
Discussiemiddag 
‘Fitness for use’



Programma

14.00 – 14.10 Opening

14.10 – 15.15 Presentaties

15.15 - 15.30 Pauze

15.30 – 16:25 Discussie en conclusies

16:25 - 16:30 Afronding 



Doel
Het lukt altijd om een model te maken, maar hoe weet je of het geschikt is? 

- hoe beoordeel je ‘Fitness for use’ met behulp van waargenomen grondwaterstanden? 
- Hoe bepaal je de bruikbaarheid van een model? 



EVP/R2
Fitness for use i.p.v Goodness of fit (R2/EVP, RMSE etc.)

Voorbeeld: bij grondwatermeetnet wil je juist weten waar de EVP/R2 het laagst is, je meetpunt heeft unieke informatie 



Programma

14.10 – 14.15 Resultaten mini enquête programmatuur – Stefanie Bus
14.15 – 14.35 Fitness for use in de praktijk: analyse winproef Schalkhaar - Renske Terwisscha van Scheltinga
14.35 – 14.55 ‘Goodness of fit’ of ‘fitness for use’? Paul Baggelaar
14.55 – 15.15 Modellen op dagbasis uit grondwaterstanden-in-beeld onder de loep: autocorrelaties en 
consequenties voor berekende GxG - Willem Jan Zaadnoordijk

15.15 - 15.30 Pauze

15.30 – 16:25 Discussie en conclusies

16:25 - 16:30 Afronding 



Wie vind tijdreeksanalyse moeilijker dan 
grondwatermodellering?



Start met vergelijken bestaande modellen



STOWA handleiding Tijdreeksanalyse
• 13 hoofdstukken
• Notebooks
• 276 pagina’s



Mini-enquete

Het wordt steeds makkelijker om een tijdreeksmodel te 
maken, maar wat gebeurd er onder de motorkap?



Schat je in 1x keer je deterministische model 
en je ruismodel of schat je deze naar elkaar? 

Alle modelparameters (dus die van het transfermodel en die van het ruismodel) worden simultaan geschat.
Er kunnen namelijk allerlei problemen optreden bij schatten in fasen. 

Transferruismodel in 1x geschat of in stappen
Grondwatertools/Metran ja
Menyanthes ja, tenzij meetfreqentie te hoog, dan stap voor stap
Obergfell ja, voorwaarde ruismodel mag hete deterministische deel niet verlagen
Pastas ja, optie zonder ruismodel
*HydroMonitor ja
Tijdreeksanalist ja



Wat is de optimalisatiemethode? (solver)

optimalisatiemethode
Grondwatertools/Metran Kalmanfilter om likelihood functie (optimalisatie) te berekenen, obv innovaties en bijbehorende varianties op de meetmomenten.
Menyanthes Marquardt-Levenberg
Obergfell modified Gauss-Newton, constrained modified Newton of MCMC etc.
Pastas Scipy Least Squares Solver.
*HydroMonitor Scipy Least Squares Solver, optie is Levenberg-Marquardt
Tijdreeksanalist Kleinste-kwadraten-methode (met optie weging bij grote uitschieters). Gauss-Newton-algoritme of  Levenberg-Marquandt-algoritme. 



Als je in een autocorreogram maakt, worden de lags dan aangepast aan 
je modelfrequentie? Dus als je 2-wekelijks modelleert, krijg je dan 
automatisch een autocorregram met lags van 2 weken? En als je 
dagelijks modelleert, krijg je dan een autocorregram van dagwaarden?

Autocorregram vs. modelfreqentie
Grondwatertools/Metran nee, maand wordt aangepast
Menyanthes nee, mediaan tijdstappen stijghoogten
Obergfell nee, mediaan tijdstappen stijghoogten
Pastas ja
*HydroMonitor nee, mediaan tijdstappen stijghoogten
Tijdreeksanalist ja



Welke ruismodellen zitten in jullie model? 

Ruismodellen
Grondwatertools/Metran AR1
Menyanthes continu ruismodel, AR1-model bij ARMA
Obergfell continu ruis model 
Pastas AR1  en ARMA(1,1) 
*HydroMonitor ARMA(1,1) 
Tijdreeksanalist ARMA(p,q)-ruismodel en meer



Hoe wordt de data geresampeld, als je met een 
andere meetfrequentie modelleert?

Resamplen data
Grondwatertools/Metran nee, alleen extreme uitschieters
Menyanthes optie
Obergfell optie en exponentiele continue model
Pastas optie
*HydroMonitor nee, toekomst
Tijdreeksanalist handmatig, middelen, of met uitdunnen



Bij modellering op dagbasis, wordt er dan getoetst of de 
verklarende variabelen op dagbasis zijn?

Dagbasis modellering toetsing invoer op dagbasis open source
Grondwatertools/Metran ja nee
Menyanthes nee nee
Obergfell ja nee
Pastas nee ja
*HydroMonitor niet mogelijk, toekomst
Tijdreeksanalist ja, melding nee


