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1»Inleiding

Bijhetaanpassenvaneenseriewaarnemingsuitkomsten aaneengegeven
functiewordt gewoonlijkgebruikgemaakt vandemethode vandekleinstekwadraten.Ditwil zeggendat dewaardenvandeparameters indefunctie zogekozenmoetenwordendatdesomvankwadratenvanhet verschiltussendewaarnemingsuitkomsten endeberekendefunctiewaardenzokleinmogelijk is.Deoplossing vanditprobleemwordt verkregenuitdeoplossingvaneenstelsel
normaalvergelijkingenenisexact indiendeparametorslineair indofunctie
voorkomen« Devariabelendiedemeetuitkomsten symboliseren (x,y,z,•»«)
mogen ineenniet-lineairevormvoorkomenwat doorKamilinnota134nader
isuiteengezet.
Voorhetgevaldeparameters ineenniet-lineaire vorm indefunctieopgenomenzijnwordt metdegcli'uifcclijkeoplossing,netnormaalvergelijkingen
slechts eenbenaderingvandewerkelijke oplossinggevonden.Door eeniteratiefrekenprocestevolgenkandeeindoplossingverkregenworden.
Teneindeuiteen..tezettenopwelkemoeilijkhedenmenbijniet-lineaire
vereffeningstuit en inv/elkerichtinghet overwinnendaarvangezochtmoet
worden zal indezenotadeniet-lineaire vereffening aaneenmeetkundigebeschouwingworden onderworpen.Innota139zalnaderophotprobleem vande
convergentienaarde eindoplossingwordeningegaan.

2.Meetkundige voorstelling
Stelgegeveneenfunctievanxwaarinéénparameter voorkomt.Algemeen
geldt dan
y =f(xja)

(1)

Afhankelijkvandewaardedieaaanneemt zalereenbepaalderelatie
tusseny enxbestaan.Zijnvany ^r.xwaarnomingsuitkomstenbeschikbaar dan
kunnendezeopdegebruikelijkewijzealseenstippenzwermwordenweergegeven.
Iaplaatsvanhottweedimensionaleverband tussenx enykan(l)alsoendriedimensionalebetrekkingtussenx,y enaopgevatworden,voorgesteld door
F(x,y;a)=0
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(2)

-2FIGUUB1
DedoorsnijdingenvanF=0metvlakkenevenwijdigaanhet JC,y-vlak
vormencurvendiedeniveaulijnen voorverschillendewaardenvanavoorstellen.Degebruikelijkevoorstellingvaneendergelijke bundel niveaulijnen
inhetx,y-vlakvolgens (l)wordtgegeven infiguur2„
FIGUUR 2
Het vereffenen opdeparameter akomtnuhieropneerdat infiguur1
de somvankwadratenvandeafstandend.minimaalmoet zijnwat bereiktwordt
door eengeschiktewaardevanatekiezen (teberekenen).Indegegeven
voorstelling betekent eenvereffening dathetvlakVwaarin zichdegegevens
bevinden,zotenopzichtevanhet oppervlakF =0wordtverschovendatEd.
minimaal gewordenis.
Dex,y-co*órdinatenvandegegevensdie inVuitgezet zijn,blijvendus
steedsdezelfde.De volledige voorstelling isdandezedatdewaarnemingsuitkomsten (gegevens)voorgesteldwordendoorrechten evenwijdigaandea-as.
De stippen inV zijndandedoorsnijdingen vanVmet dezelijnen.
Degebruikelijke berekeningswijze isdandezedat eenbeginwaarde a
gekozenwordt.VervolgenswordthetoppervlakF =0inderichtingvande
parametergelineariseerd,datwil zeggendatdehelling indierichtingdoor
eenreeksontwikkeling volgensTaylorbenaderdwordt.Nukaneenregressieberekening tenopzichtevandeze eerstegraadsbenadering uitgevoerd worden
waarbijeencorrectie opa Qgevondenwordt.Hiermee isdeeersterondevan
debewerking afgesloten.Metdenieuwewaarde (a + correctie)wordtdeberekeningherhaald net zolangtoteencorrectie =0gevondenwordt enaeen
stabielewaardeheeftaangenomen.
Het effectvandelinearisering zal indezenota naderwordenbeschouwd.
Inplaats echtervandevoorstellingswijze uitfiguur 1enfiguur 2zaleen
representatiemet vectorenwordentoegepast.Hetvoordeelhiervanwordt duidelijkdoortebedenkendatalleafstandjesd.door éénmeetkundigefiguur,
"*"
2
eenvector,kanwordenvoorgesteld endatdesomvankwadraten (Ed.)het
kwadraat vandelengtevandievectoris.
3.Vectorvoorstellingvaneenfunctiemet éénparameter
Hetprobleem vanhetminimaliserenvaneensomvankwadratengaat in
vectorvoorstelling over inhetbepalenvaneenkortsteafstand ofhetvaststellenvanhetvoetpunt vaneenloodlijn.
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-3Teneinde ineenaantal,overigensveelalhypothetische,voorbeeldenoen
enander nadertekunnentoelichtenwordtvoorafvooreenwillekeuriggekozenfunctietoetepassenvectorvoorstelling toegelicht«
Stelgegevendebetrekking
(3.1)

y =x
alsbijzondergevalvan
J =f(xi a)
Worden eenaantalx-waarden gemetendanwordt volgensdegegevenfunctie
aanelkex.eeny. toegevoegd. Inkolommengerangschikt kangezegd worden
datdekolomvectorx overgaat indekolomvectory.
Isdekolomvectorxtwee-dimensionaalbijvoorbeeld

x=

JL = |

ixi

danontstaathetvolgende overzicht
i indien a i s
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Dekentallenvandevectoryhangendusafvandeparameter a zodatalgemeengeldt
/yx(a)
y=

^y 2 (»)

(3.2)

eninhetgekozenvoorbeeld

1=
Wordeny,eny ?opco'drdinaatassenuitgezet dange-of
t(3-2)demeetkundige
plaats 9(a)wanneeraallemogelijkewaardendoorloppt.
FIGUUR3
Eenvectory zalzijneindpunt opdecurvetp(a)hebbenindienvooralle
y. voldaan isaan (3.2)respectievelijk (3.3).
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(3.3)

-4Devoorstelling ineenplatvlakkandusslechtsgegevenv/ordenindien
devectory_tweekentallenheeft.Bijdriekentallen (driegegevens ofwaarnemingsuitkomsten) iseenperspectivische voorstelling nogmogelijkbijvoorbeeld indevormzoalsdie innota139wordtgegeven.Voormeerkentallen
moetdebeschouwingswijze analoog vervolgd worden,eenvolledige meetkundige
voorstelling isdanniet zondermeermogelijk.
Langs9(a)kaneenbecijfering voorde opvolgendewaardenvanaaangebrachtworden,waaruitblijkt dat9(a)eenparameterkrommeis.
Bijfiguur3wordt nog opgemerktdatbijeenanderereeksx-waarden
zoweldekrommingvan q>alsdeparamterschaalverandering kunnenondergaan.
Zoisbijvoorbeeld infiguur9dezelfdefunctie voorgesteld dochmet

JC =

\*2I
Nublijkt9(a)geenkromming tehebben.
Elkevectory kanalsplaatsvector van9(a)opgevatworden; voor een
gegevenaiszijnplaats op9(a)bepaald.
Stelvervolgensgegeveneenvectoryvanwaarnemingsuitkomsten vandeafhankelijkvariabeleybehorend bijdemeetuitkomsten

Dezevectory zaloverhet algemeenniet zijneindpunt op9(a)hebben
(ziefig.3)»Devector isstochastischende verwachtingswaarde
E(y)= y*
zaldiey zijnwaarvoorde lengtevande verachilvector
*

(3-4)

y- y
minimaalis.
Dekentallenvan(3«4)worden(algemeenmetnwaarnemingen)gevormddoor
hetverschilvanelkewaarnemingy.metdeberekendewaardey. enzijndus
y

l
-

y2 y

y

l
* \

y2

n.'-y n
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(3.5)

T5v2
Delengteinhetkwadraatvandezevectoris *•d.overeenkomstig
het
indelaatstezinvanparagraaf 2gestelde.
Hetminimaliserenvandesomvankwadratenbetekentdusdatinhet
voorbeeldvanfiguur4e e n waardea vandeparameteragevondenmoetwor*
denzodanigdatdevector

(l. -I*)1<Ka)
FIGUUR4
Deberekeningkandusdanigopgezetwordendatergensopdeparametercurvetp(a)eengeschattebeginwaardea alsuitgangspuntgekozenwordt.Bij
dezea wordtdelengtevandevector (v_-y_)berekend.Vervolgenskan,
doordebewerkingvooranderewaardenvanateherhalennagegaanwordenin
#

•x-

welkerichtingdeverschilvector (v_-v_)kleinerwordttotina hetminimumbereiktwordt.
Bijdezebewerkingbehoeven#dusgeennormaalvergelijkingenopgelost
tewordendochwordtsteedsbijdeaangenomena,metdegegevensx,dekentallenvandevectorv_ berekendvolgens (3.3)•Uithetverschilmetde
waarnemingeny. (dekentallenvandevectorjt)volgtdanuit (3«5)dekwadraatsomvandeafwijkingen.
4.Vectorvoorstellingvaneenfunctiemetmegr-parameters

±

Wanneerineenfunctietweeparametersvoorkomendankanalgemeengeschrevenworden
y =f(x;a,b)
Wordtevenalsinhetvorigegeval,,nudrie-dimensionaal,eenparameter
(vector)-voorstellinggegevendanontstaatdeschematischevoorstelling
vanfiguur5»
FIGUUR5
Erontstaatnueenoppervlakmeteenstelselkromlijnigecoördinaten
(a,b)dezogenaamdeparameterlijnenzoalsindedetailtekeningwordtaangegeven.Innota139wordtvaneendergelijkstelseleennumeriekvoorbeeld
gegeven.
Deloodrechteprojectievanheteindpuntvany_opf(a,b)wordtvastgestelddoorcoördinatenophetoppervlaknamelijkdecoördinatenvanhet
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-6eindpuntvan£ bijvoorbeeld
(«*,b*)
Hetparameternetkanmenzichafgebeelddenkenopeenplatvlakmet
rechthoekigelineairecoördinaten(fig.6). Elkpuntinditvlakcorrespondeertmeteenpuntophetoppervlak9(a,b)uitfiguur5«
FIGUUR6
Ooknuwordtopgemerktdatdevormvanhetoppervlakenhetparameternetbijveranderingvandewaardenvanx.,x_ofx,wijzigingenondergaan.
Zijndex.'sstandvastigdanwordtbijelkpaarwaarden (a}b)eenpunt
ophetoppervlak9(a,b)bepaald.Eenpaarwaarden(a,b)kanindeafbeeldingvanhetparameternetalseenvectoropgejatwordenbijvoorbeeld

S-(b)
Vergelijkfiguur5(detail)en6onderling.
Devraaghetvoetpuntvandeloodlijnuitheteindpuntvan£ophet
oppervlakf(a,b)tebepalenkomtdanovereenmethetbepalenvaneenveetor9(infig.6)waarvoor (infig.5)

(ï.-I*)
eenminimalelengteheeft.
Steldatalseerstestapindeberekeningheteindpuntvanv gebruiktwordt,bepaalddoordeparameterwaarden(ziefig.5e &6)

' •(3
'O

Deverschilvector (v_-y^)heeftnogeengrotelengte.Doorvooranderevectorenv^deberekeningvandelengtevandeverschilvectorteherhalen^doordusalshetwarehet.oppervlak<p(a(b)aftetasten,kannagegaanwordeninwelkerichtingdekwadraatsomafneemt.Wordtalsvolgend
punt

gebruiktdanisdeverschilvectorreedskleiner.Heteindpuntvandebere121/0762/35/6

-7kening ligtbij §..Het verband tussen de (y i; y„,y,)coördinaten ende
vectoren §. volgt uit onderlinge vergelijking vande figuren 5e n 6.
Inhetbovenstaande isde suggestie gewekt dat deberekeningenalleenzoudenbehoeven tebestaanuit hetbepalen vandelengte van devectoren (y_-y.). Anders danmet eenfunctie met êên parameter moetenvoor
hotvolgenvandeze werkwijze nu tweeparameters vanwaarde veranderen
envele combinaties vanaenb geprobeerd worden om eenreeks % ,vectoren
teverkrijgen.
Het aftasten vanhet oppervlakkan echter versneld worden door als
hulpbewerking eenberekening uit tevoerennaar derichtingwaarinbijvoorbeeld vanuit y het eindpunt van devectory_ vermoedelijk zalliggen.Hetberekenen vaneendergelijke richting ishet onderwerp vande
volgende paragrafen,

5»Benadering van devectorA,y.(fig. 7)
Deverschilvector tussen deuitgangsvector v en devectory_ wordt
voorgesteld doorAy.
FIGUUR 7
IsdezeA^vbekend^ ofbijbenadering teberekenen, danis de vector
Zo+Ay.=3L,
eengoed uitgangspunt voor een tweede berekening.Eenbenadering vanA^r
kanalsvolgt verkregenworden.
Voorkleine waarden vanAy geldt volgens de Taylor-ontwikkeling
(zie ook Timman, 1959)
A

Z =i(a *Aa,b+Ab) -y_(a,b)

(5.0)

ofinmatrixnotatie met indices voor partiële afgeleiden
/Aa,

= (ïa,Ifc)A_9
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.(5.1)

-8enkorter,met
M

= (la, I*,)

(5.2)

1 =MA9_
waarinMdusdematrixvanpartiëleafgeleidenvoorstelt.
Opgemerktwordtdatdevectoren

*a- S

en

<5'5)

^ = Ito

raakvoctorenzijnrespectievelijkaandea-coördinaten enaandeb-coördinatenterplaatsevanhetpunt (a.,b.)waarvoordeberekeningwordtuitgevoerd.
Dezeraakvectorenzijngeeneenheidsvcctorendochhebbenrespectievelijkeenlengte

(5.4a)

h

2= W

Degroothedenhwordendeschaalfactorenvandebijbehorenderaakvectorengenoemd (Timman1959).
Uitdebetrekkingenvolgtdusdat

en

(5.4b)

2
h
2=^b-^b

watdediagonaal-elementenzijnvandesymmetrischematrix MM,zoals
uit (5.2)volgt,waarin MdegetransponeerdevanMis.
Debeideraakvectoren (5.3) spannenhetraakvlakaan<p(a^b)opin
hetpuntwaarvoordepartiëleafgeleidenzijnontwikkeld,bijvoorbeeldP
infiguur8.
HetraakvlakinP(a,b )metplaatsvectorv wordtinvectorvorm
gegevendoor
*= Zo +«Za+ßj_b

(5.5)

-9Delineariseringheefttotgevolgdathetparameternetvanhetoppervlakm(a-jii)ophetraakvlakovergaatineenscheefhoekigassenstelsel.De
assenhiervanzijnlineairenhebbenderichtingvanrespectievelijky e n
y..HetnulpuntishetpuntP,deschaalverdelingenlangsdeassenverlopen
weliswaarlineairdochdeschaalfactorenzijnrespectievelijkh enh volgens (5.4)enzullendusinhetalgemeenniétgelijkzijn.
FIGUUR8
DebenaderingvanAywordtnuverkregendooruitheteindpuntvany_
eenloodlijnophetraakvlakneertelaten.Infiguur8steltPhetpunt
voorvan<p(a,b)datalseersteschattingwordtgebruiktenwaarmeey uit
deaangenomena enb berekendwordt,
0

0

0

DG oplossingkomtneerophetberekenenvaneenlineaireregressievan
(y_-y )opdebasisvectorenvanhetraakvlak.Debasisvectorenzijndenaar
hetpuntPontwikkeldepartieleafgeleidenenwordenvolgens (5.2)voorgestelddoordematrixM »Devectory-nisdevectordiezijneindpuntinhet
raakvlakheeftterplaatsevanhetvoetpuntvandeloodlijnuitheteindpuntvan (y_env )opdatraakvlak.Degebruikelijkeafleidingvandenormaalvergelijkingenvolgtuitdevoorwaarde datdevector
(Z.-2fl)
loodrechtmoetstaanopdebasisvectorenvanhotraakvlak^dusloodrecht
mootstaanopdekolomvectorenvanM zodat
r

o

\(z -IB)=o
of,nainvoerenvandevector

\tirZe)

*o

~Vz-R-Xo)-°

(5 6)

'

waarvandelaatsteverschilvectorinhetraakvlakligt (fig.8)eneenlineairecombinatieisvandebasisvectorenzodat,overeenkomstig^.1)en
(5.2).
(ÏH-Zo)=MoA0

(5.7)

Wordt (5.7)gesubstitueerdin(5-6)danontstaandenormaalvergelijkingen

\note = Xu.-!*)
121/0762/35/9

-10waarvan de o p l o s s i n g i s

\ b r l o )

A9-(*M O M O )

(5-5)

(ziefig.8aindetekst,dezefiguuriseendetailvanfig.8)(pag.13).
Hiermeeiseencorrectieopdebeginschattingenvandeparameters
verkregenzodat (zieook(5-0))
ƒa l /Aa\

/a+Aa\ /a.

EenvolgendeberekeningkannumethetpuntPop<p(a,b)uitgevoerd
wordenwaarvoorgeldtdat
P=P(a1f b ^
Inprincipekannuiteratieftewerkgegaanwordendoorachtereenvolgensteberekenen

DebewerkingkangestoptwordenindieneenA0verkEegenwordtdieverwaarloosbaarkleingeachtkanworden.Theoretischmoetdan
(*SL\

/o\

^ = ( A b j=(.o| =0
Inditgevalzegtmendatconvergentienaar9 isopgetredendaarelkevolgendebewerkingopnieuwAG_j}totuitkomstzalhebbenwaardoor_6
nietmeervankentallenverandert.
InhetgevalvandivergentiezalbijvoorbeeldAabijvolgendeiteratieseengroterewaardekrijgenzodatgeenstabielevector 8 gevonden
v/ordt.
Degevolgdeprocedurekanaangeduidv/ordenalseeniteratiefvereffeningsproces.
6.Naderebeschouwingvandelinearisering
Doordefunctie
y =f(x;a,b)

I21/0762/35/IO

-11in derichting vande parameters telineariseren wordenbenaderingen toegepast voor:
1.derichting vanhet vlak <p(afb)
2» derichting van deparameterkrommen
5.deschaalverandering langs de parameterkrommen
Alsbezwaarvandelinearisering wordt veelalpunt 1genoemd.Met een
voorbeeld zaltoegelicht worden dat ookt'depunten 2 en3 complicaties
bijdevereffeningkunnen veroorzaken eneenredenkunnen zijn vanhet
niet-convergeren wanneer iteratief vereffend wordt.
Uitgegaan wordt van (3-1)met

De vector Öheeft slechts éénkentalnamelijk a.
DematrixMbestaat dusslechts uit éénkolomvector enis

De schaalfactor is vervolgens
N

= ^ [ o 2 + ( e a ) 2 =e a

Nuwordt berekend
( t MM)" 1 *M= - ^ (o,e a )=< 0 > e " a )
e
zodat algemeen geldt volgens (5»5)
-a
£>a= (o,e °)(y_-

I Q

Met als beginwaarde
a =1
o
wordt
1X
Zo

121/0762/35/11

\2,72

)

-12zodat
=

(10-2,72)
2,72

=

^>'

a
ivat
a deregressiecoëfficiënt isvan (xrZo)°P 9( )

FIGUÏÏR9
Gevondenwordt

^ =a Q+Aa=3,7
met

Bijbenadering geldt voor de lengten

k - i j =3,8

(6.1)

lt-Z-,1 = 15

(6.2)

en

Dekwadraatsom van deafwijkingen (delengte-kwadraat van deverschilvecfor)is dus ongeveer 4 X

zo

groot gewordenwaarbij opgemerkt wordt dat

demeetkundige plaats 9(a)voor het gestelde gevallineair is (zie fig.9)
en dat het voetpunt vandeloodlijn uithet eindpunt van (v_-y)op de"benaderde" richting -5—yd
_exact op de goede plaats op<p(a)ligt.
da
7.De invloed van de schaalfactoren
Het grote verschil tussen deuitkomst (6.1)en (6.2)houdt indatna
de correctie op a een grotere verschilvector wordt gevonden en dat decorrectie alshet ware zijndoelisvoorbijgeschoten.De oorzaak ligt inhet
feit dat ergeenmeetkundige betrekking tussen de correctie (regressiecoëfficiënt)Aaenhet nieuwe punt a =a +Aabestaat.
De correctie A a wordt immersuit (5-5)alseenregressiecoëfficiënt
berekend.Het nieuwepunt a wordt verkregen door deze coëfficiënt bija
op tetellen zodat a +Aa =a,en ditpunt opdemeetkundige plaats<p(a)
op te zoeken.Het hangt danmede van deschaalverandering langs <p(a)afof
het nieuwepunt a dichter bijde oplossing a ligt danhet punt a.

121/0762/35/12
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In figuur 8bijvoorbeeld worden de correcties gevonden uit de ontbinding van (;y_n-y.)op debasisvectoren die<het regressievlak opspannen
(zie fig.8a).Dit levert deregressiecoëfficient Aaen Ab; die samen
de vector

Ae=('M

\Abj
vormen.
In figuur 8wordt het nieuwe punt
P dusgevonden door ophet oppervlak <p(a,b)met behulp vanhet
parameternet hetpunt

£=üo+A £
op te zoeken.Afhankelijk vanhet
beloop van deparameterkrommenende schaalfactoren zal eenpunt opcp(a,b'
gevonden worden dat dichtbij ofverder verwijderd van de gevraagde oplossing zalliggen.Eennumeriek voorbeeld van eendrie-dimensionale vectorvoorstelling wordt in nota 139behandeld.
Het "voorbeeld van figuur 9geeft nog aanleiding tot devolgendebeschouwing.
De schaalfactor hvany i n derichting van?(a)wordt berekendvol3.

gens (5,4b)enwel

h =i(iz. ^
da

da

watvoor het voorbeeld wordt
{ = 2,72 voora Q = 1 (fig.9)
h= e
=40,45voora 1 =3,7
V
De verandering van de schaalfactor volgt uit deafgeleide naar de
parameter,in dit geval
dh
da" =

121/0762/35/13
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-14Heeft deze afgeleide,zoalshier,eenpositief teken danisbijde
kleinebeginwaarde demogelijkheid steeds aanwezig dathet gecorrigeerde
punt, gevonden nade eersteiteratie,verder vande oplossing afligt dan
dezebeginwaarde (zie fig.9).Bije e n te grote beginwaarde zalwelconvergentie optreden doch deze zal zeer langzaam verlopen.Isdeafgeleidenegatief vanteken danverloopt deze eigenschap tegengesteld; is deafgeleide 0danverandert deschaalfactor niet en zalhet alofniet convergeren
uitsluitend van dekromming van 9(a)afhangen.
Hetbovenstaande kanbovendien nogafhankelijk zijnvanoverigeparameters daaralgemeen deschaalfactoren functies zullen zijnvanalleparameters endeafgeleiden dus eveneens bijvoorbeeld

ïïa"=

i(a,b)

ïïb= V a > b )
FIGUUR 10
Mankan zich nuhet volgende voorstellen.
Heeft hetparameternet eenvormalsin figuur 10wordt aangegeven dan
valt vanuit ®Q^in derichtinglangsa convergentie teverwachten.Inde
richting langsb Q is demogelijkheid van divergentie aanwezig door hetveronderstelde toenemen van deschaalfactoren.Stel erwordt naeen eerste
iteratie hetpunt 9^verkregen.Nu zijndoor de gewijzigde vorm vanhet
parameternet terplaatse derollen omgekeerd enbestaat demogelijkheid
dat asterk divergeert enb convergeert zdatbijvoorbeeld9 2bereikt wordt.
Opgemerkt wordt dat bij deberekeninginS

eenanderraakvlak gebruikt

wordt zodat in een enander tevens dekromming vanhet vlak<p(a,b)eenrol
speelt.
Wanneer geldt datbijvoorbeeld deparameters dieinde verschillende
functies voorkomen achtereenvolgens zijn

i =z( a , b )

S =°
121/0762/55/14
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danverandertdeschaalfactornietdoor (7.1)dochzaldevanbafhankelijkekrommingwelkein (7.2)totuitingkomt (Timrnan,1959)hetverloop
vanhetvereffeningsprocesbepalen.Uitdezeoverwegingenkunneneigenschappenvanhetvlak<p(a,b)metbehulpvandevectoranalyseafgeleidworden.

...

I.Deberekeningvandebooglengtelangseenparameterkromme
Ineenvoudigegevallenkaneensnellereconvergentietotstandkomen
doordevolgendeberekeningenuittevoerenwelkegeïllustreerdwordtaan
dehandvanhetvoorbeeldvanfiguur9.
Deafgeleidevector"r~21 heeftvoora =1eenlengtevan2,718.Na
devereffeningontstaatlangs ?(a)eenvectormetlengte (fig. 9)'•

f

a
(2,718e° ) 2=7,389

(8.1)

Voordebooglengteslangs9(a)tussena ena geldt
a

1

X-^a da

(8 2)

'

o
waarvoornaenigeherleidingenmetgebruikvan (8.1)volgt

s =[ea ]& 1 -7,389
a
o
Deondergrensisa = 1 waaruitvoordebovengrensvolgt
a

2,315

Dewerkelijkewaardeis2,303zodathiermeeweleengoeduitgangspunt
vooreenvolgendeiteratiestapisverkregen.
Hetoplossenva.ndeintegraal (8.2)zalveelalnietmogelijkzijn,
waarbijbovendienbedachtmoetwordendathierslechtshetgevalmetéén
parameterbehandeldis.

121/0762/35/15

(8.3)

-16Eenandere mogelijkheid inhet gegevenvoorbeeld is nog deberekening
van
X ~

ZQ

+

MAa

\ '0 \ „ „„
f n1 W
° \2 72 - I 1M
\ 2 ) 2 7 h e l | 2 ' 7 2 - \11,65J
waarvoor geldt
a 1 =2,45
Deze uitkomst is weer wat minder goed dan (8.3). Bovendienis debewerking slechtsuitvoerbaar wanneer
(£*-I°)in <p(a)ligt
v/atzich slechtsin zeerbijzondere gevallen zalvoordoen.
9.Het minimaliseren vandekwadraatsom
Denadelen verbonden aanhet lineariserenvande functie (p(a,b)kunnengedeeltelijk opgeheven worden door na eeneerste vereffeningdatis
eenregressie-berekening in eenraakvlak, dekwadraatsom systematisch
kleiner temaken door het oppervlak <p(a(b)inderichting van A9af te
tasten.
Met debeginschatting (zie fig.12)
/a

So
ende verkregen waarde

a , - V 4 8 - - (*i)
w

ordenrespectievelijk debijbehorende kwadraatsommen S Q enS^bepaald als

afwijkingen tenopzichte vanhet oppervlak 9(a,b).
Vervolgens wordt,nog steeds ten opzichte van cp(a}b)een tussenliggende waardeberekend bijvoorbeeldS./„voor

e=e +IAG
—

-o

2~~

Volgende berekeningenkunnen dienenvoorhet nadervastleggen vanhet
punt waar Sminimaal wordt.
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e.=9 +eA9
—i

(9.1)
—

—o

Alstegenhangervanhetgevalmetéénparameter,toegelichtaanhet
eindevanpar.3,kaneenfiguurgetekendwordenwaarinS enealsvariabelenvoorkomen (fig.11a).
FIGUÏÏft11a
Alnaardeverkregenuitkomstenkangeïnterpoleerdrespectievelijk
geëxtrapoleerdworden.DoorBoothandPeterson (i960)wordtdezewerkwijze
systematischtoegepastdoorsteedsmethalverespectievelijkdubbeleafstandentewerken.Indefiguurwordtmeti=0 aangegevendatdekwadraatsonvanhetpunt_£0isberekend,i=1voor9-|enz.Tenslottewordtonder
devoorwaardenbijfiguur 11avermeldeentweedegraadskrommedoordelaatstedriepuntenberekend,waaruithetminimumbepaaldwordt.
Voorhetinterpolatie-gevalgeldtdan
4Sj-5Si_1+S1_2
~/(
_
4"Vö"
ï)y os.-^S.
2Si-3Si.+S,
_1+Si_
2

(9.2)

envoorhetextrapolatie-geval

e

=

l(2)x

—il2

,q ,N

1^1 X

x-2

1-1 i

EenwateenvoudigerwerkwijzewordtbesprokendoorHartley (1961),Hiertoeworden "siltsberekenddekwadraatsommenvoore= Q,e=l/2en t=1.Het
minimumwordtnugevondenuit
S -S.

e

min

_ l

t

l _ :

1 _

2 4-S.-2S.
1 /o+S
1/2 o

(9.4)

HetaantalS-waarden datberekendmoetwordenblijftnutoteendrietal
beperkt.Hetgevondenminimumzalechtereenbenaderingzijnvandatwelke
met (9.2)of (9.3)gevonden.
Opgemerktwordtdatbijdebovenomschrevenberekeningengeenvereffening
meeris'toegepast,datwilzeggendatnietopnieuweenstelnormaalvergelijkingenmoetwordenopgelost.
NadatechterdeliggingvanhetminimumvanSvolgens (9.2), (9.3)o f
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-18(9.4)isbepaald kan met debijbehorendeevolgens (9.1)eennieuwet betere
beginschatting voor eenvolgende regressieberekening inhet raakvlak (fig.
8)gevonden worden.
Hiermee wordt dan eennieuwe richtingbepaald waarinhet oppervlak f
(a}b)verder afgetast kanworden.Bebeschreven procedure vaninterpolatie enextrapolatie kannuweer leiden tot eenverdere verlaging vande
kwadraatsom.Belangrijk is dat niet eerderbehoeft tewordenvereffend dan
nadat dekwadraatsom verlaagdis.
Zo de gevolgde werkwijze eennaambehoeft naast devereffeningsprocedure zou deze aangeduid kunnen worden als demethode vanbehoud vande
kleinste kwadraatsom.
Figuur11a geeft eenindruk van de samenhang tussen Sene . Na een
volgende iteratie zalhet minimum wat lagerkomen zoalsin figuur 11bwordt
weergegeven enverschuiven naar dewaardee= 1 .Bij delaatste iteraties
zalS zijnminimum waarde bereiken enzal A8-»_gzodatin (9.1)de uitkomst
onafhankelijk vanEis.Dit wordt in figuur 11b door dehorizontale rechte
totuitdrukking gebracht.
FIGUUR 11b
Indevoorstellingswijze die hetparameternet opgewone coördinaten
afbeeldt (fig,12)kanhet verschiltussenbeidewerkwijzen alsvolgt schematisch worden weergegeven.
Stel dathet voetpunt van denormaal uit het eindpunt vanjyafgebeeld
wordt in 9.Stel vervolgens dat eenbeginschatting voorgesteld wordt door
devector 9,Navereffening wordt een A9 bepaald.
Zouiteratief met 6.= 9 + A9 verder vereffend worden dan zouden
—1 -o
-o
bijvoorbeeld achtereenvolgens depunteni verkregenkunnenworden,Uitein*•

delijk wordt dan,indien convergentie optreedt 9_bereikt.
FIGUUR 12
Volgens de zojuist besproken methode vanbehoud vandekleinste kwadraatsom wordthet oppervlak inderichting van A9 afgefiast.Ongeacht het
aantalparameters zal steeds
9 = 9^+ eAa
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eenrechte voorstellen metrichting AO.gaande door hetpunt 9.« Door verschillende waarden aan£toe tekennen wordt deparameterruimte volgens de
rechte (9.5)afgetast.In figuur 12wordt deze 1ebewerking voorgesteld
door de rechte in de 1erichting. Ishetpunt opdeze rechtebereikt waarvoor Sminimaal is danwordt na eenregressieberekening gevonden datin
de 2erichting verder gewerkt moet worden.Opgemerkt wordt dat de rechten
(9.5)ophet oppervlak <p(a,b)alskrommen afgebeeld worden zoalsinnota
139met eenvoorbeeld zalworden toegelicht.

10.Berekening enafbeelding vandekwadraatsom
De somvan dekwadraten van de afwijkingenkanberekend worden volgensde inI.C.W.nota 113 (1961)besprokenwerkwijze.Hierkan zonodig
rekening gehouden wordenmet eenvoorafvastgestelde richting vanmiddelen.
Dekwadraatsom kanvoorgesteld worden door eenvector met lengte gelijkaan deworteluit deze som.Wordt devectorwaarvoor dekwadraatsom
minimaal isoppoolcoördinatenuitgezet, (£.-£,)v a & figuur 4,dankan een
indruk verkregen wordenvandewijze waarop het oppervlak deminimale afstand tot het eindpunt vanv_bereikt, gaande vaneenwillekeurige vector
v naar eenandere willekeurige vectory_.
FIGUUR 13
Hiertoe wordt dehoek die deberekende vectoren (y.-^)en (y_-J,)maakt
met (y-£)bepaald.ZCjiadez«h®e,ken9. en9 2dan-zal-"van-niet"teverafgelegen',vectore-n--eenaftieelàing^an'onderlingeliggingen'daarmeevandevorm
vanhetoppervlak9(aj,b)verkregenkunnenworden,vanneerteve-HSallelengten
bekend zijn.
Is dehoek tusseny env. gelijk aan gj-,danzal ongeveer

91 +^ 2 - 9,
moeten zijn.

11,Het gedragvan deparameters
Met behulp van devectoranalyse zoudende eigenschappenvan het9
(aJb)-vlaknader bestudeerd kunnenworden.Ookop numerieke wijze kan

121/0762/35/1?

-20volgens de vorige paragraaf eenindruk vanhet gedragvanelkvandeparameters afzonderlijk verkregenworden.
Wordt aangenomen dat voorkleine veranderingen vaneenparametert
bijvoorbeeld abij constante b^ eengoede afbeeldinginhetplatte vlak
kanworden verkregen dankan eenfiguur metpoolcoördinaten getekend worden.Uitgaande van de eindoplossing wordt dewaarde van êên parameter iets
verhoogd envervolgens iets verlaagd.Debijbehorende verschilvectorenwordenbepaald ener wordtbijvoorbeeld de toestand van figuur 14averkregen»
FIGUREN 14aENb
De cirkelgeeft de lengte aanvandeloodlijnuithet eindpunt van
j op <p(a,b)envertegenwoordigt deminimale kwadraatsom. Het middelpunt
ishet eindpunt vanv_(zie ook fig.13).
Deparameter avolgt langs deparameterkrommeb=constant eenwegmet
geringekromming, zodat indat gevalopalineair vereffend kan worden,De
beginwaarde behoeft niet altenauwkeurig te zijn.
Eenander gevalwordt aanwezig geacht voor deparameterb indien a
constant gehouden wordt.Inderichting vanb ishet oppervlakq>(a,b)
sterk gekromd.Demethode vanhetaftasten vanhet oppervlak zalin deze
richting de aangewezen methode zijnomdekwadraatsom te verlagen«

12.Enkelebijzondere gevallen
Betrekkingen tussenparameters
Bestaat tussen eenaantalparamters eenzekere betrekking bijvoorbeeld
zo dat
b =g(a)

(11.1)

dankomt dit op q>(afb)totuiting doordat op dit oppervlak eencurve ligt
waarvan allepunten aan (11.1)voldoen (fig,15)«
FIGUUR 15
Doorhetinrekeningbrengen van debetrekking (11,1)zal de lengte
vandeverschilvector (,£-£)toenemen zoalsuit eenmeetkundige beschouwing dadelijk blijkt..Bijdevereffeningkanreeds vanaf hetbegin degegevenbetrekking opgenomenworden» Ookishet mogelijka enb alsafzonderlijke parameter op tevatten endaarna (11.1)in debewerking opte
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op te nemen. Dit vindt plaats door op g(a) twee punten te kiezen en het
minimum van de kwadraatsom volgens (9*2)respectieveli,jk (9.3) vast te stel=
len. Tenslotte kan dan nog een volgende vereffening toegepast worden.
Parameters met grenswaarden
FIGUUR 16
Stel dat een parameter bijvoorbeeld b een waarde van 100 niet mag overschrijden. In dat geval wordt eerst normaal vereffend met beginschatting"©
r

-o

totdat blijkt dat voor een t
b + Ab > 100
Nu wordtEuit (9.1) een dusdanige waarde gegeven dat
b + eAb = 100
i

Nuwordtb constant gehouden op 100enmet 8 alsnieuwe beginschattingwordt deminimum kwadraatsom door aftastenvanhet oppervlak langs de
curveb = 100bepaald.Tenslottekanmenbnogeenmaal eenwat hogere respectievelijk lagere waarde geven en debijbehorende kwadraatsomuitrekenen.
In figuur 16isbijvoorbeeld het geval geschetst dat tenslotte blijkt dat
b tochietskleiner isdan 100.
Schaalfactoren van deafhankelijke variabele
Zoalsuit figuur 9volgt moet er eenwaardeybestaan zodanigdat van
yv_het eindpunt op 9(a)ligt endus

A

Eris nu éénwaarde van aenYdieveroorzaakt dat aany=— e

vol-

daanwordt.
Dit isin dit voorbeeld eengevolg vanhet feit dat nu twee vergelijkingen met twee onbekenden (aenY)ontstaan.Metmeer dimensies zalover
het algemeen geen oplossing verkregen worden dochwel zal steeds nagegaan
kunnen worden zoalsinfiguur 17staat aangegevenwelke factorYdekwadraatsomhet sterkst doet afnemen.Komt geen schaalfactor in de gegeven functie
voor dan zou na debeëindigde vereffening zonodigachteraf nog nagegaan
kunnenworden of eendergelijke factorYaanwezig is, enwat de grootteervanis.
121/0762/35/21
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-22FIGUUR 17
Ookin dit gevalbehoeft nietmet eennieuwe vereffening begonnen
teworden dochkanmet interpolatie en extrapolatie de eindoplossingbe»i
naderd worden.Daarnakanmet eenregressieberekenihg inhet raakvlak
(fig,8)nagegaan worden of het eindpunt van debewerking reeds isbereikt,

15. SIotopmerkingen
Inhet voorgaande werd uiteengezet opwelke wijze het gedragvande
parameters van een functie geanalyseerd kanworden.Hiermee kan een nader
inzicht verkregenwordenin dewijze van convergeren naar eeneindoplossing.
De complicaties die zichbijniet-lineairevereffening voordoen te
weten demeerwaardigheid van de functie^ het voorkomen vanasymptotenen
dematewaarin convergentie optreedt lijken nutekunnen wordenoverzien.
Evenwelkan nog eenprobleem genoemd worden dathet vindenvan een
oplossing bemoeilijkt,namelijk dat vanhet optredenvan nevenoplossingen.
FIGUUR 18
Uit figuur 18volgt dat nevenoplossingenkunnen optreden afhankelijk
van devormvan <p(a)respectievelijk <p(a}b).Beide oplossingen zijnstabiel dochbehoeven niet eenzelfde minimale kwadraatsom tebezitten.
Hetinvoeren van eennieuwe afwijkende 9 zalkunnen dienen eennad
o
bijgelegen oplossing ophet spoor tekomen. Eenenander zal totmoeilijkhedenbijdeinterprétâtiJLeidenindien deoplossingendicht bijelkaar
liggen enfysisch niet te onderscheiden zijn.
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