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Inleiding
Stijghoogtereeksen worden voor veel doeleinden gebruikt, onder andere om de
dynamiek van het grondwater te karakteriseren. Vanwege de jaarlijkse seizoenen
kent het overgrote deel van de stijghoogtereeksen in Nederland een periodiek
patroon met een periode van één jaar. Dit seizoenskarakter wordt in beeld gebracht
door de regiemcurve, die het gemiddelde jaarlijkse verloop weergeeft. Met
betrouwbaarheidsbanden wordt aangegeven hoe ver een individuele meting in een
bepaald jaar kan afwijken van het gemiddelde verloop. De regiemcurve wordt
gebruikt als karakterisatie van de normale variatie van de stijghoogte door het jaar
heen op een bepaalde locatie en als referentie voor het actuele stijghoogte verloop
(is het droger of natter dan gemiddeld). De regiemcurve wordt bepaald voor een
periode waarin de reeks niet structureel van karakter veranderd. Het bepalen van
zo’n periode zonder structurele veranderingen is ook van belang voor de
kwaliteitsborging van de stijghoogtereeksen als zodanig.
Tot een aantal jaren geleden werd de stijghoogte vrijwel overal handmatig gemeten,
meestal met een vaste frequentie van 24 maal per jaar (of 4 maal per jaar). Voor
een meetreeks met een vaste frequentie en vaste meet data is het eenvoudig om
kenmerken zoals het jaargemiddelde en de regiemcurve te bepalen. In de
afgelopen jaren zijn veel grondwater meetpunten met automatische drukopnemers
uitgerust. Deze zijn in elke willekeurige frequentie in te stellen. Meestal gaat de
handmatig gemeten reeks van 24 maal per jaar over in een ‘hoogfrequente’ reeks
van bijvoorbeeld 1 maal per dag, maar niet altijd is er een vaste meetfrequentie.
Om te voorkomen dat perioden met hoogfrequente waarnemingen te zwaar
meetellen in de berekeningen moet hiervoor worden gecorrigeerd.
Het eerste deel van dit rapport betreft het karakteriseren van de jaarlijkse dynamiek
middels een regiemcurve voor een reeks met een variabele frequentie. Er zijn
verschillende mogelijkheden om rekening te houden met een variabele frequentie.
Hoogfrequente reeksen zouden kunnen worden geresampled zodat weer een
frequentie van 24 maal per jaar ontstaat. Echter, daarmee zouden veel
waarnemingen niet in de berekening worden betrokken. Daarom is er in deze studie
voor gekozen om een methode toe te passen die rekening houdt met willekeurige
waarnemingsdata. Een aantal varianten binnen de methode voor het bepalen van
de regiem curve is getest met behulp van een stijghoogtereeks.
Opm.: De problematiek bij de bepaling van de GxG en Gt voor reeksen met
willekeurige meetdata is in hoge mate gelijk aan die bij de regiemcurve. De in dit
rapport beschreven aanpak kan dan ook voor de GxG en de Gt worden toegepast.
Betrouwbare karakteristieken van de stijghoogte kunnen alleen afgeleid worden als
het uitgangsmateriaal (de meetreeks) betrouwbaar is. Daartoe is het noodzakelijk
dat de kwaliteit van stijghoogtereeksen middels toetsen geborgd wordt. Bij toetsen
in het kader van kwaliteitsborging wordt beoordeeld of waarnemingen passen in het
‘normale’ patroon van de betreffende reeks. Om die toetsen uit te kunnen voeren
moet daarom eerst worden vastgesteld wat het ‘normale’ patroon van een reeks is.
In deze studie wordt het jaargemiddelde en de standaardafwijking binnen een jaar
als kenmerk genomen om te bepalen of het karakter van de reeks structureel is
veranderd. Het normale patroon van een reeks wordt bepaald met waarnemingen
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uit een referentie periode. Vanuit statistisch oogpunt willen we de referentieperiode
zo lang mogelijk nemen. Tegelijkertijd is de kans dat er structurele veranderingen
optreden in de reeks groter naar mate de periode langer is. Omdat de
kwaliteitsboring toegepast moet worden op vele duizenden reeksen, dient de
vaststelling van de referentieperiode zoveel mogelijk automatisch te geschieden.
Het tweede deel van dit rapport betreft een methode om zoveel mogelijk
automatisch (liefst helemaal) de referentie periode te bepalen. Dit is de periode die
representatief is voor het bepalen van het karakter van de reeks ten behoeve van
kwaliteitsborgingstoetsen. Daarnaast kan het zichtbaar maken van structurele
veranderingen ook uitgebouwd worden als een zelfstandig informatieproduct.
Vooralsnog wordt geen hulpinformatie (neerslag, andere stijghoogtereeks) gebruikt.
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Methode

2.1

Periodieke reeks.
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Stel dat de grondwaterstand reeks is opgebouwd uit twee componenten, een
periodiek deel en een niet-periodiek deel:
(2.1)
de grondwaterstand in jaar j ,
het periodieke deel van de grondwaterstand in maand m en op dag d
het niet-periodieke deel van de grondwaterstand in jaar j, maand m en
op dag d.
Het periodieke deel van de grondwaterstand is alleen afhankelijk van de maand en
de dag (datum) en niet van het jaar. Het lange termijn gemiddelde van het nietperiodieke deel is gelijk aan 0. Het niet-periodieke deel van de grondwaterstand is
in het algemeen in de tijd gecorreleerd. We nemen wel aan dat het periodieke en
niet-periodieke deel onafhankelijk van elkaar zijn.

2.2

Regiemcurve.
Omdat de verwachtingswaarde van het niet-periodieke deel gelijk is aan nul, wordt
de verwachtingswaarde van de regiemcurve in het continuë domein:
[

]

[

]

(2.2)

En de variantie van het verschil tussen een waarneming en de regiemcurve:
[{

} ]

[{

} ]

(2.3)

De variantie (2.3) geeft aan hoe ver een individuele waarneming af kan liggen van
de regiemcurve. We gaan veelal uit van een normale verdeling. De presentatie van
de regiemcurve is dan de verwachtingswaarde met banden die overeenkomen met
± 1.96 maal de standaardafwijking. Voor de presentatievorm van monitoring actuele
grondwaterstanden zijn banden berekend die overeenkomen met de percentiele
waarden. Deze kunnen, bij een normale verdeling, ook met de verwachtingswaarde
en de standaardafwijking bepaald worden.

2.3

Bepaling regiemcurve.

2.3.1

Principe
Als er met een vaste frequentie wordt waargenomen op de data k
en er
zijn M jaren met waarnemingen, dan kunnen de verwachtingswaarde (2.2) en de
variantie (2.3) worden geschat met de bekende formules voor het
steekproefgemiddelde en standaardafwijking:
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̅

∑

(2.4)

en
∑(

2.3.2

̅ )

(2.5)

Regiemcurve per tijdvak
Nu kennen niet alle meetreeksen een zelfde vaste meetfrequentie. Bovendien zijn
er steeds meer reeksen die van een handmatige meting overgegaan zijn naar een
automatische meting vaak met een hogere frequentie. Voor een geautomatiseerde
bepaling van de regiemcurves, willen we een methode die onafhankelijk is van de
meetfrequentie.
We bepalen het steekproefgemiddelde niet voor een enkele datum, maar voor een
tijdvak van N dagen. De overgang naar een tijdvak heeft als consequentie dat de
regiem curve enigszins wordt gladgestreken. De extremen zijn iets kleiner, maar
omdat mag worden aangenomen dat de regiemcurve per datum een glad verloop
kent, zal het verschil tussen de regiemcurve per datum en de regiem curve per
tijdvak niet al te groot zijn, bij een tijdvakgrootte van maximaal één maand. Het
voordeel van de regiemcurve per tijdvak is dat de schatting van de regiemcurve op
een beperkte data set (beperkt aantal jaren) een wat minder schokkerig beeld geeft.
Als we aansluiten op de regiemcurves die met de handmetingen zijn berekend,
kiezen we N=17, waarbij de tijdvakken gecentreerd zijn rond de traditionele
meetdata 14 en 28. Dus bijvoorbeeld:
tijdvak
1
2
3
4
Enz.

Eerste dag
6/1/2003
20/1/2003
6/1/2003
20/1/2003

Laatste dag
22/1/2003
5/1/2003
22/1/2003
8/3/2003

Bij kortere maanden zijn de tijdvakken dus ten dele overlappend.
Opm.: Misschien is het voor het gebruik van de regiemcurve meer voor de hand
liggend om tijdvakken van een maand te nemen. Dit geeft een goed beeld van het
periodieke verloop van de grondwaterstand, en is ook goed bruikbaar in
kwaliteitscontrole.
Bij het middelen over de jaren moeten we rekening houden met het feit dat er in het
ene jaar meer waarnemingen in een bepaald tijdvak kunnen zijn dan ik het andere
jaar. Voor ongecorreleerde waarnemingen is dat geen probleem, maar stijghoogte
waarnemingen met een meetfrequentie van een dag zijn in het algemeen wel
gecorreleerd. Hierdoor telt een tijdvak met meer waarnemingen onevenredig zwaar
mee ten opzichte van een tijdvak met minder waarnemingen. Als de correlatie
bekend is, kan in principe voor de correlatie worden gecorrigeerd, maar in veel
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gevallen is de bepaling van de correlatie van time lags minder dan een dag of 5
lastig te bepalen op de relatief korte hoogfrequente delen van de reeks. Bovendien
is het zeer waarschijnlijk dat de correlatie door het jaar heen varieert, afhankelijk
van de vochttoestand van de grond. Daarom is, enigszins kort door de bocht,
gekozen om eerst de gemiddelden per tijdvak te bepalen, en deze
tijdvakgemiddelden vervolgens te middelen over de jaren. Dit heeft het voordeel dat
het aantal waarnemingen per tijdvak meegewogen kan worden. Hiermee wordt
voorkomen dat een jaar met veel waarnemingen een te grote invloed heeft.
̅

Hierin is: M
̅

∑{

∑

}

(2.6)

het aantal jaren
het aantal waarnemingen in de tijdvak d in jaar j
schatting van het periodieke deel van de grondwaterstand
gecentreerd in het tijdvak d.

Het bepalen van de variantie voor een tijdvak is nu wat meer gecompliceerd. De
niet-periodieke component bestaat uit twee delen, namelijk het gemiddelde over het
tijdvak d in het jaar j en het verschil tussen de waarneming en dit tijdvakgemiddelde
op een datum k. De reeks wordt opgebouwd gedacht uit drie componenten:
̅
̅

(2.7)

het periodieke deel van de grondwaterstand in het tijdvak d waarin datum
k valt
de gemiddelde grondwaterstand in jaar j over tijdvak d , na aftrek van
het verschil tussen waarneming op datum k en de gemiddelde
grondwaterstand in tijdvak d en jaar j.

In figuur 2.1 is de uitsplitsing van de grondwaterstand geïllustreerd.

Figuur 2.1. Uitsplitsing van de grondwaterstand in componenten.
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De variantie van het niet-periodieke deel van de grondwaterstand is nu opgebouwd
uit twee termen:
̅

(2.8)

In tijdvakken waarin genoeg waarnemingen zijn (>10) kunnen de twee termen
afzonderlijk worden geschat. Dit zal meestal het geval zijn als er met automatische
drukopnemers wordt gemeten. Bij tijdvakken met een kleiner aantal metingen
(handmetingen) is het niet mogelijk om de termen afzonderlijk te schatten.
In principe kunnen we de variantie schatten uit de verschillen tussen de
waarnemingen
en de regiemcurve ̅ . Op een beperkte data set waarbij
ten dele hoogfrequente waarnemingen zijn gedaan, worden de jaren met
hoogfrequentie waarnemingen zwaar meegewogen. Toevallige extremen in een
bepaald jaar hebben dan een grote invloed. Om dit te voorkomen kan eerst per
tijdvak het gemiddelde van de kwadratische verschillen worden genomen en
vervolgens worden gesommeerd over het aantal jaren (M) en gedeeld door M-1.

∑{

2.4

∑(

̅ ) }

(2.9)

Interpolatie regiemcurve
Feitelijk is de regiemcurve over een tijdvak een lopend gemiddelde rond het
centrum van het tijdvak. Zeker bij grote tijdvakken (zeg een maand, kan het verschil
tussen het centrum van het tijdvak en de randen aanzienlijk zijn. Dit heeft ook een
aanzienlijk effect op de schatting van de variantie. Hieraan kan enigszins tegemoet
gekomen worden door de regiemcurve tussen de tijdvakcentra te interpoleren.
Stel dat kd het centrum van tijdvak d. We interpoleren eerst het periodieke deel hd
van de grondwaterstand voor een waarnemingsdatum k. (zie figuur 2.2). Voor een
willekeurig tijdstip k (k≥kd) in het tijdvak d geldt:
̅

̅

(̅

̅ )

(2.10)

Analoog geldt voor een tijdstip k (k≤kd) in het tijdvak d:
̅

̅

(̅

̅

)

(2.11)

Volgens dezelfde gedachtenlijn als bij (2.6) bepalen we de variantie voor een
bepaald tijdvak d:

∑{

∑(

̅ ) }

(2.12)
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Figuur 2.2. Definitieschets van de verschillende grootheden.

Opm.: Als er per tijdvak precies één waarneming in het centrum aanwezig is, is de
wijze van berekenen van de regiemcurve voor variabele frequentie consistent met
die volgens de vaste frequentie.
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Toepassing op een testreeks

3.1

Testreeks
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De methode beschreven in hoofdstuk 2 is toegepast op de testreeks B32D0321. De
tijdstijghoogtelijn van deze reeks is gegeven in figuur 3.1.

Figuur 3.1 Testreeks B32D0321

De reeks B32D0321 heeft een patroon dat in Nederland veel voorkomt, met een
duidelijk seizoensverloop. De correlatie tussen standen met een kleine time lag zijn
niet extreem hoog. Tot maart 2008 is de reeks handmatig waargenomen met een
basisfrequentie van 24 maal per jaar. Vanaf maart 2008 worden de standen
gemeten met een automatische drukopnemer met een dagelijkse frequentie. De
waarnemingen gedurende het eerste anderhalf jaar na de overgang naar de
drukopnemer zijn zeer onwaarschijnlijk, met zomerstanden die bijna een halve
meter hoger liggen dan de normale winterstanden. Daarom zijn de standen van dit
anderhalf jaar grotendeels buiten beschouwing gelaten.

3.2

Varianten
De regiemcurve (2.6) is berekend voor verschillende varianten. In de varianten 1
t/m 4 is de grootte van het tijdvak respectievelijk 3, 7, 15 en 27 dagen. Als centrum
van de tijdvakken is telkens een standaard meetdatum gekozen (14 of 28). Voor de
variant 1 betekent dit dus tijdvakken van 13 – 15 en van 27 – 29 van elke maand.
(Voor februari van 27/2 tot 1/3). In de varianten 1 t/m 4 worden 24 tijdvakken
berekend. In variant 5 komen de tijdvakken overeen met de kalendermaanden. Dit
zijn in totaal 12 tijdvakken.
Bij de berekening van de varianten 1 t/m 5 zijn de onwaarschijnlijke waarnemingen
in de periode 2008 en 2009 niet meegenomen. Variant 6 is gelijk aan variant 5,
maar zijn wel alle waarnemingen meegenomen.
Op drie verschillende wijzen is een standaardafwijking bepaald.
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De gewogen standaardafwijking (stdgew) is berekend als de wortel uit (2.12).

√

∑{

∑(

̅ ) }

(3.1)

Ter vergelijking is ook de ongewogen standaardafwijking (stdog) en de
regiemcurve standaardafwijking (stdr) berekend.
De ongewogen standaardafwijking (stdog) is berekend met:

√

∑ ∑(

)

(3.2)

Waarin:
∑

(3.3)

De regiemcurve standaardafwijking (stdr) is de standaardafwijking van het verschil
tussen het tijdvakgemiddelde en de regiemcurve. De stdr is berekend met:

√

3.3

∑ ({

∑

}

̅ )

(3.4)

Resultaten
Alle berekeningen in onderstaande paragrafen zijn uitgevoerd met de FORTRAN
code gegeven in bijlage B. De figuren zijn vervolgens met EXCEL gemaakt.

3.3.1

Verloop van de tijdvakgemiddelden
Voor alle varianten zijn de tijdvakgemiddelden berekend. Deze zijn weergegeven in
figuur 3.2. Bij kleine tijdvakken is de kans groter dat er in een bepaald tijdvak geen
waarneming beschikbaar is, maar verder zijn de verschillen tussen de varianten niet
spectaculair. Dit is logisch, omdat er eigenlijk alleen duidelijke verschillen zijn te
verwachten in de periode met dagelijkse waarnemingen. Ook het verschil tussen de
varianten 1 t/m 4 en variant 5 is niet groot. Variant 5 oogt iets vlakker. Ten dele
wordt dit veroorzaakt door dat er maar 12 tijdvakken zijn in plaats van 24. Ook zijn
de waarden iets afgevlakt. De afwijkende waarnemingen in 2008 en 2009 bij de
variant 6 komen duidelijk tot uiting.
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Fig. 3.2 a. Tijdvakgemiddelde (tijdvak 3d)

Fig. 3.2 c. Tijdvakgemiddelde (tijdvak 15d)

Fig. 3.2 e. Tijdvakgemiddelde (tijdvak 1 maand)

3.3.2
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Fig. 3.2 b. Tijdvakgemiddelde (tijdvak 7d)

Fig. 3.2 d. Tijdvakgemiddelde (tijdvak 27d)

Fig. 3.2 f. Tijdvakgemiddelde (reeks volledig)

Regiemcurve
In figuur 3.3 is de regiemcurve voor de zes varianten gegeven. De groene lijn in de
figuren (de lijn rc) is de regiemcurve. De overige lijnen geven het 95% interval voor
de gewogen (stdgew) en ongewogen (stdog) standaardafwijking (zie tabel 3.1).
Zoals te verwachten was, liggen bij een tijdvak van 3 dagen de grenzen van de
gewogen en ongewogen standaardafwijking vrijwel over elkaar heen. Bij grotere
tijdvakken nemen de verschillen tussen de grenzen van de gewogen en
ongewogen standaardafwijking wel toe, maar toch zijn de verschillen ook bij een
tijdvak van 27 dagen niet groot. Ook bij een tijdvak van een maand zijn de
verschillen tussen gewogen en ongewogen standaardafwijking gering.
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Echter, bij variant 6, waarin alle afwijkende waarnemingen zijn meegenomen, is het
interval van de ongewogen variant duidelijk groter. Dit is het effect dat de
hoogfrequente (foutieve) waarnemingen onevenredig zwaar meewegen in de
bepaling van de standaardafwijking. In de gewogen variant wordt dit in belangrijke
mate ondervangen.
De variant 5 geeft een gladder beeld. Dit komt intuïtief beter overeen met de
werkelijke regiemcurve. De korte variatie (zaagtand) die in de varianten 1 t/m 4 te
zien zijn, zijn een combinatie van een hogere resolutie (24 ipv 12) en een beperkt
aantal jaren van waarnemingen.

Tabel 3.1 verklaring legenda figuur 3.3

Afkorting
ongo
ongg
bogo
bogg
3.3.3

Betekenis
Ondergrens bij ongewogen standaardafwijking (stdog)
Ondergrens bij gewogen standaardafwijking (stdgew)
Bovengrens bij ongewogen standaardafwijking (stdog)
Bovengrens bij gewogen standaardafwijking (stdgew)

Standaardafwijking
De grenzen van de regiemcurves zijn rechtstreeks afhankelijk van de
standaardafwijking. In de figuur 3.4 zijn de gewogen en ongewogen standaard
afwijking (stdgew en stdog) voor de zes varianten gegeven. In deze figuur is ook de
regiemcurve standaardafwijking (stdr) weergegeven. Voor de varianten 1 t/m 6
komt de stdr vrijwel geheel overeen met de stdgew. Naarmate de tijdvakken groter
zijn (varianten 4, 5 en 6) zijn de verschillen wel iets groter, maar nog steeds
verwaarloosbaar. Klaarblijkelijk is bij deze reeks de variatie binnen een tijdvak een
orde van grootte kleiner dan de variatie tussen de jaren. Bij andere reeksen (en ook
bij een grotere periode hoogfrequente waarnemingen kunnen de verschillen groter
zijn.
Voor de variante 1 t/m 5 zijn de verschillen tussen gewogen en ongewogen
standaardafwijking niet groot. Bovendien is het niet mogelijk te zeggen welke ‘beter’
is. De verschillen kunnen heel goed het gevolg zijn van enkele extreme
waarnemingen. Vanuit hydrologisch oogpunt is het te verwachten dat de
standaardafwijking door het jaar heen een vloeiend verloop kent. Het grillige
verloop in de varianten 1 t/m 4 is dan ook eerder het gevolg van een beperkte
meetperiode dan van een fysisch verschijnsel. De variant 5 en 6 vertonen een
vloeiender verloop omdat de resolutie minder is dan bij de varianten 1 t/m 4.
Bij de variant 6 is duidelijk het effect te zijn van de foutieve waarnemingen in de
periode 2008 en 2009. Vooral bij de ongewogen standaardafwijking is het effect
dominant aanwezig.
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de tijdvakgrootte zijn de
gewogen en ongewogen standaardafwijking van alle varianten in één figuur geplot
(figuur 3.5). Hierin is duidelijk te zijn dat alle varianten een soortgelijk patroon laten
zijn, met uitzondering van variant 6. De gewogen standaardafwijking van variant 5
(kalendermaand) geeft het meest vloeiende beeld.
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Fig. 3.3 a. regiemcurve (tijdvak 3d)

Fig. 3.3 c. regiemcurve (tijdvak 15d)

Fig. 3.3 e. regiemcurve (maand)
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Fig. 3.3 b. regiemcurve (tijdvak 7d)

Fig. 3.3 d. regiemcurve (tijdvak 27d)

Fig. 3.3 f. regiemcurve (volledige reeks)
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Fig. 3.4 a. standaard afw (tijdvak 3d)

Fig. 3.4 c. standaard afw. (tijdvak 15d)

Fig. 3.4 e. standaard afw. (maand)
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Fig. 3.4 b. standaard afw. (tijdvak 7d)

Fig. 3.4 d. standaard afw.(tijdvak 27d)

Fig. 3.4 f. standaard afw (volledige reeks)
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Figuur 3.5a. Vergelijking van de gewogen standaardafwijking voor de zes varianten

Figuur 3.5b. Vergelijking van de ongewogen standaardafwijking voor de zes varianten

3.3.4

Waardenbereik gekarakteriseerd door percentiele waarden
Een veel gebruikte presentatie vorm is het weergeven van de percentiele waarden
(10%, 25%, 50%, 75% en 90%). Deze presentatievorm is ontwikkeld in de serie
‘Monitoring actuele grondwaterstanden’ en wordt onder meer ook gebruikt op de
website van de provincie Gelderland. In de figuren 3.6a t/m 3.6f zijn deze
percentiele waarden weergegeven.
De verschillen tussen de varianten zijn niet erg groot. Net als bij de regiemcurve is
het beeld bij de varianten 5 en 6 wat vloeiender dan bij de varianten 1 t/m 4. Als
gevolg van de foutieve waarnemingen in de periode 2008, 2009 is de 90%
percentiele waarde van variant 6 onrealistisch hoog.
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Fig. 3.6a Percentiele waarden (tijdvak 3d.)

Fig. 3.6b Percentiele waarden (tijdvak 7d.)

Fig. 3.6c Percentiele waarden (tijdvak 15d.)

Fig. 3.6d Percentiele waarden (tijdvak 27d.)

Fig. 3.6e. Percentiele waarden (maand)

Fig. 3.6f. Percentiele waarden (volledige reeks)

TNO-rapport | TNO2012 R10803

4

Discussie en conclusies t.a.v. de Regiemcurve

4.1

Representativiteit van de testreeks
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De berekeningen zijn uitgevoerd met één enkele reeks (B32D032101). Eigenlijk is
dit te weinig om echt harde conclusies te kunnen trekken. Echter, de reeks vertoont
een patroon dat veel voorkomt bij grondwaterstanden met een dominante jaarlijkse
periodiciteit. Bovendien heeft de reeks een periode met een zeer afwijkend gedrag,
dat naar alle waarschijnlijkheid foutieve waarnemingen betreft. Ook dit verschijnsel
doet zich veelvuldig voor. Aangezien het gaat om informatieproducten die specifiek
op deze jaarlijkse periodiciteit focusseren, geven de resultaten desalniettemin een
bruikbare indruk van de effecten van verschillende berekeningswijzen.

4.2

Informatie producten

4.2.1

Regiemcurve
In principe vlakt de regiemcurve iets af, naarmate het tijdvak waarover de
gemiddelde waarde wordt berekend groter wordt. Bij de variant 1 is het tijdvak 3
dagen. Dit houdt in dat voor elke maand het gemiddelde wordt berekend van de
periode 13 t/m 15 en 27 t/m 29 (voor februari 1 tot en met 1 maart). Variant 1 (figuur
3.3a) is vergelijkbaar met de gangbare manier om een regiemcurve te berekenen.
Naarmate het gebruikte tijdvak groter wordt (figuren 3.3b t/m 3.3d) vlakt de
regiemcurve iets af. De verschillen in de gemiddelde waarden (groene lijn in de
figuren 3.3) zijn in de orde van een paar centimeter. Het verloop van de intervallen
is bij grotere tijdvakken ook wat gelijkmatiger (vergelijk figuur 3.3d met 3.3a).
Vanuit hydrologisch oogpunt is het logisch dat zowel het gemiddelde als de
intervallen een vloeiend jaarlijks verloop hebben. De grote uitslagen in de
herfstperiode lijken dan ook eerder het gevolg van toevallige waarden dan van een
structureel fysisch fenomeen. Bij grotere tijdvakken is de invloed van enkele
uitbijters in de data veel minder groot. Daarom is het verloop in figuur 3.3d
vloeiende dan in figuur 3.3a.
Het verschil tussen gewogen en ongewogen standaardafwijking is zeer klein en lijkt
vooral afhankelijk van toevallige waarden. Ook is niet te zeggen welke van de twee
berekeningswijzen dichter bij de werkelijkheid komt. In theorie nadere beide tot de
werkelijke waarde als de periode waarover gerekend wordt maar groot genoeg is.
Dit stuit echter op praktische bezwaren, omdat in bijna alle gevallen het karakter
van de reeks in de loop van de jaren veranderd.
De varianten 4 en 5 hebben een vergelijkbaar tijdvak. Het verloop van de
regiemcurve is dan ook vergelijkbaar. Omdat er bij variant 5 slechts 12 punten van
de regiemcurve worden berekend en bij variant 4 oogt variant 5 wat vloeiender.
De regiemcurve van variant 6 wijkt af van de overige, als gevolg van foutieve
waarnemingen. Deze variant wordt verder besproken in paragraaf 4.3.1.
Zoals gesteld zijn de verschillen tussen de gewogen en ongewogen
standaardafwijking bij de varianten 1 t/m 5 klein en vooral te wijten aan toevallige
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waarden. Bij een tijdvak van 1 dag moeten ze zelfs volledig over elkaar heen liggen.
Bij een reeks waarbij een deel hoogfrequent is en een ander deel niet, is de
gewogen standaardafwijking te prefereren, omdat een periode met gecorreleerde
foutieve waarnemingen (zoals in 2008 en 2009) minder zwaar doorwerkt. Dit effect
is te zien in figuur 3.4f. Als de hele reeks uit hoogfrequente waarnemingen bestaat,
bestaat er geen verschil tussen gewogen en ongewogen standaardafwijking.
Uit de figuren 3.4 blijkt dat de standaardafwijking van de regiemcurve vrijwel geheel
gelijk is aan de gewogen standaardafwijking. Dit betekent dat de variatie binnen
een tijdvak in een bepaald jaar veel kleiner is dan de variatie van de
tijdvakgemiddelden over de verschillende jaren. Het is goed denkbaar dat er
meetreeksen zijn, waarbij dit niet het geval is, bijvoorbeeld als de grondwaterstand
snel reageert op neerslag. De gewogen standaardafwijking geeft daarom een beter
beeld van de variatie van de reeks.
Conclusie:
De regiemcurve bepaald op basis van gewogen maandgemiddelden geeft een
goed beeld van het periodieke karakter van de reeks. De kleinere tijdvakken geven
een grilliger verloop als gevolg van toevallige waarden en niet van het structurele
karakter van de reeks. Intervallen rond het maandgemiddelde worden bij voorkeur
berekend mat een gewogen standaardafwijking.
4.2.2

Waardenbereik
De percentiele waarden zijn wat minder gevoelig voor uitbijters dan karakteristieken
die zijn gebaseerd op de standaardafwijking. De verschillen voor de verschillende
tijdvakken (figuren 3.6a t/m 3.6e) zijn niet groot. Net als bij de regiemcurve geldt dat
het verloop van de percentiele waarden vanuit hydrologisch oogpunt vloeiend zou
moeten zijn. Dit wordt het beste benaderd door de variante 4 en 5, waarbij de
variant 5 vloeiender lijkt doordat er maar 12 punten van het seizoensverloop
waarden berekend. Als karakterisatie van de reeks voldoet variant 5 het beste. In
één oogopslag is te zien dat de spreiding in de lente en de zomer (het dalende deel
van het verloop) veel kleiner dan in de herfst en de winter (het stijgende deel). Dit is
verklaarbaar omdat de najaarsregens die de grondwaterstand laten stijgen ook van
jaar tot jaar verschillend zijn.
Net als bij de regiemcurve geven perioden met foutieve ook bij de berekening van
het waardenbereik een flinke afwijking (zie figuur 3.6f.). Aangezien de periode van
foutieve waarden vooral betrekking heeft op afwijkingen naar boven, uit zich dat
vooral in de 95% percentiel.
Conclusie:
Het waardenbereik (gekarakteriseerd door banden van percentiele waarden) kan
inzichtelijk worden weergegeven door de varianten 4 en 5. Kleinere tijdvakken
geven een wat onregelmatig beeld, dat niet direct overeenkomt met het structurele
karakter van de reeks.
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4.3

Betrouwbaarheid en kwaliteitsborging

4.3.1

(Perioden met) foutieve waarnemingen
Blijkens de figuren 3.3f, 3.4f en 3.5 kunnen foutieve waarnemingen een flinke
invloed hebben bij het berekenen van de standaardafwijking. Bij de percentiele
waarden is het effect wat minder groot, maar ook hier is een duidelijk effect
zichtbaar (vergelijk figuren 3.6e en 3.6f). In deze studie is voor de varianten 1 t/m 5
vrij rigoureus een periode met onbetrouwbare metingen verwijderd en de resultaten
zijn vergeleken met de volledige reeks.
In een operationele setting willen we uitgaan van gecontroleerde
waarnemingsreeksen, waar dit soort perioden niet meer in voorkomen. We zitten
hier in zekere zin met een vicieuze cirkel. Als we eenmaal het normale karakter van
een reeks hebben bepaald (regiem curve en percentiele waarde), dan kunnen
nieuwe waarnemingen getoetst worden tegen het normale karakter van de reeks en
kunnen fouten worden verwijderd. Hiertoe moet echter eenmalig het ‘normale’
karakter worden vastgesteld (zie hoofdstukken 5 en 6).
Conclusie:
Het toetsen van nieuwe waarnemingen tegen het seizoenskarakter van de reeks is
een voor de hand liggende en eenvoudige manier van plausibiliteitstesten.

4.3.2

Reekslengte en homogeniteit
Voor een statistisch homogene reeks geldt dat de karakteristieken (gemiddelde,
standaardafwijking en percentiele waarden), beter bepaald kunnen worden
naarmate de reeks langer is. In deze studie is een reekslengte van 17 jaar gebruikt.
Zeker bij de kleinere tijdvakken levert dit nog een vrij grillig beeld. Helaas zijn er in
Nederland maar weinig reeksen die gedurende meerdere decennia het zelfde
karakter hebben. In de meeste gevallen verloopt het karakter van de reeks in de
tijd. Daarom is het voor de hand liggen om (nadat de reeks is gecontroleerd op
foutieve waarnemingen) te werken met een window van een jaar of twintig.
Conclusie:
Het karakter van de reeks kan het best vastgesteld worden voor een beperkte
tijdperiode (bv twintig jaar). Nader onderzoek moet uitwijzen wat de optimale
reekslengte is en of die per reeks automatisch bepaald kan worden.
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5

Afleidingen karakteriseren normale patroon

5.1

Wat is het kenmerkende patroon?
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Statistisch gezien zijn het gemiddelde niveau, de spreiding en de temporele
samenhang de belangrijkste kenmerken. Bij een groot aantal stijghoogtereeksen in
Nederland is een duidelijke, zelfs dominante jaarlijkse periodiciteit te onderkennen.
Als gevolg hiervan is het onderscheidend vermogen niet erg groot, als we domweg
op de ruwe reeks het gemiddelde, de standaardafwijking en de auto correlatie
bepalen. Om de jaarlijkse periodiciteit te elimineren kunnen we in principe 1)
Opschalen en 2) Differentiëren naar datum.

5.1.1

Differentiëren naar datum
Hierbij wordt geanalyseerd in hoeverre er door de jaren heen, een structurele
verandering is opgetreden in de stijghoogte op een bepaalde datum (regiemcurve).
Voor het doel van kwaliteitsborging is het voldoende om de gemiddelde stijghoogte
per maand te analyseren (zie ook de hoofdstukken 2 t/m 4). Hogere frequenties zijn
voor het vaststellen van het ‘normale’ patroon ten behoeve van de kwaliteitsborging
niet belangrijk.

5.1.2

Opschalen.
Omdat de dominante periodiciteit één jaar is, wordt het gemiddelde van de reeks
bepaald over een jaar, of een veelvoud van één jaar. Vervolgens wordt onderzocht
in hoeverre er structurele veranderingen in dit gemiddelde zijn opgetreden. Tevens
kan de standaardafwijking als maat voor de amplitude binnen een jaar worden
bepaald.
Voor efficiënte gebruik van autocorrelatie in kwaliteitstoetsen, dient eerst de
jaarlijkse periodiciteit te worden geëlimineerd. Het ligt voor de hand dit met
transfer/ruis modellering te doen. Echter, dit ligt buiten de scope van deze studie.

5.1.3

Gekozen kenmerken
In deze studie is gekozen voor de opschaling. De kenmerken waarvan wordt
getoetst of er al dan niet sprake is van een structurele verandering in de loop van
de jaren, zijn:
- Het jaargemiddelde, als maat voor het niveau van de stijghoogte,
- De standaardafwijking binnen een jaar, als maat voor de amplitude van de
stijghoogte

5.2

Seizoenstabel, jaargemiddelde en standaardafwijking

5.2.1

Seizoenstabel
De eerste stap in de berekeningen is het maken van een seizoenstabel. De
stijghoogtereeks
is een functie van de datum (d), maand (m) en jaar (j).
Als er in de maand ( m) van het jaar (j) Nmj waarnemingen zijn, is het
maandgemiddeld in die maand:
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∑

(5.1)

De maandgemiddelden kunnen in een tabel worden opgeslagen met twaalf
kolommen (het aantal maanden) en evenveel rijen als jaren.

5.2.2

Jaargemiddelde
Het jaargemiddelde is nu:
∑

opm:



5.2.3

(5.2)

De tweetraps procedure houdt er rekening dat in de ene maand meer
metingen beschikbaar kunnen zijn dan in een andere maand.
Bij de implementatie moet rekening worden gehouden met maanden
waarbij helemaal geen waarnemingen beschikbaar zijn (missende
waarnemingen).

Standaardafwijking
De standaardafwijking binnen een jaar kan worden bepaald met:

√

∑

(5.3)

5.3

Lopend gemiddelde

5.3.1

Bepaling lopend gemiddelde per tijdvak
We willen toetsen of het structurele niveau van het jaargemiddelde in de loop van
de tijd is veranderd. Dit kan door te bepalen of het gemiddelde jaargemiddelde in
het ene tijdvak significant verschilt van het andere tijdvak. Hiertoe bepalen we het
lopende gemiddelde over een tijdvak. We nemen een tijdvak met Nt jaren vóór en
Nt jaren ná het betreffende jaar. Totaal zijn er in het tijdvak dus 2Nt + 1 jaren. Het
lopende gemiddelde ̅
rond het jaar j is:
̅

∑

(5.4)

Naarmate het tijdvak groter wordt gekozen heeft het lopende gemiddelde een
gladder verloop en worden veranderingen, waarnaar we op zoek zijn, meer
uitgevlakt. Naarmate het tijdvak korter is, kan het gemiddelde minder betrouwbaar
worden geschat. Op basis van ervaring lijkt een tijdvak van 7 jaar (Nt=3) of 9 jaar
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(Nt=4) voor de meeste reeksen acceptabel. Dit komt ook in de buurt van het tijdvak
van 8 jaar, waarmee ook de GxG’s worden bepaald. In de test set (Hoofdstuk 6)
worden meerdere tijdvakgroottes vergeleken.

5.3.2

Variantie van het lopend gemiddelde
Om significante verschillen tussen de gemiddelden in de tijdvakken aan te tonen
hebben we ook de variantie van de lopende tijdvakgemiddelden nodig. De variantie
kan worden bepaald met:

{

̅

Met:

̅

∑

}

(5.5)

de variantie van het lopend gemiddelde in tijdvak j
de variantie van het jaargemiddelde in het tijdvak j
de correlatie tussen de jaargemiddelden met time lag i

Om (5.5) te kunnen uitrekenen moeten we dus de variantie en de correlatie in het
lopend gemiddelde in het tijdvak kennen. Zeven jaar is aan de korte kant om een
variantie te berekenen, maar voor het doel – het opsporen van veranderingen in het
karakter van de reeks - zal dit in de meeste gevallen wel voldoende zijn.
̅

∑ {

}

(5.6)

We hebben de correlatiefunctie nodig tot en met een time lag 2Nt . Het is onmogelijk
om de correlatiefunctie per tijdvak te bepalen. Als de reeks lang genoeg is (zeg
minimaal drie maal de tijdvakgrootte) kan de correlatiefunctie wel voor de gehele
reeks van jaargemiddelden worden geschat.
De correlatiefunctie
kan volgens de statistische standaardmethode worden
berekend en vervolgens kunnen de tijdvakgemiddelden met de bijbehorende
variantie met (5.4) en (5.5) worden bepaald.

(

)

̅} {

∑{

̅}

(5.7)

Hierin zijn ̅ en
respectievelijk het gemiddelde en de variantie van de reeks van
alle jaargemiddelden (
) en
het aantal beschikbare jaren met een
jaargemiddelde.
Bij reeksen die korter zijn dan drie maal de tijdvakgrootte moet de correlatiefunctie
op een andere wijze worden bepaald. Een ‘kort door de bocht’ oplossing is om
alleen de correlatie lag 1 te berekenen voor de reeks jaargemiddelden
en een
exponentieel verloop van de correlatiefunctie aan te nemen:
(

)

(5.8)
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Voor het bepalen van de correlatiecoëfficiënt lag 1 is een minimum reekslengte van
ca. 10 jaar vereist. Voor kortere reeksen is het niet erg zinvol om naar verschillen
tussen tijdvakken te kijken.
Zowel voor korte als lange reeksen is bovengenoemde procedure voor de bepaling
van de correlatie een grove benadering, zeker als er sprake is van een structurele
verandering in het lopend gemiddelde.
5.3.3

Toetsen van het verschil in lopend gemiddelde tussen tijdvakken
Het verschil in gemiddelde tussen twee tijdvakken j en j+k wordt getoetst met een
Student’s t test. Hiertoe definiëren we de toetsgrootheid t :
|̅

̅
̅

|

(5.9)

̅

Bij de bepaling van de standaardafwijking van het verschil tussen de
tijdvakgemiddelden moet rekening worden gehouden met de correlatie tussen de
twee tijdvakken, zeker als de tijdvakken gedeeltelijk overlappen. De variantie van
het verschil is:
̅

[{( ̅

̅

[{ ̅

[{ ̅
[{ ̅

} ]

̅

)

(̅

)} ]
} ]

}{ ̅

}]

̅

(5.10)

[{

∑

}{

∑

}]

De eerste twee termen volgen rechtstreeks uit (5.5). Uitvermenigvuldigen van de
derde term levert:

{ ∑

∑

[(

)(

)]}

{ ∑

∑

[(

)(

)]}

{∑

||

}

(5.11)
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Substitutie van (5.11) in (5.10) en vervolgens (5.10) in (5.9) levert:
|̅
√

̅

̅

|
||

{∑

̅

}

(5.12)

Als het lopend gemiddelde in de beide tijdvakken gelijk is (H 0 hypothese), heeft de
grootheid t een student-t verdeling met een aantal vrijheidsgraden d.f. Als de
variantie per tijdvak verschillend kan zijn en per tijdvak hebben we het zelfde aantal
waarden, dan wordt in de literatuur voor de vrijheidsgraden gegeven:
(

{
{

̅

̅

}

̅

}

{

̅

}

)

(5.13)

Kiezen we een significantie niveau (bijv. p=0.05) dan kunnen we voor het aantal
vrijheidsgraden (verg. 5.13) de waarde in de tabel van de student-t verdeling
opzoeken (zie bijlage A). Als de waarde van de toetsgrootheid t kleiner of gelijk is,
dan is er geen significant verschil in gemiddelde tussen de tijdvakken. Als t groter
is, is er wel een significant verschil.
Opm.: Als de variantie in de twee tijdvakken gelijk is, vereenvoudigt (5.13) tot het
bekende 2(2Nt+1)-2 voor onafhankelijke steekproeven. In deze studie is niet
onderzocht of (5.13) nog gecorrigeerd moet worden voor afhankelijkheid tussen de
twee tijdvakken.

5.4

Lopende standaardafwijking
Het toetsen van de lopende standaardafwijking verloopt geheel analoog aan het
toetsen van het lopend gemiddelde.

5.4.1

Bepaling lopende standaardafwijking per tijdvak
De lopende standaardafwijking ̅̅̅ voor een tijdvak van 2Nt+1 jaren rond het jaar j
is:

̅̅̅

5.4.2

∑

(5.14)

Variantie van de lopende standaardafwijking
Op dezelfde wijze als bij het lopend gemiddelde wordt de variantie van de lopende
standaardafwijking bepaald.

̅̅̅̅

Met:

̅̅̅̅

{

∑

}

de variantie van de lopende standaardafwijking in tijdvak j
de variantie van de jaarstandaardafwijking in het tijdvak j
de correlatie tussen de jaarstandaardafwijkingen met time lag i

(5.15)
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De variantie van de jaarstandaardafwijking in het tijdvak j wordt bepaald met:

∑

En de correlatiefunctie

(

̅̅̅

(5.16)

met:

∑

)

̅

̅

(5.17)

Hierin zijn ̅ en
respectievelijk het gemiddelde en de variantie van de reeks van
alle jaarstandaardafwijkingen (
) en
het aantal beschikbare jaren met een
jaargemiddelde.
Bij reeksen die korter zijn dan drie maal de tijdvakgrootte wordt de correlatiefunctie
bepaald door de correlatie lag 1 te berekenen een exponentieel verloop van de
correlatiefunctie aan te nemen:
(

5.4.3

)

(5.18)

Toetsen van het verschil tussen lopende standaardafwijking van tijdvakken
Analoog aan de toets bij het lopende gemiddelde wordt het verschil tussen de
lopende standaardafwijking van twee tijdvakken j en j+k wordt getoetst met behulp
van een student t-toets. De toetsgrootheid t is nu:
|̅̅̅
√

̅̅̅̅

|

̅̅̅

||

{∑

̅̅̅̅

}

(5.19)

Met het aantal vrijheidsgraden:
(

{
{

̅̅̅̅

̅̅̅̅

̅̅̅̅

}

{

̅̅̅̅

}
}

)

(5.20)
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Resultaten voorbeeldreeksen

6.1

Informatieproducten
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Alle berekeningen in de volgende paragrafen zijn berekend met de FORTRAN code
uit bijlage C. De resultaten zijn ingelezen in EXCEL, waarin de figuren zijn gemaakt.
6.1.1

Voorbeeldreeks B31H065101
De in hoofdstuk 5 beschreven toetsen op het lopend gemiddelde en de lopende
standaardafwijking, zijn toegepast op de voorbeeldreeks B31H065101 (zie figuur
6.1). Het is een reeks, zoals er velen zijn in het DINO-bestand. Visueel zijn er geen
overduidelijke meetfouten te onderkennen. Wel is er in de jaren tachtig een periode
waar waarnemingen ontbreken. Een echte duidelijke trend is er niet, hoewel er
rond 1990 een dieptepunt in de reeks is te zien. Daarna stijgt de reeks weer.

Figuur 6.1 Voorbeeldreeks B31H065101

6.1.2

Het lopend gemiddelde
Het lopend gemiddelde over een tijdvak van 9 jaar is gegeven in figuur 6.2. In deze
figuur geeft de blauwe lijn de jaargemiddelden. De paarse lijn is het lopend
gemiddelde over een tijdvak van 9 jaar. Zoals verwacht is het verloop van het
lopend gemiddelde veel gladder dan de individuele jaargemiddelden. Het lopend
gemiddelde over 9 jaar niet kan worden bepaald voor de eerste en de laatste drie
jaren.

Figuur 6.2 Lopend gemiddelde over 9 jaar voor reeks B31H065101
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In de figuur 6.2 is rond 1990 – 1992 een minimum te zien. De vraag is of de reeks
in die periode structureel anders is dan in bijvoorbeeld 2002. We bepalen eerst de
standaardafwijking van het lopend gemiddelde ( ̅ ). Dit is de wortel uit de
variantie van het lopend gemiddeld berekend met (5.5) t/m (5.8). Om een idee te
krijgen hoe betrouwbaar het lopend gemiddelde geschat kan worden, plotten we de
lijnen die overeenkomend met de betrouwbaarheidsbanden
en
̅
in dezelfde figuur als het lopend gemiddelde zelf. Dit levert figuur 6.3.
̅

Figuur 6.3 Lopend gemiddelde met betrouwbaarheidsbanden voor reeks B31H065101.

De standaardafwijking van het lopend gemiddelde is afhankelijk van de
standaardafwijking en correlatie van de jaargemiddelden. Bij gevolg zijn de
betrouwbaarheidsbanden niet constant, maar kennen een verloop over de tijd.
Figuur 6.3 is een informatieproduct dat een indicatie geeft van het verloop van het
gemiddelde niveau en de mate van betrouwbaarheid waarmee we dat gemiddelde
niveau kunnen schatten. Om een uitspraak te doen in hoeverre het verschil tussen
twee tijdvakken significant is, passen we een Student-t test toe zoals beschreven in
paragraaf 5.3.3. Elk tweetal tijdvakken wordt getoetst. Dit levert een matrix op,
zoals gegeven in figuur 6.4. De t-matrix is symmetrisch om de diagonaal, dus
feitelijk zou alleen de boven- of onderdriehoek getoond hoeven worden.

Figuur 6.4. t-matrix voor het lopend gemiddelde voor de reeks B31H065101; tijdvak =9 jaar,
p=0.01

De balkjes representeren de grootte van het verschil tussen de tabelwaarde en
toetsgrootheid. De balkjes zijn groen als er geen sprake is van een significant
verschil en rood als er wel een significant verschil is. In het voorbeeld van figuur 6.4
is gekozen voor een significatieniveau van 99% (p=0.01).
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Uit figuur 6.4 blijkt dat met het lopend gemiddelde rond het jaar 1998 significant
(met p=0.01) verschilt van het lopend gemiddelde rond de jaren 1990, 1991, 1992
en 1993. Bovendien is ook het verschil tussen 1992 en 1997 significant.
De informatie uit de t-tabel kan ook per jaar zichtbaar gemaakt worden. In figuur 6.5
is het lopend gemiddelde in het tijdvak rond het jaar 1992 vergeleken met alle
andere tijdvakken. Ook uit deze figuur kan worden geconcludeerd dat 1992
significant verschilt met 1997 en 1998.

Figuur 6.5. t-toets van het lopend gemiddelde tussen het tijdvak 1992 en alle andere tijdvakken.

6.1.3

De lopende standaardafwijking
Analoog aan het lopend gemiddelde is ook de lopende standaardafwijking ( ̅̅̅ )
berekend met de betrouwbaarheidsbanden die overeenkomen met
en
̅
. De lopende standaardafwijking en de betrouwbaarheidsbanden zijn
̅
gegeven in figuur 6.6. In deze figuur is de zien dat de lopende standaardafwijking in
de loop van de tijd iets afneemt. Dit betekent dat de uitslagen naar boven en
beneden in de jaren negentig kleiner zijn dan in de beginjaren tachtig.
De t-matrix voor de lopende standaardafwijking (tijdvak 9 jaar, p=0.01) is gegeven
in figuur 6.6. Uit deze figuur blijkt dat de afname van de lopende standaardafwijking
niet significant is (met 99% waarschijnlijkheid). Rond het jaar 1989 is de lopende
standaardafwijking minimaal. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat
er in die periode veel waarnemingen ontbreken, en dus ook geen extreme waarden
voorkomen.
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Figuur 6.6 Lopende standaardafwijking met betrouwbaarheidsbanden voor reeks B31H065101.
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Figuur 6.7. t-matrix voor de lopende standaardafwijking voor de reeks B31H065101; tijdvak =9
jaar, p=0.01

6.1.4

Effecten tijdvak grootte en significantie niveau
Bij de toetsen op het lopend gemiddelde en de lopende standaardafwijking zijn
twee keuzen van invloed: de grootte van het tijdvak en het significantie niveau. In
deze paragraaf worden de effecten van deze keuzen aan de hand van de reeks
B31H065101 geïllustreerd.

6.1.4.1

Tijdvakgrootte
Het lopend gemiddelde voor tijdvakken van 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar is gegeven in
figuur 6.8. Duidelijk is dat bij een groter tijdvak, het aantal jaren waarvoor het
lopend gemiddelde kan worden berekend, afneemt. Bovendien wordt bij een groter
tijdvak het lopend gemiddelde meer vlak. De lopende standaardafwijking voor de
zes tijdvakken is gegeven in figuur 6.9. Nog duidelijker dan bij het lopend
gemiddelde is te zien dat blijkt dat bij kleine tijdvakken toevallige grote invloed heeft
op de gladheid van het verloop. Het ontbreken van waarnemingen tussen de jaren
1986 – 1988 heeft duidelijk een invloed op de lopende standaardafwijking bij het
tijdvak van 5 jaar. Bij grotere tijdvakken is die invloed veel minder. In figuur 6.10 is,
overeenkomstig figuur 6.3, het lopend gemiddelde met betrouwbaarheidsbanden
gegeven. Hier is de invloed van de extreem kleine standaardafwijking in 1986 bij
het tijdvak van 5 jaar duidelijk te zien.
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Figuur 6.8 Lopend gemiddelde voor tijdvakken van 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar.

Figuur 6.9 Lopende standaardafwijking voor tijdvakken van 5, 7, 9, 11, 13 en 15 jaar.

Figuur 6.10 Lopend gemiddelde met betrouwbaarheidsbanden voor tijdvakken van 5, 7, 9, 11, 13
en 15 jaar.
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De t-matrix voor het lopend gemiddelde is berekend voor tijdvakken van 5, 7, 9, 11,
13 en 15 jaar, waarbij het significantieniveau op 99% (p=0.01) is gehouden. Het
resultaat is te zien in figuur 6.11. Bij grotere tijdvakken resulteren relatief hoge of
lage waarden over een beperkt aantal jaren minder vaak in significante verschillen.
Anders gezegd, wat wel of niet wordt aangemerkt als een structurele verandering,
hangt af van de grootte van het tijdvak dat we beschouwen. Een tijdvak van 5 jaar
reageert (te) sterk op toevallige extremen, terwijl het lopend gemiddelde bij een
tijdvak van 11 jaar en groter te veel wordt gladgestreken. Een logisch keuze lijkt
daarom een tijdvak van 7 of 9 jaar. Toevallig (of niet) wordt bij de berekening van
de GxG en Grondwatertrappen een periode van 8 jaar gehanteerd.

Figuur 6.11. Effect van de tijdvakgrootte op de t-matrix voor het lopend gemiddelde voor de reeks
B31H065101 (p=0.01)

6.1.4.2

Significantie niveau
De tweede keuze die van belang is voor de t-toets, is het significantie niveau. Om
de effecten van deze keuze zichtbaar te maken, is de t-matrix voor het lopend
gemiddelde voor de tijdvakken van 7 en 9 jaar bepaald voor drie significantie
niveaus (p=0.05, 0.01 en 0.001). Het resultaat is gegeven in figuur 6.12. In feite
doet een significantie niveau niet anders dan de grens hoger of lager leggen van
wat we structurele veranderingen noemen en wat niet. Als de grens te laag ligt,
detecteren we veel structurele veranderingen en blijven weinig structurele
veranderingen onopgemerkt. Daartegenover is de kans dat twee periode ten
onrechte als structureel verschillend worden aangemerkt vrij aanzienlijk. Bij een
significantie niveau van 95% is er 95% kans dat een rood balkje in de figuur ook
daadwerkelijk een structurele verandering is. Dat houdt in dat er 5% kans is dat het
balkje ten onrechte rood is. Bij een hoog significantie niveau is het precies
andersom. De kans dat ten onrechte wordt geconstateerd dat er een structureel
verschil is tussen twee perioden is klein, maar het risico dat een structureel verschil
niet wordt opgemerkt wordt groter. Het hangt van het gebruiksdoel af of we een
hoge dan wel een lage grens willen hanteren.
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Figuur 6.12. Effect van het significantie niveau op de t-matrix voor het lopend gemiddelde voor de
reeks B31H065101 (tijdvakken 7 en 9 jaar)

6.2

Enige voorbeelden

6.2.1

Algemeen
In deze paragraaf is met enkele voorbeelden geïllustreerd hoe de presentatie het
lopend gemiddelde, de lopende standaardafwijking en de t-matrices uitwerken.
Daarbij hebben we gekozen voor een tijdvakgrootte van 7 jaar en een
significantieniveau van 99% (p=0.01). Per reeks worden de figuren gegeven met
een korte commentaar over de meest in het oog springende fenomenen.

6.2.2

Analyse 39B043501
De reeks 39B043501 (figuur 6.13) geeft rond 1970 een sprong in het gemiddelde te
zien, terwijl de standaardafwijking in de loop van de tijd lijkt toe te nemen. Dit is te
zien in figuur 6.14. Bij de betrouwbaarheidsbanden van het lopend gemiddelde is te
zien dat de sprong een grote invloed heeft op hoe betrouwbaar het lopend
gemiddelde bepaald kan worden. In de t-matrix voor het lopende gemiddelde (figuur
6.15) is de periode vóór 1970 duidelijk worden onderscheiden van de periode erna.
De sprong in het gemiddelde is dus significant. De t-matrix voor de lopende
standaardafwijking (figuur 6.16) laat onder meer zien dat de variatie in de reeks in
de jaren zestig significant kleiner is dan in de jaren negentig.

Figuur 6.13. Reeks 39B043501
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Figuur 6.14 lopend gemiddelde en lopende standaardafwijking; 39B043501

Figuur 6.15 t-matrix voor het lopend gemiddelde; 39B043501

Figuur 6.16 t-matrix voor de lopende standaardafwijking; 39B043501

6.2.3

Analyse 30D027501
In reeks 30D027501 (figuur 6.17) zijn perioden met verschillende niveaus te
onderscheiden. De sprong bij 1960 komt zeer duidelijk tot uiting bij het lopend
gemiddelde en de daarbij behorende betrouwbaarheidsbanden (figuur 6.18). De
standaardafwijking vertoont niet direct grote veranderingen in de tijd, al heeft de
sprong bij 1960 natuurlijk ook gevolgen voor de lopende standaardafwijking. De
periode 1965 tot 1985 verschilt wat betreft lopend gemiddelde duidelijk van de
andere perioden (figuur 6.19). De lopende standaardafwijking verschilt niet
significant over de gehele periode. Alleen de eerste jaren (inclusief de sprong bij
1960) lijkt iets afwijkend te zijn (figuur 6.20).
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Figuur 6.17. Reeks 30D027501

Figuur 6.18 lopend gemiddelde en lopende standaardafwijking; 30D027501
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Figuur 6.19 t-matrix voor het lopend gemiddelde; 30D027501
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Figuur 6.20 t-matrix voor de lopende standaardafwijking; 30D027501
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Analyse 32G037401
De reeks 32G037401 vertoont drie duidelijk verschillende perioden (figuur 6.21). In
de periode 1977 tot 1988 is het niveau hoger en de standaardafwijking kleiner. In
de figuur 6.22 komt dit ook naar voren, waarbij de betrouwbaarheidsbanden in het
middendeel duidelijk smaller zijn dan aan de uiteinden. Toch is het verschil in het
lopend gemiddelde en de lopende standaardafwijking niet of nauwelijks significant
(figuren 6.23 en 6.24). Dit komt doordat de perioden vóór 1977 en na 1988 te kort
zijn om van die periode een volledig beeld te geven. In de berekening van het
lopend gemiddelde en de lopende standaardafwijking wordt altijd een stuk van het
middeldeel meegenomen. Het gevolg is dat de betrouwbaarheidsbanden zeer groot
worden en dat de verschillen als niet significant worden aangemerkt. Als de
perioden vóór 1977 en na 1988 langer zouden zijn geweest zal er wel een
significant verschil gedetecteerd worden.

Figuur 6.21. Reeks 32G037401

Figuur 6.22 lopend gemiddelde en lopende standaardafwijking; 32G037401
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Figuur 6.23 t-matrix voor het lopend gemiddelde; 32G037401
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Figuur 6.24 t-matrix voor de lopende standaardafwijking; 32G037401

6.2.5

Analyse 30D017402
Bij de reeks 30D017402 is in de periode 2002 tot 2008 sprake van
‘filterverwisseling’ (zie figuur 6.25). Het effect hiervan is duidelijk te zien in het
lopend gemiddelde (figuur 6.26). Logischerwijs worden de
betrouwbaarheidsbanden groter rond de sprongen in 2002 en 2008. In de t-matrix
voor het lopend gemiddelde (figuur 6.27) is de afwijkende periode duidelijk te
onderscheiden. Dit geldt echter niet voor de lopende standaardafwijking (figuur
6.28). Klaarblijkelijk is de standaardafwijking van beide reeksen (filter 1 en 2) niet zo
heel verschillend.

Figuur 6.25. Reeks 30D017402

Figuur 6.26 lopend gemiddelde en lopende standaardafwijking; 30D017402
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Figuur 6.23 t-matrix voor het lopend gemiddelde; 30D017402
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Figuur 6.24 t-matrix voor de lopende standaardafwijking; 30D017402
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In de voorgaande hoofdstukken zijn stijghoogtereeksen gekarakteriseerd met
visuele presentaties van:
 het lopend gemiddelde met de betrouwbaarheidsbanden,
 de lopende standaardafwijking met betrouwbaarheidsbanden
 t-matrix voor het lopend gemiddelde
 t-matrix voor de lopende standaardafwijking.
De presentatievormen in deel twee van dit rapport richten zich vooral op een
karakterisatie van de dynamiek op lange termijn, en in het bijzonder op de
verschillen in het dynamische gedrag tussen verschillende perioden. Dit in
tegenstelling tot de regiem curve (eerste deel van dit rapport), die juist de variatie
binnen het jaar karakteriseert.
De vier presentatievormen uit hoofdstuk 6 zijn niet bedoeld als geavanceerde
trendanalyse. Ze bieden alleen snel inzicht in het karakter van een reeks en of er
aanleiding is te veronderstellen dat dat karakter in de loop van de tijd is veranderd.
Evenals de regiemcurve zijn deze presentatievormen gebaseerd op standaard
statistische bewerkingen en kunnen volledig automatisch en on-line worden
uitgevoerd. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een wisselend aantal
metingen in verschillende perioden (variabele frequentie). In beginsel is het
mogelijk om de gebruiker van de DINO-database, naast een tijd-stijghoogtelijn, ook
deze presentatievormen aan te bieden.
Voor een gebruiker kan het belangrijk zijn om snel te kunnen zien of er
veranderingen in het systeem optreden. Enerzijds kunnen dit onverwachte
veranderingen zijn (signalering, alarmering), anderzijds kan het ook een middel zijn
om een indicatie te krijgen of een maatregel ook daadwerkelijk een verandering te
weeg heeft gebracht.

7.2

kwaliteitsborging
Bij kwaliteitscontrole wordt een waarneming (of series waarnemingen) vergeleken
met het ‘normale’ patroon van een tijdreeks. Daarom moeten we eerst vaststellen
wat het normale patroon is. Dit patroon kan bijvoorbeeld een regiemcurve zijn.
Enerzijds kunnen we de kenmerken van het normale patroon beter vaststellen naar
mate we een langere reeks hebben van historische waarnemingen. Anderzijds is
naar mate de reeks langer is, de kans groter dat het karakter van de reeks
structureel verandert. Indien het karakter van een reeks structureel verandert,
worden de marges van de kenmerken in het algemeen groter, en is een
kwaliteitstoets minder onderscheidend. Het is dus zaak om een goede periode te
kiezen waarin het normale patroon van de reeks bepaald wordt.
Een werkwijze zou als volgt kunnen zijn. We gaan ervan uit dat de historische reeks
geen fouten bevat, maar mogelijk wel structurele veranderingen in het karakter.
Hiervoor zullen de historische reeksen wel eenmalig gecontroleerd moeten worden.
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Een binnenkomende waarneming (of series waarnemingen) is van een latere datum
dan de historische waarnemingen. We willen dus het normale patroon hebben dat
geldt in de laatste periode van de reeks. Daartoe bepalen we de kenmerken
(lopend gemiddelde en lopende standaardafwijking) over het meest recente tijdvak.
Een tijdvakgrootte van 7 jaar zal in het algemeen een goed beeld geven. Zo nodig
kan de tijdvakgrootte worden gerelateerd aan de correlatielengte. Is deze meer dan
pak weg 3 á 4 jaar (bv type Veluwe reeks) dan dient en langere periode te worden
gekozen. Het verschil in kenmerken tussen het meest recente tijdvak en
voorgaande tijdvakken kan worden getoetst op de wijze die in hoofdstuk 5 is
beschreven. Daarbij moet het significantie niveau niet al te hoog zijn, omdat anders
het onderscheidend vermogen van bij de kwaliteitscontrole afneemt. We gaan zover
terug in de tijd, totdat er een significant verschil wordt getoetst.
Om te voorkomen dat een geleidelijke trend de bandbreedte van de karakteristieke
in de loop van de jaren laat toenemen, wordt deze procedure periodiek herhaald,
bijvoorbeeld eens per n jaren (n=1,2…). Bij een reeks met structurele
veranderingen loopt het window waarin we de karakteristieke bepalen als het ware
mee in de tijd, zodat we een nieuwe meting altijd vergelijken met karakteristieke uit
het recente verleden. Bij abrupte overgangen (zoals bij Figuur 6.21. Reeks
32G037401) zullen de betrouwbaarheidsbanden groter worden en is dus het
lastiger om meetfouten op te sporen.

Idee: Het vaststellen van het ‘normale’ patroon van een reeks is geen
eenvoudige zaak, omdat vaak niet van te voren vastgesteld kan worden
in welk tijdvak een reeks homogeen is. Twee mogelijkheden die
onderzocht kunnen worden zijn: ‘deelreeksen’ en ‘crossvalidatie’.
Deelreeksen.
Verdeel de reeks in perioden van 7 jaar en bepaal de karakteristieken
van deze perioden. Analyseer vervolgens of er significante verschillen
zijn te onderkennen tussen de perioden. Aaneensluitende perioden
waarbij geen significante verschillen optreden kunnen worden gebruik.
(Bij de analyse van veranderingen in de stijghoogte in de provincie Noord
Brabant is deze procedure gevolgd, waarbij ook gebruik is gemaakt van
tijdreeksanalyse met neerslag/verdamping als drijvende kracht).
Crossvalidatie procedure.
Verdeel een reeks van zeg 30 jaar in stukken van twee jaar. De
karakteristieken (kansverdeling, regiemcurve) worden berekend, waarbij
telkens één periode van twee jaar niet meegenomen wordt in de
berekening. Waarnemingen uit de niet meegenomen periode worden
vergeleken met de karakteristieken die bepaald zijn met de overige
perioden.
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Bijlage A. Tabel Student-t test.
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2.09
2.08
2.07
2.07
2.06
2.06
2.06
2.05
2.05
2.05
2.04
2.02
2.00
1.98
1.96

63.66
9.93
5.84
4.60
4.03
3.71
3.50
3.36
3.25
3.17
3.11
3.06
3.01
2.98
2.95
2.92
2.90
2.88
2.86
2.85
2.83
2.82
2.82
2.80
2.79
2.78
2.77
2.76
2.76
2.75
2.70
2.66
2.62
2.58

636.62
31.60
12.92
8.61
6.87
5.96
5.41
5.04
4.78
4.59
4.44
4.32
4.22
4.14
4.07
4.02
3.97
3.92
3.88
3.85
3.82
3.79
3.77
3.75
3.73
3.71
3.69
3.67
3.66
3.65
3.55
3.46
3.37
3.29
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Bijlage B: FORTRAN code voor het berekenen
regiemcurven uit reeksen met een variabele
frequentie
Waarschuwing!!
(dit is onderzoeksoftware en niet bedoeld voor
operationele toepassing!)
program regiemvarfreq
character*40 fopt,fin,fuit
real h(4000),hper(40,200),hpersom(24),stdev(24),
&stdevg(24,40),stdevgt(24),hl(4000),hr(4000),streg(24)
integer id(4000),im(4000),ij(4000),iper(40,200),
&ipersom(24),istdev(24),istot(40),idl(4000),iml(4000),
&ijl(4000),i14(4000),i28(4000),istreg(24)

c
c *********************************************************
c
c *********************************************************
c
fopt='stuurreg24.txt'
open(unit=2,file=fopt,status='old')
read(2,*) fin
read(2,*) fuit
open(unit=3,file=fin,status='unknown')
open(unit=4,file=fuit,status='unknown')
c *******************************************************
c
inlezen data
c ******************************************************
do i=1,4000
read(3,*,end=10) idl(i),iml(i),ijl(i),hl(i)
enddo
ntl=i
10 ntl=i-1
c
c
inlezen interval rond 14 en 28 en tijdvak keuze
c
read(2,*) interval
read(2,*) ijaar1,njaar
read(2,*) vmpnap
ijaar2=ijaar1+njaar
c
c conversie MP naar NAP
c
do i=1,ntl
hl(i)=vmpnap-hl(i)
enddo
c
c uitsnede juiste periode
c
i1=0
do i=1,ntl
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if((ijl(i).ge.ijaar1).and.(ijl(i).lt.ijaar2)) then
i1=i1+1
id(i1)=idl(i)
im(i1)=iml(i)
ij(i1)=ijl(i)
h(i1)=hl(i)
endif
nt=i1
enddo
c
c bepalen interval grenzen
c
k141=14-interval
k142=14+interval
k281=28-interval
k282=interval-2
neind=ij(nt)-ij(1)+1
c
write(*,*) k141,k142,k281,k282
c
c
initialisatie
c
do i1=1,24
do i2=1,neind
hper(i1,i2)=0.0
iper(i1,i2)=0
enddo
enddo
do i=1,nt
i14(i)=0
i28(i)=0
enddo
c
c gemiddleden per tijdvak
c
do i=2,nt
ij(i)=ij(i)-ij(1)+1
if ((id(i).lt.k282).and.(im(i).eq.1)) then
if(ij(i).gt.1) then
i28(i)=24
hper(24,ij(i-1))=hper(24,ij(i-1))+h(i)
iper(24,ij(i-1))=iper(24,ij(i-1))+1
endif
endif
if ((id(i).lt.k282).and.(im(i).gt.1)) then
i28(i)=2*im(i)-2
hper(i28(i),ij(i))=hper(i28(i),ij(i))+h(i)
iper(i28(i),ij(i))=iper(i28(i),ij(i))+1
endif
if (k141.gt.0) then
if ((id(i).ge.k141).and.(id(i).le.k142)) then
i14(i)=2*im(i)-1
hper(i14(i),ij(i))=hper(i14(i),ij(i))+h(i)
iper(i14(i),ij(i))=iper(i14(i),ij(i))+1
endif
else
if(id(i).le.k142) then
i14(i)=2*im(i)-1
hper(i14(i),ij(i))=hper(i14(i),ij(i))+h(i)
iper(i14(i),ij(i))=iper(i14(i),ij(i))+1
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endif
if (id(i).ge.(30+k141)) then
i14(i)=2*im(i)+1
hper(i14(i),ij(i))=hper(i14(i),ij(i))+h(i)
iper(i14(i),ij(i))=iper(i14(i),ij(i))+1
endif
endif
if (id(i).ge.k281)then
i28(i)=2*im(i)
hper(i28(i),ij(i))=hper(i28(i),ij(i))+h(i)
iper(i28(i),ij(i))=iper(i28(i),ij(i))+1
endif
enddo
ij(1)=1
c
c
c

hier begint het rekenen eerst gemiddelde per periode
do i1=1,24
do i2=1,ij(nt)
if(iper(i1,i2).eq.0) then
hper(i1,i2)=99999.
else
hper(i1,i2)=hper(i1,i2)/iper(i1,i2)
endif
enddo
enddo

c
c
c

regiem curve (gemiddelde over de jaren)
do i1=1,24
hpersom(i1)=0.0
ipersom(i1)=0
do i2=1,ij(nt)
if(iper(i1,i2).gt.0) then
hpersom(i1)=hpersom(i1)+hper(i1,i2)
ipersom(i1)=ipersom(i1)+1
endif
enddo
hpersom(i1)=hpersom(i1)/ipersom(i1)
enddo

c
c st dev regiemcurve
c
do i1=1,24
streg(i1)=0.
istreg(i1)=0
do i2=1,ij(nt)
if(hper(i1,i2).lt.9999) then
streg(i1)=streg(i1)+(hper(i1,i2)-hpersom(i1))*
&
(hper(i1,i2)-hpersom(i1))
istreg(i1)=istreg(i1)+1
endif
enddo
streg(i1)=sqrt(streg(i1)/(istreg(i1)-1.))
enddo
c
c schrijven tijdvak gemiddelde
c
do i2=1,ij(nt)
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write(4,*) (hper(i1,i2),i1=1,24)
enddo
c
c
c

regiem curve interpolatie per datum
do i=1,nt
if(id(i).le.14) then
fac=1.0*(14-id(i))/16.
if(im(i).ne.1) then
hr(i)=fac*hpersom(2*im(i)-2)+(1.-fac)*hpersom(2*im(i)-1)
else
hr(i)=fac*hpersom(24)+(1.-fac)*hpersom(1)
endif
else
if(id(i).le.28) then
fac=1.0*(28-id(i))/14.
hr(i)=fac*hpersom(2*im(i)-1)+(1.-fac)*hpersom(2*im(i))
else
fac=(id(i)-28.)/16.
if(im(i).ne.12)then
hr(i)=fac*hpersom(2*im(i)+1)+(1.-fac)*hpersom(2*im(i))
else
hr(i)=fac*hpersom(1)+(1.-fac)*hpersom(24)
endif
endif
endif
enddo

c
c
c

ongewogen
do i=1,24
stdev(i)=0.
istdev(i)=0
enddo

c
do i=1,nt
if(i14(i).gt.0) then
stdev(i14(i))=stdev(i14(i))+(h(i)-hr(i))*
&
(h(i)-hr(i))
istdev(i14(i))=istdev(i14(i))+1
endif
if(i28(i).gt.0) then
stdev(i28(i))=stdev(i28(i))+(h(i)-hr(i))*
&
(h(i)-hr(i))
istdev(i28(i))=istdev(i28(i))+1
endif
enddo
do i=1,24
stdev(i)=sqrt(stdev(i)/(istdev(i)-1))
enddo
c
c
c

st.dev gewogen
do i=1,24
do i1=1,ij(nt)
stdevg(i,i1)=0.
enddo
enddo
do i=1,nt
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if(i14(i).gt.0) then
if(iper(i14(i),ij(i)).gt.0) then
stdevg(i14(i),ij(i))=stdevg(i14(i),ij(i))+(h(i)-hr(i))/
&
iper(i14(i),ij(i))
endif
endif
if(i28(i).gt.0) then
if(iper(i28(i),ij(i)).gt.0)then
stdevg(i28(i),ij(i))=stdevg(i28(i),ij(i))+(h(i)-hr(i))/
&
iper(i28(i),ij(i))
endif
endif
enddo
c

c

do i=1,24
istot(i)=0
stdevgt(i)=0.0
do i1=1,ij(nt)
if(iper(i,i1).gt.0) then
stdevgt(i)=stdevgt(i)+stdevg(i,i1)*stdevg(i,i1)
istot(i)=istot(i)+1
endif
enddo
write(*,*) stdevg(24,i1),stdevgt(i),istot(i)
stdevgt(i)=sqrt(stdevgt(i)/(istot(i)-1.))
enddo

c
write(4,*) 'i stdr stdgew stdog ongo ongg rc bogo bogg'
do i=1,24
bto1=hpersom(i)-2*stdev(i)
btg1=hpersom(i)-2*stdevgt(i)
bto2=hpersom(i)+2*stdev(i)
btg2=hpersom(i)+2*stdevgt(i)
write(4,*) i,streg(i),stdevgt(i),stdev(i),
&
bto1,btg1,hpersom(i),bto2,btg2
enddo
close(unit=2)
close(unit=3)
close(unit=4)
end
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Bijlage C: FORTRAN code voor het berekenen van
het lopend gemiddelde, de lopende
standaardafwijking en het toetsen van verschillen
tussen twee tijdvakken.
Waarschuwing!!
(dit is onderzoeksoftware en niet bedoeld voor
operationele toepassing!)
program normaalpatroon
character*40 fopt,fin,fuit
real h(5000),hper(12,60),hgem(60),sth(60),hgw(60),sthw(60),
1 rh(60),h2o(60),h2b(60),h3o(60),h3b(60),ttoets(60,60),
2 alpha(34,4),sthg(60),ssth(60),ssthg(60),rhs(60),st(60),
3 stw(60),sst(60),sstw(60),rss(60)
integer id(5000),im(5000),ij(5000),iper(12,60),window,
1 p,ij1(5000),nx(60)
ntd=5000
njd=60

c
c *********************************************************
c
fopt='normpat.txt'
open(unit=2,file=fopt,status='old')
read(2,*) fin
read(2,*) fuit
c
do i=1,34
read(2,*) (alpha(i,j),j=1,4)
enddo
c
open(unit=3,file=fin,status='unknown')
open(unit=4,file=fuit,status='unknown')
c *******************************************************
c
inlezen data
c ******************************************************
do i=1,ntd
read(3,*,end=10) id(i),im(i),ij(i),h(i)
enddo
10 nt=i-1
nj=ij(nt)-ij(1)+1
c
c maken van de seizoens tabel
c
c
c initialisatie
c
do i1=1,12
do i2=1,nj
hper(i1,i2)=0.0
iper(i1,i2)=0
enddo
enddo
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c
c gemiddelden per tijdvak
c
do i=2,nt
ij1(i)=ij(i)-ij(1)+1
hper(im(i),ij1(i))=hper(im(i),ij1(i))+h(i)
iper(im(i),ij1(i))=iper(im(i),ij1(i))+1
enddo
c
ij1(1)=1
do i1=1,12
do i2=1,nj
if(iper(i1,i2).eq.0) then
hper(i1,i2)=99999.
else
hper(i1,i2)=hper(i1,i2)/iper(i1,i2)
endif
enddo
enddo
c
c
write(4,*) fin
write(4,*) 'maandtabel'
do i=1,nj
write(4,*) (ij(1)+i-1), (hper(j,i),j=1,12)
enddo
c
c
jaargemiddelden en stdev.
c
do i=1,30
enddo
do i=1,nj
hgem(i)=0.0
nx(i)=0
do j=1,12
if(hper(j,i).lt.9999.) then
hgem(i)=hgem(i)+hper(j,i)
nx(i)=nx(i)+1
endif
enddo
enddo
do i=1,nj
if(nx(i).gt.0) then
hgem(i)=hgem(i)/nx(i)
else
hgem(i)=99999.
endif
enddo
c
c standaardafwijking
c
do i=1,nj
st(i)=0.0
if(nx(i).gt.6) then
do j=1,12
if(hper(j,i).lt.9999.) then
st(i)=st(i)+(hper(j,i)-hgem(i))*(hper(j,i)-hgem(i))
endif
enddo
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st(i)=sqrt(st(i)/(nx(i)-1.))
else
st(i)=99999.
endif
enddo
c
c
do window=2,7
c
c
nwb=1+window
nwe=nj-window
c
c
c

standaardafwijking; jaargemiddelde per window
call tijdvak(hgem,hgw,sth,sthw,rh,window,nwb,nwe,nj,njd)

c
c
c

window voor stdev binnen een jaar
call tijdvak(st,stw,sst,sstw,rss,window,nwb,nwe,nj,njd)

c
c
c
c

standaardafwijking; stdev per window
nwbb=nwb+window
nwee=nwe-window
call tijdvak(sth,sthg,ssth,ssthg,rhs,window,nwbb,nwee,nj,njd)

c
c
c

maandgemiddelde en standaardafwijking per window
write(4,*) 'gemiddelden',' window= ',window
write(4,*) 'jaar','
waarde','
win.gem','
st.dev.',
1'
stwgem'
do i=1,nj
write(4,*) (ij(1)+i-1), hgem(i),hgw(i),sth(i),sthw(i)
enddo
write(4,*) 'standaardafwijkingen binnen het jaar',' window=
1 ,window
write(4,*) 'jaar','
waarde','
win.gem','
st.dev.',
1'
stwgem'
do i=1,nj
write(4,*) (ij(1)+i-1), st(i),stw(i),sst(i),sstw(i)
enddo

c
write(4,*) 'standaardafwijkingen tussen jaren',' window= ',
1 window
write(4,*) 'jaar','
waarde','
win.gem','
st.dev.',
1'
stwgem'
do i=1,nj
write(4,*) (ij(1)+i-1), sth(i),sthg(i),ssth(i),ssthg(i)
enddo
write(4,*) 'correlogrammen (gem, binnenjaar, tussen jaar)'
do i=1,nj-2*window-1
write(4,*) rh(i),rss(i),rhs(i)
enddo
c
c
c

boven en ondergrenzen
do i=1,nj

'
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h2o(i)=99999.
h2b(i)=99999.
h3o(i)=99999.
h3b(i)=99999.
enddo
do i=nwb,nwe
h2o(i)=hgw(i)-2*sthw(i)
h2b(i)=hgw(i)+2*sthw(i)
h3o(i)=hgw(i)-3*sthw(i)
h3b(i)=hgw(i)+3*sthw(i)
enddo
write(4,*) 'boven en ondergr gemiddelde',' window= ',window
do i=1,nj
write(4,*) (ij(1)+i-1),h3o(i),h2o(i),hgw(i),h2b(i),h3b(i)
enddo
c
do i=1,nj
h2o(i)=99999.
h2b(i)=99999.
h3o(i)=99999.
h3b(i)=99999.
enddo
do i=nwb,nwe
h2o(i)=stw(i)-2*sstw(i)
h2b(i)=stw(i)+2*sstw(i)
h3o(i)=stw(i)-3*sstw(i)
h3b(i)=stw(i)+3*sstw(i)
enddo
write(4,*) 'grenzen stdafw. binnen een jaar',' window= ',window
do i=1,nj
write(4,*) (ij(1)+i-1),h3o(i),h2o(i),stw(i),h2b(i),h3b(i)
enddo
c
do i=1,nj
h2o(i)=99999.
h2b(i)=99999.
h3o(i)=99999.
h3b(i)=99999.
enddo
do i=nwbb,nwee
h2o(i)=sthg(i)-2*ssthg(i)
h2b(i)=sthg(i)+2*ssthg(i)
h3o(i)=sthg(i)-3*ssthg(i)
h3b(i)=sthg(i)+3*ssthg(i)
enddo
write(4,*) 'grenzen stdafw. tussen jaren',' window= ',window
do i=1,nj
write(4,*) (ij(1)+i-1),h3o(i),h2o(i),sthg(i),h2b(i),h3b(i)
enddo
do p=1,3
c
c
c
c

toets gem met perioden window
call gemtoets(hgw,sth,sthw,rh,alpha,p,window,nwb,nwe,ttoets,
1 nj,njd)

c
c
c

uitvoer t-toets gem
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write(4,*) 't-toets voor gemiddelden',' window= ',window,'p= ',p
write(4,*) 'tgem',((ij(1)+i-1),i=nwb,nwe)
do i=nwb,nwe
write(4,'(I5,60f9.2)') (ij(1)+i-1),(ttoets(i,j),j=nwb,nwe)
enddo
c
c
c

toets met perioden window
call gemtoets(stw,sst,sstw,rss,alpha,p,window,nwb,nwe,ttoets,
1 nj,njd)

c
c
c

uitvoer t-toets
write(4,*) 't-toets voor stdev binnen een jaar',' window= ',
1 window,'p= ',p
write(4,*) 'stdev',((ij(1)+i-1),i=nwb,nwe)
do i=nwb,nwe
write(4,'(I5,60f9.2)') (ij(1)+i-1),(ttoets(i,j),j=nwb,nwe)
enddo

c
c
c

toets met perioden window
1

call gemtoets(sthg,ssth,ssthg,rhs,alpha,p,window,nwbb,nwee,
ttoets,nj,njd)

c
write(4,*) 't-toets voor standaardafwijkingen',' window= '
1 ,window,'p= ',p
write(4,*) 'tstdev',((ij(1)+i-1),i=nwbb,nwee)
do i=nwbb,nwee
write(4,'(I5,60f9.2)') (ij(1)+i-1),(ttoets(i,j),j=nwbb,nwee)
enddo
c
enddo
c
enddo
c
c
c

sluiting
close(unit=2)
close(unit=3)
close(unit=4)
stop
end

c
c
c
1

subroutine tijdvak(xin,xinw,stx,stdxw,rho,window,nwb,nwe,
nj,njd)
real xin(njd),xinw(njd),stx(njd),stdxw(njd),rho(njd)
integer window,nwb,nwe,nj,njd
integer ix(60),istx(60),irho(60),nxn
real varn,xgem

c
c
do i=1,njd
xinw(i)=0.
ix(i)=0
stx(i)=0.
istx(i)=0
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stdxw(i)=99999.
enddo
c
c
do i=nwb,nwe
do j=(i-window),(i+window)
if(xin(j).lt.9999.) then
xinw(i)=xinw(i)+xin(j)
ix(i)=ix(i)+1
endif
enddo
enddo
do i=1,nj
if(ix(i).gt.0) then
xinw(i)=xinw(i)/ix(i)
else
xinw(i)=99999.
endif
enddo
c
c st dev
c
do i=nwb,nwe
do j=(i-window),(i+window)
if((xin(j).lt.9999.).and.(xinw(i).lt.9999.)) then
stx(i)=stx(i)+(xin(j)-xinw(i))*(xin(j)-xinw(i))
istx(i)=istx(i)+1
endif
enddo
enddo
c
do i=1,nj
if(istx(i).gt.1) then
stx(i)=sqrt(stx(i)/(istx(i)-1.))
else
stx(i)=99999.
endif
enddo
c
c gemiddelde van de overall reeks (xngem)
c
xgem=0.
nxn=0
do i=1,nj
if(xin(i).lt.9999.) then
xgem=xgem+xin(i)
nxn=nxn+1
endif
enddo
xgem=xgem/nxn
c
c variantie / st dev. overall reeks (vxn / stxn)
c
c
stxn=0.0
istxn=0
varn=0.0
do i=1,nj
if(xin(i).lt.9999.) then
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stxn=stxn+(xin(i)-xgem)*(xin(i)-xgem)
istxn=istxn+1
endif
enddo
varn=stxn/(istxn-1)
c
c correlatiefunctie reeks rho(k)
c
kmax=nj/4
rhoref=0.
do k=1,kmax
rho(k)=0.
irho(k)=0
do i=1,nj-k
if((xin(i).lt.9999.).and.(xin(i+k).lt.9999.)) then
rho(k)=rho(k)+(xin(i)-xgem)*(xin(i+k)-xgem)/varn
irho(k)=irho(k)+1
endif
enddo
if(irho(k).gt.1) then
rho(k)=rho(k)/(irho(k)-1)
else
rho(k)=0.
endif
enddo
rho(kmax-1)=(rho(kmax)+rho(kmax-1)+rho(kmax-2))/3.
if(rho(kmax-1).gt.0.0) rhoref=rho(kmax-1)**(1./(kmax-1))
c
do k=kmax,nj
rho(k)=rhoref*rho(k-1)
enddo
c
c standaardafwijking van de gemiddelden
c
nwin=2*window+1
hulp=0.
do i=1,(nwin-1)
hulp=hulp+(nwin-i)*rho(i)
enddo
hulp=1.+hulp*(2./(1.*nwin))
c
do i=nwb,nwe
if(stx(i).lt.9999.) then
stdxw(i)=sqrt(((stx(i)*stx(i))/nwin)*hulp)
else
stdxw(i)=99999.
endif
enddo
c
c
return
end
c
c
subroutine gemtoets(xinw,stx,stdxw,rho,alpha,p,
1
window,nwb,nwe,ttoets,nj,njd)
real xinw(njd),stx(njd),stdxw(njd),rho(njd),ttoets(njd,njd)
real var(60),varw(60),alpha(34,4),df(60,60),t(60,60)
integer p,window
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c
c
hulp=0.0
do i=1,nj
if(stx(i).lt.9999.) var(i)=stx(i)*stx(i)
if(stdxw(i).lt.9999.) varw(i)=stdxw(i)*stdxw(i)
enddo
c
c
c

voor lag k
do i=nwb,nwe
do k=i+1,nwe
hulp=0.
k1=k-i

c
c
c

bepalen t-waarde
nw=window+1
do j=(-window),window
if((k1-j).ne.0) then
hulp=hulp+(nw-abs(j))*rho(abs(k1+j))
else
hulp=hulp+(nw-abs(j))
endif
enddo
hulp=hulp*2*stx(i)*stx(k)/((2*window+1)*(2*window+1))
t(i,k)=abs(xinw(i)-xinw(k))/sqrt(varw(i)+varw(k)-hulp)

c
c vrijheidsgraden
c
df(i,k)=(2*window)*(varw(i)+varw(k))*(varw(i)+varw(k))/
1
(varw(i)*varw(i)+varw(k)*varw(k))
c
c lezen tabelwaarde
c
if(df(i,k).le.30) then
idf=int(df(i,k))
talpha=alpha(idf,p)
endif
if((df(i,k).gt.30).and.(df(i,k).le.40)) then
talpha=alpha(30,p)-((idf-30)/10.)*(alpha(30,p)-alpha(31,p))
endif
if((df(i,k).gt.40).and.(df(i,k).le.60)) then
talpha=alpha(31,p)-((idf-40)/20.)*(alpha(31,p)-alpha(32,p))
endif
if((df(i,k).gt.60).and.(df(i,k).le.120)) then
talpha=alpha(32,p)-((idf-60)/60.)*(alpha(32,p)-alpha(33,p))
else
talpha=alpha(34,p)
endif
c
c
test
c
ttoets(i,k)=t(i,k)-talpha
ttoets(k,i)=ttoets(i,k)
c
c
enddo
ttoets(i,i)=99999.
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enddo
c
c
return
end
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