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overalrandvoorzieningen wordengebouwd,
zalhetmonitoringsonderzoek minder
omvangrijk zijn.
Samenwerking
Hetisvanbelangoméénvandebelangrijkste uitgangspunten uitdevierdeNota
waterhuishouding teonderstrepen:desamenwerkingtussendebetrokkenpartijen isvan
grootbelangvoorhetslagenvanhetbeleid.In
deafgelopenjaren heeft ophetgebiedvan
rioleringhetwaterschapnauw samengewerkt
merdegemeenten inhaarbeheersgebied.Het
uiteindelijke doelvanhetrioleringsbeleid is
hetbehalenvandewatetkwaliteitsdoelstellingenvoorhetwaterindestadendeperiferie.
Naast rioleringzijn anderefactoren,als
inrichtingenonderhoud vandewatergangen
enwaterbodemkwaliteit, vangroot belang
vooreengezondaquatisch ecosysteem.Dit
betekentdatindekomendejaren innog
brederverband samengewerkt zalmoeten
worden(gemeenschappelijke visieopwaterbeleid).

Statistischonderzoek
optimaliseertchemisch
waterkwaliteitsmeetnet
Ijsselmeergebied
NLENKE BOUMA, R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING
FLORIS SCHULZE, WITTEVEEN+BOS
RENÉ BREUKEL, RIJKSINSTITUUT VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN

Devolledigegegevensvanhetonderzoekzijn
opgenomeninlietgelijknamigerapport. Geïnteresseerdenkunnencontactopnemenmetdea/deling
EcologieenKwaliteitvanhetWaterschapGroot
Sallanà. «T

LITERATUUR

Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit (NWRIV)

AFVALWATERBEHANDELING

Voorecuoptimalisatiestudie van hetchemischmeetnetvanhetIJsselmeervoerdeha Rijksinstituut
voorIntegraalZoetwaterbeheerenA/valwarerbehandelin^ (RIZAJeenstatistisch onderzoek uit.
Gezocht isnaarcorrelatiestussen locatiesinhetIjsselmeergebied enhunparameters. Hetdoelwas
totecuefficiënter enkostenbesparend meetnettekomen.HetRIZAsteldeooklocatiemodellenopmet
lineairetijdreeksen(ARX-modelleringJ.Hieruit blijkt dat invierclusters,waarbinnen delocaties
goed metelkaarcorreleren,zevenlocatieskunnenvervallen.

(ï^S^J. Ejjecten van emissies op oppervlaktewater. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
Watetschap Groot Sallaud (1998). Nota Riolctingsbclcid.

Daarnaastverrichttehetrijksinstituut een
inventarisatie naarmodelleringmet behulp
vandezogehetenkunstmatige neurale
netwerken (KNN),waarmeeniet-lineaite
modellering mogelijk is.Hieruit blijkt datde
modellenopbasisvanKNNovcthetalgemeen
eenbeterresultaatgevendandelineaireARXmodellen.Ditbetekent datkunstmatige neuralenetwetkengoedtegebruiken zijn bijoptimalisatie vanmeetnetten.Uitditonderzoek
konnietgeconcludeerd wordenofdenietlineariteit vandeprocessen inhet Ijsselmeergebied hebbenbijgedragen aandebetere
modclrcsultatenvandeKNN-modellen.Ditis
weltevetwachten,geziendecomplexeprocesseninhetIjsselmeergebied. Hiervoorisechter
meetonderzoek nodig.

regionaalenlandelijk waterkwaliteitsmeetnet
uitvoorhetIJsselmeer,Markermeer ende
randmeren inhetIjsselmeergebied. (ziekader
oppagina20).

DedirectieIjsselmeergebied vanRijkswaterstaat(RDIJ)beschiktsinds 15193 overeen
regionaalmeetnet bovenophet landelijk
meetnetvoormonitoringvanoppervlaktewater(MWTL) ommeerspecifieke informatie
tekunnenvergaren.Delandelijke meetprogramma'swordendoorhetRIZAuitgevoerd
tenbehoevevanhet(rijks)watetbeleid.Op
verzoekvandeRDIJvoerdehetRIZAvorigjaar
eenevaluatie-enoptimalisatiestudie voorhet

Binnendestudie iseenomvangrijk statistischonderzoek uitgevoerd omonder andere
antwoord tegevenopdeeerstetweepunten.
Hiermeeisdeonderbouwingvandebenodigdemeetnetopmaak intermenvanlocaties,
frequenties enparametersgegeven.Hetstatistischonderzoekbestond uitdrieonderdelen
waarvanheteersteonderdeel,hetlocatieonderzoek,hetonderwerpvanditartikelis.
Hierinzijn deonderlingecorrelatiesvan

Dezestudie hadtotdoelhet ontwikkelen
vaneengeoptimaliseerd meetnet datvoldoet
aandeinformatiebehoefte ophetgebiedvan
beleidenbeheer.Hiermeezouvoldoende
inzichtindewaterkwaliteit moeten worden
verkregen.Aanbodkwamen ondermeerde
volgendeaspecten:onderbouwing vandeefficiëntieeneffectiviteit vandebestaandemeetnetinfrastructuur, optimalisatie vanhet meetprogramma,zowelinhoudelijk alsorganisatorischenhetvoldoenaandediverse wettelijke
bepalingen en verplichtingen.
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tionelemethodevanARX-modelleringvergelekenmethetmodelleren metbehulpvan
kunstmatige neuralenetwerken (KNN),omdat
dezetechniekbetergeschikt isvoorniet-lineaireverbanden.
Detechniekwordtgezienalseeninventariserenddeelvandestudie,omdatKNNmodellen hiervoor nognooitzijngebruikt.Als
gevolgvanhetcomplexe stromingspatroon
vanhetIJsselmeerwordenniet-lineaire
verbanden tussen concentraties vanverschillendelocatiesverwacht.

Aanpak

Debcmonstermgsboot'IJsselmcer'vanRijkswaterstaat.

demeetlocatiesinkaartgebracht ominzicht
tekrijgen inonder andere representativiteit
ennoodzaakvanaanhoudenlocaties.Het
tweedeonderdeel,het frequenrieonderzoek,
bestaatuiteenanalysevandebenodigde
meetfrequentie omeenbepaaldebetrouwbaarheidennauwkeurigheid tebereiken bij
hetvaststellenvantoestandentrends.Tevens
zijn trendsbepaald indegebruiktedatasets.
Hetderdeonderdeelishet vrachtonderzoek,
watzichrichtteophetverkrijgen vaninzicht
inderepresentativiteit endebetrouwbaarheid
ennauwkeurigheid vanberekendevrachten.
Hetlocatie(correlatie)onderzoek, waarover
ditartikel handelt,gebruikt statistische
modellering voorhetopstellen vanlocatiemodellen.Zo'nmodelnoemt menookweleen
transfermodel, omdat heteenrelatielegt
tussen bekendein-enuitvoergegevens.De
locatiemodellen bestaanuit eenAuto-Regressive-eXogeneous-model(ARX-model). Ditis
eentransfermodel datdetijdreeks modelleert
doordeteverklarenvariabelealsfunctie van
éénofmeerdereverklarendevariabelente
beschrijven.
Eenaantal locatieclusters isuitgekozen
waarbinnen correlaties wordenverwacht
(afbeelding 1). Demeetreeksen van 1993 toten
met 1997vandeparameterschloride,totaal
stikstof,totaal fosfaat, loodenzwevendestof
zijn hiervoorgebruikt. Dezeparametersen
locatiesdiezijngekozen,komenvoortuitde
inventarisatie vandeinformatiebehoefte van
gebruikers vandegegevensvanhet meetnet.
Voordelocatieszijn decriteria:waterbeweging,plaatsvanemissies,huidigeentoekomstigefunctie vanhetwatersysteemenalslaatstethema'senbeleidsdoelstellingen. Voorde
gekozenparameterszijndecriteria:hoge
concentratievandestofinwater, representatiefvoordegroepen'opgelost/conservatief en
18
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'gebonden aanzwevendestof,stofmet
seizoensfluctuatie entenslottelangemeetreeksen,opveellocatiesgemeten.
Vervolgenswordtvoorchloridedeconven-

Voordatmethetlocatie-,frequentie- en
vrachtenonderzoek werdbegonnen,zijnde
meetreeksengecontroleerd opuitschieters,
extremewaardenenfoutieve waarnemingen.
Indien mogelijk zijn deaanwezigehiaten
opgevuldmetschattingen afkomstig van
diverseinterpolatietechnieken, zoalsKalman
filtering en(niet)lineaireinterpolatie.Metde
uitschieters enextremewaardenisrekening
gehouden bijdeconclusiesvanhet statistisch
onderzoek.

Algemene resultaten
Deinformatiebehoefte vanRijkswaterstaat directieIJsselmeergebiedtenaanzienvanhet
routinemonitoringprogramma,isgeïnventariseerd middelsdezogenaamde 'rugbybalmethode'.Dezemethode isbruikbaar gebleken,maarbehoeft nogwelverdereontwikkeling.
Demethodezalvooralbetere'handvatten'moeten biedenomdegespecificeerde informatiebehoefte tevertalennaardebenodigde meetnetopmaak;ditomdekoppelingvaneisenen
wensentenaanzienvandeinformatie meerrechtstreeks tekunnen illustrerenmet benodigde
monitoringinspanningen intermen vanlocaties,parametersen frequenties.
HetRIZAheeft deRDIJgeadviseerd omhetaantalmeetlocaties metbijna 50procent tereduceren,mitsdaarbij debemonsteringsfrequentie werdverhoogd naarminimaal 12keerperjaar
opiederelocatie.Verderisgeadviseerd omhetonderzoeknaarmicroverontreinigingen niet
langerroutinematig uittevoerenmaarzonodigvia(probleem)gerichtesurveys.Dezezijnals
belangrijke 'state-indicators'eengoedeaanvullingopdetrend-indicatoren, diemiddelsde
landelijke meetnetten wordenbemeten.Dekostenreductie vanhetmeetprogramma wordt,
afhankelijk vannogtemakenkeuzen,geschatop35tot50procent.
Watbetreft hetmanagement vanhetmeetprogramma enhetgegevensbeheer zijndeconclusiesenaanbevelingen vandestudievoornamelijk institutioneel enorganisatorisch geweest,
niettechnisch inhoudelijk. Zozijn maandelijkse voortgangscontroles aanbevolen alsmede
jaarlijkse volledigheids-enplausibiliteitscontroles,waarbijdemeetreeksen wordengecontroleerd.Ookhetinstellen vaneengebruikersoverleg eneengoedecommunicatie met gebruikers
isaanbevolen omproblemen enwensenineenvroegstadium teondervangen.Tenaanzien
vanhetgegevensbeheer zijnorganisatorische aanbevelingengedaanspecifiek gerichtopde
RDIJ-organisatie.Ookisaanbevolenomdecompetenties,methodenenprocedures tebeschrijvenenvastteleggenineenzogeheten procedureboek.
Geconcludeerd istenslottedathetgebruikvandegegevensnognietoptimaalwas.Derelatie
metdedagelijkse beheerspraktijk vandedirectieIJsselmeergebied werdvoornamelijk gelegd
viahetjaarlijkse beheersverslag.Aanbevolenisomjaarlijks terapporterenoverdemeetresultaten,ineengeaggregeerdevorm,bijvoorbeeld ineenRapportWaterkwaliteit.Hiermeewordt
nietalleeneenoverzichtvandewaterkwaliteitsontwikkelingen inhetbeheersgebiedopgesteldenbekendheid hieraangegeven.Ookwordtzoafgedwongen datdatdemeetgegevens
tijdigbeschikbaar komen.
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zwevende stof

totaal stikstof
locatieRpaar
waarde

chloride
locatiepaar

Rwaarde

locatiepaar

Rwaarde

IJ1-IJ24
IJ1-IJ23
IJ1-IJ2

0.860

IJ1-IJ24

0.977

0.847

IJ1-IJ23
IJ1-IJ2

0.872

IJ23-IJ24
IJ23-IJ2

0.910

IJ1-IJ2
IJ1-IJ24
IJ24-IJ2
WOL6-VEL5.3

0.380
0.677
0.741
0.757

IJ2-IJ24
PWNAND-IJ24
PWNAND-IJ44
IJ43-IJ44

0.844

IJ43-IJ45
IJ45-IJ44
E129-NUL9
VEL5.3-VEL8
WOL6-VEL8

0.941

0.865

IJ23-IJ24
I]23-IJ2

0.886

IJ2-IJ24

0.881

IJ43-IJ45
IJ43-IJ44
IJ43-K12

0.819

IJ44-IJ45
IJ44-K12

0.846

K12-IJ45

0.878

G125-E129

0.731

0.917

0.748
0.859

0.800

NUL9-E129 0.804
WOL6-VEL8 0.727
VEL5.3-VEL8 0.846
Tabel1:

0.838

IJl-I]2

O.7OO

0.794

0.819
0.799
0.888

0-795
0.822
0.845

Resultaten locatieonderzoek

LocatieparenwaarvoorlocatiemodellenzijnopgesteldendebijbehorendeR-waardediedecorrelatietussen
gemodelleerdeengemetcnwaardenvoorstelt.

HetIJssclmeergebiedmetallewaterkwaliteitsmeetpunten.Declustersgevendepunten
aanwaartussencorrelatieszijnbekekenen
eventueellocatiemodellenzijnopgesteld.

gebruikt. Bij dieoptimalisatie is voor her
vinden van relaties tussen meetpunten en het
opstellen van locatiemodellen gebruik
gemaakt van de relatiefconventionele, lineaire
Auto-Regressive-eXogeneous (=ARX)modellering.
Met een locatiemodel worden twee of
meetdere locaties alsfunctie van elkaar
beschreven.Met gegevens van het ene punt
kan dan door middel van het locatiemodel het
gedragop het andere punt voorspeld worden.
DeconventioneleARX-modellen veronderstellen een lineair verband tussen de verklarende
(invoer)variabelen en de te verklaren
(uitvoer)variabelen. In de situatie dat er een
niet-lineair verband bestaat, kan eenARXmodel een minder goede relarie vinden dan er
in werkelijkheid is.
Voor elk locatiepaar dat een significante
(correlatiecoëfficiënt tussen 0.90 en 1.00) ofeen
potentieel significante (correlatiecoëfficiënt
tussen 0.75en 0.90)correlatie oplevert met
(kruis)correlatieberekeningen iseen lineair
ARX-modelopgesteld. Met behulp vanARXmodellen ishet in principe mogelijk relaties te
leggen met externe factoren zoals temperatuur, stromingspatronen en dergelijke. Dit is
met eenvoudige correlaties minder goed te
realiseren.

WI I J * M k n M r o * b l * d
r . Kan dn puni vooraaakl wo.dan dno' andere punier
VROJWZD(U23) - vwuerkwajileitamaefcunt (MWTL ar

parameteriseren van het model en de (onafhankelijke) validatieset dient voor de validatie
van het gedefinieerde model.De betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid van elk locatiemodel is beoordeeld door de mate van correlatie
tussen modeluitkomsten en werkelijk gemeten waarden (R-waarde: hoegroter hoe berer
de modeluitkomsten de werkelijkheid benaderen), spreidingsdiagrammen en normaalwaarschijnlijkheidsgrafieken. Bij een spreidingsdiagram worden gemeten waarden
uitgezet tegen de met het model berekende
waarden.Demate waarop deze op een rechte
lijn ligt bepaalt in feite denauwkeurigheid en
de betrouwbaarheid van het model. Een
normaalwaarschijnlijkheidsgrafiek geeft
informatie ovet de lineariteit van het locatiemodel.

0.874

Bij het locatieonderzoek iseerst een dataverkenning toegepast met (kruis)correlatieberekeningen tussen meetreeksen. Hiermee zijn
de correlatiecoëfficiënt, significantie en het
vertragingseffect tussen locaties bepaald. De
eerste is beter geschikt voor niet normaal
verdeelde gegevens, wat in het onderhavige
onderzoek het geval bleek tezijn. Vervolgens
zijn locatiemodellen opgesteld. Voor het locatieonderzoek isuitgegaan van de aanpak die
bij de optimalisatie van het routinematig
landelijk waterkwaliteitsmeetnet in 1992is

A/b.1:

totaal fosfaat
locatie- Rpaar
waarde

Het valideren van de modellen is voornamelijk gericht op de vergelijking tussen meerwaarden en de door het locatiemodel berekende waarden.Voor een goede validarie isde
beschikbare dataset opgesplitst in een calibratiedeel en een validatiedeel die beiden representatiefzijn voor het te modelleren probleem.
Decalibratieset dient voor het definiëren en

Bij de berekeningen zijn voor chloride en
totaal-stikstofenkele significante kruiscorrelaties tussen locaties op het IJsselmeer gevonden. Voortotaal fosfaat en zwevende stof
gebeulde dit in iets mindere mate.
Voorelk paar significant of potentieel
significant samenhangende meetlocaties is
een locatiemodel opgesteld (tabel 1).De relatie
tussen de concentratie chloride op de locaties
Den Oever (IJl)en Munnikplaat (IJ24) geeft
een zeer goede correlatie (R=o.977)tussen de
gemeten gegevens bij Den Oever en degemodelleerde gegevens met locatiemodel Den
Oever =AR(Munnikplaat) (afbeeldingen 2en
3).Het locatiemodel en de coirelatie tussen
deze twee locaties iseruir gelicht als voorbeeld
voorARX-modellering.
Afbeelding 2toont een spreidingsdiagram
van gemeren chloride-waarden bij Den Oever
uitgezet tegen gemodelleerde waarden als
functie van degemeten waarden bij Munnikplaat. Het isduidelijk dat gemeten en gemodelleerde waarden goed op elkaar lijken en dus
ook weer de lineariteit van de modellen onderschrijven. In afbeelding 3 zijn de gemeten en
gemodelleerde reeks tezien. Demeetreeks is
door een verticalestreepgescheiden, waarvan
linksgebruikt is voor de calibratie van het
model en rechrs voor de validatie.
Voordevijfonderzochte parametersjs een
algemeen beeld tezien in de vier clusters waarvan de locaties goed met elkaar correleren:
groep 1 IJsselmeer-noord:Den Oever,
Kornwerderzand, Vrouwezand en Munnikplaat,
groep 2 IJsselmeer-zuid:Valvan Urk,
Krabbersgat buiten en Houtribhoek,
groep 3randmeren-oost: Woldetwijd
midden, Veluwemeer Harderhaven buiten,
Veluwemeer midden en Veluwemeer SpijkH 2 0 # 172000 19
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A/b. 2:

Spreidingsdiagramwaarinchloride-concentraties,herekendvoorDenOevermeteenARX-locatiemodelahfunctie
vanMunnikplaat,zijnuitgezettegenmeetwaardenvan
chlorideopdezelfdelocatie.

strand, groep4randmeren-midden: Eemmeer
Eemmeerdijk enNuldernauw Nulderhoek.
Dit betekent dat deconcentratie van een
parameter op elk punt uit een groep berekend
kan worden met behulp van de concentraties
op deandere punten uit degroep met behulp
van een gecalibreerd en gevalideerd locatiemodel voor die specifieke locatie.

Kunstmatige neurale netwerken
Modelleren met behulp van kunstmatige
neurale netwerken (KNN) iseen goede manier
alsvoldoende representatieve gegevens
beschikbaat zijn, waarbij het gaat om een relatiefcomplex probleem en het vooraf niet
duidelijk isofde te modelleren relaties lineair
ofniet-lineair zijn. In deze studie waren over
het algemeen voldoende meetgegevens
beschikbaar. De mogelijkheid om met behulp
van kunstmatige neutale netwerken meerdere
locaties,die onderling lineair of niet-lineair
samenhangen in ruimte en tijd, op te nemen
in een model en tevens gelijktijdig op diverse
locaties voorspellingen te verrichten,gafde
eventuele bruikbaarheid van KNN aan. Het
uiteindelijke model bestaat uit een stelsel
wiskundige vergelijkingen en kan eenvoudig
worden omgezet in een operationeel model
dat doot iedereen kan worden bediend.
Het gebruik van kunstmatige neutale
netwetken is in deze studie toegepast om
enerzijds de resultaten van het conventionele
statistisch ondetzoek te bevestigen en/ofte
versterken en anderzijds om ervaring op te
doen met betrekking tot de bruikbaarheid van
deze techniek bij deoptimalisatie van meetnetten en monitoting.
Voorde parameter chloride isvoor elk
paar locaties waar eenARX-model voor is
opgesteld ook een KNN-model gemaakt
(tabel 2).Chloride isgekozen, omdat in deze
20 H 2 0 # 17-1000

A/b.3:

GemetenwaardenvanchloridevoorDenOeverenberekendewaardenmeteenARX-locatiemodel,alsJunctievanMiinnikplaatgcdurcndcvijfjaar. Deverticalelijnscheidtdecalibrarie-en
validatieset.

reeks de minste hiaten voorkwamen en dus
her meest geschikt wasvoor het modelleren
met behulp van kunstmatig neutale netwerken.De hieruit voortkomende modellen zijn
op dezelfde manier gevalideerd als hetARXmodel. Het eerstedeel van degegevensreeks is
gebruikt voor calibratie van het model en het
tweede deel van degegevens voor validarie
(afbeelding 5).Voorde relatie Krabbersgat
Buiten (IJ44)metAndijk (PWNAND),gemodelleerd met het model Krabbersgat Buiten
(IJ44)= KNN (Andijk),laten de spreidingsdiagram (afbeelding 5)en R-waarde (tabel 2)zien
dat ereen goedecorrelatie bestaat tussen
gemeten en gemodelleetde waarden.
Bij het vergelijken van deR-waarden van
ARX-modellen en KNN-modellen is duidelijk

te zien dat KNN hierbij hoger scoort.Dit betekent dat de KNN-modellen de situaties beter
beschrijven dan deARX-modellen. Hieruit kan
worden opgemaakt dar het toepassen van
KNN als locatiemodel ovet het algemeen
betere resultaten laat zien dan de lineaireARXmodellen. Hiermee kunje zeggen dat de
eerdergenoemde locarieclusteringen dus
bevestigd en zelfs sterker aangetoond zijn met
KNN. Gezien het beperkte aantal beschikbare
gegevens moer deze conclusie overigens met
enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
Door her inventariserende karakter van de
KNN-studie binnen de optimalisatiestudie
zijn vooralsnog alleen de alaangetoonde lineaire correlaties gebruikt voor modelleren met
behulp van KNN. Hierdoor kon niet worden
aangetoond dat KNN behalve een goede

Eenkunstmatig neuraal netwerk iseen wiskundige techniek, waarmee relaties kunnen
wotden gemodelleerd tussen parameters met bekende in-en uitvoergegevens. Hetgaat iteratiefop zoek naar de best passende relatie tussen in- en uitvoergegevens. Het netwerk bestaat
uit minimaal twee'lagen' met neuronen,
(rekenelementen) waarvan laag 1 de inputAjb.4:
Schematischeweergavevandewerkingvan
gegevens voorstelt en laag 2 de neutonen
eenkunstmatigneuraalnetwerk.
waarin degegevens worden omgewerkt tot
uitvoergegevens.Neuronen zijn afgeleid
van neuronen in de hersenen waarin inkomende prikkels worden omgezet in een
uitgaande teactie.Er kunnen ook één of
meer 'verborgen' lagen neuronen zijn,
waarin vergelijkbare berekeningen worden
gedaan als in laag 2.Vervolgens worden deze
gegevens met debekende uitvoergegevens
vetgeleken en op basis van deze verschillen
worden de parameters in-het model aangepast, totdat het verschil tussen berekende en
bekende uitvoergegevens minimaal isgeworden. Het vootdeel van een kunstmatig neuraal
netwerk boven een andere statistische modelleringstechniek is,dat ervan tevoren niet hoeft te
worden aangegeven ofde te modelleren relatie lineair isof niet.
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Spreidingsdiagramwaarinchloride-concentraties,herekendvoorDenOevermeteenARX-locatiemodelahfunctie
vanMunnikplaat,zijnuitgezettegenmeetwaardenvan
chlorideopdezelfdelocatie.

strand, groep4randmeren-midden: Eemmeer
Eemmeerdijk enNuldernauw Nulderhoek.
Dit betekent dat deconcentratie van een
parameter op elk punt uit een groep berekend
kan worden met behulp van de concentraties
op deandere punten uit degroep met behulp
van een gecalibreerd en gevalideerd locatiemodel voor die specifieke locatie.

Kunstmatige neurale netwerken
Modelleren met behulp van kunstmatige
neurale netwerken (KNN) iseen goede manier
alsvoldoende representatieve gegevens
beschikbaat zijn, waarbij het gaat om een relatiefcomplex probleem en het vooraf niet
duidelijk isofde te modelleren relaties lineair
ofniet-lineair zijn. In deze studie waren over
het algemeen voldoende meetgegevens
beschikbaar. De mogelijkheid om met behulp
van kunstmatige neutale netwerken meerdere
locaties,die onderling lineair of niet-lineair
samenhangen in ruimte en tijd, op te nemen
in een model en tevens gelijktijdig op diverse
locaties voorspellingen te verrichten,gafde
eventuele bruikbaarheid van KNN aan. Het
uiteindelijke model bestaat uit een stelsel
wiskundige vergelijkingen en kan eenvoudig
worden omgezet in een operationeel model
dat doot iedereen kan worden bediend.
Het gebruik van kunstmatige neutale
netwetken is in deze studie toegepast om
enerzijds de resultaten van het conventionele
statistisch ondetzoek te bevestigen en/ofte
versterken en anderzijds om ervaring op te
doen met betrekking tot de bruikbaarheid van
deze techniek bij deoptimalisatie van meetnetten en monitoting.
Voorde parameter chloride isvoor elk
paar locaties waar eenARX-model voor is
opgesteld ook een KNN-model gemaakt
(tabel 2).Chloride isgekozen, omdat in deze
20 H 2 0 # 17-1000

A/b.3:

GemetenwaardenvanchloridevoorDenOeverenberekendewaardenmeteenARX-locatiemodel,alsJunctievanMiinnikplaatgcdurcndcvijfjaar. Deverticalelijnscheidtdecalibrarie-en
validatieset.

reeks de minste hiaten voorkwamen en dus
her meest geschikt wasvoor het modelleren
met behulp van kunstmatig neutale netwerken.De hieruit voortkomende modellen zijn
op dezelfde manier gevalideerd als hetARXmodel. Het eerstedeel van degegevensreeks is
gebruikt voor calibratie van het model en het
tweede deel van degegevens voor validarie
(afbeelding 5).Voorde relatie Krabbersgat
Buiten (IJ44)metAndijk (PWNAND),gemodelleerd met het model Krabbersgat Buiten
(IJ44)= KNN (Andijk),laten de spreidingsdiagram (afbeelding 5)en R-waarde (tabel 2)zien
dat ereen goedecorrelatie bestaat tussen
gemeten en gemodelleetde waarden.
Bij het vergelijken van deR-waarden van
ARX-modellen en KNN-modellen is duidelijk

te zien dat KNN hierbij hoger scoort.Dit betekent dat de KNN-modellen de situaties beter
beschrijven dan deARX-modellen. Hieruit kan
worden opgemaakt dar het toepassen van
KNN als locatiemodel ovet het algemeen
betere resultaten laat zien dan de lineaireARXmodellen. Hiermee kunje zeggen dat de
eerdergenoemde locarieclusteringen dus
bevestigd en zelfs sterker aangetoond zijn met
KNN. Gezien het beperkte aantal beschikbare
gegevens moer deze conclusie overigens met
enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
Door her inventariserende karakter van de
KNN-studie binnen de optimalisatiestudie
zijn vooralsnog alleen de alaangetoonde lineaire correlaties gebruikt voor modelleren met
behulp van KNN. Hierdoor kon niet worden
aangetoond dat KNN behalve een goede

Eenkunstmatig neuraal netwerk iseen wiskundige techniek, waarmee relaties kunnen
wotden gemodelleerd tussen parameters met bekende in-en uitvoergegevens. Hetgaat iteratiefop zoek naar de best passende relatie tussen in- en uitvoergegevens. Het netwerk bestaat
uit minimaal twee'lagen' met neuronen,
(rekenelementen) waarvan laag 1 de inputAjb.4:
Schematischeweergavevandewerkingvan
gegevens voorstelt en laag 2 de neutonen
eenkunstmatigneuraalnetwerk.
waarin degegevens worden omgewerkt tot
uitvoergegevens.Neuronen zijn afgeleid
van neuronen in de hersenen waarin inkomende prikkels worden omgezet in een
uitgaande teactie.Er kunnen ook één of
meer 'verborgen' lagen neuronen zijn,
waarin vergelijkbare berekeningen worden
gedaan als in laag 2.Vervolgens worden deze
gegevens met debekende uitvoergegevens
vetgeleken en op basis van deze verschillen
worden de parameters in-het model aangepast, totdat het verschil tussen berekende en
bekende uitvoergegevens minimaal isgeworden. Het vootdeel van een kunstmatig neuraal
netwerk boven een andere statistische modelleringstechniek is,dat ervan tevoren niet hoeft te
worden aangegeven ofde te modelleren relatie lineair isof niet.
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Gemeten waarden van chloride voor Krabbersgat Buiten (IJ44) en berekende waarden met een

kend voor Krabbersgat Buiten (IJ44) met een KNN-Iocatie-

KNN-locatiemodel, alsJunctie van Andijk (PWN AND)gedurende vijfjaar. De verticale lijn

model alsjunctie van Andijk (PWN AND), zijn uitgezet

scheidt de calibratie- en validaticset.

tegen de meetwaarden van chlonde op dezelfde locatie.

bijdrage aanhetmodelleren vanlineairerelatiesjuist eengoedebijdrage kanleverenaan
niet-lineairerelaties.
Conclusies
Inhetstatistisch onderzoekzijn meerdere
locatiecombinaties gevonden,waarbijeen
duidelijke relatiekonworden aangetoond
russendebetreffende locaties.Dezelineaire
verbandenzijn onderbouwd middelsARXlocatiemodellering.Vervolgenszijn correlaties
voordeparameterchlorideherbevestigden
versterkt middelsmodelleringmetbehulpvan
kunstmatige neuralenetwerken.Aandehand
vandezestatistischestudiezijnglobaalvier
clusters metsamenhangende locatiesonder-

Tabel 2:

Vergelijking van de R-waarden voorARX- en
KNN-locatiemodellcn voor chloride. De
vetgedruktegetallcngeven de beste correlatiesweer tussengemeten engemodelleerde
waarden.

chloride
locatiepaar
IJ1-IJ24
IJ1-IJ23
IJ1-IJ2
IJ23-IJ24
IJ23-IJ2
IJ2-IJ24
PWNAND-IJ24
PWNAND-IJ44
IJ43-IJ44
IJ43-IJ45
IJ45-IJ44
E129-NUL9
VEL5.3-VEL8
WOL6-VEL8

R-waarc e
ARX
KNN
0-977
0.872
0.838
0.9ro
0.794
0.844
0.819
0.799
0.888
0.941
0.795
0.822
0.845
0.874

0.951
0.901
0.912
0.922
0.865
0.907
0.889
0.884
0.921
0.938
0.867
0.872
0.895
0.909

scheiden:IJsselmeer-noord,IJsselmeermidden,randmeren-oost en randmerenmidden.Opbasisvanditstatistisch onderzoek,gecombineerd metdekwaliteitvande
meetreeksen ishetadviesomdevolgendelocatiesuitdeclustersaantehouden:IJsselmeernoordVrouwezand (IJ23),IJsselmeer-midden
Houtribhoek (IJ45),randmeren-oost Wolderwijd midden(WOLtï),Veluwemeer midden
(VEL8)enrandmeren-midden Eemmeer,
Eemmeerdijk(E129J.
Meteengoedgecalibreerd engevalideerd
ARX- ofKNN-modelkunnen voordeandere
locatiesuitdeclustersdeconcentraties vande
parameters berekend worden.

tijdwinst enkostenbesparingopleverenalsze
operarioneelwordengemaakt.Devolgende
stapinditonderzoekvandedirectieIJsselmeergebied vanRijkswaterstaat ishetoperationeelmakenvandemodellen. *

HetgebruikvanKNNinhet locatieonderzoekiszinvolgebleken.Derelaties beschreven
doorARX-modelleringzijn ineenaantal
gevallendoorhetKNN-model sterkerbevestigd.Indezegevallen kanhetgoed mogelijk
zijndatwe,naasteenduidelijk lineairerelatie,
deelsookmeteenniet-lineaire relatiete
makenhadden.Hetmodelleren vanKNNis
echteralleen toegepast oplocatieswaarvan
duidelijk eenlineairerelatiesignificant was
aangetoond.Doorherinventariserende karaktervandeKNN-studie iserjuist voorbij
gegaanaandegevallenwaarinKNNmeerwaardekanopleverenindegevallen waarin
niet-lineaire relatieseenrolspelen.Het
toepassenvanKNNalslocatiemodelzouer
ooktoekunnen leidendatmeerlocaties
kunnen wordensamengenomen dannu het
gevalisgeweest.Complexerelaties kunnen
eenvoudigerwordenopgesteld metKNN-dan
metARX-modellering.Uitdestudieblijkt dat
KNN-modelleringgoedtegebruiken isbij
monitoringvanoppervlakrewater,zekerals
hetgaatomzulkecomplexesystemenalshet
IJsselmeergebied.DeKNN-modellendiein
dezestudiezijnopgesteld zulleneengrote

Box G. en G.Jenkins [1976).Time seriesanalysis, forecasting
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