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Bijhet toepassenvan eenformule voor depF-curve wordennog
steedsmoeilijkheden ondervondenmetbetrekking tot devereffeningsprocedure.Devoorgestelde werkwijze -besprokeninnota 113:"Hetvereffenenvaneen formule voor depF-curve"-lijkt rekentechnisch aan
devoornaamste bezwaren tegemoet tekunnenkomen, dochin slechts
enkele gevallenblijkt convergentie naar eeneindwaarde van deparameters op tetreden.Dit valt aandehand vande gegevensniet vooraf
tevoorspellen, zodat steeds afgewacht moet worden ofde vereffening
zalslagen.Deze ervaringwerd opgedaanbijdeAfdeling Bewerking
Waarnemingsuitkomsten in 's-Gravenhagewaar eenaantalmonstersmet
degegevenformules zijndoorgerekend.
DoorVisser werd eenmethode gegeven omdepF-curve van degedaante
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(P- r )
langsgrafische wegtevereffenen.Hiertoe wordt eengeschatte waarde
vandeparameter Pgebruikt teneinde eenvereffening op de constanten
a,b enpuit tevoeren.Doorverschillende waardenvanP teproberen
ontstaat uit de te tekenen figuur eenindrukomtrent debestev/aarde
die aan de constante P,hetporiënvolume,moetworden toegekend.
Indeze nota zaluiteengezet worden opwelke wijze de grafische
bewerking door eennumerieke kanworden vervangen.Tevens zalaangegevenworden opwelke wijze deonzekerheid inhetbepalen vande
constanten,endanmet name vanP,kanwordenverminderd. Alspractische doelstellingwordt nagestreefd eensnellere wijze vanwerkente
verkrijgen doormetbehulp vande computer uit eenstelsellineaire
vergelijkingen de oplossing telatenberekenen.
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Vanmeerprincipiële aardisdetoepassingvandebeschreven
methodemet betrekking tot devereffeningsprocedure.Hetlijkt niet
uitgesloten dat demoeilijkhedenwelkebijdevereffening inde
richtingvan dev-as (zienota 113)wordenondervonden eengevolg
zijnvanhet feit datbeginschattingen wordengebruikt dieniet voldoende dicht de optimale waarde vandeparametersbenaderen.Uit een
vereffeningin depF-richting,waarinook deparameter P betrokken
wordt,v/ordenwaardenvoor deparameters gevonden die alsbeginschattingvoor eenvolgende vereffeningkunnendienen.

De grafische vereffening
Deuitgangsformule (l)wordt voor de grafische vereffening als
volgt herleid:
b(a -pF)=plog-v- (1-p)log(P -v)
waarnamet (1-p)=qontstaat
b(a -pF)=log'V-q \log-v+log(P-v)(
enmetandere symbolen:
b(a -pF)=C.J-q (c1 +c g )

(2)

Deze formule dient totgrondslag van degrafische vereffening.
Hierinwordenv en (P-v)oplogarithmische schalenuitgezet, (P- v)
innegatieve richting,waardoor deafstand tussendepolygonenc en
c gegevenwordt door:
A=c 1 -q (c1 -c 2 )

(3)

waardoor uit (2)

pF=- l A -fa

(4)

Ditis eenrechte inpF enAalsvariabelen.De constantenaen
bkunnenhierin doorgrafische vereffeningbepaald worden.Opgemerkt
wordt dat (3)slechtskanworden verkregen doorvoorPàpriori een
waarde aan tenemen.
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Denumeriekevereffening
Deuitgangsformule (l)wordtnuindevolgendevormgebracht:
pF+glogv ~£ ]loë

v

+log(P-v)(-a=6

Hierinstelt 6 deafwijkingtussenberekendeengemetenwaarde
voorendeeisisnudatdesomvandekwadratenvan ôminimaalis
dus:
[66 ] minimaal
De voorwaarden z i j n nu

a£ôô ]
a a — =e
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•= 0

(7)

=0

(8)

a [66 ]
aq

a[66 ]
ap
waarin:
[66]=S[P F+ 1logv-3jlogv+log(P- v)l-

a] :

Stelhierinkortheidshalve:
jlogv+log(P-v)j= jLI
Devoorwaarden (5), (6),(7)en(8)wordennuuitgewerktdoor
uitvoeringvandepartiëledifferentiaties.Defactorendiehierbij
alsconstantenoptreden,metnamedeafgeleidenvan,-en - naarb,
'
b
b
vallenbijhetgelijkaannulstellenwegzodatdevoorwaardenzijn:
£[pF+ 1logv-3 jL)-a]=0
S[pF+ 1logv-3 jL l-a][logv-q jL l]=0

(5a)
(6a)

2[pF+1log v -g J L | - a]J L U O

2[pF+ 1logv-3 |LJ-a] p ^ =0
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-4De sommatie vindt plaats over denwaarnemingen.Wordt nuPgeschat, danmoeten de constanten a,b enqnogopgelost worden.Voor
deze drie onbekenden zijnviervergelijkingen beschikbaar zodat één
vergelijkingkanvervallen.Uit debovenstaande betrekkingen wordt nu
(6a)geschrapt. Indeze vergelijkingkomen namelijk _enaq voorwaarb
door (6a)niet-lineair inde onbekendenis.Uit (5 a ), (7a)en (8a)
ontstaannudenormaalvergelijkingen,welke inmatrix-vorm luiden;
onbekenden
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Hieruit wordt eenoplossing van^ ,aen^ endaarmee vana,b
b'

b

'

enpverkregen (zie Appendix).
Uiteraard is dekleinste kwadraten-oplossing diewaarmee voldaan
wordt aanhet gehele stelsel (5a)totenmet (8a).Deze wordt verkregen
wanneer voorP diewaarde wordt ingevuld die eveneens aanhet stelsel
beantwoordt.De geschatte waarde voorPzalinhet algemeenniet aan
deze eisvoldoen,aangezien dekwadraatsom vandeafwijkingen endus
de standaardafwijkingbij eengeschatte waarde slechts toevalligmin. zal
zijn.Wordennumet verschillende waardenvanhetporiënvolume Pde
normaalvergelijkingen (5 a ), (7a)e n (8a)opgelost, danbehoren bij
deze oplossingen verschillende waardenvoor destandaardafwijking s.
Uit een figuur die desamenhang tussenP ensweergeeft kan vervolgens
debijhetminimum vansbehorende optimale waarde vanP gevonden
worden.
Voorbeelden van vereffening
Met de figurenin debijlagen wordt eenviertalmogelijkhedenbesproken die zichbij devereffeningkunnenvoordoen.
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•5Inhet eerste voorbeeld (fig,1)wordthet geval gedemonstreerd
datindebetrekking tussen de standaardafwijking senhet poriënvolume
P een duidelijkminimum aanwezigis.Voor ditminimum waarvoor P« 80,6
werd depF-curve geconstrueerd met debijbehorende waarden vande
overige constanten.Wordt het gegevenmet degrootste afwijkingin
vochtgehalte buitenbeschouwing gelatendanontstaat in de relatie
1
tussendestandaardafwijking enhetporiënvolume de curve s .Deminimumwaarde blijkt nu0.004tebedragen.VooralbijhogepF-waarden is
deaanpassingnuveelbeter.
Invoorbeeld 2(fig,2)ontleend aan "HetvereffenenvandepFcurvelangs grafische weg" (Visser)doethet geval zichvoor datgeen
minimum-waarde vansoptreedt inhet gebied tussen dehoogste bepaalde
waarde vanhet vochtgehalte ende eindwaarde v= 100.Wordt voordit
gevalaangenomen dat P=v

+0.1 danontstaat met de bijbehorende

waardenvan de overige constanten depF-curve die eveneensin de figuur
staat afgebeeld.
Devereffeningkanoverigens nogverder doorgevoerd wordennaar
eenminimum waarde vans,doch danzaldemethode,uitgewerkt innota
113,gevolgd moetenworden envervalt deeenvoudige procedure dieaan
dethansbeschreven werkwijze tengrondslagligt.Wordt het puntmet
degrootste afwijkingweerbuitenbeschouwinggelaten,dan ontstaat
i

de curve s diebij zelfde P-waarden eenkleinere standaardafwijkinf
aanwijst dandecurve s.Ooknu ontstaat echter geenminimum.

Het derde voorbeeld (fig,3)illustreert demogelijkheid vanoptredenvaneenminimum indebetrekking tussensenPbij eenzeer
grote waarde vanhetporiënvolume.
Uit de 14berekende waarden geeft defiguur de suggestie dat dit
minimum asymptotisch bereikt zalworden.Mogelijk ishier de samenhang
tussenvochtgehalte enpF dusdanig vervormd door eventuele analyse
fouten dat eengoede aanpassing van (l)aandemeetuitkomsten niet
meermet de toegepaste vereffeningsmethoden verkregenkanworden.
Wordt debewerkinguitgevoerd zonderhetpuntpF =0.4 in debe•]

rekening op tenemendanontstaat curve s dienuweleenminimum heeft
1
enwelbijpF = 62met s =0.281.Rekentechnisch ontstaat ereen
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-6oplossing (weergegevenin de onderste grafiekvan fig,3)aie echter
alspF-curve niet aanvaardbaaris.

Het voorbeeld vanfiguur4tenslotte werd ontleend aan "Aanwijzingen bijhet construerenvaneenrechte pF-curve of eenrechte granulaire curve" (Fonck,nota 122). Hetminimum in debetrekking tussen
destandaardafwijking enhetporiënvolume isvrijbreed.De afwijkingen
vandepunten tenopzichte van deberekende curveblijken zeerklein
tezijn.

Ineenlaatste figuur (fig.5)zijndeverschillen tussen gemeten
enberekende vbijdegegevenpF-waardenuitgezet.Hetblijkt datin
devoorbeelden 1en 2het grootste verschil optreedt bijpF =2.0.
Deverschillen tussendeberekende engemetenvochtgehalten bedragen
invoorbeeld 4tenhoogste 0.5 volumeprocenten.

Slotbeschouwing
Indeze notawerd eenmethode besprokenwaarmee doormiddelvan
eenstellineaire vergelijkingen eenoplossing verkregenkan worden
voorhet vereffenenvande formule voor depF-curve (l). Deze methode
kan dienen ter vervanging van eengrafische methode enheeft hetvoordeeldat eeninzicht verkregenwordt inderelatie tussen de standaardafwijking ende -overigensmoeilijk doormiddel vanvereffeningte
bepalen -parameter voorhetporiënvolume.Metbehulpvan computers
zoualsvolgt tewerkgegaankunnenworden.Volgens deindeAppendix
gegeven formules worden de constantena^b enp opgelost voor opklimmende waardenvanP,tebeginnenvanaf eenwaarde die bijvoorbeeld
0.1^hogerligt danhethoogste vochtgehalte.Debewerking wordtgestaaktindienvoldoende informatie metbetrekking tothetminimum van
s isverkregen.
Deverkregenuitkomstenkunnenalsgrondslagvoor weer verfijnde
werkwijzendienen.
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Oplossingvandenormaalvergelijkingen
Dematrixvandenormaalvergelijkingenheeftdevolgendegedaante
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Deeerstetweebewerkingenbestaanuithetdelenvandeeerste
rijdoorAenhetschoonvegenvandeeerstekolom.Deresultatenzijn
achtereenvolgens:
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Wordtvervolgensdegehelehoofddiagonaalop1herleidende
elementenonderdezediagonaalop0danwordtdezogenaamdebacksolution
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1= « + 1
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Delaatsteuitkomstkanmetp=1-qnogindevolgendevorm
gebrachtworden:
=

1

_ ba_C+baB
A

A
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Deoplossingbestaatnuuitdevolgendedrievergelijkingen:
b =

( A E - P Q ( G A - B F ) - (A 2 -BD)(AH-FC)

(A2-BD)(AY-Fa)-(Aß-Da)(GA-BF)
Aß-Da 1 AE- DC
+
2
b A
2-BD
A-BD

= A-b («-aB)-C
P

A

Hiermeewordena,benpdusrecjtstreeksopgelost,
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