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Meerwaarde van hoogfrequent meten
Beknopt inzicht in de theorie

Statistiek:

- Waarde van een individuele meting?

- Autocorrelatie & innovaties

Fysica:

- Over tijdreeksen en frequenties

- Welke processen krijg ik in beeld?
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Meerwaarde van individuele metingen
Autocorrelatie, of wat wist ik al via de vorige meting?
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Autocorrelatie-functie
Correlatie als functie van de tijdstap
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TR-model en innovaties (von Asmuth & Bierkens, 2005)
Wat wist ik al via de vorige meting?
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Innovatievariantie versus frequentie
(von Asmuth & Bierkens, 2005)

Meetfrequentie: 
1 dag

Sample frequentie: 
1 tot 75 dagen

Innovatievariantie:

- Meerwaarde nieuwe 
meting nadert 0

- Verklarend vermogen 
nadert 100%

- Risico op overfitting
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Meerwaarde van hoogfrequent meten
Beknopt inzicht in de theorie

Statistisch:

- Meerwaarde van individuele (meer)metingen

- Autocorrelatie & innovaties

Fysisch:

- Over tijdreeksen en frequenties

- Welke processen krijg ik in beeld?
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Tijdsdomein en frequentiedomein
Beknopt inzicht in de theorie
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Tijdreeks en spectrum
Beknopt inzicht in de theorie

Verdampingsreeks
(De Bilt)

Spectrum
(Neerslagoverschot)
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Proces- versus meetfrequentie
Aliasing of vouwvervorming, theorema van Nyquist-Shannon

meetfrequentie

>= 2 x

procesfrequentie

meetfrequentie 

> 1  tot  < 2 x 

procesfrequentie

meetfrequentie 

=  1 x

procesfrequentie
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Aliasing bij getij-invloeden
Proces- versus meetfrequentie

Dagelijkse stijghoogtemetingen
in watervoerend pakket nabij kust

Periode 
‘dubbeldaags 
maansgetij’ =

12 h 25m

Stijghoogte met 
vervorming
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Meetfrequentie bij getij-invloeden
Proces- versus meetfrequentie

Vuistregel:

De meetfrequentie moet minimaal 
4 keer per dag zijn!
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Tijdreeksanalyse: invloed en effect
Beknopt inzicht in de theorie
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Meteorologische invloeden
Tijdreeksanalyse: invloed en effect

Neerslag
(De Bilt)

Luchtdruk
(De Bilt)

Verdamping
(De Bilt)
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Snelle en trage systemen
Von Asmuth & Knotters (2004)

Snelle respons
(KNMI, 32CL0034)

Trage respons 
(PWN, 19CNL5281)
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Tijdreeksanalyse in het frequentiedomein
Von Asmuth & Knotters (2004)
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Bijzondere, hoogfrequente invloeden
Tijdreeksanalyse: invloed en effect

Putschakelingen
(Brabant Water)

Getijden
(Den Helder)
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Bijzondere invloeden met dagfrequentie
Verdamping, temperatuur, kwaliteit sensoren (Von Asmuth , 2011)
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Meetfrequentie bij verdampingsinvloeden
Meet- versus procesfrequentie

Vuistregel:

De meetfrequentie moet minimaal 
2 keer per dag zijn!
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Meerkosten van hoogfrequent meten
Over kwaliteit en frequentie van sensordata (Von Asmuth , 2011)

- Meer dataopslag ≈ 0 
1 cent per jaar voor 4130 locaties op uurbasis

- Meer dataverkeer = meer wachttijd
- Veldwerk

- Software

- Meer rekentijd ≈ praktisch oplosbaar

(Risico op overfitting ruismodel)
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Meerwaarde van hoogfrequent meten
Beknopt inzicht in de theorie

- Hoogfrequente processen komen nu wel in 
beeld (theorema van Nyquist-Shannon)

- Getijden

- Putschakelingen 

- Neerslag

- Verdamping

- …

- Nauwkeuriger resultaat bij verschilberekening
- Controlemetingen

- Luchtdrukcompensatie

- Potentiaalverschillen
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Meetfrequentie en verschilberekening
Controle van sensoren, luchtdrukcompensatie, etc..

Sensorreeks 1 Sensorreeks 2

Controlemeting

Tijdsverschil
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Conclusies meerwaarde
Meerwaarde van hoogfrequent meten

- Statistiek:

- Bereken meerwaarde via autocorrelatie

- Uitdaging: overfitting ruismodel

- Fysica:

- Bereken minimale meetfrequentie m.b.v. 
Nyquist-Shannon theorema

- Stem meetfrequentie af op proces

- Nauwkeurigheid verschilberekeningen


