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1D,
2D, 3D, 4D,
5D ?!

Hydro-Space is a tool for:
Spatial Timeseries Analysis
Deriving additional information about groundwater system and
responses by using multiple monitoring points and auxiliary maps.

Ruimtelijke aspecten van
tijdreeksanalyse
Meervoudige
tijdreeksanalyse

Vlakdekkende
tijdreeksanalyse

Space-time Kriging
...
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Peilbuizen

Logische aanpak

• Venster op stijghoogten
• Stijghoogte in peilbuis meestal niet de echte
interesse; wel:

• Met grondwatermodel inter-/extra-poleren

– wat er tussen peilbuizen gebeurt
bijv. verbreiding invloed van ingreep;
– (verandering) karakteristieken van stijghoogte over
gebied; schaal

– schematisatie ondergrond nodig
– forse inspanning
– verschil in schaal tussen meting en model

• Kunnen we met minder inspanning al iets
zeggen?
– over grondwaterstanden?
– over respons op een verklarende variabele?
– over karakteristieken?
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Momenten Responsfunctie

Hogere momenten

• M0 = eindverandering bij staprespons =
stationaire invloed

• M1  gemiddelde reactietijd
µ = M1/M0
• M2  spreiding reactietijd
σ = sqrt(M2/M0- µ^2)
• M3  scheefheid reactietijd
• etc.

Tijdreeksanalyse

Grondwatermodel

• Voldoet aan lineaire differentiaalvergelijking
grondwater
• → aanknopingspunt voor ruimtelijke interpretatie

• Responsfunctie volledig bepaald door momenten
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Voorbeeld 1: bepalen referentiesituatie

Initial monitoring network
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Voorbeeld 2: GxG-kaarten (zie Stromingen)

Initial situation

Compare
Final monitoring network

Construct reference situation at location of piezometers placed too shorly before
impact (sand replenischment at beach)

Interpolatie basishoogte en 3 momenten impulsresponsfunctie om voor fijn grid IRFs te
bepalen en daarmee tijdreeksen te construeren (Natura 2000 Voorne)

Hydro-Space

Wat kan we er verder mee?
• Tijdreeksmodellen verbeteren met informatie
uit naburige peilbuizen
– Samenhang in responsfuncties
– Samenhang basishoogte tijdreeksmodel

•
•

Ruimtelijke verdelingen van eigenschappen van tijdreeksmodellen
Optionele hulpinformatie:
– Waterlopen

•

Voorbeelden directe uitvoer:
– Stationaire respons (M0)
– Responstijd (µ = M1/M0)
Voorbeelden indirecte uitvoer:
– Structureel niveau
– GxG

•

•

head @B 11G0113

Mogelijke uitbreidingen:
– Vergroten ‘detectiegrenzen’ door modellen te koppelen
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HydroSpace is a tool for:
Spatial Timeseries Analysis in Hydromonitor

Neerslag en
waterloop

Deriving additional information
about groundwater system and
responses by using multiple
monitoring points and auxiliary maps.
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