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VOORWOORD

De lezingendag, met als thema "Proceskennis en statistiek in bodem en water" op 21
januari 1993 is een vervolg op de lezingendag "Ruimtelijke statistiek van bodem en
water" op 24 januari 1991 en de lezingendag "Tijdreeksen in bodem en water" die op 26
januari 1989 is gehouden. De lezingendagen werden georganiseerd door de NRLOwerkgroep Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water en de Studiegroep Statistiek in
de Hydrologie van de CHO-TNO. De lezingendag van 21 januari 1993 werd in
samenwerking met het Nederlands Expertisecentrum voor Ruimtelijke
Informatieverwerking NexpRI georganiseerd.
Deze samenwerkende groepen hebben zich als taak gesteld het onderzoek naar, en de
toepassing van statistische methoden in de bodemkunde en de hydrologie te stimuleren.
Daartoe worden regelmatig lezingen/discussiemiddagen georganiseerd, waarop specialisten
kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast organiseren ze lezingendagen met
een thema, zoals "Proceskennis en statistiek in bodem en water" met het doel kennis en
inzichten aan een groter publiek te presenteren.
De aanleiding voor het organiseren van deze bijeenkomst en tot het uitgeven van een
publikatie over "proceskennis en statistiek" is dat er in brede kring belangstelling bestaat
voor het integreren van statistische technieken en kennis van het proces. Enerzijds
kunnen door deze integratie deterministische beschrijvingen (differentiaal vergelijkingen)
optimaal met waarnemingen worden gecombineerd. Anderzijds is het mogelijk door het
gebruik van voorkennis geostatistische technieken aan te vullen.
Middels deze publikatie kunnen naast de deelnemers aan de lezingendag ook andere
geinteresseerden kennis nemen van de gepresenteerde lezingen.

Delft, januari 1993
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WETEN OF METEN? DE ROL VAN VOORKENNIS IN GEOSTATISTISCHE
ANALYSE
P.A. Burrough

SAMENVATTING
Vcwrkennis, of informatie over de processen, van meten, bemonstering, de juiste
waarschijnlijkheidsverdeling kiezen, het gebruik van classificatieregels, de beste methoden
voor interpolatie en extrapolatie, en voor het kiezen, opstellen, bijstellen en valideren van
logische, empirische of fysische procesmodellen kan van enorm belang zijn voor het
vergroten van de betrouwbaarheid van voorspellingen van de waarden van attributen van
bodemen water. Inditartikel worden alleaspecten in hetkortbeschreven, metals doel een
inleiding te geven voorafgaand aan de artikelen in deze bundel.

1

PROBLEEMSTELLING

De serie artikelen in deze bundel is door.de volgende probleemstelling tot stand gekomen.
Zowel in de wetenschappelijk als toegepaste bodemkunde en geohydrologie komen de
volgende problemen dagelijks voor:
a) Hoe vaak, en op welke wijze, moet bemonsterd worden om op een verantwoorde
manier het verloop van een fysisch of chemisch attribuut van de bodem, of het diepe
of ondiepe grondwater, in de ruimte of in de tijd te kunnen karakteriseren?
b) Hoe kan men voor de minstekosten en inspanning de waardevan een attribuut op niet
bemonsterde plekken en/of tijdstippen voorspellen?
•
c) Hoe kan de kwaliteit van voorspelde waarden gemeten en gekarakteriseerd worden?
Alle drie de vragen zijn van groot belang; veel attributen van bodem en water kunnen niet
direct gezien of in hun volledigheid gemeten worden. Men kan niet op alle plaatsen of
tijdstippen gaan bemonsteren of meten, niet alleen omdat bemonsteren en de daarmee
samenhangend kosten altijd te groot worden, maarook om de simpele reden dat hetnemen
van monsters van grond of water destructief is. In extreme gevallen blijft geen grond of
water meer over.

P.A. Burrough

Om de vragen te kunnen beantwoorden zijn gegevens en informatie nodig. Gegevens waarnemingen - kosten tijd en geld. Besparingen zijn mogelijk wanneer de bemonstering
optimaal is uitgevoerd, maar het opstellen van een optimale bemonsteringsstrategie vereist
dejuiste voorkennis. Hoe beter de voorkennis, hoe effectiever de bemonsteringsstrategie.
De gegevens moeten verwerkt worden. Aannamen moeten gemaakt worden; verwerkingsprocedures moeten gekozen worden. Hoebeter deaannamen bij dewerkelijkheid aansluiten
hoe beter de resultaten van de analyse. Hoe krachtiger de analysetechnieken hoe beter de
resultaten.
Een simpele benadering - de "brute force" methode van aanpak - stelt dat er een lineaire
relatie is tussen de hoeveelheid gegevens (hoe meer hoe beter), de ingewikkeldheid van
modellen (hoe ingewikkelder het model, des te beter de beschrijving van de werkelijkheid)
en de bereikte inzichten. In de praktijk is het anders. Door de complexiteit van bodem en
water en hun intrinsieke karakteristieken om op alle schalen en tijdsperioden te kunnen
varieren, is het nog altijd effectief en wenselijk om met veel gegevens en met ingewikkeld
modellen om te gaan. Gegevens zijn duur, en modellen kunnen zeer specifieke gegevens
vragen, die niet makkelijk te verkrijgen zijn of eenvoudig aan andere schalen te relateren
zijn. Voorkennis vandejuiste ruimtelijkeen tijdsschalen of beter, huncovariantiestructuur,
kan van grote betekenis zijn.
De statistiek iseen zeer krachtig analyse middel, maarvoorvele toepassingen moeten enkele
kritische aannamen omtrent verdelingsfuncties, stationariteit en onafhankelijkheid gemaakt
worden. Zonder andere informatie kunnen statistische methoden veel bereiken, maar
vcwrkennisoverdeomstandigheden waaronderdegegevens worden verzameld en verwerkt,
kan de waarde en geldigheid van statistische uitspraken enorm verbeteren. Kortom, het is
zeer noodzakelijk om de context van een data set of van een analyse te kennen.

2

CONTEXTUELE BEPALINGEN

Bemonsteren en voorspellen zijn zinvolle exercities alleen als ze worden uitgevoerd binnen
een kadervan aannamen, veronderstellingen, regels of natuurwetten, die de waarnemingen
in de juiste context kunnen plaatsen. De context waarin waarnemingen gemaakt moeten
worden, is een verzameling van diverse soorten voorkennisof proceskennis: hoe beter de
voorkennis, des te minder monsters behoeft men te nemen.
Stelling 1.

Een waarneming of een serie waarnemingen (een steekproef) opattribuut
Z op plaats x of tijdstip t heeft geen betekenis tenzij ze in een context of
tegen een referentiekader geplaatst kunnen worden.

Weten of meten? De rol van voorkennis in geostatistische analyse

Stelling 2.

Informatie = context plus data uit waarnemingen (c.f. Date 1986).

In dit artikel wordt "context" gezien als de verzameling van voorkennis uit
wetenschappelijke of praktijk ervaringen voor het interpreteren van de waarnemingen.
"Informatie" bestaat dus, uit tweecomponentendieelkaar moetenaanvullen. Decontextof
voorkennis bestaat uit aannamen, hypotheses, kwantitatieve of kwalitatieve informatie uit
anderebronnen, enempirischeoffysische modellenvandynamischeprocessen. Dekwaliteit
van de uiteindelijke "informatie" wordt bepaald door de volledigheid van de contextuele
kennis en de waarnemingen. Hier wordt de verzameling van de verschillende soorten
contextuelekennis "proceskennis"genoemde. "Proces"betekenthiernietalleenhet"proces"
in de zin van fysische processen van b.v. grondwaterstroming, maarook het "proces" van
meten, het "proces" van bemonstering, het "proces" achter geregionaliseerde variabele
theorie, enzovoort.

DE ROLVAN PROCESKENNIS BIJ HET VOORSPELLEN INRUEMTE
ENTUD

Erikele definities
Voor locatie x, en attribuut Z, en een support volume s.
Zx. is de echtewaarde van Z op plaatsx,..
Z'x. is de gemeten waarde van Z op plaatsx^.
Zmx. is de voorspelde waarde van Z op plaats xf.voor een blok land B (B> s) voorspeld
met model m met veronderstelling van perfecte data en parameterwaarden.
Zpx. is devoorspelde waardevan Z opplaats x,.voor een blok land B (B> s) voorspeld
met model m met imperfecte data en parameterwaarden.
Vergelijkbare definities kunnen voor het tijddomein opgesteld worden. Bijvoorbeeld Zt is
de echte waarde van Z op tijdstip t.

P.A. Burrough
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HOE VOORKENNIS ONZEKERHEID KAN VERMINDEREN

Figuur 1 geeft de voornaamste bronnen aan van onzekerheid en fouten bij meten en
modelleren. Dat voorkennis deze fouten kan verminderen spreekt voor zich, maar het
verkrijgen van dejuiste voorkennis is vaak moeilijk. Bij elk onderwerp wordende artikelen
in deze bundel die het meest ermee te maken hebben, in cursief schrift, vermeld.

Proceskennis
bij meten en modelleren
a) Meetfouten
b) Bemonsteringsfouten
c) Aannamens en veronderstellingen
d) Classificaties
e) Interpolate en extrapolatie
f) Modelleren:
i
logische modellen
empirische modellen
fysische modellen

Figuur 1

4.1

denk fouten
parameter fouten
variabiliteit In data

Voornaamste bronnenvan onzekerheid en fouten bij metenen modelleren

Meetfouten

Het verschil tussen Z'x. and Zx..
Nauwkeurig meten komt door betere apparatuur, betere veld- of laboratoriumtechnieken en
methoden. Maar worden de juiste objecten en attributen gemeten? Hier is een zekere
voorkennis vereist.
Okx, 1993 bespreekt hoe zintuiglijke waarnemingen het nemen van monsters voor
laboratoriumanalyses betrouwbaarder kunnen maken. Zie ook Laslett & McBratney, 1990;
Pleysier, 1986; 1989 voor verdere informatie over de waarde van metingen in de
bodemkunde.
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4.2

Bemonsteringsfouten

Hoe representatief zijn de Z'x.l
Bemonsteringsstrategieen moetengeen biasopleveren. Waarnemingen moeten goed overhet
gebiedverdeeld worden. Erzijnverschillende strategieen mogelijk-rondom, gestratificeerd,
gestratificeerd rondom, cluster sampling, doelmatige bemonstering. Alle methoden hebben
voor- en nadelen; voorkennis van de verspreiding in ruimte en tijd kan de efficientie van
bemonstering sterk beinvloeden. VanTooren, Heemink,Stein besteden hieraan aandacht.
4.3

Aannamen en veronderstellingen

De verdeling van de Zx,..
Bij statistische verwerking van gegevens worden er altijd veronderstellingen en aannamen
gemaakt. Bijvoorbeeld, is de verdeling van de waarden van een attribuut normaal,
log-normaal of hyperbolisch? Unimodaal of multi-modaal? Zijn er uitschieters aanwezig?
Als eronvoldoende waarnemingen zijn is het meergeloven dan weten. Voorkennis kanvan
belangrijk betekenis zijn. Zie Hazelhqff, OJac, vanTooren.
4.3.1

Een voorbeeld: de hoeveelheid lood- en zinkerts in India

Als dejuiste verdelingsfunctie voor een data set bekend is, heeft de statistische verwerking
van de gegevens veel voordelen, en er is veel gepubliceerd over het kiezen van de juiste
verdelingsfunctie (zie Cressie, 1991; Webster & Oliver, 1991). Tegenovergesteld, als een
verkeerde verdelingsfunctie wordt gekozen, dan kunnen de voorspellingen fout lopen. Als
eronvoldoende waarnemingen zijn, dan is het vaak moeilijk vanuit de empirische verdeling
onderscheid te maken tussen een of andereverdelingsfunctie (b.v. tussen normaal verdeelde
en lognormaal verdeelde gegevens). In zulke gevallen wordt vaak met kwalitatieve kennis
gewerkt (b.v. bodemfysische gegevens worden vaak lognormaal verdeeld - Webster &
Oliver, 1991) en is ereen gevaardatvergissingen kunnen optreden. Bijvoorbeeld, in fractal
studies van geologische en geofysische gegevens (Turcotte, 1992) is vaak verondersteld dat
de verdeling van het voorkomen van mineralen of erts niet normaal of lognormaal is, maar
hyperbolisch. De hyperbolisch verdeling van de Rank Order van ertsafzettingen tegen de
hoeveelheid erts is een voorbeeld van de zogenoemde MZipfs Law". De Zipf relatie wordt
door Sm/Sn = (n/m) gegeven, waar Sm is de grootheid van object rank m, Sn is de
grootheid van object rank n, en k is een ware fractie (real fraction). Een plot van
Log(hoeveelheid) tegen log(rank order van object) is een rechte lijn.
Het volgende is een voorbeeld van hoe het misbruik van voorkennis over de
verdelingsfunctie misleidend kan zijn. Paliwal et al., 1986 probeerde de "potential reserves
of lead and zinc" in India tevoorspellen door Zipfs law tegebruiken voor het extrapoleren
vanuit kennis van bekende ertsafzettingen in India tot de mogelijk volledige, maar op dit
ogenblik onbekende, totale hoeveelheid van alle Indiase lood and zink deposits. Ze hadden
de beschikking over data van 24 bekende deposits en deze werden volgens de hoeveelheid
erts op een rij gezet. De totale hoeveelheid bekende reserves was circa 21.346 miljoen ton
lood en zink.

