangorde.

Stelling B.6 Twee idealen I, J C K[xi,. . . , x,] zijn gelijk d. e.s. d. als deze dezelfde
(gereduceerde) Gröbner-basis G hebben m.b.t. dezelfde rangorde.

Gereduceerd betekent hier dat elk polynoom uit G M-gereduceerd is m.b.t. de

andere polynomen in G.

Stelling B.7 Zij I een ideaal in K[xi,. . . ,x,] , en i1,.. . ,i een permutatie van
1,... ,n. Als G een Grôbner-basis van I is m.b.t. Zj1 -< ... -< xj, dan geldt

K[xj,,...,xIflI=(K[zul,...,xikJflG)U (0)

met 1 <k <n.

De eerste twee stellingen verzekeren de existentie en de uniciteit van een GrObner-
basis. De derde stelling is van belang als naar polynomen in I gezocht wordt
waaruit de variabelen x,,,,. .. , x geëlimineerd zijn. De Gröbner-basis verstrekt
informatie of het ideaal polynomen bevat zonder de variabelen x2,. .. , x,,. En
als dit het geval is bevat ook de Gröbner-basis polynomen zonder deze variabelen,
die het subideaal van alle polynomen in de variabelen x,,,.. • , x,,, genereren. •

5. S-polynomen De definitie B.4 levert geen makkelijk te gebruiken criterium
voor Gröbner-bases. Men zou voor elk polynoom in I na moeten gaan of het tot
nul M-gereduceerd kan worden. De stelling B.5 houdt in dat voor elk ideaal een
Gröbner-basis bestaat, maar geeft geen aanwijzing hoe deze berekend kan worden.
Stel B = (Ii,.. . , fm} is een verzameling van polynomen, en de basis van het ideaal
I = (B). Als een lineaire combinatie g = aj4 +a3f niet tot nul M-gereduceerd kan
worden, is B geen GrObner-basis. Het polynoom g kan aan de basis B toegevoegd
worden zonder dat het door B gegenereerde ideaal verandert, maar vervolgens kan g
wel tot nul M-gereduceerd worden m.b.t. B U {g}. Deze stap zal trouwens voor een
willekeurige linaire combinatie van twee polynomen uit B over het algemeen geen
GrObner-basis opleveren, zeif niet bij herhaling van deze stap. Een speciaal type
lineaire combinatie levert echter een hanteerbaar criterium en kan gebruikt worden
bij de berekening van de Gröbner-basis van een ideaal.

Definitie B.8 Zij Ii en fj twee polynomen ongelijk aan nul, en zij pp en pPj de

GPP's van deze polynomen. Zij pPj het kgv (kleinste gemene veelvoud) van pp en
PPJ• Het S-polynoom van f en Ii S(f,, f) wordt gedefinieerd door

s 1_PPijg W•j
Ji, Ii) — — -;—Ji.

HetkgvvantweeGPPpiX1...Xs enppj=xf'...z' is

PP4J x' . ..x•', met L = max(Ig,Jt).

Als G = {fi, .. . , fm} een Gröbner-basis van I is, zal voor alle f,,f uit G het 5-
polynoom als linaire combinatie van deze polynomen element van I zijn, met als

gevolg dat volgens definitie B.4 het S-polynoom tot nul M-gereduceerd kan worden.

ilet omgekeerde geldt ook.
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Stelling B.9 Een bzsis G = {fi,. . . , fm} is een Grôbner-basis d.e.s.d. als voor alle
1 <i, i <m geldt dat het S-polynoom S(f1, f) tot nut M-geredticeerd kan worden
m.b.t. G.

Deze stelling levert een hanteerbaar criterium om te beslissen of een basis een
Gröbner-basis is. Er hoeft slechts voor alle paren (ft, f3) na gegaan te worden of het
bijbehorende S-polynoorn tot nul M-gereduceerd kan worden. Als een S-polynoom
niet tot nul M-gereduceerd kan worden, kan dit aan de basis toegevoegd worden
zonder dat het ideaal verandert. Dit feit gebruikt het Buchberger-algoritme. •
6. Het Buchberger-algoritme Zij B = {fi,.. . , fm} een basis van het ideaal I,
en pp het GPP van f. Het kleinste gemene veelvoud ppj, van pp en pp2 wordt
bepaald voor i = 2,... ,m en j = 1,... ,i — 1. Er moet opgemerkt worden dat het
aantal polynomen m in B meestal verandert tijdens het uitvoeren van het algoritme.
Het S-polynoom S(f1, 1,) wordt berekend en M-gereduceerd m.b.t. B. Indien het
M-gereduceerde polynoom ongelijk aan nul is, wordt bet polynoom, gedeeld door
de kopcoëfficint, aan B toegevoegd. Afhankelijk van de kgv PPaj kunnen deze
stappen overgeslagen worden of wordt een polynoom uit de basis geschrapt.

• Als PP*,J = PPI pp, hoeft het S-polynoom niet berekend te worden, want deze
kan in elk geval tot nul M-gereduceerd worden.

• Als pp.,, = pp (of pp,,, = pp,) wordt het polynoom f (off2) na het berekenen
van het M-gereducerde S-polynoom uit de basis geschrapt.

Het algoritme stopt als de hiervoor beschreven stappen voor alle paren (fe, Ii)
uitgevoerd zijn, dus ook voor de ann de basis toegevoegde polynomen.

Buchberger heeft aangetoond dat het algoritme na eindig veel stappen afbreekt
[2]. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bet feit dat als een bepaalde rangorde is
gegeven, elke dalende nj PP's slechts eindig veel elementen bevat. Dalende nj bete-
kent in deze samenhang dat alle PP in deze nj hoger gerangschikt kunnen worden
dan de opvolgers m.b.t. tot de gegeven rangorde . Omdat het algonitme slechts
dan afbreekt wanneer de S-polynomen tot nul M-gereduceerd kunnen worden, is de
basis B na het afbreken een GrObner-basis. En omdat de uitgevoerde operaties bet
gegenereerde ideaal niet veranderen is B nog steeds de basis van I.

7. Oplossingen van een stelsel polynomen Zoals in het begin al opgemerkt
werd, is men vaak benieuwd naar de oplossingen van een stelsel polynomen. De
Gröbner-basis levert een criterium voor het bestaan van een oplossing en voor het
bestaan van slechts eindig veel oplossingen.

Stelling B.1O Het steisel Ii 0,. . . , fm = 0 heeft geen oplossing d.e.s.d. ais de
Gröbn er-basis van (ui,... , f) m. b. t. een willekeurige rangorde een polynoom bevat
dat constant (en ongelijk nut) is.

Het is namelijk mogelijk het stelsel polynomen te vervangen door het stelsel g' =
0,.. . , g = 0, waarbij de g elementen van de GrObner-basis zijn. Immers, als een
polynoom g 0 constant is, kan ann de vergelijking g1 = 0 nooit voldaan worden,
en dus heeft het stelsel geen oplossing. Als er een oplossing bestaat, is bet natuurlijk
belangnijk om te weten hoeveel oplossingen er zijn.

Stelling B.11 Een stelsel polynomen 1' = 0,. . . , f,, = 0 heeft d.e.s.d. eindig veel
oplossingen als voor site variabeien x- geldt, dat de Gröbner-basis van (Ii,. . . , f)
m. b. t. een wiliekeurige lexicografische rangorde een polynoom bevat met GPP x
(I � 0).

In dit geval is het mogelijk de oplossingen succesief te bepalen. Volgens deze stelling
bestaat een polynoom met GGP x. Verondersteld dat x, onderaan in de rangorde



69

staat geldt met stelling B.7 dat er polynomen bestaan die alleen de variabele x
bevatten. Dus kan voor deze polynomen een oplossing gevonden worden. Er bestaan
volgens dezelfde stelling ook polynomen die slechts x_ en x bevatten. Als in dit
stelsel de verschillende oplossingen van x worden ingevult, geeft dit een aantal
stelsels die voor opgelost kunnen worden, enz..

In het kader van deze scriptie is het Buchberger-algoritme gebruikt om de pa-
rameters van een niet-lineair systeem te bepalen. Voor andere toepassingen van
Gröbner-bases op niet-Iineaire systemen zie ook [5] en [6]. .



Bijiage C

Logboek

Deze appendix bevat een uitgebreide Iijst van de gebruikte schatters uit sectie 6.2 en
sommige resultaten. Soms is het niet meteen duidelijk wat de verschillende reeksen
getallen inhouden. Er volgt een toelichting voor een aantal tabellen:

Tabel C.1 en tabel C.3
De strategieparameter as,. en m,r zijn — op een uitzondering na — machtwortels van
2. Een ES met o,,. = 1.0717 kan slechts om de tien generaties de stapgrootte
halveren tegenover een ES met 0m.r 2, die de stapgrootte elke generatie kan
halveren. De waarden van gmjn,geon,, en 9maz worden afhankelijk van (N) (zie
onderstaande tabel) gekozen.

I p(N) 9mm I 9co,t I 9maz I

4 0 2500 10000
10 0 1250 5000

Tabel C.2 en tabel C.4

(1) Deze kolom bevat het gemiddelde aantat evaluaties over alle succesvolle runs.
NaN" betekend dat het gemiddelde niet berekend kon worden, omdat het

algoritme in geen enkele run nan de afbreekconditie F1 (Pt,t) < 10 kon
voldoen.

(2) bevat het gemiddelde aantal evaluaties van alle niet-succesvolle runs.

(3) bevat de gemiddelde stapgrootte van p. De stapgrootte wordt gedefinieerd

als maxj(82(pbe,,)).

(4) De gemiddelde functiewaarde van Pbe,t over alle niet-succesvolle runs.

De kolommen (2) en (4) kunnen informatie verstrekken over in hoeverre het niet
slagen het gevoig was van Iangzaam convergeren (bijv. als het gemiddelde aantal
evaluaties hoog is) of het gevoig van het ontbreken van convergentie (buy. als de
gemiddelde functiewaarde van p groot is).

Tabel C.5 en tabel C.7
De afbreekcondities worden bepaald door 9mm, Ycons en 9maz- Deze worden afhan-

kelijk van p(E) en s(N) gekozen.
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,ti(E) p(N) 9mm I Yconat I

0 4 200 40 500
1 4 100 40 500

0 10 100 25 300
1 10 50 25 300
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Tabel C.6 en tabel C.8
Er bestaat geen eenduidig criterium, waarmee getoetst kan worden of een schat-
ter erin is geslaagd het minimum te vinden. De tabellen bevatten daarom drie
verschillende kolommen voor het percentage successen voor verschillende criteria.

(1) De functiewaarde van het beste individu Pbe,t is kleiner dan —1.05.

(2) F2(P,t) < —1.

(3) F2(Pbest) < —0.95

Daarnaast bevatten de tabellen

(4) Het gemiddelde van alle F2(Pbe,t) met F2(p,) <—1.05.

(5) Het gemiddelde aantal evaluaties tot een p werd gevonden met F2 (p) < —1.

Aan de hand van kolorn (5) werd de convergentiesneiheid beoordeeld. Het aantal
evaluaties waarbij het algoritme stopte, bleek een minder geschikt criterium, om-
dat dit nauwkeurige schatters benadeelt. Deze convergeren over bet algemeen nog
enkele honderden evahiaties lang nadat het globale minimum werd gevonden. On-
nauwkeurige ES-en daarentegen stopten bijna onmiddelijk na het identificeren van
bet globale minimum.

Tabel C.9, C.11, C.13 en C.15
De strategieparameters g,, 9con. en 9maz. worden afhankelijk van p(E) gekozen.

I p(E) 9mm I 9conat I 9maz I

0
1

300
200

100
100

2000 I
2004]

Tabel C.10, C.12, C.14 en C.16
Dc tabellen bevatten voor drie kiassen minima het percentage runs die een minimum
uit deze kiasse konden vinden. Om te beoordelen of een run een minimum nit een
bepaalde klasse heeft gevonden, wordt de functiewaarde van het beste individu Pbet
gebruikt. De criteria voor de drie kiassen zijn

(1) 0 < F3(pL,,t) <0.175 (in dit geval wordt verondersteld dat bet globale mini-
mum werd gevonden),

(2) 0.225 � F3(Pbest) <0.425 en

(3) 0.525 < F3(Pbelt) 0.65.

De laatste kolom ((4)) bevat bet gemiddelde aantal evaluaties waarbij het algoritme

stopte.
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1 1 4 0 0 1.028 1 1 0

9 0 2 4 0 0 1.0281 1 0.5

10 0 2 4 2 4 1.0281 1 0.5
0.51T 1 2 4 0 0 1.0281

1 2 4 2 4 1.0281 1 0.5

13 2 2 4 0 0 1.028 1 1 0.5

14 2 2 4 2 4 1.0281 1

15 0 1 4 0 0 1

1

1

1

1

1msrb

1

T
1

1

1

2 0.5

0 1 4 0 0 2

17 0 1 4 0 0 1.1487 0.5

18 0 1 4 0 0 1.1487 0

19 1 1 4 0 0 1.4142 0.5
020 1 1 4 0 0

1 4 0 0 1.2599
1.2599

0.5
022 1 1 4 0 0

23 1 2 4 0 0 1.2599
1.2599

0.5
024 1 2 4 0 0
0.525 1 2 4 2 4

26 1 2 4 2 4 1.2599 0

27 0 1 4 0 0

1/5sra

1.1487 1 0.5

28 0 1 4 0 0 1.1487 1 0

29 0 1 4 0 0 1.0281 1 0.5

30 0 1 4 0 0 1.0281 1 0

0.531 1 1 4 0 0 1.2599 1

32 1 1 4 0 0 1.2599 1 0

33 1 1 4 0 0 1.1487 1 0.5
1.1487 1 — 0—:j- 1 1 4 0 0

35 2 2 4 0 0 1.2599
- —
- ——

36 2 2 4 0 0 1.0718 0.5

37 2 2 4 2 4 1.2599 0.5

38 2 2 4 2 4 1.0718

39 0 1 4 0 0

mS

1 .2599 0.5
1 .2599 0i5

qz

0 1 4 0 0

0 1 4 0 0 1 .1487 0.5

0 1 4 0 0 1 1.1487
1.4142

0
0.543 1 1 4 0 0 1

44 1 1 4 0 0 1ir 1 1 4 0 0 1 1.2599
1.2599

0.5
046 1 1 4 0 0
047 0 2 4 0 0 1K 0 2 4 0 0 1 1.1487 0

49 0 2 4 2 4 1

1

1.2599
1.1487

0
050 0 2 4 2 4

label Cl: \'ijftig schatters met 4 nakoinelingen, toegepast op functie (6.1
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successen 1

()
gem. aantal
evahiaties (1)

gem. aantal
evaluaties (2)

s(p,g) Fi(pe,t)

1 100 9419.02 NaN iO' NaN

2 100 7753.20 NaN iO° NaN

3 100 12106.00 NaN 10_6.9 NaN

4 100 8787.20 NaN 106.8
10_72

NaN
NaN5 100 7872.30 NaN

6 100 8724.00 NaN 10_72 NaN

7 100 7496.50 NaN NaN

8 100 8407.20 NaN iO7' NaN

9 100 15215.90 NaN iO NaN

100 12552.80 NaN NaN

100 9805.20 NaN iO2 NaN

12 100 7491.34 NaN iO'l0' NaN
NaN13 100 8354.30 NaN

14 100 7377.39 NaN I0' NaN
100.1

15 0 NaN 7314.00 NaN

16 18 9996.57 10928.85 10_62

17 0 NaN 15432.8() NaN

18 3 18016.0() 13772.31

19 78 17248.39 27084.89 i0
10_6 iOi920 88 16974.63 20370.40
10_62 10_t.2

21 95 18623.35 29677.33
7

22 90 18045.22 31137.00 10_GO

23 20879.20 36014.10

24 17212.46 32741(H) 10
NaN2 1(H) 1730 ).7H Na l0'

°
26 10)) lGu:HLW NaN l0 NaN

27 10)) I))011.50 NaN 10_
1M

NaN

28 10)) 13600.51) NaN

29 100 1 I9S5.30 NaN 10- NaN

30 100 11178.4)) NaN I (Lh NaN

31 100 6838.3)) NaN I 0

i—'
NaN
NaN32 100 9983.40 NaN
NaN33 100 6758.28 NaN 10—

10_71 NaN34 100 9033.3() NaN
6 NaN35 100 10105.90 NaN 10

36 100 8272.50 NaN 10_72 NaN

37 100 7808.10 NaN iü NaN

38 100 7151.20 NaN i—'
39 100 13753.40 NaN iü NaN

NaN40 100 25377.80 NaN

41 100 12435.70 NaN 1076 NaN

42 100 19165.20 NaN iü NaN

43 100 11343.50 NaN )0_7 NaN

44 100 19894.90 NaN 1078 NaN

45 100 10443.97 NaN 1076 NaN

46 100 16930.70 NaN NaN
iO'47 0 NaN 39947.10 NaN
10_''48 8 32070.67 34858.27 10_82

0 NaN 10372.90 NaN 10°
10_0.8

50 3 20728.00 21621.23 -

'libel C.2: Enkele uitkomsten voor de vijftig schatters uit tabel U.!. Voor een

nadere toelichting zie p. 70.
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r. (E) (O) p(N) p(R) ;i() stapgrooUe

1/5srb
1.0718
1.1487
1.1487
1.1487
1.1487
1.1487
1.1487

mar mom

01 1 10 0 0

9 0 3 10 0 0 0.5
0.5TT 0 3 10 3 10

11 1 3 10 0 0 1 0.5
1

1

0.5
0.5

12 1 3 10 3 10

13 3 3 10 0 0

14 3 3 10 3 10T 0 1 10 0 0

msrb
-

1 2
2

0.5
00 1 10 0 0
0.50 1 10 0 0 1

0 1 10 0 0 1 1.7417 0

W 1 1 10 0 0 1 1.4142
1.4142

0.5
020 1 1 10 0 0 1

1.2599 0.51

1

10 0 0 1

1.2599 022 1 10 0 0 1

23 1 3 10 0 0 1 1.2599 0.5

24 1 3 10 0 0 1 1.2599 0
0.51 3 10 3 10 1

1.2599 026 1 3 10 3 10 1

27 0 1 10 0 0
-

-

-

-

-h/5
-

-

-

-

-

-

-

1.1487 1 0.5

28 0 1 10 0 0 1.1487 1

1

0

0.529 0 1 10 0 0 1.0718

30 0 1 10 0 0 1.0718 1

NV 1 1 10 0 0 1.2599 1 0.5
1.2599 1 0

0.5
ThT 1 1 10 0 0

1 1 10 0 0 1.1487

1 1 10 0 0 1.1487 1

1.2599 1

1

0.5
0.5

35 3 3 10 0 0

36 3 3 10 0 0

37 3 3 10 3 10 1.2599 1

38 3 3 10 3 10 1.0718 1 0.5

0 1 10 0 0
-

-

msra

1 1.2599
1.2599

0.5
0iI1 0 1

1

10 0 0 1

0.541 0 10 0 0 1

42 0 1 10 0 0 1

1 1.4142 0.5Ti 1 1 10 0 0

1 1 10 0 0 1

1.2599 0.5—-w 1 1 10 0 0 1

1 1 10 0 0 1 1.2599
1 1.2599 047 0 3 10 0 0

48 0 3 10 0 0 1 1.1487 0

049 0 3 10 3 10 1

50 0 3 10 3 10 1 1.1487 0

Tabel (J.3: Vijftig schatters met 10 nakomelingen, toegepast op functie (6.).
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f—
I_.ii..

successen 1
(%)

gem. aantal
evaluaties

gem. aantal
evaluaties (2)

5(P&.e) Fi(pegt)

1 100 14709.50 NaN 10_682 NaN

2 100 9312.50 NaN 10_6.78 NaN

3 100 12052.75 NaN 10685 NaN

4 100 15931.50 NaN 10—6.55 NaN

5 100 12415.50 NaN

6 100 14983.25 NaN 10_702 NaN

7 100 10084.50 NaN

8 100 11381.00 NaN i0" NaN

9 100 23271.50 NaN 10—6.97 NaN

10 100 11606.25 NaN 10—6.99 NaN

11 100 13428.25 NaN i°' NaN

12 100 9461.00 NaN 10_698 NaN

13 100 11612.25 NaN 10—695

l0G96
NaN

14 100 11369.75 NaN
10576 10—2.9

15 58 14385.22 12197.06

16 85 7650.29 7900.00 10_592
10

17 51 17295.38 13658.01) 10—6

18 87 9986.00 8247.14 10_609

Th 98 33817.95 49770.00

21) 10(1 32068.25 NaN l0 NaN

21 95 36)0)1.32 49135.00 1 I

0°22h
24

05 31437.8(1 49320.00 l0 I

()R7
SS

111(1

3S9 I 1.01)

3(1539.01)

47932J(((
NaN 1H

1

NaN

25 10(1 35331.0)) NaN
NaN

.

1012 NaN
NaN26

27

1(1)) 33391.75 10
,-1)10 7714.50 \t\ ]((

NN
r

28

30

10)) 7735.75 N\ 10

100

10))

12199.25
11523.75

NaN
NaN 10

NaN
NN

31 100 8300.00 NaN
01

NaN
N32 100 9446.50 NaN I

10) 9040.75 NaN l0
NaN

34 100 10036.00 NaN

35 100 9713.25 NaN 10 NaN

36 100 11331.50 NaN 10 NaN

37 100 8788.00 NaN NaN

38 100 12131.25 NaN 10—6T NaN

39 100 8872.50 NaN i07 NaN

40 100 17704.25 NaN
10_697

NaN

41 100 10939.25 NaN

42 100 13074.25 NaN i0 NaN

43 100 10060.75 NaN 10 NaN

44 100 18248.00 NaN 10_752

i033
NaN

100 9984.00 NaN

46 100 17020.00 NaN 10_752 NaN

47 100 34551.50 NaN i0
10_li

48 100 30891.00 NaN

49 28 42084.55 49992.07 10°°
8

50 95 26850.53 50000.00
Tabel L4: Enkele uitkomsten voor de vijttig schaters uit tabei C.3. Voor een
nadere toelichting zie p. 70.
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0; p(N
[

stote

1/5srb

i.r7:
;rn.r

I_____

8 1 1• 4 0 0 1.1487 0

09 0 2 4 0 0 1.0742

10 0 2 4 2 4 1.0742 1 0

01T 1 2 4 0 0 1.1487
1.1487 1 01T 1 2 4 2 4

1)13 2 2 4 0 0 1.1487

14 2 2 4 2 4 1.1487 1

15 0 1 4 0 0

msrb

1 1.7411
1.74110

0.25

16 0 1 4 0 0 1

0.2517 0 1 4 0 0 1

18 0 1 4 0 0 1 1.4142 0

19 1 1 4 0 0 1 1.4142 0.5

20 1 1 4 0 0 1 1.4142 0

1.2599 0.51 1 4T 1 1 4 0 0 1 1.25990
1.2599 0.523 1 2 4 0 0 1

024 1 2 4 0 0 1

1.2599 0.525 1 2 4 2 4
026 1 2 4 2 4 1

27 0 1 4 0 0

1/5sra

1.2599 1 0.25

28 0 1

1

4 0 0 1.2599 1

1 0.2529 0 4 0 0

30 0 1 4 0 0 1.1487 1

1 0.531 1 1 4 0 0

32 1 1 4 0 0 1.2599 1

0.533 1 1 4 0 0 1.1487

34 1 1 4 0 0 1.1487 1 0

0.535 2 2 4 0 0 1.2599
036 2 2 4 0 0

37 2 2 4 2 4 1.2599 1

38 2 2 4 2 4 1.2599 1 0

39 0 1 4 0 0

msra

1 1.2599
1.25990

0.25

4ti 0 1 4 0 0 1

0.2541 0 1 4 0 0 1

1 1.1487 0
0.5

42 0 1 4 0 0

43 1 1 4 0 0 1

1.4142044 1 1 4 0 0 1

0.545 1 1 4 0 0 1

—- 1 1 4 0 0 1 1.2599 0

47 0 2 4 0 0 1 1.2599 0

0 2 4 0 0 1

1.2599049 0 2 4 2 4 1

00 2 4 2 450 1

Tabel C.5: Vijftig schatters met 4 nakomelingen, toegepast op functie (6.2).



successen
(%)

successen
(%) (2)

successen
(%)

F2(Pbe,t)
gem. aantal
evaluatie8 (5)

1 36 39 42 -1.0880 756.11

2 41 44 45 -1.0965 648.49
3 29 38 47 -1.0831 857.93
4 54 62 66 -1.0893 727.41

5 61 61 61 -1.0999 379.80

6 60 60 60 -1.0999 369.07

7 61 61 61 -1.0999 383.80

8 63 63 63 -1.0999 359.62

9 24 30 34 -1.0848 883.17

10 54 54 57 -1.0885 665.19

55 55 55 -1.0999 414.47

12 63 63 63 -1.0999 334.86

13 60 60 60 -1.0999 389.13

14 69 69 69 -1.0999 326.72

15 14 23 30 -1.0783 812.29

16 25 34 36 -1.0811 941.60

17 12 23 36 -1.0744 681.00

18 25 31 41 -1.0788 823.68

19 31 47 53 -1.0767 623.48

30 44 49 -1.0787 648.80

21 17 49 66 -1.0662 476.90

22 25 49 56 1.1)726 612.32

23 12 37 50 12)71)1 512.33

24 22 .15 SI 1.1)7 II) 692.111)

25 3 2 52 i .065 5:2.oo

26 12 4 63 I ))(;1)) 43;)
27 5 S I .tl!1111( :11:1.15

28 .5!) .5!) .5!) .111)!)!) 22.2•1
16 1.5229 62 62 62 I .H99

3)) 6') 6(1 6)) I .H9!k 3)2.H
31 61 61 61 —1.1)99!) 2 12.2:1

—— 59 59 59 —1.1)!)!)!) 232.HH

33 58 58 58 - 1.1)99!) 22.9H
34 60 60 6)) -1.1)99!) 261.17

35 54 54 54 -1.1)999 26* IS
—— 57 57 57 -1.0999 2.59.-Il

37 64 64 64 -1.0999 226.81

38 71 71 71 -1.0999 212.17

39 58 58 58 -1.0989 343.93

40 60 60 60 -1.0999 283.33

41 42 46 48 -1.0931 481.71

42 56 56 56 -1.0963 371.29

43 58 58 58 -1.0989 253.38

44 58 59 59 -1.0992 221.93

45 52 56 56 -1.0944 302.85

46 53 57 58 -1.0943 234.94

47 54 55 56 -1.0974 556.44

48 46 50 51 -1.0962 578.17

49 73 73 75 -1.0992 433.70

50 56 65 67 -1.0910

.

524.29
Tabel C.6: Enkele uitkomsten voor de vijftig schatters uit tabel
nadere toelichting zie p. 70.
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C.5. Voor een
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r. IL(E) p(O) p(N) p(R) ,(ft) 8t'T

1/5srb

a. m,r amom]

1 1 10 0 0 1.2599 0

9 0 3 10 0 0 1.1487 1 0

10 0 3 10 3 10 1.1487 1 0

1T 1 3 10 0 0 1.1487 1 0

12 1 3 10 3 10 1.1487 1 0

13 3 3 10 0 0 1.1487 1 0

14 3 3 10 3 10 1.1487 1 0

15 0 1 10 0 0

msrb

1 1.7411 0.25

16 0 1 10 0 0 1 1.7411 0

T 0 1 10

10
0 0 1 1.4142 0.25

18 0 1 0 0 1 1.4142 0

19 1 1 10 0 0 1 1.4142 0.5ö
— -

1 10 0 0 1 1.4142 0

— -
10 0 1 1.2599 0.5

1 10 0 0 1 1.2599 0r 3 10 0 0 1 1.2599 0.5
24 1

-

3 10 0 0 1 1.2599 0

25 3 10 3 10 1 1.2599 0.5
26 1 3 10 3 10 1 1.2599 0

27 0 1 10 0 0

1/5sra

1.2599 0.25
28 0 1 10 0 0 1.2599 1 0

29 0 1 10 0 0 1.1487 0.25

30 0 1 10 0 0 1.1487 1 0

31 1 1 10 0 0 1.4142 1 0.5

32 1 1 10 0 0 1.4142 1 0

1.2599 1 0.5i1 1 10 0 0 1.2599 1 0

35 3 3 10 0 0 1.2599 1 0.5

36 3 3 10 0 0 1.2599 1 0

37 3 3 10 3 10 1.2599
-

1 0.5

3 3 10 3 10 .2599
-

1 0

39 0 1 10 0 0

msra

1

-

-

-

-

1.2599 0.25

0 1 10 0 0 1.2599 0

41 0 1 10 0 0 1.1487 0.25
42 0

1

1 10 0 0 1.1487 0

1.4142 0.51 10 0 0Ti 1 10 0 0
-

1.4142 0

—;- 1 10 0 0 1.2599 0.5
1.2599 04T 1 1 10 0 0

—:ii- 0 3 10 0 0
-

1.2599 0

48 0 3 10 0 0 1.1487 0

49 0 3 10 3 10 1 1.2599 0

50 0 3 10 3 10 1 1.1487 0

Tabel C.7: Vijftig schatters met 10 nakomelingen, toegepast op functie (6.2).



Tabel C.8: Enkele uitkomsten voor de
een nadere toelichting zie p. 70.
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successen
(%) (1)

successen
(%) (2)

successen
(%) (Pbeat)

gem. aantal
evaluaties (5)

1 22 28 31 -1.0836 1123.64

2 33 36 36 -1.0885 1009.70

3 44 50 55 -1.0895 1152.50

4 54 59 60 -1.0971 983.70

5 64 64 64 -1.0999 845.16

6 56 56 56 -1.0999 754.29

7 64 64 64 -1.0999 789.38
8 58 58 58 -1.0999 773.10

9 12 14 16 -1.0815 1359.17

10 52 54 55 -1.0980 828.08
11 60 60 60 -1.0999 843.67
12 64 64 64 -1.0999 689.22
13 61 61 61 -1.0999 840.49
14 68 68 68 -1.0999 674.41

15 50 59 63 -1.0888 786.80
16 58 62 63 -1.0928 975.17
17 47 58 63 -1.0818 666.38

18 61 66 67 -1.0848 737.87

19 31 53 60 -1.0719 607.42

20 44 56 6)) -1.0778 715.23
21 22 53 67 -1 MG 12 66(691

22 29 54 3)) - I .1)663 673.10

23 9 38 36 -1.0632 738.89

21 27 33 62 -1.0726 %9%.13

23 2 21 .t I 1.0.).)) 613.0))

26 12 39 63 .1)376 l933
60 60 60 •lI.MM

61) 60 6)) l.n993 16930

29 60 60 60 - 1 .M93 622.3

3)) 60 60 60 -1.1)977 33*3
31 61 61 61 —1.ftMM) -1IM1H

32 60 60 6)) —1.099!) 36.67
33 61 61 61 — 1.0999 -166)17

34 60 60 6)) -1.099!) 12 1.67

35 57.5 57.5 57.3 -1.0999 32! .63

36 68 68 68 -1.0999 37)1.3!)

37 61.5 61.5 61.5 -1.0999 422.3
38 71 71 71 -1.0999 573.2!

39 56 57 57 -1.0999 378.!n

40 58 58 58 -1.0999 319.4%

41 52 54 56 -1.0957 508.11%

42 57 57 58 -1.0996 4)15.79

43 58 59 60 -1.0990 379.83

44 60 61 61 -1.0998 301.00

45 43 46 49 -1.0939 47(1.23

46 48 50 53 -1.0941 370.42

47 56 56 56 -1.0999 460.54

48 58 58 58 -1.0997 529.48

49 76 76 76 -1.0999 317.11

50 71 73 73 -1.0961 510.85
vijftig schatters uit tabel C.7. \oor
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flf.
1

/L(E) [ /L(O) /L(N) [
1i(It) it(R) a8,. [ Omrjrn

0 1 4 0 0 1.2599 0.5

2 0 1 4 0 0 1.2599 0.25

3 0 1 4 0 0 1.2599 0

4 0 1 4 0 0 1.1487 0.5

5 0 1 4 0 0 1.1487 0.25

6 0 1 4 0 0 1.1487 0

7 0 1 4 0 0 1.0718 0.5

8 0 1 4 0 0 1.0718 0.25

9 0 1 4 0 0 1.0718 0

10 1 1 4 0 0 1.4142 0.5

11 1 1 4 0 0 1.4142 0

12 1 1 4 0 0 1.2599 0.5

13 1 1 4 0 0 1.2599 0

14 1 1 4 0 0 1.1487 0.5

15 1 1 4 0 0 1.1487 0

16 0 2 4 0 0 1.2599 0

17 0 2 4 2 4 1.2599 0

18 1 2 4 0 0 1.2599 0

19 1 2 4 2 4 1.2599 0

20 2 2 4 0 0 1.2599 0

21 2 2 4 2 4 1.2599 0

22 0 2 4 0 0 1.1442 0

23 0 2 4 2 4 1.1442 0

24 1 2 4 0 0 1.1487 0

25 1 2 4 2 4 1.1487 0

26 2 2 4 0 0 1.1487 0

27 2 2 4 2 4 1.1487 0

28 0 2 4 0 0 1.2599 0.3333

29 0 2 4 2 4 1.2599 0.3333

30 1 2 4 0 0 1.2599 0.3333

31 1 2 4 2 4 1.2599 0.3333

32 2 2 4 0 0 1.2599 0.3333

33 2 2 4 2 4 1.2599 0.3333

34 0 2 4 0 0 1.1487 0.3333

35 0 2 4 2 4 1.1487 0.3333

36 1 2 4 0 0 1.1487 0.3333

37 1 2 4 2 4 1.1487 0.3333

38 2 2 4 0 0 1.1487 0.3333

39 2 2 4 2 4 1.1487 0.3333
Tabel C.9: 39 schatters met 4 nakomelingen en 1/5SR toegepast op functie
(6.3).



Tabel C. 10: EnKele uitkomsten
een nadere toelichting zie p. 71.

81

1nr.i
[

successen
(%) (1)

sticcessen
(%) (2)

slzcces3en
(%) (3)

gem. aantal
.evaluattes (4)

1 2.47 9.88 4.94 1304.67

2 2.47 7.41 14.20 1266.62

3 2.47 3.09 9.26 1245.48

4 3.09 14.81 17.90 1627.41

5 5.56 12.96 22.84 1543.65

6 3.09 6.79 12.35 1469.09

7 14.20 33.33 19.14 2304.07

8 15.43 25.93 19.75 2157.43

9 13.58 27.16 21.60 2153.14
10 0.62 0 3.70 1019.19

11 0.62 1.23 1.23 965.38
12 0 3.70 6.17 1123.73

13 0 1.23 3.09 1080.54

14 1.23 3.09 3.70 1342.91

15 0 0 1.85 1283.46

16 0.62 1.23 5.56 1438.05

17 0.62 4.32 9.88 1304.72

18 1.23 3.09 3.09 1107.21

19 1.23 8.02 14.20 1086.00

20 0 1.23 4.94 1096.69

21 1.85 5.56 9.26 1094.89

22 1.85 4.32 11.73 1693.65

23 0.62 9.26 15.43 1569.70

24 1.85 3.70 1.85 1331.09

25 3.09 9.26 10.49 1323.73

26 0 3.70 5.56 1337.88

27 1.85 5.56 14.81 1306.79

28 0 1.85 7.41 1478.17

29 0.62 1.85 6.17 1348.69

30 0.62 4.94 4.32 1164.10

31 1.85 5.56 9.88 1100.96

32 0.62 1.23 8.64 1121.83

33 1.23 4.94 13.58 1086.64

34 1.23 9.26 10.49 1770.49

35 1.23 4.94 8.02 1617.41

36 3.70 6.17 6.79 1373.31

37 4.94 11.11 10.49 1322.44

38 1.23 4.94 7.41 1351.36

39 0 7.41 12.96 1313.78
voor de vijftig schatters uit tabel U.10. Voor
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nr. p(E) p(O) ii(N) /L(R) I(R) msr amom

40 0 1 4 0 0 1.4142 0.5

41 0 1 4 0 0 1.4142 0.25

42 0 1 4 0 0 1.4142 0

43 0 1 4 0 0 1.2599 0.5

44 0 1 4 0 0 1.2599 0.25

45 0 1 4 1) 0 1.2599 0

46 0 1 4 1) 0 1.1487 0.5

47 0 1 4 () 0 1.1487 0.25

—- (J 1 4 0 0 1.1487 0

49 1 1 4 0 0 1.4142 0.5

50 1 1 4 0 0 1.4142 0

51 1 1 4 H 0 1.2599 0.5

52 1 1 1 () H 1.2599 0

1 1 4 0 H 1.1487 0.5
—:j—

1 1 4 H H I.I47 0

55 H 2 1 1) H 1.1142 0

56 0 2 1 2 4 14112 1)

57 1 2 1 0 0 1.4112 0

58 1 2 4 2 4 1.4142 0

59 2 2 4 0 0 1.4142 0

60 2 2 4 2 4 1.4142 H

61 0 2 4 0 0 1.2599 0

62 0 2 4 2 4 1.2599 0

63 1 2 4 0 0 1.2599 0

64 1 2 4 2 4 1.2599 0

65 2 2 4 0 0 1.2599 0

66 2 2 4 2 4 1.2599 0

67 0 2 4 0 0 1.4142 0.3333

68 0 2 4 2 4 1.4142 0.3333

69 1 2 4 0 0 1.4142 0.3333

70 1 2 4 2 4 1.4142 0.3333

71 2 2 4 0 0 1.4142 0.3333

72 2 2 4 2 4 1.4142 0.3333

73 0 2 4 0 0 1.2599 0.3333

74 0 2 4 2 4 1.2599 0.3333

75 1 2 4 0 0 1.2599 0.3333

76 1 2 4 2 4 1.2599 0.3333

77 2 2 4 0 0 1.2599 0.3333

78 2 2 4 2 4 1.2599 0.3333
Tabel U.!!: 39 schatters met 4 nakomelingen en MSRa toegepast op functie
(6.3).



Tabel C.12: Enkele uitkomsten voor de
een nadere toelichting zie p. 71.

83

n"•
successen

(%) (1)

successen
(%) (2)

successen
(%)

gem. aantal
evaltiaties (4)

40 2.47 3.70 4.94 1399.16
41 0.62 3.09 5.56 1260.91
42 0.62 3.09 3.09 1219.33
43 2.47 9.26 12.35 1512.57
44 3.70 5.56 14.20 1361.26
45 0.62 1.85 10.49 1243.88
46 5.56 18.52 16.67 1574.77
47 9.88 18.52 19.75 1692.81

48 5.56 14.20 12.35 1587.09
49 5.56 3.70 4.94 1124.94
50 2.47 1.85 4.94 990.49
51 1.85 6.79 5.56 1488.72
52 1.23 1.23 5.56 1297.21

53 6.79 6.79 8.64 1434.20
54 4.94 3.09 6.17 1561.32

55 0 1.23 1.85 1857.8()

56 0.62 3.09 5.56 1592.00

57 1.85 8.64 3.09 1081.68

58 3.09 8.64 7.41 938.44
59 0.62 4.94 6.17 984.96

60 3.70 9.26 9.88 932.96
(ii 0 0.62 6.79 1632.35

62 1.85 6.17 11.73 1480.62

63 2.47 6.79 5.56 1354.49

64 6.17 9.26 11.73 1328.40

65 4.32 6.17 4.32 1315.53
66 6.17 7.41 14.20 1441.78

67 0 3.70 2.47 1790.74
68 0 2.47 3.09 1714.91

69 3.70 9.26 10.49 1236.37
70 5.56 12.96 12.35 1023.06
71 1.85 4.94 8.02 1043.63
72 6.17 10.49 11.11 968.40
73 2.47 1.85 2.47 1749.09
74 1.85 6.17 9.88 1613.75
75 4.94 8.02 11.73 1543.80
76 9.26 11.73 11.11 1406.77

77 3.09 4.94 7.41 1363.70
78 8.02 8.02 12.35 1500.57

vijftig schatters uit tabel C.!!. Voor



84 C LOGBOEK

iz(E) jz(O) p(N)

0 1.2599 0.5

80 0 1 4 0 0 1.2599 0.25

81 0 1 4 0 0 1.2599 0

82 0 1 4 0 0 1.1487 0.5

83 0 1 4 0 0 1.1487 0.25

84 0 1 4 0 0 1.1487 0

85 0 1 4 0 0 1.0718 0.5

86 0 1 4 0 0 1.0718 0.25

87 0 1 4 0 0 1.0718 0

88 1 1 4 0 0 1.4142 0.5

89 1 1 4 0 0 1.4142 0

90 1 1 4 0 0 1.2599 0.5

91 1 1 4 0 0 1.2599 0

92 1 1 4 0 0 1.1487 0.5

93 1 1 4 0 0 1.1487 0

94 0 2 4 0 0 1.2599 0

95 0 2 4 2 4 1.2599 0

96 1 2 4 0 0 1.2599 0

97 1 2 4 2 4 1.2599 0

98 2 2 4 0 0 1.2599 0

99 2 2 4 2 4 1.2599 0

100 0 2 4 0 0 1.1442 0

101 0 2 4 2 4 1.1442 0

102 1 2 4 0 0 1.1487 0

103 1 2 4 2 4 1.1487 0

104 2 2 4 0 0 1.1487 0

105 2 2 4 2 4 1.1487 0

106 0 2 4 0 0 1.2599 0.3333

107 0 2 4 2 4 1.2599 0.3333

108 1 2 4 0 0 1.2599 0.3333

109 1 2 4 2 4 1.2599 0.3333

110 2 2 4 0 0 1.2599 0.3333

111 2 2 4 2 4 1.2599 0.3333

112 0 2 4 0 0 1.1487 0.3333

113 0 2 4 2 4 1.1487 0.3333

114 1 2 4 0 0 1.1487 0.3333
115 1 2 4 2 4 1.1487 0.3333

116 2 2 4 0 0 1.1487 0.3333
117 2 2 4 2 4 1.1487 0.3333

Tabel C.13: 39 schatters met 4 nakomelingen en 1/5SRb toegepast op functie
(6.3).
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Tabel C. 14: EnKele uitkomsten
een nadere toelichting zie p. 71.

85

successen 1
I

(%) (1) [

successen
(%) (2)

successen
(%) (3)

gem.
.CVOJUatles (4)

79 0 0.62 2.47 1366.25

80 0 7.41 17.28 1413.63

81 9.26 21.60 16.67 1589.73

82 7.41 20.37 19.14 1635.68

83 13.58 19.75 20.99 1960.20

84 8.02 16.05 19.14 1873.38

85 11.73 25.31 14.81 2253.46

86 12.96 17.28 20.37 2104.69

87 14.81 15.43 20.99 1846.15

88 1.85 7.41 11.73 1224.86

89 1.85 8.64 12.96 1177.51

90 1.23 9.88 12.96 1202.54

91 2.47 6.79 16.05 1162.89

92 2.47 9.26 12.35 1187.63

93 2.47 13.58 14.20 1161.90

94 1.23 3.70 6.79 1503.19

9 2.47 6.79 11.11 1540.07

96 4.94 13.58 19.75 1258.79

97 7.41 19.75 19.14 1138.05

98 4.94 15.43 1.52 1213.58

99 12.96 23.46 20.99 1105.33

100 10.49 16.05 16.05 1979.48

101 4.94 9.88 14.81 1984.32

102 2.47 12.96 23.46 1245.46

1(J3 12.96 16.67 24.07 1147.90

104 8.02 13.58 27.16 1217.63

105 16.67 24.07 20.37 1121.78

iöt- 0 0 3.70 1415.70

107 0 0.62 3.09 1369.36

108 6.79 10.49 14.81 1309.63

109 6.17 17.90 21.60 1155.19

110 6.17 12.35 17.90 1262.32

111 12.96 19.14 16.67 1108.07

112 3.70 15.43 17.90 1721.16

113 4.94 8.02 11.11 1690.99

114 4.32 14.20 16.67 1272.89

115 8.02 20.37 19.75 1166.40

116 3.70 19.75 21.60 1238.10

117 17.28 21.60 14.81 1126.52
voor de vijftig schatters uit tabel C.13. Voor



86 C LOGBOEK

jz(E) z(O) p(N) jz(R) 1z(R) msr Lmom

118 0 1 4 0 0 1.7411 0.5

119 0 1 4 0 0 1.7411 0.25

120 0 1 4 0 0 1.7411 0

121 0 1 4 0 0 1.4142 0.5

122 0 1 4 0 0 1.4142 0.25

123 0 1 4 0 0 1.4142 0

124 0 1 4 0 () 1.2599 0.5

125 0 1 4 0 0 1.2599 0.25

126 0 1 4 0 0 1.2599 0

127 1 1 4 0 0 1.4142 0.5

128 1 1 4 0 0 1.4142 0

129 1 1 4 0 0 1.2599 0.5

130 1 1 4 0 0 1.2599 0

131 1 1 4 0 0 1.1487 0.5

132 1 1 4 0 0 1.1487 0

133 0 2 4 0 0 1.4142 0

134 1) 2 4 2 4 1.4142 0

135 1 2 4 0 0 1.4142 0

136 1 2 4 2 4 1.4142 0

137 2 2 4 0 0 1.4142 0

138 2 2 4 2 4 1.4142 0

139 0 2 4 0 0 1.2599 0

140 0 2 4 2 4 1.2599 0

141 1 2 4 0 0 1.2599 0

142 1 2 4 2 4 1.2599 0

143 2 2 4 0 0 1.2599 0

144 2 2 4 2 4 1.2599 0

145 0 2 4 0 0 1.4142 0.3333

146 0 2 4 2 4 1.4142 0.3333

147 1 2 4 0 0 1.4142 0.3333

148 1 2 4 2 4 1.4142 0.3333

149 2 2 4 0 0 1.4142 0.3333

150 2 2 4 2 4 1.4142 0.3333

151 0 2 4 0 0 1.2599 0.3333

152 0 2 4 2 4 1.2599 0.3333

153 1 2 4 0 0 1.2599 0.3333

154 1 2 4 2 4 1.2599 0.3333

155 2 2 4 0 0 1.2599 0.3333

156 2 2 4 2 4 1.2599 0.3333
Tabel C.!5: 39 schatters met 4 nakomelingen en MSRb toegepast op functie
(6.3).



Tabel C.16: Enkele uitkomsten voor de
een nadere toelichting zie p. 71.

8.02 1274.81

87

v[jf€ig schatters uit tabel C.15. Voor

p21'.
successen

(%) (1)

successen
(%) (2)

successen I
(%) (3) 1

gem. aantcl
evaluaties (4)

118 4.94 12.35 15.43 2044.15

119 5.56 4.94 7.41 2025.60
120 0 3.09 3.09 2036.54

121 9.88 19.14 14.81 1862.15

122 11.73 17.28 13.58 2029.38

123 3.09 6.79 8.64 1999.23

124 9.88 25.31 20.37 1664.27

125 21.60 22.84 12.96 1912.47

126 10.49 23.46 12.35 1979.14

127 0 2.47 2.47 1310.84

128 0 0.62 0.62 1286.25

129 0 1.85 5.56 1296.22

130 0 2.47 3.09 1275.60

131 3.70 4.32 6.17 1270.22

132 0 1.23 1.23 1268.89

133 3.70 12.35 12.35 2187.83

134 9.88 20.37 12.96 1836.17

135 1.23 3.09 5.56 1619.83

136 0 3.7() 8.61 1351.41

137 0 0.62 3.09 1490.64

138 0 5.56 6.17 1369.80

139 8.64 15.43 17.28 2014.84

140 19.75 28.40 19.14 1689.78

141 0.62 7.41 11.11 1492.64

142 2.47 9.26 12.96 1292.77

143 0 2.47 4.32 1331.41

144 2.47 7.41 8.02 1288.89

145 15.43 20.37 14.20 2043.04

146 9.26 22.84 17.90 1676.25

147 2.47 9.88 12.35 1654.30

148 1.23 8.64 17.90 1412.47

149 0 3.09 5.56 1498.47

150 0.62 3.70 9.26 1382.12

151 12.96 22.22 16.05 1699.51

152 11.11 22.84 22.84 1607.31

153 6.17 15.43 14.81 1417.14

154 5.56 14.20 10.49 1317.83

155 2.47 3.09 5.56 1318.35

156 1.85 6.79



Bijiage D

Glossarium

Wordenlijst
Op het gebied van Evolutionaire Strategieën en Genetische Algoritmes wordt een
aantal termen gebruikt, die voor veel wiskundigen onbekend of ongebruikelijk zijn.
Deze wordenlijst is bedoeld om opheldering te verschaffen als tijdens het lezen een
begrip onduidelijk is.

chromosoom (GA) Het als bitstring gecodeerde individu p. 28
crossover (GA) Genereert een nieuw chromosoom door de bits van

twee ouderlijke chromosonen te combineren p. 30
1/5SR Een stapgrootteregeling die gebruik maakt van de 1/5-

succesregel. Regelt de stapgrootte, afhankelijk van het aan-
tal verbeteringen in de voorgaande generaties p. 35

elite Een verzanieling individuen die ongewijzigd deel uit gaan
maken van de volgende generatie p. 27

fitness De fitness is een functie van naar IL Wordt bijv. een
model met n parameters gekalibreerd, wordt de fitnessfunc-
tie gedefinieerd als negatieve afstand van modeluitvoer en
systeemuitvoer (zie p. 4). Een evolutionair algoritme pro-
beert altijd de fitness te maximaliseren p. 34

generatie Kan het best vertaald worden met iteratiestap. Soms
betekent generatie ook de populatie van een bepaalde
iteratiestap p. 27

individu Een individu is het argument van de fitnessfunctie. Als een
model gekalibreerd wordt, is het individu een verzameling
parameters p. 26

komma-strategie Een algoritme die geen elite handhaaft p. 34
momentumterm Een benadering van de locale gradient, die bij de nakome-

ling opgeteld wordt p. 38
MSR Mutatieve Stapgrootteregeling. Deze kent aan elk individu

een stapgrootte toe, die vererfd en verstoord wordt. . p. 36

mutatie Verstoring van een individu resp. chromosoom p. 28
nakomeling Het resultaat van mutatie en/of recombinatie p. 26

ouder Individu dat verstoord en/of gerecombineerd wordt. . p. 26

plus-strategie Een algoritme waarbij alle ouders tevens lid van de elite
zijn p. 34

populatie Een verzaineling van individuen p. 27

88
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recombinatie (ES) Dc recombinatie genereert nieuwe nakomelingen af-
hankelijk van minstens twee ouders, bijv. door het gemid-
delde van de ouders te nemen. liet resultaat van een re-
combinatie wordt recombinant genoemd p. 31

selectie De selectie kiest verschillende verzamelingen (ouders, elite)
voor de volgende generatie. De truncation selection bijv.
kiest de beste individuen voor de ouderpopulatie. ... p. 33

stapgrootte Bepaalt de maat van de verstoring door mutatie p. 29

De symbolen uit hoofdstuk 5 en 6
p individu
e een individu uit de elite
o ouder
n nakomeling
r ouder die gerecombineerd wordt

uitkomst van een recombinatie; recombinant
P populatie; P(t) is de populatie van de t-de generatie.
E elite
o verzaineling c.q. populatie van de ouders
N verzameling c.q. populatie van de nakomelingen
R verzatneling ouders die gerecombineerd worden
R verzameling recombinanten (na recombinatie)
p(P) grootte van een populatie P
Pbeet het beste individu van alle generaties, P&St (t) is het beste

individu van de t-de generatie.
factor benodigd voor een 1/5SR

am,,. factor benodigd voor een MSR
amom factor benodigd voor de berekening van de momentumterm

m(p) momentumterm behorend bij het individu p
8aIg algemene stapgrootte
s(p) stapgrootte van het individu p
L\j correctiefactor

minimaal aantal generaties
gconat maximaal aantal generaties met constante fitness
Ymax maximaal aantal generaties
emax maximaal aantal evaluaties; gelijk ann jz(N)
e gemiddeld aantal evaluaties

P, kans op een nakomeling met hogere fitness
P, kans op een nakomeling met hogere fitness, wanneer de op-

timale stapgrootte gekozen is.
P, kans dat een schatting het globale minimum vindt.
Pe,,. kans dat het globale minimum gevonden wordt per emax

evaluaties.

Relatie met de standaardnotatie
Binnen de theorie van Evolutionaire Strategieen wordt meestal een standaardnotatie
gehandhaafd, die voor het eerst door H.P. Schwefel werd gebruikt. Deze scriptie
maakt geen gebruik van deze notatie, omdat een aantal gebruikte ES-en niet binnen
deze notatie valt. Voor degenen die met deze notatie vertrouwd zijn, volgt een
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aantal voorbeelden van ES-en in standaardnotatie en in de in deze scriptie gebruikte
notatie.

Standaardnotatie Gebruikte notatie
ES(2,4) p(E) = 0, p(O) = 2, p(N) = 4, i(R) = 0, p(1.) = 0

ES(2+4) p(E) = 2,ji(O) 2,p(N) = 4,14(R) O,p(l) = 0

ES(4/3,1O) /2(E) O,p(O) = 4,1z(N) = 10,p(R) = 3,p(Et) = 1
ES(4/3+10) p(E) = 4,p(O) = 4,p(N) = 10,p(R) = 3,p(R) = 1

NB: De ES(4/3 t 10) selecteert tien keer drie nakomelingen uit de vier ouders en
genereert telkens een nakomeling. .



Bibliografie

[1] M. Box, D. Davis,W.H. Swan. Nonlinear Optimization Techniques. Oliver and
Boyd Ltd, Edinburg, 1969.

[2] B. Buchberger. Em algoritmisches Kriterium für die Lösbarkeit eines algebrai-
schen Gleichungssystems. Aequationes Mathematicae., 4:374—383, 1970.

[31 L. Davis. Handbook of Genetic Algorithms. Van Nostradamus Reinhold, New
York, 1991.

[4] J.H. Davenport, Y.Siret, E. Tournier. Computer Algebra. Academic Press Li-
mited, London, 1988.

[5] K. Forsman. Applications of Gröbner Bases to Nonlineair Systems. Dept.
of Elect. Engineering, Linkopping, 1991. Available by anonymous ftp
130.236.24.1.

[6] K.Forsman. The Hitch Hiker's Guide to Grôbner Bases (...). Dept. of Elect.
Engineering, Linkopping, 1992. Available by anonymous ftp 130.236.24.1.

[7] Gilles G. Patry, David Chapman. Dynamic Modeling and Expert Systems in
Wastewater Engineering. Lewis Puplishers, Chelsea Michigan, 1989.

[8] David E. Goldberg. Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine
Learning. Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1989.

[9] John J. Grefenstette. Optimization of Control Parameters for Genetic Algo-
ritms. IEEE 7hinsactions on Systems, Man, and Cybernetics. vol SMC-16,
No. 1, pp. 122-128, 1986.

[10] John H. Holland. Genetic Algorithms. Scientific American. pp. 44-50, July
1992.

[11] Igor Hemmers. Parameterschatting voor een Actief-Slib Systeem: Het Kalman-
filter. Master's thesis, Vakgroep Wiskunde en Informatica, Rijksuniversiteit
Groningen, 1994.

[12] Lennart Ljung, Torsten Soderström. Theorie and Practice of Recursive Identi-
fication. The MIT Press, Cambridge Massachusetts, 1983.

[13] Lennart Ljung. System Identification: Theorie for the User. Prentice-Hall, Inc,
Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.

[14] Karel Keesman, Gerrit van Straten. Set Membership Approach to Identification
and Prediction of Lake Eutrophication. Water Resources Research, vol. 26, No
11, pp. 2643-2652, 1990.

91



92 BIBLIOGRAFIE

15] Andreas Ostermeier, Andreas Gawelczyk, Nicolaus Hansen. A Derandomized
Appraoch to Self Adaption of Evolution Strategies. Technische Universität Ber-
lin, 1993. Available at http//lautaro.fblo.tuJerlin.de.

[161 Dirk Schlierkamp-Voosen, Heinz Mühlenbein. Strategy Adaption by Competing
Subpopulations. Parallel Problem Solving from Nature - PPSN III, Y. Davidor,
H-P Schwefel, R. Manner (Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1994.

[17] Károly F. Pal. Selection Schemes with Spatial Isolation for Genetic Optimi-
zation. Parallel Problem Solving from Nature - PPSN HI, Y. Davidor, H-P
Schwefel, R. Manner (Eds.), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 1994.

[18] I. Rechenberg. Evolutionsstrategie. Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1973.

[19] I. Rechenberg. Evolutionsstrategie '94. Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1994.

[20] Karsten Schmidt, Steven H. Isaacs. An evolutionary Algorithm for Initial State
and Parameter Estimation in a Complex Biochemical Model. Garmisch Par-
tenkirchen, May 95.

[21] J. Sjoberg, Q. Zhang, L. Ljung, A. Benneviste, B. Deylon, P. Y. Glorennec,
H. Hjalmarsson, A. Juditsky. Nonlinear Black-Box Modeling in System Ide-
tification: (...). Dept. of Elect. Engineering, LinkOpping, 1995. Available by
anonymous ftp 130.236.24.1.

[22] Marcos von Sperling. Parameter Estimation and Sensitivity Analysis of an
Activated Sludge Model using Monte Carlo Simulation (...). Wat. Sci. Tech,
Vol. 28, No 11-12, pp. 219-229, 1993.

[23] Thorsten SöderstrSm, Petre Stoica. System Identification. Prentice-Hall Inter-
national (UK) Ltd., 1989.

[24] Leehter Yao, William A. Sethares. Nonlinear Parameter Estimation via the
Genetic Algorithm. IEEE Thzns. on Sig. Proc., Vol. 42, No 4, pp. 927-935,
1994.

[25] Weibo (Weber) Yuan, David Okrent, Michael K. Stenstrom. Model Calibration
for the High-Purity Oxygen Activated Sludge Proces- Algorithm Development
and Evaluation. Wat. Sd. Tech,Vol. 28, No 11-12, pp. 163-171, 1993.


