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0.

Introductie

0.1

De gegevens

De eerste fase van een geostatistisch onderzoek is altijd de analyse van de ruimtelijke
structuur; dit wil zeggen het bepalen van de hoofdkenmerken op grond waarvan het
gebied geografisch verklaard kan worden.
Deze analyse bestaat uit de volgende drie stappen:
•
•

het controleren van de gegevens en een 'gevoel' krijgen voor het probleem
het berekenen van een experimentele ruimtelijke structuur

•

het fitten van een wiskundig model aan de experimentele ruimtelijke structuur

Nadat de gegevens verzameld zijn en in een computer gestopt, moeten ze eerst op juist
heid gecontroleerd worden. Dit houdt in dat numerieke fouten gecorrigeerd moeten
worden en dat er enkele elementaire statistieken berekend moeten worden (gemiddelde,
variantie, histogram). Met behulp van deze statistieken kunnen dan eventuele 'vreemde'
waarnemingen nog eens extra gecontroleerd worden.
Maar het meest belangrijke is dat de geostatisticus zichzelf vertrouwd moet maken met
de gegevens en het probleem dat opgelost moet worden. Veel fouten worden in
geostatistische studies gemaakt omdat de geostatisticus de achtergronden van het
probleem niet duidelijk heeft begrepen of omdat hij sommige essentiële zaken over het
hoofd heeft gezien.
Aan het begin van een geostatistisch onderzoek moet er contact gezocht worden met
een van de onderzoekers, die zich bezig gehouden hebben met het verzamelen van de
gegevens. Van deze persoon kan men dan te weten komen:
•
•

welke soort van steekproef nemen gebruikt is,
of het ondezochte gebied homogeen is,

•

of er met voorkeur steekproeven genomen zijn op gebieden waar hoge waardes
voorkomen

Het kan voorkomen, dat indien er aan een of meer van bovenstaande factoren geen
aandacht wordt besteedt aan het begin van het onderzoek, al het werk nogmaals
opnieuw gedaan moet worden.
Omdat één van de basisaannames binnen de geostatistiek is dat de gegevens uit een
homogene populatie moeten komen, moeten er eerst enkele simpele statistische testen
uitgevoerd worden, voordat een experimenteel variogram berekend kan worden. Het
gemiddelde, de varianties en correlaties moeten berekend worden. Met behulp van
histogrammen kunnen 'uitschieters' in de gegevens herkend worden en kan er bekeken
worden of er meer dan één modus is. Indien er meerdere pieken in de histogrammen te
zien zijn, zullen de gegevens nogmaals gecontroleerd moeten worden om te zien of zij
afkomstig zijn uit een homogene populatie. Vervolgens moeten de gegevens grafisch
weergegeven worden om te controleren of er niet-homogene gebieden of abnormale
lage of hoge waarden voorkomen. Soms kunnen deze waarden namelijk gezien worden.
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terwijl dit niet uit een histogram blijkt. Hoewel al deze testen tamelijk veel tijd vergen, zijn
ze heel belangrijk. Het is namelijk beter om in het begin iets meer tijd aan het onderzoek
te besteden, dan het later helemaal opnieuw uit te moeten voeren.

0.2

De geregionaliseerde variable

Omdat de informatie over het te onderzoeken verschijnsel gebrekkig is, moet er een
model gevonden worden om conclusies te kunnen trekken over die delen waar geen
steekproeven genomen zijn.
Aangezien een schatting gewenst is van zowel een waarde zelf als van de variantie, zou
er gebruikt gemaakt kunnen worden van enkele van de bekende statistische methodes
zoals TREND SURFACE ANALYSIS. De impliciete aanname van dit soort regressiemodellen
is, dat het te onderzoeken oppervlak gekenmerkt kan worden door een 'nette' simpele
deterministische functie (bv. een polynoom) plus een random foutcomponent. 'Random'
wil in dit verband zeggen, dat de fout onafhankelijk is van de plaats en onafhankelijk van
de functie.
Het probleem is dat de meeste natuurlijke variabelen een belangrijke hoeveelheid variatie
op kleine schaal vertonen naast de trends op grote schaal. Deze trends op grote schaal
kunnen beschreven worden door deterministische functies. Indien vastgehouden wordt
aan het ongecorreleerd zijn van fouten, zal de functie zeer veranderlijk zijn.
Dit suggereert dat het beter is om correlaties tussen waarden op verschillende afstanden
van elkaar toe te staan. Dit is het basisidee achter de geostatistiek.
De term 'geregionaliseerde variabele' is gekozen door Matheron om de twee
ogenschijnlijk tegensprekende aspecten van deze type variabelen te benadrukken:
•
•

een random aspect, welke de locale onregelmatigheden bepaald, en
een gestructureerd aspect, welke de 'grote schaal' tendensen van het verschijnsel
weergeeft.

De gebruikelijke statistische modellen plaatsen al het willekeurige in de foutterm van de
functie, terwijl het structurele gedeelte in de deterministische term geplaatst wordt. Dit
is niet altijd realistisch. Een betere manier om de realiteit te representeren is om
willekeurigheid te introduceren in termen van schommelingen rond een vast niveau. Dit
vaste niveau kunnen we 'drift' noemen om mogelijke verwarring met de term 'trend' te
vermijden.
Schommelingen zijn niet noodzakelijkerwijs 'fouten', maar kunnen ook degelijke ken
merken van het verschijnsel zijn. De eerste opdracht in een geostatistiche studie is om de
structuren van deze kenmerken te identificeren, vandaar de naam 'structurele analyse'.
Hierna kan de geostatisticus verder met het oplossen van verschillende soorten van
schattingsvraagstukken.
Om enige verwarring te vermijden wordt hier een duidelijk onderscheid gemaakt tussen:
•
•

de geregionaliseerde variabele, wat de werkelijke variabele is, die onderzocht wordt,
en het model, dat gebruikt wordt om deze variabele te representeren.
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0.3

Random functies

De waargenomen waarde z(x) in ieder gegevenspunt x wordt beschouwd als de uitkomst
van een stochast ZM, waarvan het gemiddelde in punt* de 'drift' ,m(x) genoemd wordt.
In punten waar geen metingen zijn gedaan zijn de waarden z(x) goed gedefinieerd maar
onbekend. Zij kunnen gezien worden als de uitkomsten (of realisaties) van de
corresponderende stochasten Z(x). In wiskundige termen wordt de familie van al deze
stochasten een random functie genoemd.
Een random functie wordt gekarakteriseerd door zijn ruimtelijke verdeling, bv. door de
gezamelijke verdeling van iedere verzameling van variabelen Z(xi), Z(x2),..2(x^, voor
iedere k en voor alle punten xi, x2,...xfc. Er kan niks gedaan worden met dit model,
tenzij er enkele aannames gemaakt worden over de karakteristieken van deze
verdelingen. Omdat er slechts één realisatie beschikbaar is, moeten er bv. aannames
gemaakt worden over de statinorariteit. Ditzelfde probleem komt voor bij
geregionaliseerde variabelen. Wat kan er gezegd worden over een geregionaliseerde
variabele naar aanleiding van één realisatie waarbij z(x) = 34 ?

0.4

Stationairiteit en intrinsieke hypothese

In de statistiek is het gebruikelijk om aan te nemen dat de RV stationair is; d.w.z. dat zijn
verdeling invariant is onder translaties. Op dezelfde manier is een random functie
homogeen, en is zijn verdeling invariant onder translaties. Dit maakt statistische
interferentie mogelijk. In het uiterste geval vereist stationariteit dat alle momenten
invariant zijn onder translaties. Dit kan echter niet geverifieerd worden door het
beperkte aantal experimentele gegevens, dus wordt er in de geostatistiek slechts vereist
dat de eerste twee momenten (het gemiddelde en de covariantie) constant zijn. Deze
twee gemiddelden zijn namelijk voldoende om lineaire schattingen te doen.
Dit wordt de 'zwakke' of ook wel de tweede orde stationairiteit genoemd. Er wordt dus
geëist:
•

De verwachtingswaarde (of het gemiddelde) van de functie Z(x) is constant voor alle
punten x.
Dus: E [Z(x)] = m(x) = m is onafhankelijk van x.

•

De covariantiefunctie tussen ieder tweetal punten x en x + h is onafhankelijk van x.
Deze functie hangt slechts af van de vector h.
Dus: E LZ(x) - m][Z(x + h) - m] = E [Z(x)Z(x + h)] - m2 = C(h)

In het bijzonder geldt er wanneer h = 0, dat de covariantie teruggebracht wordt tot de
'normale' variantie van Z(x). Deze moet uiteraard ook constant zijn.
Het komt in de praktijk vaak voor, dat er niet voldaan kan worden aan deze aannames.
Wanneer er een duidelijke trend is, kan niet aangenomen worden dat de gemiddelde
waarde constant is. Later zal duidelijk worden hoe er met trends omgegaan moet
worden. Maar zelfs in deze gevallen is het niet noodzakelijk dat de variantie en de
covariantie bestaan. Een duidelijk voorbeeld was gevonden door Krige (1978) voor
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goudgehaltes in Zuid-Afrika. Op zowel theoretische als praktische gronden was het
geoorloofd de hypothese te verzwakken.
Onder de 'intrinsieke hypothese' wordt verstaan dat de toenames van de functie zwak
stationair zijn; dit wil zeggen dat het gemiddelde en de variantie van de toenames Z(x +
h) - Z(x) bestaan en onafhankelijk zijn van het punt x.
E[Z(x+h)-Z(x)] = 0

intrinsieke hypothese
met gemiddelde gelijk aan 0

Var[Z(x+h)-Z(x)] = 2 7(h)

Merk op dat het gemiddelde van de toenames ook niet van h afhangt; deze is gelijk aan
0, wat betekent dat er geen drift is.
De functie y(h) wordt het semi-variogram genoemd (in het kort variogram).
We zullen later zien, dat als een Random Functie stationair is, er een verhouding is tussen
het variogram y(h) en de covariantie C(h). Een tweede punt dat we later zullen zien is
dat we de variantie van iedere lineaire combinatie:
nj.Z(xj)
uit kunnen rekenen in termen van of het variogram of de covariantie. Random functies,
die stationair zijn voldoen altijd aan de intrinsieke hypothese, maar het omgekeerde
hoeft niet waar te zijn.
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1.

Het variogram

1.1

Eigenschappen

Een variogram meet de gemiddelde variabiliteit tussen twee punten x en x + h als functie
van de afstand h. Een variogram van een intrinsieke random functie wordt gedefinieerd
door de volgende relatie:
7(h)

= 0.5 Var[Z(x+h)-Z(x)]

Omdat aangenomen is dat het gemiddelde van Z(x+h)-Z(x) gelijk is aan 0, is y(h) gelijk aan
de verwachte waarde van de gekwadrateerde verschillen. Dus:
7(h)

= 0.5 E[Z(x+h)-Z(x)]2

Hier verwijzen x en x+h naar punten in een n-dimensionale ruimte (n = 1, 2 of 3). Als n
bijvoorbeeld gelijk is aan 2, (d.w.z. er wordt in het platte vlak gewerkt), dan stelt x het
punt (Xf, X2> voor en is h een vector (hp h2)- Omdat y(-h) = y(h), is een variogram een
functie van de lengte van de vector h en zijn richting. Een variogram geeft bij een vaste
hoek aan hoe verschillend de gegevens in punten worden, als de afstand tussen deze
punten toeneemt. Indien de hoek veranderd wordt, onthult het variogram
richtingskenmerken van het verschijnsel, zoals anisotropie.
De grafiek van y(h) uitgezet tegen h laat het volgende zien:
•

De grafiek begint in 0 (als h = 0, dan Z(x+h) = Z(x))

•
•

De grafiek is over het algemeen stijgend met h
De grafiek stijgt tot aan een zekere grens, welke de 'sill' genoemd wordt en blijft
daarna constant. De grafiek kan echter ook blijven stijgen.

Deze drie eigenschappen zullen nu nader bekeken worden.

Gedrag nabij de oorsprong
Het gedrag van kleine h-waarden is gerelateerd aan de continuiteit en de ruimtelijke
regelmatigheid van de variabele.
Vier types van gedrag nabij de oorsprong worden getoond in Figuur 1.1.
a

Parabolisch. Deze vorm toont aan dat de geregionaliseerde variabele zeer
continu is. Tevens is de geregionaliseerde variabele differentieerbaar.

b

Lineair. In dit geval is de geregionaliseerde variabele continu maar niet
differentieerbaar.
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c

Discontinu in de oorsprong. Dit wii zeggen dat j(h) niet naar y(0) gaat,
wanneer h naar 0 gaat. Dit betekent dat de geregionaliseerde variabele zeer
onregelmatig is op de korte afstand. Veel variabelen zijn van dit type. De sprong
in de oorsprong wordt een 'nugget effect' genoemd, aangezien dit voor het
eerst opgemerkt werd in de goudmijnen in Zuid-Afrika, alwaar het in verband
werd gebracht met de aanwezigheid van goudklompjes (nuggets of gold) in de
goudertsen. Daar schiet het goudgehalte plotseling van nul net buiten het
goudklompje naar een hoge waarde binnen het goudklompje.
Het is gemakkelijk om de term 'nugget effect' toe te passen op deze soort van
korte afstand variaties, zelfs als bekend is, dat andere factoren (bv. de micro
structuur, meetfouten of locatiefouten) er de oorzaak van zijn.

d

Constant. Dit is het geval bij pure willekeurigheid of white noise. De
geregionaliseerde variabelen Z(x+h) en Z(x) zijn dan ongecorreleerd voor alle
waardenvan h. Het maakt dan niet uit of de h grote waarden of kleine waarden
hebben. Dit is het uiterste geval van een totaal gebrek aan (ruimtelijke)
structuur.

7(h)

7(h)

7(h)

|h| -.0

m-A\h\
Ihl —• 0>

7(h)

co
nugget effect
(c)

(b)

(a)
highly continuous

discontinuous

continuous

(d)
purely random

Figuur 1.1: Het gedrag van een variogram in de buurt van de oorsprong.

Range en beïnvloedingsgebied
De mate van stijging van het variogram in verhouding tot h laat zien hoe snel de invloed
van een steekproefmonster afneemt in verhouding tot de afstand. Een variogram bereikt
bij een zekere afstand zijn grenswaarde ('sill'). Vanaf deze kritieke afstand ('range') zijn de
steekproefmonsters onafhankelijk van elkaar. Deze afstand geeft een meer precieze
definitie van het begrip 'beïnvloedingsgebied'. De waarde van de variantie, waarbij geen
correlatie meer optreedt tussen Z(x+h) en Z(x) komt overeen met de stationaire
variantie:
y(h)

= 0.5 Var[Z(x+h) - Z(x)]
= 0.5 [Var(Z(x+h)) + Var(Z(x))]
= Var(Z(x))
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Figuur 1.2: Begrensde en onbegrensde variogrammen.

Niet alle variogrammen bereiken een sill. Zie hiervoor bijvoorbeeld de rechterFiguur in
Figuur 1.2. Hier blijft tfh) toenemen, wanneer h blijft toenemen. Dit is een fundamenteel
verschil tussen een variogram en de covariantie. De covariantie bestaat alleen voor
stationaire variabelen en is begrensd.

Geneste structuren
De range hoeft niet hetzelfde te zijn in alle richtingen. Dit laat zuiver de anisotropie zien
van het te onderzoeken verschijnsel. Sterker nog; zelfs voor een vaste richting is het
mogelijk om verschillende geneste structuren met verschillende ranges te hebben. Deze
werken dus met verschillende afstandsschalen. Zie de linkerfiguur in Figuur 1.3.
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Hol effect
Tussen de oorsprong en het oneindige vertoont een variogram verschillende
eigenschappen van het te onderzoeken verschijnsen zoals de aanwezigheid van geneste
structuren of periodiciteiten of een holeffect.
Een strict periodiek verschijnsel kan alleen in de 1-dimensionale ruimte bestaan. Het
theoretische variogram stijgt en daalt en is gelijk aan nul voor die afstanden die gelijk zijn
aan de (veelvouden) de periode van het verschijnsel. Een variogram kan echter ook
fluctuaties vertonen, welke niet statistisch significant zijn.

Anisotropien
Als een variogram berekend wordt voor alle paren van punten in bepaalde richtingen
(zoals Noord-Zuid of Oost-West), laat het soms verschillende soorten van gedrag zien in
bepaalde richtingen. Dit wordt anisotropie genoemd. Wanneer dit verschijnsel zich niet
voordoet, hangt het variogram alleen af van de grootte van de afstand tussen de
verschillende punten en wordt het variogram isotropisch genoemd.
Er zijn twee verschillende soorten anisotropie: geometrische en zonale anisotropie.
(a)

Geometrische (of elliptische) anisotropie.

In dit geval kan de anisotropie gecorrigeerd worden door een aanpassing van de
coördinaten. Typische situtatie worden getoond in Figuur 1.4
7(h)

4 7(h)

Figuur 1.4: Geometrische of elliptische anisotropie

In de linkerfiguur van Figuur 1.4 hebben de variogrammen dezelfde sill in alle richtingen
terwijl de ranges verschillend zijn. In de rechterfiguur van Figuur 1.4 zijn beide
variogrammen lineair, maar hebben ze verschillende hellingshoeken. Er kan een tekening
gemaakt worden van de variatie van de range (in het linkergeval) of van de hellingshoek
(in het rechtergeval) als functie van de richting. Als de curve een ellips is (in 2dimensionale ruimte), dan wordt de anisotropie geometrisch (of elliptisch) genoemd. In
dit geval transformeert een aanpassing van de coördinaten de ellips in een cirkel en
wordt de anisotropie geelimineerd.

11

2

direction 2 A
Jl y

1

direction 1
x

x

Figuur 1.5: De ellipsen met de hoofd- en bijassen in het geval van geometrische
anisotropie

De transformatie is in het bijzonder eenvoudig, wanneer de hoofdassen van de ellips
samenvallen met de coordinaatassen (linkerfiguur in Figuur 1.5). Dan geldt, indien het
variogram in richting 1 gelijk is aan 71(h), dat het algemene variogram na correctie voor
de anisotropie van de volgende vorm is:

Hierbij is k de zogenaamde anisotropie verhouding:
range 1
~ range2

0

k

hellingshoek 1
~ hellingshoek2

Wanneer een variogram berekend wordt, is het belangrijk om dit voor minstens vier
verschillende richtingen te doen. Wanneer het namelijk slechts in twee loodrecht op
elkaar staande richtingen gedaan is, kan de anisotropie totaal over het hoofd gezien
worden.
(b)

Zonale (of gelaagde) anisotropie

Er zijn complexere vormen van anisotropie. In de drie-dimensionale ruimte bijvoorbeeld,
speelt de verticale richting vaak een speciale rol. Er is hier nl. meer variatie tussen de
lagen onderling dan binnen de lagen. In zulke gevallen wordt het variogram standaard
opgedeeld in twee componenten, bijvoorbeeld een isotropische component en een
andere, verticale component:

1.2

Modellen voor variogrammen

Voordat een variogram gebruikt kan worden om dichtheden of hoeveelheden te
schatten, dient er eerst een passend wiskundig model gevonden te worden. De reden
hiervoor is, dat een variogram aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Anders blijft er
altijd het risico dat uiteindelijk een negatieve variantie berekend wordt, iets wat uiteraard
totaal niet acceptabel is.
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Variantie van toegestane lineaire combinaties
Neem een stationaire variabele ZW met zijn covariantiefunctie C(h). Soms moet een
lineaire combinatie van de gegevens gebruikt worden als schatter. Hiervoor moet dan de
variantie van lineaire combinaties als:
Z* = 5>Z(xj)
i
berekend kunnen worden.
Hieruit volgt :
Var (Z*) = £ ^XvXyC(xi - xj)
i

j

Deze uitdrukking mag niet-negatief worden, welke waarden er ook voor de punten xj
en voor de gewichten Xj genomen worden. Een functie die aan deze eis voldoet wordt
positief definiet genoemd. Omgekeerd kan iedere positief definiete functie beschouwd
worden als de covariantie van een of andere stationaire random functie.
De situatie verandert iets wanneer de variabele wel intrinsiek is maar niet stationair. In dit
geval hoeft de variantie van een willekeurige lineaire combinatie niet te bestaan; zeker is
wel, dat deze voor lineaire combinaties van toenamen moet bestaan. Deze "toegestane"
combinaties worden gekenmerkt door:
5> = 0
i
Het is duidelijk dat iedere lineaire combinatie van toenamen aan deze voorwaarde
voldoet, want bij iedere enkele toename zijn de gewichten +1 en -1 ingesloten.
Omgekeerd kan iedere lineaire combinatie die aan deze voorwaarde voldoet, geschreven
worden als een lineaire combinatie van toenamen omdat, door het kiezen van een
willekeurig punt als oorsprong, geldt:
5>Z(xj) = £^[Z(xj)-Z(0)]
i

i

Zodoendebestaat de variantie en wordt deze gegeven door:
Var [£ Xj Z(xj)] =
i

II Xj AjCov [Z(xj) - Z(0),Z(xj) - Z(0)]
i

j

Om de covariantie van toenamen te berekenen gebruiken we de identiteit:
Var [Z(x) - Z(y)] = Var (Z(x) - Z(0)] + Var [Z(y) - Z(0)]
- 2 Cov [Z(x) - Z(0), Z(y) - Z(0)]
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Met behulp van 2y(h) = Var [Z(x + h) - Z(x)], wordt verkregen:
2t(x - y) = 2y(x) + 27<y) - 2 Cov [Z(x) - Z(0),Z(y) - Z(0)]
Als uit déze vergelijking de Cov(.) opgelost wordt en dit in de vergelijking voor
Var[^ Xj Z(xj)] ingevuld wordt geeft dit:
i
Var[£ Xj Z(xj)] = X X
i

j

1

=

Wxi)+ 7<xj) * ï<xi - xj)l

X i X *i
X

j

'

+X X

ij

xi

tfxj>

^x' " XP
ij

Omdat ^Xj = 0 vervallen de eerste twee termen en blijft over:
i

Var fjT Xj Z(xj)] =
i

- II Xi Xj tfxj - xj)
i

j

Hieruit blijkt dus dat de variantie van iedere lineaire combinatie, waarvan de som van de
gewichten gelijk is aan 0, bestaat en berekend kan worden door de covarianties in de
vergelijking te vervangen door -y.
Omdat de variantie niet-negatief mag zijn, moeten variogrammodellen aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Voor iedere verzameling punten x;, X2,... xjt en voor iedere
verzameling gewichten X-j, X2,...

met ^TXj = 0 moet gelden:
i

" X X Xi Xi tfx' " xj) - 0
i

j

Indien aan bovenstaande voorwaarde voldaan is wordt -/conditioneel positief definiet
genoemd.
Merk op dat deze voorwaarde zwakker is dan de eerdere voorwaarde voor covarianties,
aan welke voldaan moest worden voor alle mogelijke verzameling van gewichten. Bij de
laatste voorwaarde wordt er een extra eis gesteld aan de gewichten, nl. dat de som van
alle gewichten gelijk moet zijn aan 0. Hieruit volgt dat de groep van toegelaten modellen
voor variogrammen groter is dan die voor covarianties. De groep van toegelaten
modellen voor variogrammen bevat begrensde variogrammen, welke verbonden zijn aan
de covarianties, j(h) = C(0) - C(h), en ook de onbegrensde variogrammen, welke geen
bijbehorende covarianties bezitten.
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Toegelaten modellen
Reeds aangetoond is, dat om te verzekeren dat de variantie van iedere lineaire combi
natie van een stationaire geregionaliseerde variabele altijd niet-negatief is, slechts
bepaalde functies gebruikt kunnen worden als covariantiemodellen. Dit moeten dan
positief definiete functies zijn. Wanneer er met intrinsieke geregionaliseerde variabelen
gewerkt wordt, kunnen alleen toegestane lineaire combinaties worden gebruikt; dit wil
zeggen dat de som van de gewichten gelijk moet zijn aan 0. In dit geval moet de functie,
die gebruikt wordt om het variogram te modelleren conditioneel negatief definiet zijn.
Het is moeilijk om te bepalen of een bepaalde functie wel of niet positief definiet is, zelfs
in een 1-dimensionale ruimte. Een functie die positief definiet is in een 2- of 3-dimensionale ruimte is ook positief definiet in een 1-dimensionale ruimte. Maar het omgekeerde
hoeft niet te gelden: de stuks-gewijze lineaire functie in Figuur 1.9 is toegelaten in de 1dimensionale ruimte maar niet in de 2- of 3-dimensionale ruimte.
Omdat het niet eenvoudig is om positief definiete functies te herkennen of te
onderzoeken of een functie positief definiet is, kan men beter een variogrammodel
kiezen uit de serie toegelaten functies in plaats van er zelf een te creëren. Een lijst van
algemeen gebruikte variogrammodellen volgt op pagina 16.

Figuur 1.9: Stuksgewijze lineair model, dat toegelaten is in 1D maar niet in 2D of
hogere dimensies.

Deze variogrammodellen kunnen optelbaar met positieve coëfficinten gecombineerd
worden om ander toegelaten modellen te verkrijgen (geneste structuren). Dit wil zeggen
dat ze bij elkaar opgeteld kunnen worden, maar dat aftrekken niet toegestaan is.
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Gebruikelijke variogrammodellen
De volgende variogrammodellen zijn toegelaten. De modellen met een sill corresponderen
met stationaire geregionaliseerde variabelen. De onbegrensde modellen komen alleen
overeen met intrinsieke variabelen.
De lijst is niet uitputtend.
1) Nuaaet effect
7(h)

= 0
=C

h =0
| h| > 0

Dit model komt overeen met een puur random verschijnsel (white noise). Er is geen
enkele correlatie tussen de waarden, ongeacht hoe dicht de punten bij elkaar liggen.
2) Sferische model

7(h) = '

C

IM lf]hl3N
a3
2 a
2 a
V

IC

|h| < a „

y-i

I h I > a.

Het sferische model is waarschijnlijk het meest algemene gebruikte model. Het heeft een
eenvoudige polynomische uitdrukking en zijn vorm past goed met wat in de praktijk vaak
waargenomen wordt: een bijna lineaire groei tot aan een zekere afstand en vervolgens
een stabilisatie. De raaklijn in de oorsprong snijdt de sill in een punt met een asafsnede
van 2a / 3. Dit kan handig zijn, wanneer een model gefit moet worden.
3) Exponentiële model

7(h) = C .1 - e
Voor praktische doeleinden kan de range genomen worden als 3a. Dit is een verschil met
het sferische model. De raaklijn in de oorsprong snijdt de sill in een punt met een
asafsnede van a.

Figuur 1.10

Exponentiële Model

Sferische Model
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Figuur 1.10 laat links het sferische variogrammodel met een sill van 1.0 en een range van
1.0 zien en rechts een exponentieel model met een sill van 1.0 en een schaalparameter a
van 0.33 (zijn praktische range is dus 1.0).
Hoewel beide modellen dezelfde sills hebben en de praktische range van het exponentiële
model gelijk is aan de werkelijke range van het sferische model, zijn zij duidelijk anders.
Het exponentiële model stijgt in het begin veel sneller, maar neigt slechts langzaam naar
zijn sill in plaats van het in werkelijkheid te bereiken.
4) Machts functies
7(h)

= |h|a

met

0 <a <

2

Het lineaire model, 7(h) = |h| , is een speciaal geval.

Macht Model a = 0.5

Macht Model a = 1.0

Figuur 1.11
5) Qauss-model
Figuur 1.11 laat machtmodellen zien voor a = 0.5 , 1.0 en 1,5 en het Gauss-model
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' hi]
7(h) = C

1 -e

V

2
a
a

De praktische range is 1.73a. Het Gauss-model staat voor een zeer continu verschijnsel.
De ervaring leert dat numerieke instabiliteit vaak verschijnt wanneer het Gauss-model
zonder een nugget effect gebruikt wordt. Zelfs een klein nugget effect leidt al tot een
duidelijke verbetering.
6) Kubische model
Dit model vertoont een parabolisch gedrag vlakbij de oorsprong en is verder in het
algemeen gelijk aan het Gauss-model. Het kubische model is echter niet oneindig vaak
differentieerbaar.
7(h)

met r =

= C ( 7r2 - 8.75r3 + 3.5r5 - 0.75r7)

als r < 1

=C

anders

h

7\ 1D hol-effect model
•M
7(h) = C .1 - e

h

met r = - en r2=

h

• cos (2jc r2 )

De waarde van X bepaalt de grootte van het hol-effect.

Merk op dat dit hol-effect model niet gebruikt kan worden in een dimensie hoger dan
1D.

8) 2D hol-effect model
- r

7(h) = C .1 - e

• Jo(2lt r2 )

h
h
met r = - en T 2 = ^ en J q gelijk aan de Besselfunctie.
De waarde van X bepaalt de grootte van het hol-effect.
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1.3

Het berekenen van experimentele variogrammen

Een experimenteel variogram kan berekend worden met behulp van de volgende
formule:
N(h)
ï*(h>-iï^L[z<*+h>-zw]2

<1>

i =1
met:
xf.

de plaatsen van de steekproeven

Z(xj):

de gemeten waarden van de steekproeven

N(h):

het aantal paren punten (xp x/ + h); dit wil zeggen het aantal paren
punten die op een afstand h van elkaar afliggen.

Gegevens regelmatig verspreid langs lijnen
Variogrammen dienen dan berekend te worden voor de afstandseenheid en al zijn
veelvouden. Om variogrammen voor twee of meer lijnen te middelen, moet er gebruik
gemaakt worden van een gewogen gemiddelde aan de hand van het aantal paren dat
gebruikt is.

Gegevens onregelmatig verspreid langs lijnen
Afstanden worden nu samengenomen tot afstandsklassen.

Gegevens in de 2-dimensionale ruimte
Indien de gegevens 2-dimensionaal zijn, moeten variogrammen in verschillende richtingen
berekend worden om te controleren op anisotropiën.
Als de gegevens willekeurig verspreid liggen, moeten de variogrammen zowel voor
verschillende richtingsklassen als voor verschillende afstandsklassen berekend worden.
Dit resulteert dan in een gemiddelde waarde voor een variogram binnen elk van de
gegeven klassen.
Indien gegevens dicht verspreid liggen op lijnen (akoestische of seismische doorsneden,
geologische boorgaten) dient een variogram eerst langs deze lijnen berekend te worden.

Gegevens in de 3-dimensionale ruimte
Steekproeven worden gewoonlijk in één dimensie genomen (bijv. langs verticale
boorgaten). In dit geval wordt dan een verticaal variogram berekend in deze verticale
richting. Afzonderlijke horizontale variogrammen worden berekend in horizontale
dwarsdoorsneden en vervolgens gemiddeld.

19

Oefening 1 :
Gebruik formule (1) om het experimentele variogram te berekenen voor de eerste drie
afstandsklassen voor de gegevens hieronder. De steekproeven zijn regelmatig verspreid
op een afstand van 5m van elkaar langs een rechte lijn.

8%
I

6%

4%

3%

6%

5%

7%

2%

8%

9%

5%

6%

3%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Laat zien dat voor de eerste afstandsklasse geldt:
y*(5) = Y7^[22+22+12+32+12+22+52+62+12+42 +12+32]
Bereken y*(10) en y*(15) en zet in een grafiek y*(h) uit tegen h.
Oefening 2:
Veronderstel dat een van de gegevens (7%) ontbreekt. Dus de gegevens zijn nu:

8% 6% 4% 3% 6% 5%
I

1

1

1

1

1

1

2%

8%

9%

5%

6%

3%

1

1

1

1

1

i

Bereken opnieuw het experimentele variogram en vergelijk dit met het voorgaande uit
voorbeeld 1.
Oefening 3:
Veronderstel dat een zeer grote waarde in de gegevens voorkomt (17% i.p.v. 7%).
Bereken opnieuw het experimentele variogram. Dit laat het effect zien van een zeer
grote waarde (een uitschieter genoemd) op een variogram.
Oefening 4: Berekening van een experimenteel variogram in 2D
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Figuur 1.12: Gegevens om een 2D variogram te berekenen
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33-

•31

De gegevens uit Figuur 1.12 zijn afkomstig uit een 2-D computersimulatie van een
random functie met een lineair variogram . De gegevens zijn gerangschikt op een regel
matig rooster van vierkanten met zijde "a".
Bereken het experimentele variogram in 4 richtingen (1 & 2 langs de assen en 3 & 4
onder een hoek van 45 graden op de beide assen) en voor afstanden tot 3 eenheden.

Varioaram

h = 1 eenheid

h = 2 eenheden

h = 3 eenheden

N(1)

N(2)

N(3)

7(1)

7(2)

7(3)

Richting 1
2
3
4
Teken de vier experimentele variogrammen. Let op dat langs de diagonalen de lengte van
één eenheid 1.4142 keer zo groot is als een eenheidslengte langs de assen.

0
Figuur 1.13:

1

2

3

Experimentele variogrammen voor 2D voorbeeld

Het blijkt dat deze variogrammen isotropisch zijn.
Bereken nu het gemiddelde experimentele variogram voor alle richtingen en probeer er
een algemeen model mee te fitten.
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Gemiddelde Varioaram
h

a

a^2

2a

2a^2

3a

3a^2

N
7
Een lineair model met een helling van 4.2/a en zonder nugget effect past goed bij het
gemiddelde experimentele variogram. Dit voorbeeld is, helaas, onwerkelijk goed. In de
praktijk zullen bij zo weinig gegevens als in dit voorbeeld de berekende variogrammen
veel grilliger zijn.

1.4

Het fitten van een variogrammodel

Hoe het fitten van een experimenteel variogram aan een variogrammodel kan het beste
getoond worden aan de hand van enkele praktische voorbeelden. Uit ervaring blijkt, dat
de analytische vorm van het model niet zo veel ter zake doet, zolang de
hoofdkenmerken van het verschijnsel maar worden gerespecteerd. Deze hoofd
kenmerken zijn:
• het nugget effect
• de helling vanuit de oorsprong
• de range
• de sill
• de anisotropiën
Het gedrag nabij de oorsprong (zowel het nugget effect als de helling) spelen een
doorslaggevende rol in het fitten van het variogram, omdat het een geweldige invloed
heeft op de resultaten van het krigen en op de numerieke stabiliteit van het krigingssysteem. De helling kan geschat worden met behulp van de eerste drie of vier
variogramwaarden; terwijl het nugget effect geschat kan worden door extrapolatie naar
de oorsprong.
De range kan gewoonlijk op het gezicht geschat worden. Indien er meer dan een range
is, kunnen de tussenliggende ranges ook visueel bepaald worden; het variogram
vertoont een verandering in kromming in deze punten.
Het modelleren van anisotropiën vereist meer ervaring. Het is vaak moeilijk om het
onderscheid te maken tussen een drift en een anisotropie.
In het algemeen kan een goed model verkregen worden door de combinatie van twee of
drie modellen. Het gebruik van meer dan drie modellen verhoogt de daarop volgende
rekenkosten aanzienlijk en moet daarom vermeden worden. Het fitten moet proef
ondervindelijk gedaan worden, bij voorkeur met een grafisch beeldscherm.
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1.5

Lastige variogrammen

De in de praktijk gevonden experimentele variogrammen zijn vaak veel grilliger dan de
voorbeelden uit boeken en journalistieke artikelen. Het is onmogelijk om alle potentiële
problemen bij variogrammen te laten zien, omdat er ontzettend veel en gevarieerde
problemen zijn. Het is echter wel de moeite waard om enkele van de meest gebruikelijke
problemen te laten zien. Dit maakt de mens namelijk bewust van de voetangels die er bij
variogrammen kunnen voorkomen. Een meer precieze lijst van problemen bij
variogrammen wordt gegeven in Armstrong (1982).

Pseudo-periodieke dalen
Het variogram, welke berekend is voor een eenheid van 40m voor as-gegevens van de
Bowen Basin laat dit probleem heel mooi zien. (Figuur 1.14)

Figuur 1.14:

grillig experimenteel variogram voor as

Op het eerste gezicht kan iemand zich afvragen of de twee tamelijk vreemde toppen bij
h = 160m en h = 280-300m een teken zijn van een of andere soort van periodiciteit in
de kolen. Dit is echter niet waarschijnlijk gegeven het natuurkundig karakter van kolen.
De steekproeven liegen dus, hoewel dit niet duidelijk is uit de grafiek van de steekproeflocaties. Dit blijkt echter wel uit het histogram van de afstanden tussen paren punten
(Figuur 1.15).
In dit geval is de oplossing heel eenvoudig. Al wat nodig is, is het veranderen van de
staplengte naar een staplengte die ongelijk is aan (een veelvoud van) 160m. Het
berekenen van de variogrammen voor 100m afstandsklassen strijken de bulten weg.
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Figuur 1.15:
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Histogram van het aantal paren punten voor iedere afstandsklasse

Uitschieters
In de derde oefening in het berekenen van experimentele variogrammen is gebleken, dat
zelfs de aanwezigheid van maar één uitschieter kan leiden tot een zeer verstoord
variogram.
In een studie naar kolen in de Bowen Basin in Australië bleken drie variabelen gelijke
variogrammen te produceren, maar de zwavel variogrammen voor twee lagen waren
totaal anders (Figuur 1.16). Dit was nogal verrassend. Een nader onderzoek van deze
gegevens liet zien dat er twee zeer hoge zwavelwaarden op het totaal van 207 waarden
voorkwamen. (Dit kan direct uit een histogram gehaald worden). Deze twee uitschieters
lagen bovendien in een geografische verschillend gebied, dat apart van de rest
behandeld moest worden. Wanneer de twee afwijkende waarden buiten beschouwing
werden gelaten, bleek het variogram tot een vijfde van zijn oorspronkelijke waarden
terug te zakken en kwam het wel overeen met het zwavel variogram van de andere laag.
Het weghalen van nog meer punten bleek het variogram niet meer significant te
veranderen.
In andere gevallen (duidelijk zeer scheve verdelingen zoals goud-of uraniumgehaltes) is
het niet zo gemakkelijk een goede manier te vinden om een variogram te schatten. De
hoge steekproefgehaltes zijn gewoonlijk niet in gescheiden gebieden. Zij zitten normaal
gesproken vermengd tussen de lage steekproefgehaltes. Nog belangrijker is het feit dat
het kleine percentage van hoge gehaltes uitmaakt of een mijn geopend wordt of niet.
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Figuur 1.16:

Zwavel variogrammen voor de bovenste laag met en zonder de 2
uitschieters en voor de onderste laag

Artefacten
De volgende twee voorbeelden zijn om te laten zien dat niet alleen statistische
problemen bij variogrammen voorkomen. Veel problemen zijn te wijten aan "fouten van
de bewerker". Figuur 1.17 laat een opmerkelijk "zaagtand" variogram zien. De
bestudeerde variabele was een zeer veranderlijke hoeveelheid, zoals een uraniumgehalte.
Een hoog percentage van de waarden bleef onder de opnamedrempel en dus werden
deze allemaal als nul verwerkt. Omdat de gegevens logaritmisch-normaal leken leek het
raadzaam om logaritmes te nemen. Om nu problemen met de nullen te vermijden werden
deze waarden willekeurig gesteld op 0.00001. Na de logaritme transformatie werden
deze waarden dus gelijk aan -5.0. Aangezien de logaritmes van de andere waarden
allemaal tussen de -3.0 en 3.0 lagen, werden de -5.0's beschouwd als extreme waarden.
Hun locaties bepaalden dus volledig de vorm van het variogram.

25

7

O'

O

40

Figuur 1.17:

80

120

160

200

240

280

320

360

400

Zaagtand variogram

Het tweede voorbeeld is in dezelfde trant.
In dit geval werd het probleem veroorzaakt door de aanwezigheid van een aantal
nulwaarden voor de diktes van de lagen. Deze nulwaarden konden erop duiden dat de
laag uitgeput begon te raken. Dit leek de onderzoekers echter zeer onwaarschijnlijk, dus
werden de gegevens opnieuw onderzocht. Hieruit bleek dat de laagdikte nul
overeenkwam met de ontbrekende waarden voor zowel de bovenkant als de onderkant
van de laag. De student, die bezig was met het onderzoek, was een test op ontbrekende
waarden vergeten in zijn programma om de laagdikte te berekenen. Het aftrekken van 0
van 0 resulteerde hierdoor in een groot aantal nullen, welke de vorm van het variogram
bepaalden.
Deze fouten zijn nogal kinderachtig. Bij het lezen van deze voorbeelden vindt iedereen
dat hij zo'n fout nooit zal maken, maar de ervaring leert dat dit soort fouten meer
voorkomen dan de meesten van ons toe durven te geven. Bovendien is spelen met de
gegevens de enige manier om de oorzaak van fouten op te sporen en deze te behande
len.
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2

Spreidingsvariantie en regularisatie

2.1

Variantie van een punt binnen een volume

In ons model wordt de te onderzoeken variabele beschouwd als de realisatie z(x) van een
intrinsieke random functie Z(x). Als alle waarden binnen een volume (of oppervlakte in
2D) V beschikbaar zijn, zal het mogelijk zijn om het gemiddelde over dit volume te
bepalen:

z(V) = ~ Jz(x)dx

V
Tevens kan dan de variantie van de waarden binnen dit volume berekend worden:

s2(0|V) =

^ j"(z(x) - z(v)) dx
2

V

(Hier betekent 0| V een punt binnen V). Als de realisatie veranderd wordt, kan de
variantie van z(x) binnen V verkregen worden als de verwachtingswaarde van s2(0| V)
over alle mogelijke realisaties:
a2(0|V) = E [s2(0| V)]
Aangetoond kan worden dat deze variantie gerelateerd is aan een variogram door de
formule:

CT2(0|V)

= ^ Ƒ JY(X - y) dx dy

Deze integraal is het gemiddelde, dat verkregen is door x en y onafhankelijk van elkaar te
variëren binnen het volume V. Hij wordt dan ook weergegeven door: x Dit geeft:
ct2(0|V) = *V,V)

Het stationaire geval
Bij een intrinsieke random functie met een onbegrensd variogram, bijv. tfh) = |/?|, blijft
deze spreidingsvariantie toenemen als we steeds grotere velden V beschouwen.
In het stationaire geval geldt:
c2(0|V) = C(0) - C(V, V)

27

Als het veld V groot wordt in verhouding tot de range, geldt: £(V, V) -» 0.
De spreidingsvariantie gaat dan naar de limiet C(0), de a priori variantie in het model.
Bovendien geldt:
£(V, V) = Var [Z(V)] = Var [Z(V) - m]
en, wanneer V groot is, geldt dat zijn gemiddelde Z(V) gelijk is aan het gemiddelde m.
Anders gezegd: de parameter m komt overeen met het gemiddelde van Z(x) binnen een
groot genoeg veld.

2.2

Ondersteuningsgebied van een geregionaliseerde variabele

In veel gevallen wordt een geregionaliseerde variabele gedefinieerd als het gemiddelde
over een bepaald volume of oppervlakte in plaats van een enkel punt. Het basisvolume
waarop de geregionaliseerde variabele gedefinieerd wordt, wordt zijn ondersteunings
gebied genoemd. Als het ondersteuningsgebied veranderd wordt, komt er een nieuwe
geregionaliseerde variabele, welke gerelateerd is aan de voorgaande variabele. De nieuwe
variabele heeft echter andere structurele kenmerken.
Bij waardebepalingen in de mijnbouw bijvoorbeeld heeft het gehalte gemeten via 2"
boorgaten (d.w.z. met 1 boorgat als ondersteuningsgebied) een grotere variantie dan
wanneer dezelfde variabele gemeten wordt via grotere boorgaten of via blokken (d.w.z.
met een groterondersteuningsgebied). Het probleem is om te bepalen hoe de ene
variabele in relatie staat tot de andere. In andere woorden: wat kan gezegd worden over
het gehalte binnen blokken indien het gehalte binnen boorgaten bekend is?
Het antwoord zal gegeven worden in 2 stappen.
Als eerste wordt de spreidingsvariantie van de waarden beschouwd als een functie van
het ondersteuningsgebied.
Vervolgens wordt bekeken hoe de variogrammen in relatie tot elkaar staan.

2.3

Spreiding t.o.v. de blokgrootte

In tabel 2.1 staan de gehaltes van 64 aan elkaar grenzende 1m x 1m blokken en ook de
gemiddelde opbrengsten voor de 16 2m x 2m blokken. Deze laatste zijn verkregen door
het middelen van 4 aangrenzende 1m x 1m blokken. (Deze waarden zijn werkelijk
genomen uit ongeveer 1000 waarden van een onderzoek naar gierst door Sandjivy
(1980)). Bereken als oefening de gemiddelde opbrengst, de variantie en het histogram
voor beide gegevensverzamelingen.
Zoals verwacht zijn de gemiddeldes gelijk aan elkaar (201), behoudens afrondingsfouten.
De varianties zijn echter niet gelijk. De variantie voor het grotere ondersteuningsgebied
is kleiner. Indien de waarden statistisch onafhankelijk van elkaar zouden zijn, zou de
variantie in het tweede geval ^ keer de variantie in het eerste geval zijn. Echter vanwege
de correlaties is dit hoger. Het tweede feit dat opvalt is dat de vorm van het histogram
veranderd is. De tweede verzameling waarden is veel minder uitgespreid en is minder
scheef dan de eerste verzameling waarden. De gevolgen van deze verandering zijn in de
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mijnbouw zeer belangrijk. Vaak moet er namelijk een voorspelling gedaan worden welk
percentage blokken een gehalte bezit boven een zekere kritieke waarde (dat is de
winbare ertshoeveelheid).
Wanneer de polygoonmethode gebruikt wordt voor ertsreserve-schattingen, wordt het
gehalte van een steekproef binnen een veelhoek genomen als het geschatte gehalte voor
de gehele veelhoek. Dit komt overeen met het vergelijken van het histogram van
boorgehaltes met het histogram van blokgehaltes. Dit leidt tot ernstige fouten in het
schatten van de winbare ertsreserves, omdat het histogram van blokwaarden
onvermijdelijk minder uitgespreid is dan het histogram van de steekproeven (vergelijk
hiervoor Figuur 2.1 en 2.2).
Nu volgt hoe de variantie van blokken bepaald kan worden, gegeven een variogram van
boorgatwaarden. Alles wat hiervoor nodig is, is een klein computerprogramma (of de
geschikte tabellen).
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Gehaltes van 64 lm x 1m blokken en de 16 2m x 2m blokken
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Figuur 2.1: Histogram van de gehaltes van de 64 1m x 1m blokken
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Figuur 2.2: Histogram van de gehaltes van de 16 2m x 2m blokken
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2.4

Variantie van v binnen V

Beschouw een nieuwe variabele, die gedefinieerd is als het ruimtelijk gemiddelde van Z(x)
over een bepaald volume v:

V
Wat is de spreiding van deze nieuwe variabele Z(v) wanneer we het uitbreiden naar een
groter volume V (v kan een boorgat zijn terwijl V een blok is of v kan een blok zijn, terwijl
V de gehele mijn is).

De variantie van v binnen V wordt genoteerd als a^(v|V) en wordt gegeven door:

Uitgewerkt geeft dit:

a2(v|V) =

^J ƒ

T(X - y)dxdy -

ƒ j y(x - y)dxdy

Dit wil zeggen:
a2(v|V) = 3^V, V) - tfv, v)

2.5

De additiviteitsrelatie

Het combineren van de verschillende resultaten met elkaar geeft:
CT2(V|V) = TFV, V) - tfv, v)

= ct2(0|V) - ct2(0|V)
Deze formule kan gegeneraliseerd worden voor elke verzameling van 3 volumes v, V en
V waarvoor geldt: V 3 V
:
a2(v|V') = a2(v|V)-a2(V|V)
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Bijvoorbeeld: v = boorgat, V = blok en Y = een hele mijn. In dit geval kan de formule
dan geïnterpreteerd worden als: "de variantie van een boorgat binnen een mijn is gelijk
aan de variantie van een boorgat binnen een blok plus de variantie van een blok binnen
de mijn."
Dit kan gecontroleerd worden aan de hand van de eerder gegeven gierstwaarden op
pagina 30. (v is hier een 1m x 1m blok en V is een 2m x 2m blok. De verkregen waarden
zijn:
a2(v|V') = <y21x1 = 27592
a2(V|V') = a22x2= 16641
Een simpele berekening geeft 10951 waarde voor a2(v|V), en dus blijken de waarden te
voldoen aan de additiviteits-relatie. De variantie van Z(v) is kleiner dan de variantie van
Z(x). Z(v) wordt de regularisatie van Z(x) op het ondersteuningsgebied v genoemd.
Het variantieverschil, wanneer overgegaan wordt van een punt naar een blok v is
a2(0|V) = ^v, v)
of in woorden de "binnen-een-blok" variabiliteit. Deze is erg belangrijk bij het voorspellen
van de toekomstige verdeling van mijnbouw-selectieve blokken als de verdeling van de
steekproefwaarden in de punten bekend zijn. Het gemiddelde over de mijn V is namelijk
hetzelfde en zo is er dus een manier om de variantie te berekenen.
Het gemiddelde en variantie zijn echter niet voldoende om een verdeling te definiëren.
Hiervoor wordt een aanpassing van het ondersteuningsgebied-model gebruikt. (Dit
wordt echter beschreven in de niet-lineaire geostatistiek. Voor de mijnbouw is dit zeer
belangrijk, maar in deze cursus wordt er geen aandacht aan besteed).

2.6

Regularisatie van een variogram

Aangetoond kan worden dat het variogram van de geregulariseerde variabele ZW gelijk
is aan :
Yv(h) = ï(v, vh) - i(v, v)
waarbij vƒ, staat voor het ondersteuningsgebied v verschoven over de vector h, en ^(v,
vh) staat voor de gemiddelde waarde van het variogram tussen een willekeurig punt in
v/, en een ander willekeurig punt in v.
Wanneer de afstand h groot wordt in verhouding tot de omvang van v, is de
gemiddelde variogramwaarde bij benadering gelijk aan . Zo ontstaat de relatie:
Yv(h) = ï(h) - y(v, v)
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Figuur 2.4: Experimentele variogrammen voor gierst voor 3 ondersteuningsgebied
groottes
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Opmerkingen
1)
2)

De relaties tussen de verschillende variabelen en het variogram zijn ook correct
buiten het raamwerk van de random functies.
In de praktijk kan het voorkomen dat een variogrammodel niet geldig is voor
grote afstanden. Indien dit het geval is, zijn de theoretische varianties, welke
berekend worden met behulp van het variogram voor deze afstanden, niet
betrouwbaar.
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2.7

Oefeningen

Oefening 1 : Spreidingsvariantie
Neem een sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m:
7(h) = 2.0 Sph (2500 m)
a)

b)

c)

Bereken de spreidingsvariantie van een punt binnen
1.
een 500 x 500 vierkant
2.
een 1000 x 1000 vierkant
3.
een 2000 x 2000 vierkant
4.
een 25000 x 25000 vierkant
5.
een oneindig groot veld
(Gebruik hiervoor de kaart in Matheron (1971, p. 93) of in Appendix A).
Bereken de spreidingsvariantie van
1.
een 500 x 500 vierkant binnen een 2000 x 2000 vierkant
2.
een 500 x 500 vierkant binnen een 25000 x 25000 vierkant
3.
een 2000 x 2000 vierkant binnen een 25000 x 25000 vierkant
Dezelfde vragen als boven maar neem nu een variogram met een toegevoegd
nugget-effect van 1.0, dus: 7(h) = 1.0 Nug + 2.0 Sph (2500 m)

Oefening 2 : Geneste structuren
Neem een variogram:
7(h) = 1.0 Nug + 2.0 Sph (500 m) + 2.0 Sph (2500 m) + 2.0 Sph (10000 m)
Dit is de som van een nuggetcomponent en 3 sferische structuren met respectievelijke
range 500 m, 2500 m en 10000 m. Alle componenten hebben dezelfde sill van 2.
a)
b)

Bereken de spreidingsvariantie van een punt binnen een oneindig groot veld.
Wat is het aandeel van iedere component in deze spreidingsvariantie?
Bereken de spreidingsvariantie van een punt binnen een 2000 x 2000 vierkant.
Wat is het aandeel van iedere component in deze spreidingsvariantie?
(Gebruik hiervoor de kaart in Matheron (1971, p. 93) of in Appendix A).

Oefening 3 : Anisotropie
Neem een sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m in de oost-west richting en sill
2.0 en range 1000 m in de noord-zuid richting.
a)

b)

Bereken de spreidingsvariantie van een punt binnen
1.
een 500 x 2000 vierkant
2.
een 2000 x 500 vierkant
Vergelijk de resultaten.
(Gebruik hiervoor de kaart in Matheron (1971, p. 93) of in Appendix A).

Oefening 4 : Geregulariseerd variogram
Neem een lineair variogram 7(h) = |h| ineen 1-dimensionale ruimte.
a)
b)
c)

Bereken de spreidingsvariantie van een lijnstuk /.
Bereken het geregulariseerde variogram van lijnstukken I.
Wat gebeurt er met een toegevoegd nugget-effect?
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3

Schattingsvariantie en globale schatting

3.1

Schattingsvariantie

Welke fout wordt er gemaakt bij een schatting van de gemiddelde waarde in een gebied
v:

Z(V)=V

lZ(x)dx
V

als gebruikt wordt gemaakt van de bekende waarde op een ondersteuningsgebied v:

Z(v) = ^ Jz(x)dx ?
V
Eerst dient opgemerkt te worden, dat, als Z(x) voldoet aan de
stationaire of de intrinsieke hypothese, de schatting zuiver is: de verwachtingswaarde
van de schattingsfoutZ(V? -Z(v) is gelijk aan nul.
De variantie van deze fout noemen geostatistici de schattingsvariantie. Als de waarde
van v uitgebreid wordt aan V, wordt de schattingsvariantie ook wel uitbreidingsvariantie
genoemd. De uitbreidingsvariantie wordt doorgaans genoteerd als oE2(v, V) of in het
kort als aE2. Uitgeschreven levert de schattingsvariantie de volgende formule op:
cyE2 = Var [Z(V) - Z(v)]

=w

ƒ

"y)dxdy" ^2 I j^x - x')dxdx' -

J ƒ 7(y - y')dydy'

Op een korte manier kan bovenstaande formule als volgt geschreven:
CTE2(V, V) = 2 y{v, V) - tfv, v) - ^V, V)

[3.1 ]

Hierbij zijn y{v, V), ^(v, V) en ^(V, V) de gemiddelde variogramwaarden, wanneer de
eindpunten van de vector h onafhankelijk van elkaar in v en V, in v en v, en in V en V
gekozen worden.

l(v, V)

2(V, V)
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ï(v, v)

De factoren die een invloed hebben op de schattingsvariantie zijn:
•
•

de geometrie van V (door ^(V, V))
de geometrie van v (door ^(v, v))

•
•

de relatieve ligging van v t.o.v. V (door yfy- V))
de regelmatigheid van de variabele (door y)

De schattingsvariantie heeft betrekking op het variogram, niet op de werkelijke
steekproefwaarden. Dus wanneer het variogrammodel bekend is, kunnen verschillende
steekproefmethodes onderzocht worden.
Formule [3.1] kan herschreven worden als:
<JE2(V, V) = Wv, V) - tfV, V)] + Ltfv, V) - tfv, v)]

Uit deze schrijfwijze blijkt dat de variantie kleiner wordt, als
•

het steekproefmonster v representatiever wordt voor het gebied V. In het limietgeval, wanneer v = V, geldt: CTE2(V, V) = 0.

•

het variogram regelmatiger is oftewel de variabele meer continu is.

De spreidingsvariantie a2(v| V) wordt door mensen vaak verward met de uitbreidingsvariantie aE2(v, V). De spreidingsvariantie heeft een natuurkundige betekenis: het geeft
aan wat de spreiding is van de steekproefmonsters van een gegeven volume v binnen
een ander volume V. In tegenstelling tot dit, is de schattingsvariantie een operationeel
begrip. De schattingsvariantie is kenmerkend voor de fout welk volgt uit een bepaalde
steekproefmethode. De twee verschillende varianties staan theoretisch als volgt in relatie
tot elkaar: de spreidingsvariantie is gelijk aan het gemiddelde van de uitbreidingsvariantie
CTE2(V, V), waarbij steekproefmonster v het gebied V beschrijft.

Formule [3.1] geldt voor iedere mogelijke vorm van v en V.
v hoeft niet binnen V te liggen. Het ondersteuningsgebied v mag zelfs ook de
samenvoeging zijn van n steekproefpunten xj in een bepaalde geometrische vorm. Ook is
het mogelijk om bepaalde gewichten aan de steekproefpunten te geven. Dit zal
besproken worden in hoofdstuk 4.
Dit alles kan nuttig zijn voor het maken van een kaart van het gebied of voor het maken
van een schatting binnen een gebied uit onregelmatig verspreide gegevens.

3.2

Globale schattingen

Neem het geval waarbij een gebied geschat wordt door het rekenkundig gemiddelde van
de gegevens. De schatter van Z(v) is dan:

De hierbij horende schattingsvariantie
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oe2 = e [z(v)-^xz(xi)]2

kan geschreven worden als

waarbij a(xj,V) staat voor het gemiddelde van het variogram tussen Xj en het volume V\

3!(xj,V) = ^ J Y<xj - x)dx
V
Opmerking
Let op het onderscheid tussen:
• de schattingsvariantie, welke gelijk is aan de variantie van de fout

zM-jjXzw

•

1 V
(en bestaat, mits het variogram bestaat, want: 1 - r? V1
= 0 }.
N '—d
de variantie van de schatter

sXz(*>
(welke alleen bestaat in het stationaire geval en dan gelijk is aan:

^IIC(xi'xj)-

De schattingsvariantie vanZ(VJ hangt zowel van V af als van de gegevenspunten x,. Zij
geeft de precisie van de schatting weer.
De variantie van de schatter hangt alleen maar af van de gegevenspunten x,. Zij komt
overeen met de spreidingsvariantie van de steekproefprocedure binnen een oneindig
groot veld. Zij laat zien hoe veranderlijk de schattingswaarde beschouwd moet worden
op verschillende realisaties. Omdat

Var n

XZ(xi) = Var [m " N 2Z(xi)1

is zij ook gelijk aan de schattingsvariantie wanneer de gemiddelde-parameterm geschat
wordt door

Als het gebied groot is t.o.v. de range, dan is Z(V) gelijk aan de gemiddelde-parameter m
van het stationaire model. De schattingsvariantie en de variantie van de schatter zijn dan
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gelijk. In het algemeen moet opgelet worden, dat globale schattingen het gemiddelde
Z(V) over een veld V betreffen en niet de gemiddelde-parameter m.

Willekeurig steekproeven nemen
Wanneer er willekeurig steekproeven genomen zijn geldt
ï(xj, V) = 2f(V, V) = tfv, v) voor i * j en ^xj, xj) = 0.
Hieruit volgt:

aE2=p(V, V) = ~a2(0|V).

Dit was te verwachten volgens de klassieke statistiek.

Gelaagde steekproeven nemen
Over deze term kan verwarring ontstaan, omdat de huidige betekenis in de visserijwereld
anders is dan de betekenis in de geostatistiek.
In de visserij komen strata overeen met een verdeling van het gebied in zones, welke
verschillende kenmerken hebben. Zodoende kan het een manier zijn om een nietstationaire gebied in homogene strata te verdelen.
In de geostatistische vaktaal bestaat bij "gelaagd steekproeven nemen" het gebied V uit
een verzameling van N gelijke blokken v/. In ieder blok v/ is willekeurig een steekproefmonster genomen. Verdere kennis over de blokken is er niet. Er wordt alleen veron
dersteld dat het hele gebied V voorgesteld wordt door zijn variogram.
Zij Z(Vj) het echte, maar onbekende, gemiddelde over het /'-de blok. Het werkelijke
gemiddelde over het gehele gebied V is dan:

De fout die gemaakt wordt bij het nemen van het gemiddelde van n steekproefwaarden
Zj als schatter van Z(V) is dan:
X[Z(vj)-Zj]
N
Dit is gelijk aan het gemiddelde van alle partiële fouten. Omdat ieder steekproefmonster
binnen zijn blok onafhankelijk van de andere steekproefmonsters genomen is, mag
aangenomen worden dat de partiële fouten ongecorreleerd zijn. Hieruit volgt dat de
schattingsvariantie gelijk is aan:

Omdat a2(0| V) - a2(0|v) = a2(v| V) groter is dan nul, is gelaagd steekproeven nemen
altijd beter dan totaal willekeurig steekproeven nemen.
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Steekproeven nemen volgens een regelmatig raster met een willekeurige
oorsprong
In dit geval geldt:

v>

= 2<v' v>-

en kan de schattingsvariantie geschreven worden als:

CTe2 = arfV, V) -

3.3

£ tfxj, xj)

Gecentreerd regelmatig raster

Rechtstreekse samenstelling van termen
Het gebied V is de samenstelling van N gelijke blokken v/ en een steekproefmonster x/ is
genomen in het midden van blok v/. Wanneer N groot is, wordt de basisformule voor de
schattingsvariantie moeilijk te hanteren. In de praktijk worden dan ook gewoonlijk
eenvoudige benaderingen voor de basisformules gebruikt.
De fout, die gemaakt wordt bij het nemen van het gemiddelde van de steekproefwaarden als de schatter voor Z(V) is:
X[ z (y, ) - Z (xi)]
N
Dit is gelijk aan het gemiddelde van alle partiële fouten, wanneer ieder blok geschat
wordt met behulp van een steekproef in het midden. De benadering komt doordat
aangenomen wordt dat de partiële fouten onafhankelijk van elkaar zijn.. In dat geval
geldt namelijk, dat de globale schattingsvariantie

aE2 = E[Z(V) - ^ £ z (xj)]2

gelijk is aan de uitbreidingsvariantie van een punt naar zijn blok, gedeeld door het aantal
steekproefmonsters:
->

1

°E = N

->

.

(0' V) =

2Y(0, V) - T(0, 0) - yiv, v)

N

Deze formule kan gebruikt worden in de 1-dimensionale ruimte: het hele gebied is dan
een lijn, blokken zijn lijnstukken met een steekproefmonster in het midden.
In de 2-dimensionale ruimte werkt deze methode alleen als de blokken nagenoeg vierkant
zijn. Wanneer de verhouding van de lengte tot de breedte groot is, zal de benaderings
methode uit de volgende subparagraaf gebruikt moeten worden.
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Voor de beslissing welke benaderingsmethode gebruikt moet worden, moet ook
rekening gehouden worden met de anisotropic in het variogram. De verhouding van de
lengte tot de breedte van een blok moet berekend worden in termen van de variogramrange in plaats van de afstandseenheden.

Samenstelling door lijn en dwarsdoorsnede termen
De eerder beschreven methode wordt gebruikt wanneer de steekproefmonsters
gelijkmatig verspreid in de ruimte genomen zijn. Zij is niet geschikt wanneer de gegevens
in de ene richting dichter bij elkaar liggen dan in een andere richting. Dit gebeurt
bijvoorbeeld in de visserij, bij seismische onderzoeken of soms in ondergrondse
ontginnings steekproeven (Zie Figuur 3.1).
UÜUUÜÜUUUUUUUÜUUUUÜUUUUUÜU

UUUUUÜUUÜUUUUUUUUUÜUUUUÜUU

UUUUÜUUUUÜUUUUUUUUUUUÜUUÜU
Figuur 3.1: Steekproefmonsters langs seismische doorsneden of galerijen

Indien gegevens dicht op elkaar liggen op lijnen, welke ver uit elkaar liggen, moet er een
andere benaderingsmethode gebruikt worden om de schattingsvarianties te berekenen.
Dit brengt het combineren van de fouten met zich mee. Eerst de fouten, die gemaakt
zijn tijdens het extrapoleren van de steekproefgegevens langs de lijnen, vervolgens de
fouten, die gemaakt zijn tijdens het extrapoleren van de waarden van de lijnen naar de
doorsneden om de lijnen heen.

di

V = VI + V2
Figuur 3.2: Het gebied V is opgesplitst in twee deelgebieden v-j en V2> elk een profiel
omvattend

Eerst wordt aangenomen, dat de lijnstukken dj zeer nauwkeurig onderzocht zijn. De
Z(dj)'s zijn dus exact bekend. Om Z(V) te schatten moet dan ieder Z(dj) gewogen worden
door zijn volume v. Als de afstand tussen de lijnen van de steekproefmonsters constant
is, dan zijn de v/s evenredig met de dj's. Dus geldt:
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X vi z<di)

X di Z(d|)

z*(v)=_iv—=_iv^r"
2,v'
Ldi

i

i

Nu kan de werkelijke, maar onbekende hoeveelheid Z(V) geschreven worden als:
£ vj Z(v,)
Z(V) =

i

dj Z(vj)
i

Zdi
i

En dus is de gemaakte schattingsfout gelijk aan het gewogen gemiddelde van de basis
schattingsfouten Z(dj) - Z(vj):
£dj [Z(dj) - Z(vj)]
Z*(V) - Z(V) = —

Idi
i
Met behulp van de benaderingsmethode volgt voor de schattingsvariantie:

S di cEi2
aE2 = Var [Z*(V) - Z(V)J = '

waarbij
staat voor de basis-uitbreidingsvariantie van een centraal lijnstuk naar zijn
omringende blok. Merk op dat de gewichten van deze basis-uitbreidingsvarianties gelijk
zijn aan d e kwadraten van de lengtes d j .
In de werkelijkheid zijn de waarden Z(dj) niet exact bekend, maar zijn zij verkregen door
het middelen van de steekproefgegevens langs het lijnstuk.
Veronderstel dat de steekproeven op een vaste afstand s van elkaar genomen zijn (dit is
meestal in de werkelijkheid ook het geval). Dan wordt iedere schatting, Z*(dj), verkregen
als het gemiddelde van n;- = dj/s steekproefmonsters :
xz(sk)
*
k
Z (di) = —

ni
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De totale schattingsfout kan dan in twee termen gesplitst worden:
£ dj [Z(dj) - Z(vj)]
Z*(V) - Z(V) =

J—^

£ dj [Z*(dj) - Z(dj)]
+

J—=

Xdi

Xdj
i

i

De linkerterm verwijst naar de uitbreiding van de lijnstukken naar de omringende
blokken, de rechterterm naar de uitbreiding van de steekproefgegevens naar de
lijnstukken. De tweede term kan herschreven worden als:

[Z*(sik) - Z(sik)]
i

' '

i
waar bij Zfsjk) en Z*(sfc) staan voor de werkelijke respectievelijk de geschatte waarden
van het k-de lijnstuk in het /'-de blok zijn. Indien de covarianties gelijk aan nul beschouwd
worden, mogen de varianties bij elkaar opgeteld worden. Dus geldt uiteindelijk:
2 di2 °£i2

X di2 ct2(°'

s> 1ni

Als N het totaal aantal steekproeven is ( N = ^nj ), dan is dit nog te vereenvoudigen
tot:
X di2 a£i2
j

T

=

a2(0, s)

N

De totale schattingsvariantie is dus samengesteld uit twee termen. Als eerste een
blokterm, die veroorzaakt wordt door de uitbreiding van de lijnstukken naar een blok.
De tweede is een lijnterm. Deze is een gevolg van de fout, die gemaakt wordt bij het
uitbreiden van de steekproefmonsters naar een lijnstuk.
In akoestische visserijonderzoeken liggen de gegevens dicht op elkaar langs de profielen.
Maar ieder gegeven komt al overeen met de geregionaliseerde variabele binnen een basis
segment (bijv. 1 minuut.) Het gemiddelde van een profiel is dus al gelijk aan de waarde
van de lijn en zodoende is er geen lijnterm in de schattingsvariantie.
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Opmerking
De benaderingsmethodes gaan ervan uit, dat de fouten, die gemaakt worden tijdens het
schatten van ieder blok door zijn eigen steekproefmonster, ongecorreleerd zijn. Maar
natuurlijk kunnen (en in het algemeen zijn) blokwaarden zelf en/of steekproefwaarden
gecorreleerd zijn.
De benaderingsmethode kan tot op een zekere hoogte ook gebruikt worden voor
andere configuraties: een verdeling in onregelmatig gevormde gebieden, met één of
meer steekproefmonsters in ieder gebied. Een voorwaarde is dan wel, dat alleen de
fouten, die gemaakt worden bij het schatten van een gebied door zijn eigen
steekproefmonsters, gebruikt worden. Als de verschillende gebieden niet hetzelfde
variogram hebben, moet een variogram voor ieder gebied apart gebruikt worden.

3.4

Transitieve theorie

De transitieve theorie is een onderdeel van de lineaire geostatistiek, maar is niet
geformuleerd in termen van random functies. Zij voorziet alleen in lineaire en globale
schattingen, maar haar geldigheid hangt niet af van enige stationaire hypothese.
In de beter bekende intrinsieke theorie wordt het gedrag van een geregionaliseerde
variabele binnen zijn gebied bekeken. De grenzen van dit gebied worden bekend
verondersteld en het gedrag van de geregionaliseerde variabele is onafhankelijk van de
geometrie en de grenzen van het gebied.
In tegenstelling tot de intrinsieke theorie vereist de transitieve theorie geen onderscheid
tussen de geometrie van het gebied en de veranderingen van de geregionaliseerde
variabele binnen het gebied. De transitieve theorie veronderstelt juist, dat de waarden
van de geregionaliseerde variabele bekend zijn in de knooppunten van een regelmatig
raster. Buiten het gebied zijn deze waarden gelijk aan nul.
Het tellen van het aantal van niet-nul waarden geeft een schatting van het gebied . De
transitieve theorie geeft een schattingsvariantie voor deze oppervlakte. Deze schattingsvariantie kwantificeert de geometrische onzekerheid.
Bij het toepassen van de intrinsieke theorie moet het gebied gefixeerd worden. De
onzekerheid van de geometrie kan echter nog wel meegenomen worden door het
toevoegen van een geometrische term, verkregen uit de transitieve theorie, aan de
globale schattingsvariantie.
Het optellen van de steekproefwaarden geeft echter rechtstreeks een schatting van de
totale hoeveelheid, ongeacht de precieze grenzen van het gebied. Ook kan de
schattingsvariantie berekend worden met behulp van transitieve methodes. Dit is in het
bijzonder interessant, wanneer het gedrag van de variabele duidelijk beïnvloed worden
door de nabijheid van de grenzen van haar gebied.
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Oppervlakte
Beschouw een mijn, of een school vissen, waarsteekproeven genomen zijn volgens een
regelmatig raster (Figuur 3.3).
Definieer vervolgens voor ieder punt van het raster een indicator k(x) gelijk aan 1 als het
punt binnen de school vissen ligt. Op alle andere punten is de waarde gelijk aan 0. De
precieze grenzen van de school zijn onbekend. Maar het tellen van de positieve k(x)
waarden geeft een schatting van de oppervlakte van de school.
Om de formule eenvoudig op te schrijven, wordt deze in 1-dimensionale notatie
opgeschreven:
XQ

een punt van het raster, dat als oorsprong gekozen is

a

maaswijdte van het raster

XQ

+ pa

de punten van het raster (-°° < X < °°).

De schatter van de oppervlakte kan nu geschreven worden als:
oo
S*(xo) = a X k(*0 + pa)
-OO

De exacte waarde van de oppervlakte is
S=

ƒ k(x)dx

De basishypothese in de transitieve theorie is dat de oorsprong van het raster willekeurig
is. Dan geldt dat S*(xo) een zuivere schatter is van S. De variantie van de fout S*(xo) - S
kan dan geschreven worden als
OO

as = a ^ k(x<) + pa) - j k(h)dh
2

-OO

(dit is ook de variantie van als niets willekeurig in 5 is).
In deze formule staat K(h) voor het geometrische covariogram van het gebied S
K(h) =

ƒ k(x) k(x + h)dx

Het geometrische covariogram is overal gelijk aan nul, behalve waar de punten x en x +
h beiden in het gebied 5 liggen. Dus K(h) is een maatstaf voor de doorsnijding van S en S
verschoven over de vector -h. De variantie is groter naarmate de oppervlakte onregel
matiger gevormd is of het raster groter is.
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•

•

•

•

•

•

Figuur 3.3: Situatietekening van de gegevens

Aantal positieve holen = 17
Aantal horizontale kanten = 12
Aantal verticale kanten = 10
Matheron heeft in de praktijk een benaderingsformule ontwikkeld waarmee de
verhouding van de geometrische foutvariantie tot het gemineraliseerde gebied S
berekend kan worden:
qsz

1

S2 ~ N2

n2

6

+ 0.061

(n1)2

N2

waarbij 2N-j en 2N2 gevonden worden door het bepalen van het aantal vierkanten, die
parallel aan de assen van het raster liggen en waarbij A/7 groter is dan N2 (of gelijk). N is
het totale aantal van positieve steekproefwaarden.
Voor Figuur 3.3 geldt dan:
qs

1

S2 ~172

5
(6)2
7+0.061 -r- = 0.0044 = (6.6 %)2
6
5

Het gebruik in de intrinsieke theorie
In de intrinsieke theorie wordt de schattingsvariantie CTe2 berekend van de gemiddelde
waarde van een gebied, dat bepaald moest worden. Het precieze gebied hoefde echter
niet bekend te zijn. In dit geval moet een geometrische term

CTS2

D2(01S) toegevoegd

worden aan deze variantie. Bekijk voor meer details de uitgewerkte voorbeelden in
Journel (1978, p. 428 - 438).
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Wanneer de globale hoeveelheid Q = Z$S bekeken wordt in plaats van de gemiddelde
gq2
dichtheid Z5, kan de schattingsvariantie"^" benaderd worden door:

^ + ^[1 + d2(0|s)]
Zs2
S2

De globale hoeveelheid
Dezelfde manier, die gebruikt is voor een rechtstreekse schatting van een oppervlakte en
de variantie hiervan, kan gebruikt worden voor de schatting van de globale hoeveelheid.
Er wordt dan gebruik gemaakt van de visdichtheid f(x) in ieder punt van het raster. Deze
waarde is gelijk aan nul buiten de school, welke geschat moet worden. Het tellen van de
positieve f(x) waarden geeft dan een schatting voor de hoeveelheid
00

Q*(xo) = a X f(xo + pa)
-OO

De exacte waarde is nu
Q = J f(x)dx
Als de oorsprong van het raster willekeurig is, dan is Q*(xo) een zuivere schatter van Q.
De variantie van de fout kan dan geschreven worden als
OO

2
Oq = a X

gO<0 + pa) - ƒ g(h)dh

-OO

(dit is ook de variantie van Q*(xo) als niets willekeurig in Q is).
In deze formule staat g(h) voor het transitieve covariogram van de geregionaliseerde
variabele
g(h) =

ƒ f(x) f(x + h)dx

Net als bij K(h) is dit covariogram gelijk aan nul voor afstanden, die groter zijn dan de
grootte van de school. Er is echter geen onderscheid tussen het gedrag van de variabele
binnen het positieve gebied en de geometrie van dit gebied.
In de praktijk zijn benaderingsformules ontwikkeld om de variantie uit te drukken, welke
een gevolg is van het gedrag van het covariogram nabij de oorsprong. Zie voor meer
details Matheron (1965,1971). Ook zijn er formules voor het geval wanneer binnen het
raster niet regelmatig maar willekeurig gelaagd is (in de gebruikelijke geostatistische
betekenis).
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Bovenstaande formule is algemeen en is te gebruiken in zowel de 1-dimensionale ruimte
als in de 2- en de 3-dimensionale ruimte. Bij het onderzoek in mijnaders of mijnlagen is
het gebruikelijk om de gehaltes langs holen, die loodrecht op de uitbreiding staan, bij
elkaar te nemen. Er worden dan schattingen gemaakt op dikte en opeenhoping.
Deze procedure kan erg interessant zijn voor akoestische visserij-onderzoeken, wanneer
de doorsneden parallel zijn. 2-Dimensionale akoestische visdichtheden zouden dan
volgens de doorsneden bij elkaar genomen moeten worden. Dan rest er nog slechts een
1-dimensionaal schattingsprobleem (Petitgas, 1992).
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3.5

Oefeningen

Oefening 1 : Een lijnstuk geschat m.b.v. één of twee punten
Neem een variogram 7(h) =
a)
b)
c)

(0 < X < 2) in een 1-dimensionale ruimte.

Bereken het gemiddelde variogram x0) = y(0J) tussen een punt, dat een lijnstuk
/ beschrijft, en een van de uiteinden van het lijnstuk
Bereken het gemiddelde variogram F(l) = tfl.l) van een lijnstuk /
Leidt de schattingsvariantie af, die hoort bij het schatten van een lijnstuk / m.b.v
het midden van het lijnstuk.

d)

Bereken het gemiddelde variogram van twee punten, die ver verwijderd zijn van
/.

e)

Leidt de schattingsvariantie af, die hoort bij het schatten van een lijnstuk / m.b.v
zijn twee uiteinden.
Vergelijk de twee schattingsvarianties uit onderdeel c) en f). Welke van de twee i<
preciezer?

f)

Oefening 2 : Een lijn geschat m.b.v. punten
Neem, net als in oefening 1, het variogram 7(h) = h^ (0 < X < 2) in de 1 -dimensionale
ruimte.
a)

Bereken de schattingsvariantie van het lijnstuk L = na van n steekproeven in de
volgende drie gevallen:
1.
regelmatig raster met steekproefmonsters in het midden
2.
gelaagde willekeurige steekproeven
3.
raster met totaal willekeurige steekproeven
(Gebruik de resultaten uit oefening 1).

Oefening 3 : Een vierkant geschat m.b.v. één punt
Neem een sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m: 7(h) = 2.0 Sph (2500 m) en
een vierkant blok V van 2000 x 2000 m.
a)

b)

Bereken de schattingsvariantie in de volgende twee gevallen:
1.
het blok V wordt geschat door zijn middelpunt x
2.
het blok V wordt geschat door een willekeurig steekproefmonster
binnen het blok
(Neem tfV.V) = 1.13 en tfx.V) = 0.88).
Wat gebeurt er met een toegevoegd nugget-effect van 0.5 ?

Oefening 4 : Een gebied geschat m.b.v. een vierkant raster
Neem een sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m: 7(h) = 2.0 Sph (2500 m) en
een gebied van 4000 x 1000 m., wat verdeeld is in vierkante blokken van 2000 x 2000
m.
a)

Bereken de schattingsvariantie van het gebied in de volgende twee gevallen:
1
een regelmatig raster, met steekproefmonsters in het midden van ieder
blok
2
een willekeurig gelaagd raster
(Gebruik de resultaten uit oefening 3).
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b)

Wat gebeurt er met een toegevoegd nugget-effect van 0.5?

Oefening 5 : Een blok geschat m.b.v. een lijn
Neem een sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m: -y(h) = 2.0 Sph (2500 m)
a)

Bereken de schattingsvariantie van een blok v (L,d) m.b.v. van zijn middellijn d in
de volgende vier gevallen:
L
d
1.
10000
2000
2
2000
10000
3.
2000
6000
4.
6000
2000
(Gebruik hiervoor de kaart in Matheron (1971, p. 95) of in Appendix A).

b)

Wat gebeurt er wanneer er een nugget-effect van 0.5 toegevoegd wordt?

Oefening 6: Een gebied geschat m.b.v. lijnen
Neem een sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m: 7(h) = 2.0 Sph (2500 m) en
een gebied dat bestaat uit twee blokken; vj 10000 x 2000 m. en V2 6000 x 2000 m.
a)

Bereken de schattingsvariantie van het gebied, wanneer de middellijnen c/7
10000 en d2 6000 van de blokken bekend zijn.

b)

(Gebruik de resultaten uit oefening 5).
Wat gebeurt er wanneer er een nugget-effect van 0.5 toegevoegd wordt?

Oefening 7 : Een blok geschat m.b.v. een lijn, anisotropic
Neem een sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m in de oost-west richting en sill
2.0 en range 1000 m in de noord-zuid richting.
a)

b)

Bereken de schattingsvariantie van een blok v (L,d), wanneer zijn oost-west
middellijn L bekend is in de volgende drie gevallen:
L
d
1.
2000
2000
2.
2000
6000
3.
6000
2000
Dezelfde opgave als onderdeel a), maar nu is de noord-zuid middellijn d bekend.
(Gebruik de kaart in Matheron (1971, p. 95) of in Appendix A).
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Oefening 8 : steekproefpoging bij een rechthoek
Neem een rechthoekig gebied van 10000 x 6000 m. Onderzocht moet worden welke
regelmatige steekproefmethode het best is:
•
•

steekproeven nemen volgens drie 10000 m. oost-west lijnen of
steekproeven nemen volgens vijf 6000 m. noord-zuid lijnen.

Beiden methodes komen overeen met dezelfde steekproefomvang van 30000 m.
a)

Bereken de globale schattingsvariantie in de volgende 3 gevallen:
1.
een isotropisch sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m.
2.
een sferisch variogram met sill 2.0 en range 2500 m in de oost-west
(OW) richting en sill 2.0 en range 1000 m in de noord-zuid (NZ) richting.
3.
een sferisch variogram met sill 2.0 en range 1000 m in de oost-west
(OW) richting en sill 2.0 en range 2500 m in de noord-zuid (NZ) richting.
(Gebruik de kaart in Matheron (1971, p. 95) of in Appendix A).

Oefening 9 : Optimaliseren van steekproefpogingen
Neem een gebied dat zich uitstrekt in de oost-west richting, maar waarvan de grenzen
onbekend zijn. In het gebied mogen zowel volgens oost-west lijnen als noord-zuid lijnen
regelmatig steekproeven genomen worden.
a)
Welke methodes kunnen gebruikt worden om de totale aanwezige hoeveelheid
binnen het gebied te schatten?
b)
Veronderstel dat de regionalisatie binnen een gebied voorgesteld kan worden
door een intrinsieke random functie. Welke richting is beter om, bij een totale
gelijke steekproefomvang, de volgende drie variabelen te schatten:
1.
de oppervlakte
2.
het gemiddelde van het gebied
3.
de totale aanwezige hoeveelheid
(Gebruik geen berekeningen en beschouw de volgende gevallen: isotropie,
geometrische anisotropie met maximale range in oost-west of noord-zuid).
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4

Krigen

In veel gevallen is het nodig om verschillende gewichten te geven aan steekproefwaarden. Bijvoorbeeld wanneer er een globale schatting vanuit een onregelmatig raster
gemaakt dient te worden. Of wanneer er een kaart geproduceerd moet worden (lokale
schattingen). Krigen stelt de geostatisticus in staat om ieder steekproefmonster een
geschikt gewicht te geven.
Er zijn verschillende soorten kriging, afhankelijk van het feit of de variabele stationair,
intrinsiek of niet-stationair verondersteld wordt te zijn. Er kunnen verschillende dingen
gekriged worden; een punt x, een blok v, een heel gebied V, het gemiddelde m van een
variabele (in het stationaire geval), de trend, de hellingshoek. Eigenlijk kan iedere lineaire
functie van een variabele gekriged worden.
De niet-stationaire geostatistiek wordt in het volgende hoofdstuk bestudeerd. In dit
hoofdstuk wordt alleen aandacht besteed aan de stationaire en intrinsieke gevallen.

4.1

Het doel van krigen

Het nemen van steekproeven verstrekt informatie over een variabele in de steekproefplaatsen. Het vertelt echter niks over wat er tussen de diverse steekproefplaatsen
gebeurt. Hiervoor moet dus een nauwkeurige manier gevonden worden om de waarden
in de tussenliggende punten of het gemiddelde over een blok (of een heel gebied) te
kunnen schatten.
De nauwkeurigheid van een schatting hangt af van verschillende factoren:
•
•
•

•

het aantal steekproefmonsters en de kwaliteit van de gegevens in ieder punt
de plaatsen waar de steekproefmonsters genomen zijn
de afstand tussen de steekproefmonsters en het punt of blok dat geschat moet
worden. Bij het schatten van een zeker punt of blok zal meer vertrouwd worden op
dichtbijgelegen steekproefmonsters dan op verafgelegen steekproefmonsters.
Evenzo is de verwachting dat de nauwkeurigheid het grootst is in de nabijheid van
de steekproefmonsters en dat deze verslechtert naarmate verder af van de
steekproefmonsters geschat wordt. De gevaren van het extrapoleren buiten het
gebied waar de steekproeven genomen zijn, behoeft geen verdere toelichting.
de ruimtelijke continuïteit van de variabele die onderzocht wordt. Het is
nauwkeuriger om de waarde te schatten van een tamelijk regelmatige variabele dan
van een zeer grillige variabele.

"Krigen" is een schattingsmethode, die rekening houdt met alle bovenstaande factoren.
Zij is genoemd naar Dr. D.G. Krige, een zuid-afrikaanse mijnbouwingenieur, die een soort
van regressietechniek ontwikkeld heeft om goudgehaltes te schatten. G. Matheron heeft
deze techniek verbeterd en deze vernieuwde methode kreeg de naam krigen. In wezen is
het een manier om de beste (in de betekenis van de kleinste variantie) lineaire zuivere
schatter te vinden.
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4.2

Het afleiden van de krigingvergelijkingen

Het probleem is het volgende: Gegeven zijn N gegevenswaarden zfxjJ,... z(x2)• Maak
een lineaire schatting van de variabele ZW, bijvoorbeeld de waarde van de variabele in
een bepaald punt, Z(XQ) of het gemiddelde van de variabele over een bepaald gebied. Om
het telkens weer uitschrijven van alle gevallen apart te vermijden, wordt de te schatten
hoeveelheid genoteerd als:

ZV = 77 J z(x)dx

V
(Het volume V zal tot een enkel punt gereduceerd worden in het geval van een
puntschatting).
Om deze hoeveelheid te schatten wordt een gewogen gemiddelde van de gegevens
genomen:
N
zv*= £ Xiz(xj)
i=1
Het probleem is om op de best mogelijke manier de weegfactoren te kiezen. Hierbij
wordt nu een gebruik gemaakt van het geostatistische model. Neem een random
functie:
N
ZV*= £ W
i=1
De gewichten worden zó gekozen, dat de schatter:
•

zuiver is:

E [Zv* - Zv] = 0

•

de variantie minimaal is:

Var [Zv* - Zvl is minimaal.

Deze variantie wordt de krigingsvariantie genoemd. Zij is een schattingsvariantie (d.w.z.
de variantie van de schattingsfout) en moet, in het stationaire geval, niet verward
worden met de variantie van de krigingsschatter.
Eerst wordt het geval bekeken waarbij aangenomen wordt, dat de variabele ZW
stationair is en dat haar gemiddelde, m, onbekend is. Krigen met een onbekend
gemiddelde wordt ordinary (normaal) krigen genoemd. Dit wordt afgekort tot OK.
Aangetoond wordt dat OK alleen afhangt van het variogram en dat het overeenkomt
met intrinsiek krigen.
Daarna wordt bekeken wat er gebeurt met de krigingsschatter als het gemiddelde, m,
wel bekend is. Dit wordt simple (simpel) krigen genoemd (afgekort SK). Als laatste wordt
aangetoond dat OK gerelateerd is aan SK door de gekrigede schatting van het
gemiddelde.
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Ordinary krigen
Als Z(x) stationair is met gemiddelde m, dan:
E [Z(xj)] = m
en dus
E [Zv] = m

en dus geldt:
N
N
N
E [ £ XjZ(xj) - Zvl = £ Xjm - m = m [
A.j -1]
i=1

i=1

i=1

Omdat de schatter zuiver moet zijn, ongeacht de onbekende waarde van het
gemiddelde, moeten de gewichten opgeteld gelijk aan 1 zijn:
N
2>i =
i=1

1

De variantie van de fout [zv*- zv] kan uitgedrukt worden in termen van zowel de
covariantie als van het variogram:
N
Var [zv - zv]

N

N

= X X XiXjC(xj,xj) + £(V, V) - 2 £ Xi£(xi, V)
i=1j=1
j=1
N

N

N

= 2 £ Xitfxi, V) £ XjXj^xj.xj) - tfV, V)
j=1
i=1j=1

[4.1]

waarbij:

tf*i.

v)

ƒ tf i< - x)dx

=y
V

x

3f(xj, V) is gelijk aan de gemiddelde waarde van het variogram tussen x/ en het gebied V
en
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x

v
2(v, V) = -Y ƒ ƒ Y(X, - x')dx

X'

V

V V

2(V, V) is gelijk aan de gemiddelde waarde tussen ieder tweetal punten x en x", die
onafhankelijk van elkaar door het gebied V lopen.
Om de schattingsvariantie [4.1] te minimaliseren onder de voorwaarde, dat de som van
de gewichten gelijk moet zijn aan 1, wordt een Lagrange multiplicator n geïntroduceerd.
n
<t> = Var [zv*- zv] - 2ji [ £ Xj -1]
i=1
Omdat de som van de gewichten gelijk moet zijn aan 1.0 wordt de waarde van de
uitdrukking niet veranderd, wanneer de term met n erin eraan toegevoegd wordt. Om
de hoeveelheid <|> te minimaliseren moeten alle partiële afgeleiden naar Xj en ß gelijk aan
nul gesteld worden. Hieruit volgt dan een verzameling van N + 1 lineaire vergelijkingen,
wat het KrigingsSysteem genoemd wordt. Het krigingssysteem in termen van het variogrammodel geschreven geeft:

N
£ Aj Y(xj,xj) + n = 2<X|, V)

i = 1,2,... N

1=1

N

I> = 1
i=1

De minimale variantie, welke de krigingsvariantie genoemd wordt, wordt gegeven door:

N
<*K2 = X

^XI.V) * Ï(V-V) + JA

i=1

Natuurlijk kunnen de vergelijkingen ook verkregen worden in termen van de covariantie
door het minimaliseren van de eerste vorm van [4.1].
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Het krigingssysteem wordt dan:

N
x a.j C(xj,xj) - \i = Ç(xj, V)
j=1

i = 1,2,... N

N
Ï> = 1
i=1

De hierbij behorende minimale variantie wordt gegeven door:

N
aK = Ç(V, V) + fi - 5>iC(xi,V)
i=1
2

Om het systeem numeriek op te kunnen lossen, is het gemakkelijker om het in matrixnotatie te schrijven:
AX = B
~Y1 1 Y1 2
Y21 Y2 2

Y1 N 1
Y2N 1

YN1 YN2
YNN 1
- 1
1
1 1 1 1
0 -

~*(X1,V) "
*•2

Y(X2-V)

XN

Y(XN.V)

-

_ 1

Als y een toegelaten model is en als er geen meervoudige punten zijn, is matrix A altijd
niet singulier. Er bestaat dus een inverse matrix A~1 en er is een unieke oplossing:
X = A"1.B
De krigingsvariantie kan dan geschreven worden als:
ctk2 = Xt.B - tfV, V)
(X^ is de getransponeerde matrix van X).
Het afleiden van de OK vergelijkingen voor intrinsiek random functies
In het vorige gedeelte zijn de OK vergelijkingen afgeleid voor het geval, waarbij de
variabele een stationaire random functie is. Wat gebeurt er wanneer de variabele Z(x)
intrinsiek is, maar niet stationair?
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De onderliggende gedachte bij intrinsieke variabelen is, dat er gewerkt wordt met
toenames van de variabelen i.p.v. met de variabelen zelf. Er werden zelfs twee
hypotheses gemaakt:
Ë [Z(x + h) - Z(x)] = 0
Var [Z(x + h) - Z(x)] = 27(h)
waarbij 7(h) alleen afhankelijk is van h en niet van x. Dus is de schattingsfout [Zv*- Zvl
een toename, mits de som van de gewicht gelijk is aan 1. Een gevolg is dan, dat de
verwachting en de variantie van de schattingsfout bestaan en uitgerekend kunnen
worden. Vanaf hier is de procedure hetzelfde. De variantie van de schattingsfout wordt
berekend in termen van variogrammen; zij wordt geminimaliseerd en geeft aanleiding tot
het OK systeem in termen van het variogram.

Simple Krigen
Wat gebeurt er met het krigingssysteem, wanneer het gemiddelde m van een random
functie wel bekend is? Eerst wordt een random functie Y(x) met een gemiddelde gelijk
aan nul bekeken. Duidelijk is, dat de oorspronkelijke random functie ZW verkregen
wordt door: Z(x) = Y(x) + m. De schatter van Y(x) wordt:
N
YV*= 5>'iY(xi)
i=1
Ook nu weer moet deze schatter zuiver zijn en minimale variantie bezitten. Om zuiver te
zijn, moet de verwachtingswaarde van de schattingsfout gelijk zijn aan nul. In formule:
N
E [YV* - YV] = E [ £ XjY(xj) - YV] = 0
i=1
Aangezien het gemiddelde van Y(x) gelijk is aan nul, is de schatter automatisch zuiver.
Dus is er geen voorwaarde voor de som van de gewichten. De variantie van de
schattingsfout is:
N
Var [Yv* - Yy] = E [

A.j"Y(xj) - Yy]2
i=1

N
=

N

N

X X A,j'Aj'C(xj,xj) + £(V, V) - 2 £ Xj'£(xj, V)
i=1j=1
j=1

Omdat er geen voorwaarde voor de som van de gewichten is, is er nu geen Lagrange
multiplicator nodig. Het krigingssysteem wordt:

N
X XjC(xj,xj) = £(xi, V)
j=1

i = 1,2,... N
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De hierbij behorende krigingsvariantie wordt gegeven door:

N
aSK = Ç (V, V) - £
i=1
2

C(xj,V)

Het oplossen van het krigingssysteem geeft de verschillende krigingsgewichten. Met
behulp van deze gewichten kan nu de schatter van Y\j bepaald worden. Nu kan de
schatter van Zy afgeleid worden door het vervangen van Y(x) door Z(x) - m. Dit geeft:
ZV* = YV* + m
N
= £ X\ [Z(xj) - m] + m
i=1
N
N
= £riZ(xj) + m[1 - X ^'i 1
i=1

i=1

N
waarbij [1 -

X.'j ] het gewicht voor het gemiddelde is. Het gemiddelde wordt
i=1

belangrijker, naarmate er minder informatie beschikbaar is in de buurt van het te krigen
gebied. Deze parameter geeft dus een indicatie hoe de gegevens verspreid liggen met
betrekking tot het variogrammodel. Ook maakt deze parameter duidelijk in welke mate
de stationairiteitshypothese betrouwbaar is.

Het krigen van het gemiddelde
In OK is het de bedoeling om de waarde in een punt of de gemiddelde waarde binnen
een blok te schatten. Hoe kan de waarde van een (onbekend) gemiddelde m of, wat
daar gelijk aan staat, de waarde van een zeer groot blok geschat worden?
De schatter kan geschreven worden als:
N
m* = 2 Xmi Z(xj)
i=1
Net als in de vorige subparagraaf moet de schatter weer zuiver zijn en minimale variantie
hebben. Om zuiver te zijn, moet de verwachtingswaarde van de schattingsfout gelijk zijn
aan nul.
In formule:
N
E [m* - m] = E [ £ XmjZ(xj) - m] = 0
i=1
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Aangezien het gemiddelde van Y(x) gelijk is aan m, moet de som van de gewichten gelijk
zijn aan 1:
N
y, Vni = 1
i=1
De variantie van de schattingsfout is:
N
Var [m* - m] = Var [

XmjZ(xj) - m]
i=1

=

N

N

^ y ^mi^mjC( i<
x

xj)

i=1j=1
Net als bij OK, wordt deze variantie geminimaliseerd onder de voorwaarde, dat de som
van de gewichten gelijk moet zijn aan nul. Hiervoor is weer een Lagrange multiplicator |j.
nodig. De krigingsvergelijkingen zijn dan:

N
£ ^mj C(xj, xj) = um
j=1

i = 1,2,... N

N
y, ^-mi = 1
i=1

De hierbij horende krigingsvariantie kan berekend worden. Het is niet moeilijk aan te
tonen dat deze gelijk is aan:

cK2 = Var [m*] = Mm

Dit geeft een verklaring voor de Lagrange multiplicator p. in dit geval.
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De additiviteits theorie
Start eens met de SK schatter:
N
Zv*= X

N
X'i

Z(xi) + m [1 - £ X'j )

i=1

i=1

en vervang m door zijn gekrigede schatter m * •
N
N
Zv* = £ X'i Z(xi) + m*[1 X'j ]
i=1

i=1

Voor een eenvoudigere schrijfwijze wordt

A.m gebruikt voor het gewicht van het

N
gemiddelde bij SK, [1 -

X'j ].
i=1

Dit geeft de schatter:
N

N

Zv* = £XÏZ(xj) + XM X ^iZM

i=1

i=1

N
= ^ Z(xj) [X'j + Xm ^mil
i=1
Deze schatter lijkt precies de schatter van het OK. Er kan zelfs aangetoond worden, dat
de som van de gewichten gelijk is aan 1 en dat deze gewichten de oplossing zijn van het
OK systeem. OK is dus gelijk aan SK, waarbij het gemiddelde m vervangen is door zijn
gekrigede schatting.
Merk op dat Xm het gewicht van het gemiddelde is, of dit nu het bekende gemiddelde
(SK) of het geschatte gemiddelde (OK) is. Kijk voor meer informatie over krigingsgewichten en het gewicht van het gemiddelde in Rivoirard (1984,1987).
De verschillende krigingsvarianties zijn als volgt met elkaar verbonden:
ctk2 = CTsk2 + Var [m*] (A-m)2
Bovenstaande formule laat zien dan de krigingsvariantie in twee delen opgesplitst kan
worden:
•
•

het eerste is de SK variantie, wanneer het gemiddelde bekend is
het tweede is de krigingsvariantie van het gemiddelde vermenigvuldigd met het
kwadraat van haar gewicht.
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De tweede term meet het verlies in nauwkeurigheid, als er een geschatte waarde voor
het gemiddelde m gebruikt moet worden.
Wanneer het kriginggewicht van het gemiddelde laag is, is de OK variantie bijna gelijk aan
de SK variantie. Er is slechts een kleine gedeelte van de nauwkeurigheid verloren gegaan
bij het schatten van het gemiddelde. In het tegenovergestelde geval, wanneer het kri
ginggewicht hoog is, is de OK variantie aanmerkelijke groter dan de SK variantie. Dit zal
van invloed zijn bij het kiezen van de kriging omgeving.

4.3

Proportioneel effect

Krigingsgewichten en -variantie zijn afhankelijk van de structuur en de geometrische
vorm van een gebied, en niet van de gegevenswaarden Z(x) zelf. Dit maakt het mogelijk
om de verbetering in de precisie te bepalen, indien er gerekend wordt met een extra
steekproefmonster. Maar aan de andere kant is de krigingsvariantie onafhankelijk van de
gegevenswaarden. Dit is omdat de krigingsvariantie geen rekening houdt met het feit
dat variabiliteit vaak hoger is dan dat de waarden zijn.
Echter, het vermenigvuldigen van de covariantie of het variogram met een constante
factor verandert de krigingsgewichten niet. De krigingsvariantie wordt wel
vermenigvuldigd met deze factor. In het geval van een proportioneel effect kan een
factor van dit type beschouwd worden als afhankelijk van de gekrigede waarde. Zo
ontstaat er dus een soort van conditionele variantie (anders kan dit alleen door gebruik
te maken van niet-lineaire geostatistiek).
Wanneer de structuur op een factor na bekend is, garandeert dezelfde eigenschap, dat
de weegfactoren goed zijn (zelfs als de variantie niet goed is).

4.4

Punt en blok krigen

In het kriging systeem correspondeert de matrix aan de linkerkant van de vergelijking
met de covarianties tussen de gegevens. De rechterkant van de vergelijking komt
overeen met de covariantie tussen de gegevens en het punt of het blok, dat geschat
moet worden. De gewichten hangen hier lineair vanaf. Een gevolg hiervan is, dat het
krigen van een blok precies hetzelfde is als het gemiddelde nemen van de gekrigede
schattingen van de punten in dat blok. Uiteraard wordt hierbij verondersteld, dat de
gegevens in de directe omgeving gelijk blijven.
Krigen is een exacte interpolator. In een gegevenspunt XQ, minimaliseert de schatter
Z(XQ)* = Z(XQ)

de schattingsvariantie (want deze is gelijk aan nul). Wanneer een punt * in

de richting van een gegevenspunt XQ beweegt, gaat zijn gekrigede waarde niet naar de
gekrigede waarde van Z(XQ) (die gelijk is aan Z(XQ», maar naar de gekrigede waarde van
een micro-geregulariseerd gebiedje v rond XQ- Deze limiet vertegenwoordigt ook de
gekrigede waarde in XQ, wanneer er een nuggetcomponent is, die ontstaan is door een
meetfout. In dit geval zijn de geschatte waarden niet allemaal gelijk aan de werkelijke
waarden. Uiteraard zou ook verondersteld kunnen worden, dat slechts enkele van de
gegevens fouten bevatten.
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4.5

Gladstrijken van kaarten

Een gekrigede kaart lijkt niet op het werkelijke gebied. Interpolatie tussen gegevens is
niet in staat om alle details van een gebied te reproduceren. Krigen is dus een gladstrij
kende operatie. Des te veranderlijker het echte gebied is, des te minder representatief
zijn de gegevens en des te gladder is de gekrigede kaart. Dit lijkt paradoxaal.
Indien het reproduceren van de werkelijke variabiliteit belangrijker is dan de precisie van
de kaart, moet de random functie gesimuleerd worden. Simulaties lijken op een mogelijk
gebied.
Het is mogelijk (in het Gaussian geval) om ervoor te zorgen dat een simulatie door de
bekende waarden in de gegevenspunten gaan. Dit wordt conditionele simulatie
genoemd.

4.6

Negatieve krigingsgewichten

Veronderstel dat er vier steekproeven op vier plaatsen Pp P2, P3 en P4 genomen zijn. De
vier plaatsen liggen op een vaste afstand van elkaar op één rechte lijn (Zie Figuur 4.1).
Gewenst wordt een schatting van de waarde in het middelpunt PQ.
Pi
•

P2
»

Po
»

P3
«

P4
•

Figuur 4.1: Plaatsen van de vier steekproeven Pp P2, P3, P4, en het te schatten
middelpunt

PQ.

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn er vier variogrammodellen gebruikt om het punt te
krigen. Dit zijn:
•

Een machtsfunctie model met exponent 1.5,
(d.w.z.). 7(h) = |h|1-5

•
•
•

Een Gauss model met een afstandsparameter a = 0.8 en een sill van 1.0 en geen
nugget effect.
Een Gauss model met een afstandsparameter a = 0.8 en een sill van 0.75 en een
nugget effect van 0.25 (d.w.z een totale sill van 1.0).
Een sferisch model met een range van 1.38 , een sill van 1.0 en geen nugget effect.

De praktische range van de Gauss modellen is gelijk aan 0.8 V3 = 1.38. Het sferische
model heeft dus dezelfde range als de Gauss modeilen, maar is lineair in de buurt van de
oorsprong i.p.v. kwadratisch. Door de symmetrie in de figuur zijn de gewichten voor P2
en Pj gelijk aan elkaar (X212). Evenzo is het gewicht van P4 gelijk aan het gewicht van Pj
(Aj/2).

63

Krigingge
wichten

Macht
1.5

Gauss
zonder nugget
effect

Gauss
met nugget
effect

Sferisch
zonder nugget
effect

*-1

-0.047

-0.083

0.008

0.010

X2

0.547

0.583

0.492

0.490

Krigingsvariantie

0.201

0.227

0.563

0.590

Tabel 4.1: Kriginggewichten die horen bij de vier variogrammodellen
Er zijn negatieve gewichten voor de buitenste punten bij de eerste twee modellen
(machtsfunctie met exponent 1.5 en Gauss model zonder nugget effect). Dit wordt
veroorzaakt doordat deze twee modellen zeer gestuctureerd zijn. In tegenstelling tot
deze twee modellen zijn de andere twee modellen (Gauss model met nugget effect en
het sferische model) veel minder gestructureerd en hebben deze dan ook geen negatieve
gewichten.
Bij het kiezen van een variogram is het belangrijk om zich te realiseren dat een model, dat
kwadratisch in de buurt van de oorsprong is (in het bijzonder zonder nugget effect),
overeenkomt met een gestructureerder verschijnsel dan een model, dat lineair in de
buurt van de oorsprong is. Een kwadratisch model zal dus eerder aanleiding geven tot
negatieve gewichten en als gevolg daarvan negatieve gekrigede hoeveelheden (iets wat
zeker niet wenselijk is in de mijnbouw en in sommige andere gebieden).

4.7

Scherm effect

Neem een lijn met steekproeven op een afstand van 2000 m van elkaar. Hiermee moet
een 2000 m x 2000 mblok geschat worden met een steekproef in het midden. Een
mogelijkheid is om het aantal steekproeven, dat gebruikt wordt voor de schatting, van 1
(de middelste) te verhogen naar 3, 5, 7 etc. door steeds 2 omringende steekproeven
erbij te gebruiken. Als het variogrammode! bekend is, kunnen de krigingsgewichten en
de krigingsvariantie voor iedere gegevenssamenstelling berekend worden. Duidelijk is dat
iedere keer wanneer er meer steekproeven gebruikt worden de krigingsvariantie afneemt
(of gelijk blijft).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Om te illustreren hoe het scherm effect werkt, worden drie gevallen bekeken:
•
•
•

Een sferisch variogram met een range van 2500 m en een sill van 2.0
Een sferisch variogram met een range van 1000 m en een sill van 2.0
Een puur nugget effect van 2.0

Het laatste variogram kan beschouwd worden als een sferisch model met een range van
0 m. In Figuur 4.2 staan de OK gewichten voor ieder punt langs de lijn genoteerd als de
hoogte in een staafdiagram. De linkerkolom is voor het sferische model met de grote
range, de middelste kolom is voor het sferische model met de korte range en de
rechterkolom is voor het model met het pure nugget effect. De krigingsvariantie, die
behoort bij iedere configuratie, is direct onder de grafieken weergegeven.
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Spherical
Ranee = 2500m

Spherical
Range = 1000m

Ox ~ 0.62

a\ = 0.30

Pure Nugget
Effect

ai = 2.00

aI = 0.56

o2k = 0.67

Hi fH
a \ = 0.27

o2K - 0.45

aï- = 0.40

T~r

= 0.25

ai = 0.28

J=t
= 0.37

Figuur 4.2: De OK gewichten en de kriginsvariantie voor 5 verschillende
krigingsconfiguraties voor drie variogrammodellen
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- 0.22

De grafieken in de linkerkolom laten zien, dat voor het goed gestructureerde sferische
model (range 2500 m) de krigingsvariantie en de gewichten snel naar limietwaarden
gaan. Het gebruik van meer dan 5 punten leidt niet meer tot een significante
verbetering van de krigingsvariantie. Ook veranderen de de krigingsgewichten niet veel
meer (en dus ook de geschatte waarde niet). Het heeft dus geen zin om meer dan de
paar dichtsbijzijnde gegevenspunten te gebruiken.
In tegenstelling tot bovenstaande blijkt bij een weinig gestructureerd model (puur
nugget effect of een sferisch model met een korte range) de krigingsvariantie lager te
blijven worden, naarmate er meer steekproeven gebruikt worden. Evenzo gaan de
gewichten voor de buitenste punten niet snel naar nul. In dit geval is dus een grotere
kriging omgeving nodig voor betere resultaten.
Merk op dat zelfs punten buiten de range van het blok, dat geschat moet worden, OK
gewichten hebben die ongelijk aan nul zijn.

4.8

De naaste omgeving

De naaste omgeving van een te schatten gebied kan in de praktijk zeer belangrijk zijn. De
kriging omgeving is het geometrische gebied, waar de steekproefmonsters genomen
worden voor het krigen. Wanneer het gemiddelde over het gehele gebied geschat moet
worden (globale schatting), komt de omgeving overeen met het gehele gebied en bevat
alle steekproefmonsters. Deze omgeving wordt ook gebruikt voor het maken van een
kaart met behulp van niet zo veel steekproefmonsters. Dit wordt dan de unieke
omgeving genoemd.
Tijdens het nemen van steekproeven worden vaak honderden of duizenden gegevens
verkregen. Als er een kaart gemaakt moet worden, moeten de dichstbijzijnde en de
meest invloedrijke steekproefmonsters geselecteerd wordne. Dit kan bereikt worden
door gebruik te maken van een bewegende omgeving {deze is geconcentreerd om het te
schatten punt heen en verhuist mee met de te schatten punten) of door het gebruik
van een meer geperfectioneerd omgevingsonderzoek (zoals in de Bluepack software). In
speciale gevallen liggen de steekproefmonsters dicht bij elkaar langs lijnen (seismische
doorsneden, akoestische onderzoeken). De omgeving moet dan gezocht worden in
termen van deze lijnen. Het onderzoek naar de omgeving is nog belangrijker bij het
maken van kaartjes wanneer de omgeving niet stationair is.
Wanneer er voldoende gegevens om het te schatten gebied liggen, zorgen de
dichtsbijzijnde punten ervoor, dat de verafliggende niet meer mee tellen. De omgeving
kan dan beperkt worden tot de dichtsbijzijnde punten. Bijvoorbeeld een paar aureolen
(d.w.z. ringen) rondom het te schatten punt of blok worden gebruikt (zie Figuur 4.3).
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Blok + 1 aureool

Blok + 2 aureolen

Figuur 4.3
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Wanneer er echter weinig punten om het te schatten punt of gebied liggen, kan het
gewicht van het gemiddelde hoog zijn. In SK levert dit in het algemeen geen probleem
op; de afname van de correlaties met de afstand zorgt ervoor dat alleen de dichtbijzijnde
steekproefmonsters een significant gewicht krijgen. Het is in het algemeen dus
gemakkelijk om een kriging omgeving voor SK te bepalen.
Daarentegen sluit OK een impliciete schatting van het gemiddelde in. Als voor het krigen
van het gemiddelde een zeer groot gebied nodig is, kan het een gewicht geven aan alle
steekproefmonsters, ongeacht de afstand. Een gevolg hiervan is, dat, wanneer het
gewicht van het gemiddelde hoog is, het moeilijk is om de ideale kriging omgeving te
bepalen. Eigenlijk moet de omgeving maar lukraak gekozen worden. Hierbij dient
aangetekend te worden dat een grote omgeving in theorie een betere precisie geeft.
Een kleine omgeving verkleint echter de belangrijkheid van de locale stationairiteits hypo
these en reduceert de berekeningstijd.
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4.9

Oefeningen

Oefening 1 : Het krigen van een lijnstuk
Neem een variogram 7(h) =
(0 < X < 2) in een 1-dimensionale ruimte. Er zijn
steekproefmonsters genomen op 4 punten * = 0, /, 21 en 31. De gemiddelde waarde
over het lijnstuk [/, 21] moet geschat worden.
a) Bereken de krigingsgewichten voor ieder steekproefmonster (Gebruik de symmetrie
van de figuur en sommige van de resultaten van oefening 1 en 2 van hoofdstuk 3).
b) Bij welke X zorgen de binnenste punten ervoor, dat de buitenste punten niet meer
meetellen?
c)

Bij welke X hebben de buitenste punten negatieve gewichten? Waar wordt dit door
veroorzaakt?

Oefening 2 : Het krigen van een blok
•Z2

Z3

Het blok (2000 m x 2000 m) moet
gekriged worden m.b.v. vijf
steekproefmonsters, welke gelegen
zijn op een regelmatig 2000 m raster.
Veronderstel dat de geregionaliseerde
variabele stationair is met een

Z 5

isotropische sferisch variogram met
sill 2.0 en een range van 2500 m.

Voor het gemak zijn de waarden voor
tfV, V) en yfa V) gegevens (Deze
kunnen eventueel berekend worden
m.b.v. een computerprogramma of af
gelezen worden uit tabellen).
^V, V) = 1.13, ^xi, V) = 0.88 en
^X2, V) = 1.86
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Oplossing:
Het krigingssysteem is:
71 1
72 1
73 1
74 1
751
_1

71 2 71 3
72 2 72 3
73 2 73 3
74 2 74 3
752 753
1
1

71 4 Y1 5
72 4 72 5
73 4 73 5
74 4 74 5
754 75 5
1
1

p.1 "
2

Y(xi,V)
*(X2,V)

X3

u

\s

Y(x 3»V)
7(X4,V)
7(X5-V)
mm

]

mm

Het invullen van de variogramwaarden levert:
"0
1.89
1.89
1.89
1.89
M

1.89
0
2
2
2
1

1.89
2
0
2
2
1

1.89
2
2
0
2
1

1.89
2
2
2
0
1

1 " "a-1 "
1
\2
1
^3
1
U
1
X5
0 -I Lji J

"0.89 ~
1.86
1.86
1.86
1.86
-1.00 -

Het oplossen van dit stelsel vergelijking levert:

^1 = 0.60,
X2 = X3 = Ä4 = A,5= 0.10
M- = 0.12

De geschatte gemiddelde waarde van het vierkant is dus:
Z = 0.60 Zi + 0.10 (Z2 + Z3 + Z4 +Z5)
De schattingsvariantie wordt gegeven door:
N
ok2 = X *i *xi.V) - 3(V.V) + n = 0.26
i=1

Symmetrie in de vergelijkingen
Toen krigen voor het eerst ontwikkeld werd, waren er weinig computerfaciliteiten.
Vooral het inverteren van grote matrixen op het oplossen van grote stelsels
vergelijkingen was tijdrovend. Hierdoor zochten de geostatistici naar mogelijkheden om
de grootte van krigingssystemen te verkleinen. Een manier is om rekening te houden met
symmetrie in het systeem.
In de vorige oefening bijvoorbeeld, werd er een blok geschat door gebruik te maken van
OK en 5 steekproefmonsters. Vier van deze vijf steekproefmonsters liggen echter
symmetrisch buiten het te schatten blok. Omdat er ook geen sprake is van anisotropie,
zijn de gewichten voor deze vier steekproefmonsters gelijk aan elkaar.
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•Z2

•Z3

•Z5

• Z 4

Figuur 4.4: Symmetrische gegevens configuratie

De vier steekproefmonsters kunnen dus hergroepeerd word en beschouwd worden als
een enkele eenheid 5 met een enkele weegfactor. Elk van de vier steekproefmonsters
krijgt dan een kwart van dit gewicht. Het eerste kriginggewicht wordt net als eerst
geassocieerd met het middelpunt Z7. Het tweede kriginggewicht wordt vervolgens
geassocieerd met de groep 5. Het "nieuwe" krigingssysteem wordt dan:
3(Z1.Z1) *ZlfS) 1 "
7(Z1,S,) tfS.S)
1

1

1
0

r^i 1
%2

.

-

"ï(Zl. V) "
=

tfs,

V)

1

Hoewel het niet moeilijk is om de diverse variogramwaarden te berekenen, is het niet
geheel vanzelfsprekend om deze waarden te vinden. Vandaar dat dit nog wat nader
uitgewerkt wordt:
ï(Zi,Zi) = 0
#1, V) = 0.88

#1, s) = ^ MZ1. Z2) + 7(Z1, Z3> + -KZI. 2A.) + -KZI, Z5)]

2(Z1,S) = 1.89

rtfs, S) =

MZ2. Z2) + 7(Z2. z3) + ... + "KZ5. Z5)l

tfs, s) = ~ MO) +

yiiooyfï)

+ 7

(100^2) + 7 (200)]

tfS, S) = 1.50

tfS, V) = ^ WZ2. V) + *Z3, V) + ... + tfZ5, V)]
tfS, V) = tfZ2. V)
tfS, V) = 1.86
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Er is nu dus een 3x3 systeem ontstaan i.p.v. een 6x6:
0
1.89 1
1.89 1.50 1
1

1

0.

'M
Xs

=

.

"0.88 "
1.86
.1.00 .

Het oplossen van dit stelsel vergelijking levert:
Ä-1 = 0.60, Xs = 0.40 en (j = 0.12
De geschatte gemiddelde waarde van het vierkant is dus:
*
0.40 (Z2 + Z 3 + Z 4 +Z5)
Z* = O.6OZ1 +
——7—==—-

En natuurlijk is ook de schattingsvariantie weer hetzelfde als eerst.
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Appendix A

Sferisch model:

O.i

0.2

Sferisch model:

Schattingsvariantie van het gehalte van een rechthoekig blok
geschat m.b.v. een middellijn. De functie is: (1/C) F(h/a;l/a)

0.3
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0.5 0.6 Q70.8OS I
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Variantie a^(01S) van een punt binnen de rechthoek (h,i) de functie
is: (1/C) F(h/a;l/a).
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