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1 Inleiding 

Tijdreeksanalist is een gebruiksvriendelijk en transparant programma om tijdreeksen, te 

modelleren en te analyseren voor het maken van simulaties. Binnen Tijdreeksanalist is de 

Box-Jenkins modelleringsmethodiek (transfer-ruismodellering) geïmplementeerd, met daarbij 

een aantal uitbreidingen. Tijdreeksanalist is ontwikkeld in de Matlab-omgeving. Naast de 

Matlab versie is er ook een standalone versie van Tijdreeksanalist. Zowel de standalone als 

de Matlab versie werken onder alle Microsoft Windows systemen. 

Tijdreeksanalist geeft de mogelijkheid het beste tijdreeksmodel te vinden uit een groot 

scala van mogelijke tijdreeksmodellen om objectief uitspraken te doen over statistische 

relaties tussen procesvariabelen met hun betrouwbaarheden. Tijdreeksanalist bestaat uit de 

twee onderdelen TRGnet en TRG. TRGnet bevat functionaliteiten voor meetnetmodellering. 

TRG bevat de databewerking en de modellering van een (enkele) sessie met tijdreeksen van 

de procesvariabelen. 

Onderstaande grafiek is een voorbeeld van hoe de grondwaterstanden in de duinen bij 

Katwijk aan Zee (2000) werden beschreven met een tijdreeksmodel.  
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Tijdreeksanalist heeft een groot aantal functionaliteiten en analysemogelijkheden, zoals: 

• Algemene tijdreeksmodellering of Box-Jenkins en ARIMA modellering met een groot 

aantal uitbreidingen voor bijzondere processen 

• Dataverwerking en datatransformatie 

• Data-analyse 

• Een smoothmethodiek voor de detectie van uitschieters 

• Correlatie-analyse 

• Geavanceerde en interactieve modelparameterschattingsmethoden 

• Modelparameteranalyse 

• Parameterreductiemogelijkheden (op basis van Bèta-, Gamma- en Pearson-

verdelingsfuncties 

• Residuenanalyse 

• Simulatie- en voorspellingsmogelijkheden op basis van planningen en voorspellingen 

van de invloedsvariabelen 

• Uitvoer in Excel-, tekst- en grafische bestanden en een rapportage in een Word-

bestand. 

Een belangrijke toepassing van Tijdreeksanalist is het schatten van de relatieve bijdrage 

van de verschillende invloedsvariabelen tot de grondwaterstanden. In onderstaande grafiek 

geven de transferfuncties de afzonderlijke bijdrage weer van de onttrekking en de neerslag 

m.b.t. de grondwaterstanden. 
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Oorspronkelijk is Tijdreeksanalist (TRG) ontwikkeld voor geohydrologen van NV 

PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland om tijdreeksanalyse toe te kunnen passen op 

grondwaterstanden. De eerste versie van Tijdreeksanalist, toen TRG genoemd, is ontwikkeld 

in 1995 in de programmeeromgeving van de MS-DOS versie van Matlab 3.5. In april 1999 is 

de eerste versie van Tijdreeksanalist voor Windows ontwikkeld in de Matlab 5-omgeving. In 

december 2002 is de eerste standalone versie met de Matlab Compiler van Tijdreeksanalist 

ontwikkeld. In juni 2003 is Tijdreeksanalist versie 3.0 uitgebracht met de 

parameterreductiemogelijkheden en met het modelleren van periodiciteiten in de 

ruismodellering. Sinds 2004 heeft vooral Paul Baggelaar (Icastat) Tijdreeksanalist veel 

toegepast bij talrijke onderzoeken naar de effecten van neerslag en onttrekking op 

grondwaterstanden voor de waterleidingbedrijven PWN, WNWB en Vitens. Tijdreeksanalist 

is toen ook zeer uitgebreid getest en vergeleken met Consumer, het tijdreeksprogramma van 

George Box en Gwilym Jenkins. Bij alle projecten die we samen (AMO-Icastat) met 

Tijdreeksanalist hebben uitgevoerd is Tijdreeksanalist steeds verder doorontwikkeld en 

vervolmaakt. Zo hebben we in versie 4 de mogelijkheden geïmplementeerd om een onbeperkt 

aantal tijdreeksen met de bijbehorende invloedvariabelen (van een meetnet) te modelleren 

met een groot aantal tijdreeksmodellen. Deze module hebben we TRGnet genoemd. 

Tijdreeksanalist werd toen TRG samen met TRGnet. In versie 5 hebben we de grafische 

functionaliteit uitgebreid en zijn we Google Earth gaan gebruiken voor het presenteren van de 

resultaten. Tijdreeksanalist heeft de naam een programma te zijn voor experts, maar in versie 

6 willen we Tijdreeksanalist nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker te maken.  

Tijdreeksanalist is een uniek tijdreeksprogramma. Tijdreeksanalist geeft de 

mogelijkheid het beste tijdreeksmodel te vinden uit een groot scala van tijdreeksmodellen om 

objectief betrouwbare uitspraken te doen over de statistische relaties en het geven van 

voorspellingen met de bijbehorende onzekerheden. Tijdreeksanalist is ontwikkeld om 

tijdreeksanalyse op basis van grafische presentaties dusdanig transparant te maken, zodat de 

gebruiker wordt behoed voor de valkuilen en ‘gekke resultaten’ van de tijdreeksanalyse. 

Tijdreeksanalist is bovenal een analysetool. Het traject na het ontwikkelen van een 

tijdreeksmodel is essentieel om te kunnen beoordelen of het tijdreeksmodel een goede 

beschrijving geeft van de werkelijkheid en voldoet aan de praktische en statistische 

voorwaarden. De residuenanalyse met het met toetsen op normaliteit en geen autocorrelatie is 

daarbij onontbeerlijk, zo ook de simulatie- en voorspellingsmogelijkheden. 
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2 Het TRGnet-menu 

Tijdreeksanalist bestaat uit de twee deelprogramma’s TRGnet en TRG. Voor de Matlab 

versie geldt dat na het opstarten van Matlab en na het intypen van 'trgnet' na de Matlab-

prompt het TRGnet-menu wordt geopend. Bij standalone versie kan trgnet.exe aangeroepen 

worden via een icoon op de desktop of via 'Uitvoeren'. 

In TRGnet krijgen algemene parameters, zoals de namen van de mappen voor de 

data/meetreeksen en de resultaten, hun waarde. De betreffende parameters staan in Info. Na 

de initialisatie wordt TRG aangeroepen om de tijdreeksanalyses uit te voeren.  

 

Het TRGnet-menu bestaat uit de mogelijkheden Project, Opties, Info, 

Meetnetmodellering, Help en Vensters. 

2.1 Project 

Project is een submenu met de mogelijkheden:  

• Historie. Geeft een lijst van alle projecten die al zijn uitgevoerd waaruit een project 

gekozen kan worden. 

• Nieuw. Een nieuw project wordt geopend. 

• Open. Geeft de filemanager voor het openen van een project.  

• Sessie. Het programma TRG wordt aangeroepen voor het uitvoeren van de 

tijdreeksanalyse.  

• Afsluiten TRGnet. Beëindigd TRGnet. 

• <Projectnaam>. Naam laatste project. 
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2.1.1 Historie 

Het menu-item Historie geeft eerdere projecten waaraan is gewerkt. 

 

De gebruiker/modelleur heeft hiermee altijd een overzicht van de recente projecten 

welke zijn geanalyseerd. Hiermee kan een eerder project opnieuw gekozen worden. 

Parameters van het betreffende project, zoals de datamap, worden ingelezen, zie ook de 

menu-optie Info (§ 2.3). 

2.1.2 Nieuw project 

Een nieuw project wordt gedefinieerd. Gevraagd wordt naar de projectmap.  

 

Parameters voor het project worden aangepast, zie ook de menu-optie Info (§ 2.3). 
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2.1.3 Open  project 

Met de filemanager moet het bestand trgini.mat op een bepaalde ‘projectmap’ 

geselecteerd worden. In trgini.mat staan alle parameters van een eerder geanalyseerd project. 

 

Parameters voor het project worden aangepast, zie ook de menu-optie Info (§ 2.3). 

2.1.4 Sessie 

Met het menu-item Sessie wordt TRG aangeroepen, waarin de modelleringen en 

analyses worden uitgevoerd, zie verder TRG-menu in hoofdstuk 3.  
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2.2 Opties 

Opties is een submenu met de instelmogelijkheden:  

• Gebruiker & Project. Voor het aanpassen van de gebruikersnaam en de projectnaam in 

Tijdreeksanalist. 

• Standaardmappen. De mappen in Tijdreeksanalist voor de meetreeksen en de resultaten 

kunnen hier aangepast worden  

• Taal (nl, en). Voor de taalkeuze en naamgeving in Tijdreeksanalist. 

2.2.1 Gebruiker & Project 

De gebruikersnaam en de projectnaam binnen Tijdreeksanalist kunnen met een editbox 

aangepast worden. 

 

2.2.2 Standaardmappen 

De mappen in Tijdreeksanalist voor de meetreeksen en de resultaten kunnen hier 

aangepast worden. 
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2.2.3 Taal (nl, en) 

Voor de taalkeuze en naamgeving binnen Tijdreeksanalist. Voor de naamgeving 

binnen Tijdreeksanalist zijn er op dit moment vier lijsten van woorden, parameternamen, 

labels en teksten beschikbaar: 

1. De eerste lijst, nl1, is de allereerste naamgeving in Tijdreeksanalist (1995), soms een 

vertaling naar het woordgebruik van Ljennart Ljung van het Engels naar het Nederlands. 

2. De tweede lijst, nl2, is gebaseerd op de gebruikelijke naamgeving van de Nederlandse 

tijdreeksanalisten en is gemaakt in samenwerking met Paul Baggelaar.  

3. De lijst van en1 is een vertaling naar het Engels van de lijst nl1.  

4. De lijst van en2 is een vertaling naar het Engels van de lijst nl2.  

 

2.3 Info 

Geeft alle informatie over een project: naam, gebruiker en mappen. In de onderstaande 

figuur zijn de parameters van TRGnet gegeven met hun waarde. 
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2.4 Meetnetmodellering  

In de Meetnetmodellering van TRGnet kunnen tijdreeksen of sessies geselecteerd 

worden om de meetreeksen van een groot meetnet sequentieel te modelleren. Binnen 

Meetnetmodellering wordt TRG sequentieel aangeroepen. 

Meetnetmodellering is een submenu met de keuzemogelijkheden:  

• Modelleringsopties. Geeft een lijst functies/opties van TRG voor het uitvoeren van de 

tijdreeksmodellering en -analyse.  

• Selecteer out- en inputs. Selectie van de bestanden met tijdreeksen van de output- en 

inputvariabelen op basis van de naamgeving en de extensie. 

• Selecteer outputs. Selectie van de bestanden met tijdreeksen van de outputvariabelen. 

• Modelleer meetnet.txt. Het ASCII-bestand meetnet.txt bevat de bestandsnamen van de 

meetreeksen en de modelordes.  

• Selecteer sessies. Selectie van de sessie-bestanden (*.sess). 

• Modelleer. De modelleringsopties worden toegepast op de geselecteerde bestanden of 

sessies, waarbij TRG wordt aangeroepen.  

• Maak administratiebestand. In een ASCII- of een spreadsheetbestand worden de 

waarde van verschillende 'administratie'-velden van sessies gepresenteerd. 

• Maak uitvoerbestand. In een ASCII- of een spreadsheetbestand worden de waarde van 

verschillende 'modelwaarde'-velden van sessies gepresenteerd.  

• Maak simulatiebestand. In een ASCII- of een spreadsheetbestand worden de 

gemiddelde jaarwaarden van de simulaties van de tijdreeksmodellen in de sessies 

gepresenteerd.  

• Maak meetnet.txt-bestand. Het ASCII-bestand meetnet.txt wordt gemaakt van de 

sessies.  

• Google Earth. Maakt een klm-bestand en presenteert de resultaten in Google Earth.  
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2.4.1 Modelleringsopties 

Uit een lijst van functies van TRG kunnen verschillende keuzes gemaakt worden. De 

verschillende functies worden besproken in hoofdstuk 3. 

 

De bovengenoemde functies worden sequentieel aangeroepen in een sessie van 

tijdreeksanalyses op basis van vier keuzemogelijkheden (§ 2.4.2 t/m § 2.4.5): 

1. Selecteer out- met inputvariabelen 

2. Selecteer outputvariabelen 

3. Modelleer meetnet.txt 

4. Selecteer sessies.  
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2.4.2 Selecteer out- en inputvariabelen 

Selecteer bestanden met meetreeksen van de out- met inputvariabelen voor de modellering. 

Kies eerst de map met daarin de bestanden met de meetreeksen van de output- en inputvariabelen 

voor de tijdreeksmodellering. Bij de keuze van outputvariabelen worden door TRGnet  

automatisch de bijbehorende inputvariabelen geselecteerd. De bestanden van de output- en de 

inputvariabelen hebben daarbij dezelfde naam, maar hebben verschillende extensies. In het 

onderstaande voorbeeld hebben de bestanden met de meetreeks van de outputvariabele (van het 

tijdreeksmodel) de extensie .gws (grondwaterstanden) en de bestanden met de meetreeks van de 

inputvariabele de extensie .ont (onttrekkingen). 

 

 

  



 

18 
 

2.4.3 Selecteer outputvariabelen 

Selecteer bestanden met meetreeksen van outputvariabelen voor de modellering.  Kies eerst 

de map met daarin de bestanden met de meetreeksen van de output- en inputvariabelen voor de 

tijdreeksmodellering. Bij de bestanden van de outputvariabelen moet de gebruiker nog wel de 

gewenste inputvariabelen voor de modellering selecteren in de sessie binnen TRG. 
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2.4.4 Modelleer meetnet.txt 

Het bestand meetnet.txt bevat de namen van de bestanden met de output- en inputvariabelen 

en de ordes van de (Box-Jenkins-) tijdreeksmodellen. In het onderstaande figuur is een voorbeeld 

gegeven van een meetnet.txt. Op de regels beginnend met een '1' is de naam gegeven van het 

bestand met de meetreeks van de outputvariabele met het aantal theta's en het aantal phi's van de          

ruismodellering. In de daaropvolgende regels staan de namen van de bestanden met de meetreeks 

van de inputvariabele met het aantal omega's en het aantal delta's. Het scheidingsteken is een          

puntkomma. 
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2.4.5 Selecteer sessies 

Selecteer sessies. Kies eerst de map met daarin de sessie-bestanden met extensie .sess. 

Selecteer vervolgens de sessiebestanden. De sessie-bestanden bevatten alle gegevens 

betreffende de tijdreeksmodellering: de meetreeksen, modelordes, modelleringsresultaten, …  

Een handige toepassing van deze optie is de update van modellering met nieuwe 

meetgegevens voor de output- en inputvariabelen. Dit wordt besproken in § 3.1.4.1. 

 

 

2.4.6 Modelleer 

De modelleringsopties van § 2.4.1 worden toegepast op de geselecteerde bestanden met 

meetreeksen van output- en inputvariabelen of met de geselecteerde bestanden met sessies. 
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2.4.7 Administratiebestand 

Na Modelleer wordt een ASCII- of spreadsheetbestand gemaakt met informatie van alle  

gemodelleerde sessies zoals: de projectnaam, de bestandsnamen van de out- en inputvariabelen en 

de modelordes. 

2.4.8 Uitvoerbestand 

Na Modelleer wordt een ASCII- of Excel-bestand gemaakt van alle gemodelleerde sessies 

van formatie over de modelleringsresultaten o.a. begin- en eindtijden van de meetreeksen, 

frequentie meetwaarden, de parameterwaarden met de variantie, normaliteitstoets, 

autocorrelatietoets van de residuen, .. en evenwichtsrelaties. 

2.4.9 Simulatiebestand 

Na Modelleer wordt een ASCII- of spreadsheetbestand gemaakt van alle gemodelleerde 

sessies van de gemiddelde jaarwaarden van de outputvariabele van het tijdreeksmodel op basis van 

de meetreeksen van de inputvariabelen. 

2.4.10 Meet.txt-bestand 

Na Modelleer wordt het ASCII-bestand meetnet.txt gemaakt met daarin de bestandsnamen 

van de meetreeksen van de output- en inputvariabelen en de modelordes (aantal theta's, phi's, 

delta's en omega's) van het gehanteerde Box-Jenkins-tijdreeksmodellen in de sessies. Zie ook 

Modelleer meetnet.txt. Dit is vooral handig na het selecteren van sessies (§ 2.4.5), waarmee een 

overzicht wordt verkregen van de gebruikte modellen en gemakkelijk andere modellen ook 

doorgerekend kunnen worden. 

2.4.11 Opslaan grafieken 

De grafieken worden opgeslagen in een Word-bestand. 
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2.4.12 Google Earth 

Na Modelleer wordt een KML-bestand gemaakt en als Google Earth is geïnstalleerd wordt 

Google opgestart en de tijdreeksanalyseresultaten gepresenteerd van het gemodelleerde meetnet. 

 

 

2.5 Help 

Help is een submenu met de volgende onderwerpen:  

• Handleiding. Geeft deze handleiding in pdf-formaat.  

• AMO.. Geeft het adres van ons ingenieursbureau.  

• Tijdreeksanalist. Geeft een pagina met informatie over dit programma.  

• AMO op Internet. Geeft onze Internetsite.  

• Mander GE-presentatie. Voorbeeld van een Google Earth presentatie. 

• Tijdreeksanalist op Internet. Geeft de Tijdreeksanalist-site.  

 

2.6 Vensters 

De menukeuze Vensters geeft het aantal geopende vensters met grafieken en 

resultaten. 
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3 Het TRG-menu 

Binnen TRG worden de tijdreeksmodelleringen en de -analyses uitgevoerd. TRG kent 

een menustructuur.  

 

 

Het TRG-menu bestaat uit de volgende submenu’s: 

• Sessie. Import van databestanden met meetreeksen en sessies en de export van resultaten 

• Opties. Instelmogelijkheden van TRG 

• Info. Geeft informatie over de sessie 

• Bewerking, Bewerkingsmogelijkheden op de meetreeksen 

• Metingen. Presentatiemogelijkheden voor het weergeven van de (bewerkte) meetreeksen 

• Arima. Univariate- of Arima-modellering  

• Verificatie Arima-model. Analyse van de Arima-modellen 

• TR-Modellering, Multivariate of (uitgebreide) Box-Jenkins modellering  

• Verificatie TR-modellen. Analyse van het (uitgebreide) Box-Jenkins model. 

• Help. Deze handleiding en links  

• Vensters. Geeft alle vensters met grafische presentaties 

 

3.1 Sessie 

Sessie is een submenu van het TRG-menu. Sessies kunnen geopend worden en 

resultaten van de modelleringen en analyses kunnen bewaard worden. Sessie heeft de  

volgende submenu’s: 

• Project. Opent een project op basis van het bestand trgini.mat en geeft vervolgens de info. 

• Historie. Geeft een lijst van sessies bij een project die eerder al zijn geanalyseerd. 
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• Nieuw. Een nieuwe sessie wordt geopend. 

• Open. Geeft de filemanager voor het openen van een sessie. 

• Herlaad. Opent opnieuw de huidige versie  

• Sluit. Sluit een sessie. 

• Bewaar. Bewaart de sessie in een bestand met de extensie .sess. 

• Bewaar als .. Bewaart de sessie in een andere map onder een andere naam. 

• Rapport. Maakt een Word-bestand met een rapportage van de modellering met tabellen en 

grafieken van de meetreeksen, kruiscorrelaties, residuenanalyse, .. simulaties en 

voorspellingen. 

• Statistische resultaten. Maakt een Excel- of een txt-bestand met de statistische resultaten van 

het huidige en alle bewaarde modellen, zoals: begin- en eindtijden van de meetreeksen, 

frequentie meetwaarden, de parameterwaarden met de variantie, normaliteitstoets, 

autocorrelatietoets van de residuen, .. en evenwichtsrelaties.  

• Modelresultaten. Maakt een ASCII-dom-bestand met de modelresultaten. 

• Modeldata. Bewaart data en modelresultaten in een .txt-bestand, voor een gemakkelijke 

verder verwerking in Excel of andere programma’s. 

• Modelresiduen. Bewaart de residuen in een ASCII-bestand met de extensie .trg, welke 

opnieuw in te lezen is in Tijdreeksanalist. 

• Modelruis. Bewaart de ruiswaarden in een ASCII-bestand met de extensie .trg, welke 

opnieuw in te lezen is in Tijdreeksanalist. 

• Simulatie. Bewaart de simulatiewaarden in een bestand met de extensie .trg, welke opnieuw 

in te lezen is in Tijdreeksanalist. 

• Fit. Bewaart de fit, de één-stapsvoorspelling van het model in een bestand met de extensie .trg, 

welke opnieuw in te lezen in Tijdreeksanalist. 

• Google Earth. Presenteert de resultaten van de modellering in de applicatie Google Earth. 

• Print grafieken. Alle grafieken welke nog open staan worden geprint. 

• Bewaar. Bewaart grafieken in het gewenste grafische formaat. 

• Sluit grafieken. Alle grafieken worden gesloten. 

• Afsluiten. Beëindigt TRG. 
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3.1.1 Project 

Met het menu-item Project kan een project geopend worden door in de betreffende 

map het bestand trgini.mat te selecteren. Getoond wordt informatie van een project. 

 

 

3.1.2 Historie 

Met het menu-item Historie kunnen sessies van een project geopend worden. 
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Bij het openen van een nieuwe sessie krijgt de gebruiker alsnog de gelegenheid een 

eventuele huidige sessie te bewaren.  

Gegeven is een lijst van sessies. Per sessie is gegeven:  

• De map met de naam van het sessiebestand. 

• De output- en de inputbestanden met de meetreeksen voor het model. 

• De ordes van de transfermodellen met de variantie van de modelruis. 

• De datum met het tijdstip van aanmaak van het sessie-bestand. 

• De naam van de gebruiker. 

Met de Ok- of met de Annuleerknop kan één sessie wel of niet geselecteerd worden. 

3.1.3 Nieuw 

Met het menu-item Nieuw kan een nieuwe sessie aangemaakt worden. Het 

sessievenster wordt geopend, zie § 3.1.4.1. De gebruiker krijgt alsnog de gelegenheid een 

eventuele huidige sessie te bewaren. 

3.1.4 Open 

Met het menu-item Open kan met de filemanager een sessie geopend worden. De 

gebruiker krijgt alsnog de gelegenheid een eventuele vorige sessie te bewaren. 

 

De sessiebestanden hebben de extensie .sess. Met de Open- of de Annuleerknop kan 

één sessie wel of niet geopend worden. 
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3.1.4.1 Sessie 

Na het inlezen van het sessie-bestand wordt in het sessievenster de output- en 

inputvariabelen getoond met de betreffende bestanden. Tevens is mogelijkheid gegeven om 

initiële modelordes en instellingen aan te passen, om grafieken van de output- en 

inputvariabelen te bekijken en de data te controleren. Als de knop Update is opgelicht dan 

bestaat er een nieuwe versie van een bestand en is de mogelijkheid om de gegevens te 

vernieuwen. 
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 Opties 

Het Sessievenster heeft het menu-item Opties (§ 3.2). 

 

Het Sessievenster heeft de volgende knoppen voor het kiezen van de bestanden voor de 

output- en inputvariabelen voor de modelleringen voor het bekijken van de data: Output, 

Plot, Data, Input, Plot, Data, Verwijder en Update. Met Annuleer en Ok kan het 

sessievenster afgesloten worden. 

 Output 

Met de filemanager kan een ASCII-bestand geselecteerd worden met daarin de 

meetreeks voor de outputvariabele van het tijdreeksmodel. De meest gebruikte extensies voor 

deze bestanden zijn *.trg en *.gws. Maar ook een men-bestand (Menyanthes), een csv-

bestand (DINO-bestand) en een txt-bestand (KNMI-bestand) kunnen ingelezen worden. 
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 Plot 

Met Plot wordt een venster geopend met daarin de meetreeksplot van de meetreeks 

van de outputvariabele of van de eerstgenoemde inputvariabele. 

 

 Data 

Met Data wordt een venster geopend met daarin de meetgegevens van de meetreeks 

van de output- of van de eerstgenoemde inputvariabele, zie ook Data onder Metingen (§ 

3.5.5).  

 Input 

Met de filemanager (Output in § 3.1.4.1.2) kan een bestand gekozen worden met 

daarin de meetreeks voor de inputvariabele van het tijdreeksmodel. De meest gebruikte 

extensies van deze bestanden zijn: *.trg*, *.ont en *.no en *.gws. De inputvariabele met de 

extensie *.gws, met grondwaterstanden/stijghoogten, wordt in de modellering vaak gebruikt 

als er sprake is van een stambuis, een buis waarop onttrekkingen geen effect hebben op de 

grondwaterstanden. 
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 Verwijder 

De eerste genoemde inputvariabele van het popupmenu wordt verwijderd. 

 Update 

Hiermee kunnen de output- en inputvariabelen geupdate worden met recentere 

meetgegevens in de output- of inputbestanden. Updaten is alleen mogelijk als een bestaande 

sessie wordt ingelezen en de datum van de bijbehorende output- of inputbestanden recenter 

is. Alleen de data voor de modellering wordt geupdate, de modelordes en parameterwaarden 

houden hun oorspronkelijk waarden. Eerder uitgevoerde modelanalyses kunnen hiermee 

opnieuw uitgevoerd worden en dan met vernieuwde data. 

 Annuleer 

Er wordt geen sessie aangemaakt en u keert terug naar het menu van TRG. 

 Ok 

Een sessie wordt aangemaakt, een initieel model wordt geschat en u keert terug naar 

het menu van TRG. 

3.1.4.2 Dataformaat 

Tijdreeksanalist kan bestanden met verschillende dataformaten inlezen, zoals DINO 

csv, Menyanthes men- en KNMI txt-bestanden. Verder gebruikt en aantal verschillende 

extensies worden genoemd, de tot nu toe meest gebruikte zijn: *.trg*, *.ont, *.no en *.gws. 

Niet al deze extensies betekenen een afwijkend dataformaat. Indien een gebruiker van 

Tijdreeksanalist een ander dataformaat wil gaan gebruiken dan wordt Tijdreeksanalist 

geheel kosteloos aangepast, zodat bestanden met dit formaat ingelezen kunnen worden. Het 

meest gebruikte dataformaat is *.trg. Het dataformaat van een *.trg-bestand is als volgt: 

• De eerste regel geeft aan welke grootheid het betreft en of het maand- of dagwaarden zijn. 

• Bij een outputvariabele is het mogelijk om de x- en y-coördinaat 

(Rijksdriehoekscoördinatenstelsel) te geven, welke worden gebruikt voor de presentatie in 

Google Earth. De tweede regel moet dan beginnen met 'XY-coord:'. 

• De volgende regel geef de datums van de eerste en de laatste meetwaarde. 

• De daaropvolgende regel geeft de betekenis van de gemeten grootheid met de dimensie. 

Deze tekst wordt gebruikt langs de Y-as van grafieken. 

• Hierna zijn de datums (optioneel) en meetwaarden (tab-gescheiden) gegeven. Missende 

waarden worden aangegeven met een 'NaN' of spatie(s).  
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Bestanden met de volgende extensies *.gws, *.ont, *.no hebben het volgende dataformaat: 

 

Het dataformaat is als volgt: 

• De eerste regel geeft aan welke grootheid het betreft en of het maand- of dagwaarden zijn. 

• De tweede regel geeft het jaar en maand van de eerste meetwaarde, jaar en maand van de 

laatste meetwaarde en het totale aantal meetwaarden.  

• De derde regel geeft de betekenis van de gemeten grootheid.  
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• Vanaf de vierde regel zijn de meetwaarden gegeven. Lege regels betekenen missende 

waarden. 

Opmerkingen over de verwerking van de data: 

• De bestanden van de input- en outputvariabelen mogen missende waarden bevatten.  

• Het is geen vereiste dat de meetreeksen dezelfde lengte, dezelfde frequentie of dezelfde 

begin- en einddatum hebben of equidistant zijn in de tijd. 

• Als de datums van de meetwaarden niet zijn gegeven, dan wordt ervan uitgegaan dat de 

tijden tussen gemeten waarden equidistant zijn. 

• De tijdreeksen van de output- en inputvariabelen en krijgen van alle ingelezen 

meetreeksen de grootste middelingstijd.           

• Binnen Tijdreeksanalist (TRG) kan de Middelingstijd (§ 3.4.1) vergroot of verkleind 

worden. 

• Missende waarden in de meetreeksen van een inputvariabele van het tijdreeksmodel 

worden geschat met lineaire interpolatie. Overweeg altijd of het wellicht beter is een 

hogere tijdschaal te kiezen, vooral als er sprake is van het introduceren van nieuwe 

waarden. Denk daarbij aan de ‘traagheid’ van het onderliggende proces dat gemodelleerd 

wordt. 

3.1.5 Herlaad 

Met het menu-item Herlaad wordt de geselecteerde sessie opnieuw ingelezen.  

3.1.6 Sluit 

Met het menu-item Sluit wordt de bestaande sessie gesloten. De gebruiker krijgt alsnog 

de gelegenheid een eventuele vorige sessie te bewaren. 

3.1.7 Bewaar 

Met het menu-item Bewaar wordt de bestaande sessie bewaard. 

 

Een sessie kan bewaard worden als van een Arima- of een (uitgebreid) Box-Jenkins-

model de modelparameters geschat zijn. 
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3.1.8 Bewaar als 

Met het menu-item Bewaar als ... kan de bestaande sessie met het gebruik van de 

filemanager bewaard worden onder een andere naam in een andere map. 

 

Een sessie kan bewaard worden als van een Arima- of een (uitgebreid) Box-Jenkins-

model de modelparameters geschat zijn. 

3.1.9 Rapport 

Maakt een Word-bestand met een rapportage van de modellering met tabellen en grafieken 

van de meetreeksen, kruiscorrelaties, residuenanalyse, .. simulaties en voorspellingen. 

.  

3.1.10 Statistische resultaten 

Maakt een Excel- of een txt-bestand met de statistische resultaten van het huidige en alle 

bewaarde modellen, zoals: begin- en eindtijden van de meetreeksen, frequentie meetwaarden, de 

parameterwaarden, de normaliteitstoets en de autocorrelatietoets van de residuen, .. en de 

evenwichtsrelaties.  
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3.1.11 Modelresultaten 

Bewaart de modelresultaten in een ASCII-dom-bestand. 

. 

 

 

3.1.12 Modeldata 

Bewaart data en modelresultaten in een .txt-bestand, voor een gemakkelijke verder 

verwerking in Excel of andere programma’s. 
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3.1.13 Modelresiduen 

Bewaart de modelresiduen in een ASCII-bestand met de extensie .trg, welke opnieuw in te 

lezen is in Tijdreeksanalist.  

 

3.1.14 Modelruis 

Bewaart de modelruis in een ASCII-bestand met de extensie .trg, welke opnieuw in te 

lezen is in Tijdreeksanalist. 

 

3.1.15 Simulatie 

Bewaart de simulatiewaarden in een ASCII-bestand met de extensie .trg, welke opnieuw 

in te lezen is in Tijdreeksanalist. 

 

3.1.16 Fit 

Bewaart de fit, de één-stapsvoorspelling van het model in een bestand met de extensie .trg, 

welke opnieuw in te lezen in Tijdreeksanalist. 

 

3.1.17 Google Earth 

Modelresultaten worden gepresenteerd in Google Earth. Google Earth moet daarbij wel 

geïnstalleerd zijn. In de presentatie is de locatie van het meetpunt gegeven met daarbij enkele 

resultaten van de modellering. 
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In de presentatie is de locatie van het meetpunt gegeven met enkele resultaten van de 

modellering, zoals per invoerreeks:  

• De gain of evenwichtstoestand. 

• De std(gain), de standaardfout van de gain. 

• De verhouding T = gain/std(gain). 

• Het percentage, perc%, verklaarde variantie van deze invoerreeks van de outputreeks. 
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3.2 Opties 

 

Opties is een submenu van het TRG-menu.  In Opties kunnen de standaardmappen, initiële 

modelordes en programmaparameters ingesteld worden.  De volgende opties zijn instelbaar:  

 

• Standaardmappen... Selectiemogelijkheid voor de mappen met de meetreeksen en de 

resultaten van de modellering. 

• Initiële modelordes transfer-ruismodel... Defaultwaarden voor de modelordes van een 

eerste Box-Jenkins model. 

• Initiële modelordes Arima-model... Defaultwaarden voor de modelordes van een eerste 

Arima-model. 

• Grenswaarden modelparameterbeginschattingen... Grenswaarden voor beginwaarden van 

de te schatten modelparameters.  

• Smoothparameters... De drie parameters voor het smoothen van meetreeksen.  

• Correlatieparameters... De betrouwheid (in %), het maximale aantal tijdstippen tussen 

variabelen voor het berekenen van de correlatiefunctie en de orde van een AR-model welke 

wordt gebruikt voor prewhitening van tijdreeksen.  

• Betrouwbaarheid toetsen … De betrouwbaarheid van verschillende statistische toetsen. 

Correlatienorm parameterschatters... De norm voor een onderlinge lineaire afhankelijkheid 

tussen parameters. 

• Optimalisatiecriteria... Met defaultwaarden voor het iteratieve proces van het schatten van 

modelparameters. 

• Parameters voor zoeken beste model... Deze parameters geven de mogelijkheid om uit een 

groot aantal modellen automatisch de ‘beste’ kiezen. Deze optie heeft betrekking op de menu-

items Omega’s significant, Calibratie-validatieperiode en Automaat (§ 3.8.7, § 3.8.8 en 

§ 3.8.9). De betreffende parameters bepalen de ordes van modellen welke worden 

doorgerekend en de grootte van de calibratie- en validatieperiode. 

• Simulatie- en voorspelparameters... Parameters voor het simuleren en het voorspellen met 

een tijdreeksmodel.  

• Vensterparameter... De grootte van het venster met presentaties. 

• Spreadsheettekens... De modelresultaten kunnen bewaard worden in ASCII-bestanden, 

welke afhankelijk van het scheidingsteken gemakkelijk door een spreadsheetprogramma zijn 

in te lezen. 

• Font grafieken... Het type font en de grootte. 

• Lijndikte en tekengrootte... De lijndikte en tekengrootte van grafieken. 

• Taal (nl, en) .. De taal Nederlands of Engels. 

• Bewaar Opties. Hiermee worden de defaultwaarden bewaard (in trgwinini.mat). 
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3.2.1 Standaardmappen 

Met een 'editbox' kunnen andere mappen met meetreeksen en voor het opslaan van 

resultaten geselecteerd worden. 

 

Met Blader kan met de filemanager de bewuste map geselecteerd worden. 

3.2.2 Initiële modelordes transfer-ruismodel 

Met een 'editbox' kunnen de initiële waarden van de modelordes van de transfer- en 

ruismodellen van het Box-Jenkins veranderd worden. Elke keer als er een nieuw 

tijdreeksmodel wordt gemaakt zijn dit de defaultordes. 
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De betekenis van de initiële modelordes is gegeven in Kies ordes onder TR-Modellering (§ 

3.8.4). 

3.2.3 Initiële modelordes Arima-model 

Met een 'editbox' kunnen de initiële waarden van de modelordes van een ARIMA-

model veranderd worden. Elke keer als er een nieuw model wordt gemaakt zijn dit de 

defaultordes. 

 

De betekenis van de initiële modelordes is gegeven in Kies ordes onder Arima (zie §3.6.2). 

3.2.4 Grenswaarden modelparameterbeginschattingen 

Met een 'editbox' kunnen de stabilisatie- en grenswaarden voor beginwaarden van de 

te schatten modelparameters van een tijdreeksmodel ingesteld worden. Een goede keuze van 

deze beginschattingen kan de convergentie van het schattingsalgoritme voor het schatten van 

de optimale modelparameters verbeteren.  
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De betekenis van de verschillende parameters is gegeven in Kies ordes onder TR-

Modellering (§ 3.8.4). 

3.2.5 Smoothparameters 

Met een 'editbox' kunnen de drie smoothparameters ingesteld worden. 

 

We gebruiken de smoothfunctie in Tijdreeksanalist voor het detecteren van uitbijters. De 

betekenis van de verschillende parameters wordt uitgelegd in detectie uitbijters (§ 3.4.6). 

3.2.6 Correlatieparameters 

Met een 'editbox' kunnen de parameters voor het berekenen van de correlatiefuncties 

ingesteld worden. 
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De betekenis van de correlatieparameters is:  

• Betrouwbaarheid in %. In de grafieken van correlatiefuncties wordt aangegeven binnen 

welk betrouwbaarheidsinterval de correlatie niet verschillend is van nul.  

• Maximale tijdsvertraging. Correlatiefuncties worden berekend tot een maximale 

tijdsvertraging tussen tijdreeksen van variabelen.  

• Orde AR-model voor prewhitening. De orde van het AR-model die wordt gebruik voor de 

filtering voor het bepalen van de kruiscorrelatie tussen variabelen. Zie ook Kruiscorrelatie na 

prewhitening  (§ 3.8.2). 

 

3.2.7 Betrouwbaarheid toetsen 

Met een 'editbox' kunnen de betrouwbaarheden van voor de statistisch toetsen voor 

normaliteit (Lillieforce- en Jacque-Bera-toets), autocorrelatie (Portmantaeu- en Runs-toets) 

heteroscedasticiteit (Engle- en Breusch-Pagan-toets) ingesteld worden (§ 3.9.1). 

 

3.2.8 Correlatienorm 

Met een 'editbox' kan de norm voor de bepaling van de correlatie tussen geschatte 

modelparameters ingesteld worden. 
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Bij voorkeur is de correlatie tussen geschatte modelparameters klein. Hogere correlaties 

dan de norm betekent onderlinge afhankelijkheid en dat kan betekenen dat de modelordes 

voor het betreffende transfer- of ruismodel te groot zijn en dat er onderzocht moet worden of 

er betere modellen mogelijk zijn.  

3.2.9 Optimalisatiecriteria 

Met een 'editbox' kunnen de parameters voor het optimalisatiecriterium van het algoritme 

voor het schatten van de modelparameters ingesteld worden.  

De betekenis van parameters is achtereenvolgend:  

• Tolerantie. Het algoritme stopt als de norm van het verschil van opeenvolgende schattingen 

van modelparameters kleiner is dan de opgegeven waarde. 

• Minimaal aantal iteraties. Het minimale aantal iteraties van het algoritme voor het schatten 

van de modelparameters. Bij elke iteratie worden de missende waarden van de output geschat 

met het beste model tot dan toe. 

• Maximaal aantal iteraties. Het maximale aantal iteraties van het algoritme voor het schatten 

van de modelparameters. 
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• Maximaal aantal zoekacties in een iteratie. Het aantal zoekacties naar betere 

modelparameters bij iedere iteratie. Er wordt gezocht naar betere langs een zoekrichting van 

het optimalisatie-algoritme. 

• Conditiegetal: Gauss-Newton (<), Levenberg-Marquandt (>). Afhankelijk van het 

conditiegetal wordt het Gauss-Newton algoritme of het Levenberg-Marquandt algoritme 

toegepast voor het schatten van de modelparameters. Een moeizame convergentie van de 

modelparameters kan mogelijk verbeterd worden door het veranderen van het conditiegetal.  

• Limiet voor robuust criterium (0 = kleinste kwadraten). Uitschieters in de modelresiduen 

kunnen de modelparameterschattingen ongewenst beïnvloeden. Door een limiet in te stellen 

kan dit verdisconteerd worden (een 'robustified prediction error'-methode). 

  

3.2.10 Parameters voor het zoeken van beste model 

Met een 'editbox' kunnen de parameters ingesteld worden, die gebruikt worden bij het 

menu-items Omega’s significant, Calibratie-validatieperiode en Automaat (§ 3.8.7, §3.8.8 

en § 3.8.9). Een groot aantal modellen worden doorgerekend en het model wat het beste 

voorspeld of het model waar van alle parameters significant verschillen van nul, wordt 

bewaard. 

 

De betekenis van de parameters is achtereenvolgend:  

• Range van regressie van de modelinput. Alle BJ-tijdreeksmodellen met alle mogelijke 

lengtes van regressie (het aantal omega’s) worden doorgerekend (gecalibreerd en gevalideerd).  

• Range van tijdsvertragingen in de modelinput. Alle BJ-tijdreeksmodellen met alle 

mogelijke tijdsvertragingen in de modelinput worden doorgerekend. De tijdsvertraging is het 

aantal stappen dat een outputvariabele vertraagd reageert op een verandering van de 

inputvariabele. 
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• Percentage voor validatie in %. De laatste deel van de meetreeks wordt gebruikt voor de 

validatie van de voorspelling van het model. Voor de calibratie wordt 100 minus dit 

percentage van de meetreeks van de outputvariabele gebruikt. De variantie van de modelruis 

van de voorspelperiode is de maat voor welk model het beste voorspeld. 

 

3.2.11 Simulatie- en voorspelparameters 

Met een 'editbox' kunnen de parameters voor het simuleren en het voorspellen met een 

(uitgebreid) BJ-tijdreeksmodel in Voorspellingen onder Verificatie TR-model ingesteld 

worden. 

 

 

 

De betekenis van de instelmogelijkheden is achtereenvolgend: 

• Fractie van de modelresiduenvariantie. Bij het voorspellen met een TR-tijdreeksmodel 

worden trekkingen uit een normale verdeling uitgevoerd voor de realisatie van de modelruis 

met de fractie van de variantie van de modelresiduen. Is de fractie negatief dan wordt een 

trekking uitgevoerd uit de modelresiduen (van de calibratieperiode). 

• Fractie van de modelparametervariantie. Bij het voorspellen met een TR-tijdreeksmodel 

worden trekkingen uit een normale verdeling uitgevoerd voor de modelparameter met de 

fractie van de geschatte variantie van de modelparameters.    

• Aantal simulaties/voorspellingen. Alle simulaties/voorspellingen worden gepresenteerd in 

één grafiek.  

• Begindatum simulaties/voorspellingen.  

• Einddatum simulaties/voorspellingen 
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3.2.12 Vensterparameter 

Met een 'editbox' kan grootte van de vensters met de grafische presentaties ingesteld 

worden. De parameter geeft fractie van de oorspronkelijke grootte van een venster. De 

fractiewaarde kan willekeurig positief getal zijn. Het venster kan niet groter worden dan het 

scherm.  

 

Het kan handig zijn voor de presentaties op het beeldscherm of voor het inlezen van 

presentaties in Word of Excel om de grootte van de vensters aan te kunnen passen. 

 

3.2.13 Spreadsheettekens 

Met een 'editbox' kunnen de gebruikte tekens van een *.txt-bestand voor een 

spreadsheetprogramma ingesteld worden. 

 

Afhankelijk van het spreadsheetprogramma zijn er soms voorkeuren. 
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3.2.14 Font grafieken 

          Het font en de grootte van de assen en de titel in grafische presentaties kan gekozen 

worden. Vaak is het gewenst om het font te vergroten om grafische bestanden goed te kunnen 

presenteren in Word of Excel. 

 

3.2.15 Lijndikte en tekengrootte 

De lijndikte en de tekengrootte kunnen ingesteld worden. Afhankelijk van het aantal 

meetwaarden in een grafiek kan het overzicht verbeterd worden door de lijndikte en 

tekengrootte aan te passen 
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3.2.16 Taal (nl, en) 

Voor de taalkeuze en naamgeving binnen Tijdreeksanalist. Voor de naamgeving 

binnen Tijdreeksanalist zijn er op dit moment vier lijsten van woorden, parameternamen, 

labels en teksten beschikbaar: 

5. De eerste lijst, nl1, is de allereerste naamgeving in Tijdreeksanalist (1995), soms een 

vertaling van het woordgebruik van Ljennart Ljung. 

6. De tweede lijst, nl2, is gebaseerd op de gebruikelijke naamgeving van de Nederlandse 

tijdreeksanalisten en is gemaakt in samenwerking met Paul Baggelaar.  

7. De lijst van en1 is een vertaling naar het Engels van de lijst nl1.  

8. De lijst van en2 is een vertaling naar het Engels van de lijst nl2.  
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3.3 Info 

Info is een submenu van het TRG-menu. Info geeft informatie over de sessie: project, 

gebruiker, sessienaam, datum van aanmaak, uitvoer- en invoerbestanden, .. en 

modelresultaten. Info heeft het volgende menu: 

• Project. Met informatie over alle parameters van het Trg-menu: projectnaam, 

gebruikersnaam, werkmap, projectmap, datamap en de resultatenmap. 

• Gebruiker. Met de mogelijkheid om de gebruikersnaam aan te passen. 

• Globaal. Met globale informatie over de huidige sessie. 

• Detail. Met detailinformatie over de huidige sessie. 

3.3.1 Project 

Geeft alle informatie over een project: naam, gebruiker en mappen. In de 

onderstaande figuur zijn de parameters van TRGnet gegeven met hun waarde. Zie ook 

informatie betreffende een project in paragraaf 2.4 in TRGnet. 

 

3.3.2 Gebruiker 

Bij deze optie kan de gebruikersnaam in een sessie aangepast worden, zoals is gegeven 

in bovenstaande figuur. 
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3.3.3 Globale informatie 

Gepresenteerd wordt in een venster de globale informatie van een sessie.
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3.3.4 Detailinformatie 

Gepresenteerd wordt in een venster detailinformatie van een sessie. 
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3.4 Bewerking 

 

Bewerking is een submenu van TRG.  De volgende bewerkingen op de meetreeksen zijn 

mogelijk: 

 

• Middeling... De middelingstijd kan vergroot of verkleind worden. 

• Schaling... De input- en outputvariabelen kunnen met een constante waarde groter worden of 

met een factor vermenigvuldigd worden. 

• Differentie... Gevraagd wordt naar de periode waarover gedifferentieerd moet worden. 

• Tot de macht... Indien de waarde 0 wordt gegeven wordt de natuurlijke logaritme genomen 

van de variabelen, anders tot de macht. 

• Zonder trend... Het gemiddelde of een lineaire trend kan worden afgetrokken van de 

meetreeksen. 

• Detectie uitbijters. Met de muis kunnen meetgegevens van de outputvariabele aangemerkt 

worden als uitbijters. 

• Deelreeks output. Selectie van een deelreeks voor de outputvariabele in de modellering. 

• Overzicht... Geeft een overzicht van de bewerkingen op de meetreeksen. 

• Oorspronkelijk.... Alle bewerkingen worden geëlimineerd, zodat weer de oorspronkelijke 

(meet-)gegevens worden verkregen. 

 

3.4.1 Middeling 

De middelingstijd van de verschillende input- en outputvariabelen kunnen vergroot of 

verkleind worden. De middelingstijd is de tijdsduur tussen tijdreekswaarden van de output- 

en de inputvariabelen. Default krijgt de middelingstijd de waarde van de grootste gemiddelde 

tijdsduur tussen meetwaarden van de output- en de inputvariabelen. 

De middelingstijd is willekeurig klein te kiezen (de frequentie willekeurig groot). Is de 

middelingstijd kleiner dan de grootste middelingstijd van de output- en inputvariabelen, dan 

worden er missende waarden in de meetreeksen geïntroduceerd. De missende waarden in de 

outputvariabele worden met het (uitgebreide) BJ-tijdreeksmodel geschat. De missende 

waarden in de inputvariabelen worden met lineaire interpolatie geïmputeerd. De keuze van de 

middelingstijd hangt mede af van de karakteristieken/responstijd van het onderliggende 

proces en de kwaliteit van het Box-Jenkins model. De middelingstijd waarbij er geen 

missende waarden worden geïntroduceerd in de tijdreeksen van de inputvariabelen heeft de 

bij voorbaat de voorkeur, aangezien dit een extra onnauwkeurigheid geeft in de modellering. 
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Tussen haakjes is de huidige middelingstijd weergegeven. 

3.4.2 Schaling 

De verschillende input- en outputvariabelen kunnen geschaald worden, zodat de 

meetwaarden vergelijkbare grootte hebben. De modelparameters gekoppeld aan de 

inputvariabelen zijn dan ook onderling te vergelijken betreffende de invloed van de 

modelinput op de modeloutput. 

 

Waarden van de betreffende variabelen kunnen met een factor vermenigvuldigd worden of 

met een constant getal verhoogd of verlaagd worden. Tussen haakjes is steeds een 

advieswaarde gegeven, zodat de inputvariabelen zijn geschaald met de outputvariabele. 
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3.4.3 Differentie 

Bij differentie over een periode p worden van een meetwaarde op het discrete tijdstip t 

de meetwaarde van het discrete tijdstip t-periode afgetrokken. In formulevorm is dit:  

p-ttt X-XXp =  

met Xt is de variabele op tijdstip t en p is de periode (een geheel getal, in tijdstappen) 

Er kunnen meerdere periodes opgegeven worden. 

 

In het voorbeeld zijn de periodes 6 en 1 tijdstappen. In formulevorm betekent dit: 

761

616

1

6

)(

−−−

−−−

−

−

+−−=

−−−=

−=

−=

ttttt

ttttt

ttt

ttt

XXXXXpp

XXXXXpp

XpXpXpp

XXXp

 

3.4.4 Tot de macht 

Tot de macht λ. Indien de waarde 0 is gegeven voor λ, dan wordt de natuurlijke 

logaritme genomen van de waarden van de betreffende variabele plus één, anders tot de 

macht λ. Tevens blijft bij deze transformatie het teken gelijk. Is de uitkomst een complex 

getal dan wordt de norm genomen. De norm is de wortel van de som van de kwadraten van 

het reële en imaginaire deel. In formulevorm: 

andersXabsXsignXf

XabsXsignXf

ttt

ttt

),(*)()(

0)),(log(*)()(





=

==
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3.4.5 Trendloos 

Met de menu-opties Trendloos kan het gemiddelde of een lineaire trend worden 

afgetrokken van de tijdreeks. De modellering kan aanzienlijk beter gaan als de meetreeksen 

stationair zijn. Een meetreeks is stationair als het gemiddelde en de standaarddeviatie van de 

waarden over de gehele reeks vergelijkbaar zijn. Ook kan een modellering zonder trends in 

de meetreeksen bijzonder informatief zijn betreffende het onderliggende proces. 

 

Zie ook de menu-optie Grafieken met trends (§ 3.5.2). 
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3.4.6 Detectie uitbijters 

Gegeven worden twee grafieken (zie onderstaande figuur). In de eerste grafiek zijn 

gegeven de meet- of tijdreekswaarden, gesmoothde waarden en eventuele uitbijters. In de 

tweede grafiek zijn gegeven de residuen, de uitbijters en het interval van driemaal de 

standaardafwijking van de residuen. De residuen is het verschil tussen de tijdreekswaarde en 

de gesmoothde waarde. In de bijlage geven we een uitgebreide uitleg van het smooth-

algoritme. De gebruiker kan met de muis aangeven welke meetwaarden van de 

outputvariabele uitbijters zijn (* uitbijter). 

 

Voor de berekening van gesmoothde waarden is een elegant optimalisatie-algoritme gekozen 

voor het minimaliseren van de volgende algemene criteriumfunctie: 

 

met: 

Q  = criteriumfunctie 

yi  = meetwaarde van de i-de meting (of tijdreekswaarde) 
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zi  = gesmoothde waarde bij de i-de meting 

m  = aantal meetwaarden 

wi  = gewichten bij i-de meting is 1 bij een meting en 0 bij een missende 

waarde 

xi  = is het tijdstip van de i-de meting 

Dzi  = zi - zi-1, de differentie-operator 

α, λ  = smoothparameters met de default-waarden [0 1] 

In het bovengenoemde criteriumfunctie is de orde differentie gelijk aanéén. De onbekende 

grootheid is de gesmoothde waarde zi.  

 

Het smoothingalgoritme heeft drie parameters: 

1. Lambda (een reëel waarde groter of gelijk aan nul). Lambda bepaalt de gladheid van de 

gesmoothde waarden. Hoe hoger Lambda hoe gladder de gesmoothde waarden. 

2. Alfa (reëele waarde groter of gelijk aan nul). Alfa bepaalt de mate van invloed van de uitbijters 

op de smoothing. Hoe kleiner alfa hoe kleiner de invloed van uitbijters op de smoothing. Is 

alfa gelijk aan nul, dan is de invloed van alle meetwaarden op de smoothing gelijk. 

3. Differentie (0, 1, 2 of 3). Differentie is voor het meewegen van de ruwheid van de gesmoothde 

waarden. Bij een differentie van nul wordt aangenomen dat de afstand tussen de meetwaarden 

gelijk zijn. Bij een differentie van een wordt de helling van de gesmoothde waarden 

meegewogen in de smoothing. Liggen twee meetwaarden dichtbij elkaar dan moet het verschil 

tussen de twee gesmoothde waarden kleiner zijn dan wanneer ze ver uiteen liggen. Bij een 

differentie van drie wordt de verandering van de helling van de gesmoothde waarden in de 

smoothing meegewogen.  

 

3.4.7 Deelreeks outputvariabele 

De begin- en einddatum van een deelreeks van een outputvariabele kan gekozen 

worden. Dit betekent dat bij de modellering van de outputvariabele deze deelreeks in die 

treffende periode geselecteerd wordt. Het datumformaat is 'dd/mm/jjjj uu:mm:ss'. 
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3.4.8 Toevoeging ruis 

Op de meetreeksen van de output- en de inputvariabelen kan ruis op gesupponeerd 

worden. 

 

De ruis is een ARMA-model gegenereerd op basis van normaal verdeelde residuen. 

 

 

Toegepast wordt hier een ARMA(1,1)-model, waarbij de spreiding van de modelruis 10% is 

van de spreiding van de outputvariabele.  
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3.4.9 Overzicht bewerkingen 

Een overzicht wordt gegeven van alle uitgevoerde bewerkingen op de meetwaarden van 

de input- en outputvariabelen. 

 

Ook in Info worden alle bewerkingen gegeven (§ 3.3). 

3.4.10 Oorspronkelijk 

De meetreeksen van de output- en inputvariabelen worden weer hersteld tot de 

oorspronkelijk meetreeksen; alle toegepast bewerkingen worden verwijderd. 
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3.5 Metingen 

 

Metingen is een submenu van het TRG-menu.  Op verschillende manieren worden de 

tijdreeksen gepresenteerd: 

 

• Grafiek van in- en output. Geeft de grafieken waarin de tijdreekswaarden van de 

outputvariabele kunnen worden vergeleken met de tijdreekswaarden van de verschillende 

inputvariabelen. 

• Grafieken met trends. Geeft de grafieken waarin de trends worden gepresenteerd van de 

oorspronkelijke en de trendloze tijdreeks van de variabelen. 

• Patronen. De gegevens worden gemiddeld, zodanig dat er een jaarpatroon bij maandwaarden 

en een weekpatroon ontstaat van dagwaarden. 

• Spreidingsdiagram. Geeft grafieken waarbij de tijdreekswaarden van de outputvariabele 

worden uitgezet tegen die van de inputvariabelen. 

• Data. Geeft de tijdreekswaarden van de output- en de inputvariabelen.. 

 

3.5.1 Grafieken van in- en output 

Het maken van grafieken van de inputvariabelen met de outputvariabele in de eerste 

stap in het modelleringsproces.  
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Aan de hand van de grafieken, waarin zowel output- als inputvariabelen worden 

weergegeven, kan een eerste analyse gemaakt worden van eventuele verbanden. In de 

grafieken zijn eventuele bewerkingen, zoals Middeling (§ 3.4.1) en Deelreeks 

outputvariabele (§ 3.4.7) toegepast. Eventueel aangemerkte uitbijters (zie Detectie 

uitbijters (§ 3.4.6)) in de outputvariabele zijn weergegeven als blauwe punten. 

3.5.2 Grafieken van trends 

Gegeven worden de grafieken van de oorspronkelijke en bewerkte gegevens van de 

output- en inputreeksen met de trends, de gemiddelden per jaar (per week) en de 

betrouwbaarheidsintervallen. 

 

De uitbijters (zie Detectie uitbijters (§ 3.4.6)) in de outputvariabele zijn weergegeven 

als groene punten. Als een databewerking is toegepast worden, worden twee grafieken 

gepresenteerd, één grafiek met de bewerkingen en één grafiek zonder bewerkingen. 

3.5.3 Patronen 

Betreffen de gegevens maandwaarden dan wordt gemiddeld over de jaren. Betreffen de 

gegevens dagwaarden dan wordt er gemiddeld over weken. In verschillende grafieken wordt 

de outputvariabele samen met een inputvariabele gepresenteerd. 
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Neerslag zo ook PNO geeft een verhoging van de grondwaterstanden. Onttrekkingen 

geven een verlaging van de grondwaterstanden. De gemiddelde jaarpatronen geven een eerste 

inzicht in mogelijke relaties tussen de outputvariabele en de verschillende inputvariabelen. 
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3.5.4 Spreidingsdiagram 

In een spreidingsdiagram wordt de outputvariabele uitgezet tegen de inputvariabele en 

kan een eerste analyse gemaakt worden van eventuele verbanden. 

 

De uitbijters (zie Detectie uitbijters (§ 3.4.6)) in de outputvariabele zijn aangegeven als 

blauwe punten. 

 

3.5.5 Data 

In een venster wordt in een tabel tijdreekswaarden van de output- en inputvariabelen 

getoond. Dit geeft een controlemogelijkheid voor het bekijken van de data. 

 



 

63 
 

3.6 Arima 

 

Arima is een submenu van het TRG-menu met volgende functionaliteiten: 

 

• Autocorrelatie. Getoomd worden de partiële autocorrelatiefuncties van de meetreeksen. 

• Kiesordes... De modelordes van de Arima-modellen kunnen worden ingesteld. 

• Parameterkeuze... Parameterwaarden van de Arima-modellen kunnen worden veranderd 

en vastgezet. 

• Schat parameters. De modelparameters van de Arima-modellen worden geschat. 

 

3.6.1 Autocorrelatie 

De partiële autocorrelatiefunctie geeft een goede schatting van het autoregressieve deel 

en het 'moving-average' deel van een Arima-model van de variabele. 

 

In de twee grafieken zijn in de vorm van groene staafdiagrammen de 

autocorrelatiefunctie en de geschatte partiële autocorrelatiefunctie weergegeven met daarbij 

twee rode lijnen, welke een 95% betrouwbaarheidsinterval begrenzen. Als de partiële 
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autocorrelatie binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt, zal de hypothese dat de reeks met een 

betrouwbaarheid van 95% ongecorreleerd is met zichzelf, niet worden verworpen. In dit 

voorbeeld zijn opeenvolgende en daaropvolgende onttrekkingen (tijdstap 1 maand) met 

elkaar gecorreleerd. Een Arima-model van de lengte 2 van autoregressie (2 α’s) zou een 

goede beschrijving kunnen geven voor deze tijdreeks. 

3.6.2 Kies ordes 

De ordes van de Arima-modellen met het aantal α’s, θ’s, Φ’s en de periodiciteiten 

kunnen ingesteld worden. 

 

Voor het bepalen van de ordes geeft de menukeuze partiële autocorrelatiefunctie 

(§3.6.1) nuttige informatie. Gevraagd wordt per variabele de waarde voor r of na (aantal α’s), 

q of nb (aantal θ’s) en de periodiciteiten p1 en p2 van het ruismodel. 

Beschouw het algemene Arima-model voor een variabele Xt: 

tstt1t A*P(q)*C(q)  C  X*A(q)X ++=+        (1) 

met: 

Xt variabele op tijdstip t 

Cst constante term 

At residu op tijdstip t 

A,C,P polynomen van resp. alfa's, theta's en periodes, met: 
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na-tn2-t21-t1

tnana221t

X .. X*X*            

X*)q* .. q*q*(X*A(q)

a



++=

++=
 

tp1nbnb210t A*)q*-(1*)q* .. -q2*-q*-(A*P(q)*C(q) =   

      

Met de helptoets wordt de formulering van het Arima-model weergegeven. Het Arima-model 

voor de stijghoogten is: 

 

3.6.3 Parameterkeuze 

Parameterwaarden kunnen aangepast en vastgezet worden bij het schatten parameters. 

 

Met de helptoetsen worden de formuleringen van de Arima-modellen in een venster getoond, 

zoals is gepresenteerd in de voorgaande paragraaf. 
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3.6.4 Schat parameters 

Modelparameters worden geschat met een 'robustified prediction error' methode. 

 

De gebruiker heeft de mogelijkheden:  

• Instellingen van de optimalisatieCriteria van het optimalisatie-algoritme aan te passen. Het 

optimalisatiedoel is de variantie van de modelresiduen en de doelfunctie is de uitkomst van het 

optimalisatiecriterium (§3.2.9). 

• Met Verder afhankelijk van de optimalisatiecriteria verder naar betere modelparameters te 

itereren.  

• Met Stap een extra iteratie uit te voeren betreffende het schatten van de modelparameters. 

• Met Stop de laatste iteratie nog te voeren en te stoppen met het algoritme voor het schatten 

van de modelparameters. De beste modelparameters tot dan toe, volgens de 

optimalisatiecriteria, worden in het venster gepresenteerd.  

• Met Kies ordes de ordes van het Arima-model te tonen en eventueel aan te passen (§3.6.2). 

• Met Parameterkeuze de parameterwaarden en parameterinstellingen aan te passen of vast te 

zetten bij het schatten (§3.6.3). 

• Met Modelresiduen residuenanalyse uit te voeren (§ 3.7.2). 

• Met Fit de fit van de Arima-modellen te bekijken (§ 3.7.3). 
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3.7 Verificatie Arima-model 

 

Verificatie Arima-model is een submenu van het TRG-menu en heeft de volgende 

functionaliteiten: 

• Parameters en correlatiematrix 

o Parameters. Weergegeven worden de geschatte parameterwaarden met de 

bijbehorende spreiding van de verschillende Arima-modellen. 

o Correlatiematrix. Weergegeven wordt de correlatiematrix van alle parameters. 

o Alle. Presenteert het venster met parameters en het venster met de correlatiematrix. 

• Modelresiduen. Grafieken van de verschillende Arima-modellen met een analyse in 

hoeverre de modelresiduen een witte ruis-proces is. 

• Fit. De fit is de één-stapsvoorspelling van de Arima-modellen. Afhankelijk van de 

modelstructuur worden met voorgaande metingen de toekomstige output voorspeld. 

• Voorspelling. Op basis van de Arima-modellen worden er voorspellingen gemaakt van de 

betreffende variabele. 

  

3.7.1 Parameters en correlatiematrix 

Presentatie van de modelparameters met hun spreiding en de correlatiematrix van de 

verschillende Arima-modellen van de output- en inputvariabelen. 

3.7.1.1 Parameters 

Gegeven worden de parameters met hun spreiding van de verschillende Arima-

modellen. Aangegeven wordt of parameters met een bepaalde betrouwbaarheid verschillen 

van nul. Met de helptoetsen worden de formuleringen van het Arima-model gepresenteerd. 
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3.7.1.2 Correlatiematrix 

Weergegeven wordt de correlatiematrix van de parameters van de verschillende Arima-

modellen. De correlatiematrix wordt berekend uit de geschatte covariantiematrix van de 

modelparameters van een Arima-model. 

 

Met een witte achtergrond wordt weergegeven of de correlatie tussen de parameters te groot 

is volgens de Correlatienorm (§ 3.2.8) gegeven in het menu Opties (§ 3.2). 

3.7.2 Modelresiduen 

De analyse van de modelresiduen is een belangrijke validatie voor de bruikbaarheid van 

een model. De modelresiduen zijn de verschillen tussen de tijdreeks- en modelwaarden. De 

modelresiduen zijn gemiddeld nul. Geanalyseerd wordt of de modelresiduen witte-ruis proces 

is. Weergegeven worden grafieken van de tijdreeksplot, het histogram met daarin de normale 

verdelingskromme, de partiële- en de autocorrelatiefunctie van de modelresiduen van 

variabelen. 
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In de twee grafieken van de autocorrelatiefunctie en de partiële autocorrelatie in de 

vorm van groene staafdiagrammen zijn met een rode stippellijn de grenzen van het 95% (of 

90%) betrouwbaarheidsinterval. Als de correlatiefuncties binnen het 

betrouwbaarheidsinterval blijven, behoeft de hypothese dat de modelresiduen afkomstig zijn 

van een wit ruisproces niet te worden verworpen. Is dit wel het geval, dan zijn door de 

modelordes van het Arima-model te verhogen in de menukeuze Kies ordes (§ 3.6.2) de 

karakteristieken van de modelresiduen te verbeteren.  

De partiële autocorrelatie van de modelresiduen bij het gehanteerde Arima-model 

voldoet niet aan de voorwaarde van geen autocorrelatie en daarmee zijn de modelresiduen 

geen witte-ruis. Door een hoge orde model te kiezen is het mogelijk om de modelresiduen te 

laten voldoen aan de voorwaarden van witte-ruis. Echter gaat dit vaak ten koste van de 

correlatie tussen de modelparameters, dat modelparameters niet significant verschillen van 

nul en de eenvoud van het Arima-model. De keuze voor het beste Arima-model is vaak niet 

eenvoudig en wordt daarmee vaak bepaald door de bruikbaarheid van het model.  

 



 

71 
 

3.7.3 Fit (één-stapsvoorspelling) 

Voor alle modelvariabelen worden getoond de drie grafieken van:  

• De tijdreekswaarden en het gefitte Arima-model.  

• De modelresiduen, het verschil tussen de tijdreekswaarden en het gefitte Arima-model.  

• De tijdreekswaarden en het gefitte Arima-model vergeleken met de grafiek van de 

modelresiduen.  

De modelresiduen zijn de verschillen tussen de tijdreekswaarden en de door het model 

berekende waarden. De modelresiduen zijn gemiddeld gelijk aan nul. De sterretjes in de 

figuur geven de missende waarden aan, de modelresiduen kunnen hier niet berekend worden. 

Blauwe sterretjes zijn uitbijters. 
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3.7.4 Voorspelling 

Met de Arima-modellen voor de verschillende variabelen kunnen er over een korte 

periode voorspellingen gedaan worden. Voorspellingen van de inputvariabelen van het Box-

Jenkins model maken het mogelijk dat de grondwaterstanden/de modeloutput met een Box-

Jenkins model voorspeld kunnen worden. 

 

Een andere methodiek om tot voorspellingen te komen van de modeloutput is door de 

meetreeksen van de invloedvariabelen te verlengen. Voor onttrekkingen kan een planning 

gekozen worden en afhankelijk van het scenario kan men voor de neerslag kiezen voor droge, 

natte of een gemiddeld jaar. 



 

73 
 

3.8 TR-modellering 

 

Transfer-ruis modellering, de uitgebreide Box-Jenkins modellering, is een submenu van het 

TRG-menu met de volgende functionaliteiten:   

 

• Autocorrelatie. Weergegeven worden de grafieken van de autocorrelatie- en partiële 

autocorrelaties van de output- en de inputvariabelen. 

• Kruiscorrelaties. Weergegeven worden de grafieken van de kruiscorrelaties van de 

output- met de inputvariabelen. Uit de kruiscorrelatiefuncties kunnen de modelordes 

geschat worden. 

• Kruiscorrelaties na prewhitening. Weergegeven worden de grafieken van de 

kruiscorrelaties van de output- met de inputvariabelen na prewithening van de variabelen. 

Uit de kruiscorrelatiefuncties na een prewhitening van de reeksen kunnen de modelordes 

geschat worden.  

• Kies ordes... Modelordes van het (uitgebreide) Box-Jenkins model kunnen ingesteld 

worden. 

• Parameterkeuze... Parameterwaarden kunnen aangepast en vastgezet worden. 

• Schat parameters. De modelparameters worden geschat. 

• Omega's significant. Een aantal modellen worden doorgerekend, waarbij het model dat 

de beste beschrijving geeft van de metingen en waarbij alle omega's significant 

verschillend zijn van nul als beste wordt gekozen. 

• Calibratie-validatieperiode. Een aantal modellen worden doorgerekend, waarbij het 

model dat de beste beschrijving/voorspelling geeft van de metingen in de validatieperiode 

als beste wordt gekozen. 

• Automaat. Een aantal modellen worden doorgerekend, waarbij het model met alle 

parameters significant verschillende van nul als beste wordt gekozen. 

• Bewaar model. Een model met een bepaalde modelorde wordt bewaard. 

• Open model. Opent een model uit de lijst van geanalyseerde bewaarde modellen.  

• Verwijder model. Verwijdert een model uit de lijst van geanalyseerde bewaarde 

modellen.  

 

3.8.1 Autocorrelatiefuncties 

De partiële autocorrelatiefuncties geeft een goede schatting van het autoregressieve 

deel en het 'moving-average' deel van een Arima-model van de betreffende output- of 

inputvariabele. 

In de twee grafieken zijn in de vorm van groene staafdiagrammen  de 

autocorrelatiefunctie en de partiële autocorrelatiefunctie weergegeven met daarbij in het rood 
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de grenzen van het 95% (of 90%) betrouwbaarheidsinterval. Als de partiële autocorrelatie 

binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt, zal de hypothese dat de reeks met een 

betrouwbaarheid van 95% ongecorreleerd is met zichzelf, niet worden verworpen.  

 

Onder Opties zijn in de Correlatieparameters (§ 3.2.6) het betrouwbaarheidsinterval en de 

X-as met het aantal tijdstappen instelbaar.  

 

3.8.2 Kruiscorrelatie 

Kruiscorrelaties worden indicatief gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de 

autocorrelatie (enkele δ), de orde van regressie van de inputreeks (aantal ω's) in het 

transfermodel en of er een tijdsvertraging is tussen de inputreeks en de outputreeks. 

In de grafiek wordt in de vorm van groene staafdiagrammen de geschatte 

kruiscorrelatie getoond met daarbij twee rode lijnen welke een 95% betrouwbaarheidsinterval 

begrenzen. Als de kruiscorrelatie binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt zal de hypothese 
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dat de outputreeks met een betrouwbaarheid van 95% ongecorreleerd is met de inputreeks, 

niet worden verworpen. Met een enkele delta kan worden aangegeven of er ook sprake is van 

autocorrelatie. 

 

Onder Opties zijn in de Correlatieparameters (§ 3.2.6) het betrouwbaarheidsinterval en de 

X-as met het aantal tijdstappen instelbaar.  

TRG geeft een schatting van de orde van regressie en de tijdsvertraging. De schatting 

voor de tijdsvertraging is het tijdstip waar de groene grafiek voor het eerst buiten de 95% 

betrouwbaarheidsgrenzen (rood) komt. De schatting voor de orde van regressie is het aantal 

tijdstappen dat, nadat de groene lijn de onderste of bovenste betrouwbaarheidsgrens heeft 

gesneden, de groene lijn blijft stijgen of dalen.  

Let wel, de geïmplementeerde strategie voor het bepalen van de orde van regressie van 

de input en de vertraging hoeft niet altijd de beste keus te zijn. Zo is gekozen voor een 95% 

betrouwbaarheidsinterval, indien bijvoorbeeld een 90% betrouwbaarheidsinterval genomen 

zou worden, krijgen de ordes van regressie en de tijdsvertraging andere waarden. Fysisch 

inzicht in de relaties is uiteraard ook van belang voor het bepalen van de keuze.  
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De gebruiker dient naar eigen inschatting de ordes van regressie en de tijdsvertraging te 

bepalen. De gebruiker heeft de keuze om de oude of de door de kruiscorrelatie geschatte 

nieuwe waarden te kiezen. In de menukeuze Kies ordes (§ 3.8.4) kunnen deze waarden altijd 

weer aangepast worden. De volgende menukeuze Kruiscorrelatie na prewhitening geeft 

betere schattingen voor de modelordes.. 

3.8.3 Kruiscorrelatie na prewhitening 

Kruiscorrelaties worden indicatief gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de 

autocorrelatie (enkele δ), de orde van regressie van de inputreeks (aantal ω's) in het 

transfermodel en of er een tijdsvertraging is tussen de inputreeks en de outputreeks. 

In grafiek zijn in de vorm van groene staafdiagrammen de kruiscorrelatiefunctie na 

prewhitening gegeven met daarbij in het rood de grenzen van het 95% (of 90%) 

betrouwbaarheidsinterval. Als de kruiscorrelatie binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt zal 

de hypothese dat de outputreeks met een betrouwbaarheid van 95% ongecorreleerd is met de 

inputreeks, niet worden verworpen.  

De inputreeks is met een bepaalde orde AR-model (autoregressief model in de 

inputreeks) 'geprewhitened'. Hetzelfde optimale AR-filter als voor de inputreeks is gebruikt, 

wordt vervolgens toegepast op de outputreeks. Door het 'wit-maken' worden de 

autocorrelaties van de inputreeks er uitgefilterd. Uit de kruiscorrelatiefunctie van de 

outputreeks met de inputreeks volgt direct een schatting van de tijdsvertraging en, in mindere 

mate, de orde van regressie van de inputreeks in het transfermodel. 
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Onder Opties zijn in de Correlatieparameters (§ 3.2.6) het betrouwbaarheidsinterval en de 

X-as met het aantal tijdstappen instelbaar. 

TRG geeft een schatting van de orde van regressie, autoregressie en de tijdsvertraging. 

De schatting voor de tijdsvertraging is het tijdstip waar de groene grafiek voor het eerst 

buiten de 95% betrouwbaarheidsgrenzen (rood) komt. De schatting voor de orde van 

regressie is het aantal tijdstappen dat, nadat de groene lijn de onderste of bovenste 

betrouwbaarheidsgrens heeft gesneden, de groene lijn blijft stijgen of dalen. Met een enkele 

delta kan worden aangegeven of er ook sprake is van autocorrelatie. 
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Let wel, de geïmplementeerde strategie voor het bepalen van de orde van regressie van 

de input en de tijdsvertraging hoeft niet altijd de beste keus te zijn. Zo is gekozen voor een 

95% betrouwbaarheidsinterval, indien bijvoorbeeld een 90% betrouwbaarheidsinterval 

genomen zou worden, krijgen de ordes van regressie en de tijdsvertraging andere waarden. 

Fysisch inzicht in de relaties is uiteraard ook van belang voor het bepalen van de keuze.  

De gebruiker dient naar eigen inschatting de ordes van regressie en de tijdsvertraging 

te bepalen. De gebruiker heeft de keuze om met 'Annuleer' de oude (tussen haakjes gegeven) 

of de door het programma geschatte nieuwe waarden met 'Ok' te kiezen. In de menukeuze 

volgende menukeuze Kies ordes kunnen deze waarden altijd weer aangepast worden. 

3.8.4 Kies ordes 

De ordes van de transfermodellen van het Box-Jenkins model (het aantal ω’s en δ’s) en 

van het ruismodel (aantal θ’s en Φ’s) en de modelkeuze zijn instelbaar.  

 

Per inputvariabele is instelbaar: 

• s, is het aantal regressieve ω’s (nb). 

• r, is het aantal autoregressieve δ’s (nf). 

• nk, tijdsvertraging in aantal tijdstappen. 

• De modelkeuze, de Box-Jenkins modellering zonder (BJ) of met de omega-functies (BE, 

GA, PE en EX). 

• fa en ref, waarbij modelparameters bij verschillende inputvariabelen dezelfde worden. 

• n, voor het ruismodel naar een waarde voor nc (aantal θ‘s) betreffende de modelresiduen. 

• n, voor het ruismodel naar een waarde voor nd (aantal  φ’s) betreffende de modelruis 

• p1,p2, het eventueel toepassen periodiciteiten in de modelresiduen (Θp1, Θp2 en Θp3) of in 

de modelruis (Φt1, Φt2 en Φt3) 
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Voor het bepalen van de ordes geeft vooral de menukeuze Kruiscorrelatie na prewithening 

(§ 3.8.3) nuttige informatie. De help-functie geeft de mogelijkheid het betreffende model te 

bekijken. In het onderstaande worden de mogelijkheden verder uitgelegd. 

In Tijdreeksanalist versie 3 is de Box-Jenkins modellering uitgebreid met 

functionaliteit van multiplicatieve periodiciteiten (p1, p2 en p3) in het ruismodel en de omega-

functies (BE, GA, PE en EX). In versie 4 is de Box-Jenkins modellering uitgebreid met de 

functionaliteit van de functies fa en ref.  In de volgende paragraaf geven een uitleg van de 

uitgebreide Box-Jenkins tijdreeksmodel. 

3.8.4.1 Uitgebreide Box-Jenkins tijdreeksmodel 

Beschouw het algemene transfer-ruismodel of Box-Jenkins tijdreeksmodel voor  

inputvariabele(n) Xt: 

tnk-tt N  X*B(q)/F(q)H +=          (1) 

tt A*C(q)/D(q)N =  

met: 

Ht outputvariabele op tijdstip t 

Xt inputvariabele op tijdstip t 

nk tijdsvertraging 

At witte ruis 

Nt modelruis 

B,F,C,D polynomen van resp. ω’s, δ’s, θ’s en φ’s. 

 

 B-polynoom 

Voor de polynoom B in (1) met de omega's zijn er nu de volgende keuzemogelijkheden 

BJ, BE, EX, GA en PE:  

• BJ.  De gebruikelijke Box-Jenkins modellering met: 

 X* ..-X*-X*-X*B(q)

,X*)q* ..-q*-q*-(X*B(q)

nb-t2-t21-t10t

t

nb-t

nb

2

2

1

10t

nb

of





=

=
    (2) 

 

Voor omegafuncties (BE, BM, PE en PM) geldt dat de omega’s een functie zijn van de index 

en van drie parameters (ß = [ß1 ß2  ß3]).: 

nb-t2-t1-tt X*nb),( ..-X*,2)(-X*,1)(-,0)(X*B(q) =   (3) 
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• BE. De Bètaomegafunctie is gebaseerd op de Bètaverdeling. De Bètaverdeling is een scheve 

verdeling. De omega's zijn nu een functie van de Bètaverdelingsfunctie. De 

Bètaverdelingsfunctie heeft drie parameters (ß = [ß1 ß2  ß3]). Voor de omegafunctie geldt: 

 

𝜔(𝑥; 𝛽) = 𝛽0 ∗ 𝑥(𝛽1−1) ∗ ((1 − 𝑥)(𝛽2−1) ∗
𝛤(𝛽1+𝛽2)

𝛤(𝛽1)∗𝛤(𝛽2)
)    (4) 

𝑚𝑒𝑡 

𝑥 =
𝑖 + 1

𝑛𝑏 + 1
,   𝑖 =  [0,1,2,3 . . 𝑛𝑏 − 1], 𝑛𝑏 𝑖𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝜔 

𝛤(𝑛) =  (𝑛-1)! 

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑠𝑖 =
𝛽1 − 1

𝛽1 + 𝛽2 − 2
∗ (𝑛𝑏 + 1) − 1 

ß0 is een schalingsparameter en geeft aan of de omegafunctie negatief of positief is. 

De modusi geeft de index van de omega met de maximale frequentie. Passende 

oplossingen zijn er als geldt ß1 <1, ß2>=1 of als ß1 >1, ß2>1. 

De vorm van de grafiek hangt af van de parameters ß, als ß0 (de schalingsparameter) 

is positief en heeft een passende vorm als: 

• ß1 =ß2, dan is de grafiek symmetrisch rond x = ½ 

• ß1 <1, ß2>=1, dan is de grafiek dalend 

• ß1 >1, ß2>1, dan is de grafiek unimodaal (één modus), met passende oplossingen 

als ß2 >=ß1. Een goede beginschatting is dan ß1 =2, ß2=nb 

• ß1 <1, ß2<1, dan heeft de grafiek een U-vorm (geen passende vorm) 

• ß1 =1, ß2=1, dan is de Bètaverdeling de uniforme verdeling 

• ß1 >1, ß2<=1, dan is de grafiek stijgend (geen passende vorm) 

• GA. De Gamma omegafunctie is gebaseerd op de Gammaverdeling. Net als de Bèta 

verdeling is ook de Gammaverdeling een scheve verdeling. De omega's zijn nu een 

functie van de Gammaverdelingsfunctie. Voor de omegafunctie geldt: 

𝜔(𝑥; 𝛽) = 𝛽0 ∗ exp(−𝛽1 ∗ 𝑥) ∗ 𝑥(𝛽2−1) ∗
𝛽1−𝛽2

𝛤(𝛽2)
,     (5) 

𝑚𝑒𝑡 

𝑥 =
𝑖 + 1

𝑛𝑏 + 1
,   𝑖 =  [0,1,2,3 . . 𝑛𝑏 − 1], 𝑛𝑏 𝑖𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝜔 

𝛤(𝑛) =  (𝑛-1)! 

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑠𝑖 =
𝛽2 − 1

𝛽1
∗ (𝑛𝑏 + 1) − 1 

ß1 is een schalingsparameter en geeft aan of de omegafunctie negatief of positief is.  

De modusi geeft de index van de omega met de maximale frequentie. Passende 

oplossingen zijn er als geldt ß1 >0 en ß2>=1. 
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• PE. De Pearson omegafunctie is gebaseerd op de Pearsonverdeling. De Pearsonverdeling 

is een variant van de gammaverdeling. De omega's zijn nu een functie van de 

Pearsonverdelingsfunctie. Voor de omegafunctie geldt: 

𝜔(𝑥; 𝛽) = 𝛽0 ∗ exp(−𝛽1 ∗ 𝑥) ∗
𝑥(𝛽2−1)

𝛤(𝛽2)
      (6) 

𝑚𝑒𝑡 

𝑥 =
𝑖 + 1

𝑛𝑏 + 1
,   𝑖 =  [0,1,2,3 . . 𝑛𝑏 − 1], 𝑛𝑏 𝑖𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝜔 

𝛤(𝑛) =  (𝑛-1)! 

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑠𝑖 =
𝛽2 − 1

𝛽1
∗ (𝑛𝑏 + 1) − 1 

 

ß0 is een schalingsparameter en geeft aan of de omegafunctie negatief of positief is. De 

modusi geeft de index van de omega met de maximale frequentie Passende oplossingen 

als geldt ß1 >0, ß2>=1; ß2=1 geeft de exponentiele verdeling. 

De vorm van de grafiek hangt af van de parameters ß2 en ß3, als ß1 (de 

schalingsparameter) positief is en als: 

• ß1 <1, ß2<1, dan is de grafiek dalend (kies dan de exponentiële verdeling)  

• ß1 >1, ß2>1 en ß1 > ß2, dan is de grafiek unimodaal (één modus) 

• EX. De EX omegafunctie. Is gebaseerd op exponentiële verdelingsfunctie. Voor de 

omegafunctie geldt: 

𝜔(𝑥; 𝛽) = 𝛽0 ∗ 𝑒𝑥𝑝( − 𝛽1 ∗ 𝑥),       (7) 
𝑚𝑒𝑡 

𝑥 =
𝑖 + 1

𝑛𝑏 + 1
,   𝑖 =  [0,1,2,3 . . 𝑛𝑏 − 1], 𝑛𝑏 𝑖𝑠 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝜔 

ß1 is een schalingsparameter en geeft aan of de omegafunctie negatief of positief is. 

Passende oplossingen als geldt ß1 >0. Zie verder ook de Omegafuncties in § 3.9.5.  

 C- en D-polynoom 

Voor de polynoom C en D van het ruismodel van heet oorspronkelijke Box-Jenkins 

model geldt: 

• 𝐶(𝑞)*A𝑡 = (1-𝜃1*q-𝜃2*q2-.. 𝜃nb*qnc) *A𝑡, 𝑜𝑓      (8) 
𝐶(𝑞)*A𝑡 = 𝐴𝑡 − 𝜃1*At-1 − 𝜃2*At-2-.. 𝜃nc*A𝑡−𝑛𝑐   
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• 𝐷(𝑞)*N𝑡 = (1-𝜙1*q-𝜙2*q2-.. 𝜙nd*qnd) *N𝑡, 𝑜𝑓      (9) 
𝐷(𝑞)*N𝑡 = 𝑁𝑡 − 𝜙1*Nt-1 − 𝜙2*Nt-2-.. 𝜙nd*N𝑡−𝑛𝑑 

Voor de polynoom C en D van het ruismodel van het uitgebreide Box-Jenkins model met 

de introductie van drie periodiciteiten geldt: 

• 𝐶(𝑞)*A𝑡 = 𝐶0(𝑞)*C1(𝑞)*C2(𝑞)*C3(𝑞)*A𝑡      (10) 

𝐶(𝑞)*A𝑡  = (1-𝜃1*q-𝜃2*q2-.. 𝜃nc*qnc) ∗ (1-Θp1*qp1) ∗ (1-Θp2*qp2) ∗ (1-Θp3*qp3)*A𝑡 

 

• 𝐷(𝑞)*N𝑡 = 𝐷0(𝑞)*D1(𝑞)*D2(𝑞)*D3(𝑞)*N𝑡      (11) 
𝐷(𝑞)*N𝑡  = (1-𝜙1*q-𝜙2*q2-.. 𝜙nd*qnd) ∗ (1-Φt1*qt1) ∗ (1-Φt2*qt2) ∗ (1-Φt3*qt3)*N𝑡 

 

met: 

nc  aantal regressieve innovatie-parameters (θ’s) 

p1,p2,p3 periodiciteiten in residuen (Θp1, Θp2 en Θp3)  

nd  aantal autoregressieve ruis-parameters (φ’s) 

t1,t2,t3 periodiciteiten in de ruis (met Φt1, Φt2 en Φt3) 

 

 fa en ref-functie 

De fa- en ref-functie geven de mogelijkheid een factortransfermodel (fa) te koppelen aan 

een enkel referentietransfermodel (ref) van een inputvariabele. Het factormodel heeft 

dezelfde modelordes als het referentiemodel met ook dezelfde waarden voor de 

modelparameters. Het verschil tussen een referentie- en een factormodel wordt bepaald door 

een nieuwe parameter, een factor (fa). Er kunnen meerdere factortransfermodellen gekozen 

worden. Het referentietransfermodel kan het klassieke Box-Jenkins (BJ) zijn, maar ook de 

Bèta (BE), Pearson (PE), Gamma (GA) of een andere omegafuncties.  

Bij het modelleren van grondwaterstanden worden de fa en ref-functie veelal gebruikt bij 

de invoervariabelen Neerslag en Verdamping en dan in samenhang met de omegafunctie van 

een verdelingsfunctie. Afhankelijk van de schalingsparameter (ß1) zijn alle omega’s van een 

verdelingsfunctie namelijk positief of negatief. De transferfuncties van de Neerslag en 

Verdamping worden dan aan elkaar gelijkgesteld en de factor bepaald daarbij het teken en de 

verhouding. Bij Box-Jenkins kunnen de omega’s vrij geschat worden en verschillend teken 

hebben en dan wordt de PNO (het neerslagoverschot) vaak gekozen als invoervariabele. 

 Help-functies 

Met de helptoetsen worden de formuleringen van de transfer- en ruismodellen gegeven. 

Hieronder een aantal voorbeelden. Het transfermodel H1,t is de schrijfwijze voor de enkele 

inputvariabele X1,t (in dit geval neerslagoverschot): 
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Het ruismodel zonder periodiciteiten is: 

 

Het ruismodel met periodiciteiten is: 

 

met: 

Ht  outputreeks bestaande uit de som van de transfermodellen, een constante term en 

het ruismodel 

Hi,t  transfermodel i, het door de input Xi,t verklaarde deel van de outputvariabele 

Nh aantal transfermodellen (aantal inputvariabelen) 

Cst constante 

Xi,t inputreeks i 

δij jde autoregressieve parameter transfermodel i 

ωij jde regressie-parameter inputreeks i 

nbi het aantal regressieve parameters (ω's) in inputreeks Xi 

nfi aantal autoregressieve parameters (δ's) in Hi 

nki tijdsvertraging inputreeks Xi 
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Nt ruismodel 

At modelresidu (witte ruis) 

Φj jde regressieve parameter van het residu 

θj  jde autoregressieve parameter van de modelresidu/innovatie 

nc aantal regressieve innovatie-parameters (aantal θ's)  

nd aantal autoregressieve ruis-parameters (aantal Φ's) 

p1,p2,p3    periodiciteiten in de residuen of de ruis 

t1,t2,t3    periodiciteiten in de ruis 

 

3.8.5 Parameterkeuze 

Parameterwaarden kunnen aangepast en vastgezet worden bij het schatten van de 

modelparameters. Vooral als de convergentie modelparameterschatting moeizaam verloopt of 

als er sprake is van lokale optima, kan met het wegvinken van het schatten van moeilijk te 

schatten modelparameters de schattingsprocedure versneld worden. Door een ondergrens en 

een bovengrens van een parameter te geven is er een extra mogelijkheid de 

parameterschatting te sturen. Let op, indien een geschatte parameter gelijk is aan de 

ondergrens of bovengrens dan is kan er sprake zijn van een niet optimale schatting. Vooral bij 

de omegafuncties (BE, EX, GA en PE) is het van belang om de parameterschatting te starten 

met goede beginwaarden (§ 3.8.4.1.1). Dit geldt vooral voor de schalingsparameter β1 

aangezien het schattingsalgoritme bij voorbaat niet in kan schatten of een inputvariabele 

positief (zoals de neerslag bij grondwaterstanden) dan wel een negatief (zoals de onttrekking  

bij grondwaterstanden) bijdraagt aan de outputvariabele. Daarbij is er rond β1=0 sprake van 

een discontinuïteit on de parameterschatting. 

 

Met de helptoetsen worden de formuleringen van de transfer- en ruismodellen weergegeven, 

zie ook Kies ordes (§ 3.8.4). 
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3.8.6 Schat parameters 

De gebruiker heeft de volgende mogelijkheden:  

• Instellingen van de optimalisatieCriteria van het optimalisatie- algoritme aan te passen 

(§3.2.9).  Het optimalisatiedoel is de variantie van de modelresiduen en de doelfunctie is de 

uitkomst van het optimalisatiecriterium. 

• Met Verder afhankelijk van de optimalisatiecriteria naar betere modelparameters te itereren. 

• Met Stap een extra iteratie uit te voeren voor het schatten van de modelparameters. 

• Met Stop de laatste iteratie nog uit te voeren en dan stopt het algoritme voor het schatten van 

de modelparameters. De beste modelparameters tot dan toe worden getoond, zoals in 

onderstaand venster.  

 

 

 

• Met Resultaten het venster met resultaten van de modellering en de statistische toetsen te 

tonen (§ 3.9.1.5)  

• Met Bewaar model de modelresultaten met de geschatte parameters en de onderliggende data 

te bewaren (§3.8.9). 

• Met Kies ordes de modelordes te tonen en eventueel andere modelordes te kiezen (§ 3.8.4) 

• Met Parameterkeuze de parameterwaarden en de parameterinstellingen te tonen (§ 3.8.5). 

• Met Modelresiduen residuenanalyse uit te voeren (§ 3.9.2). 
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• Met Omegafunctie de omega’s van de transferfuncties van de invoervariabelen te tonen 

(§3.9.5). 

• Met Impulsrespons… de impuls- en overdrachtfunctie van de invoervariabelen te tonen 

(§3.9.8). 

• Met Simulatie de simulatie op basis van de invoervariabelen te tonen (§ 3.9.8). 

 

3.8.7 Regressie omega’s significant 

Een aantal Box-Jenkins modellen worden doorgerekend, waarbij het model dat de beste 

beschrijving geeft van de metingen en waarbij alle omega's significant verschillend zijn van 

nul als beste wordt gekozen. 

3.8.8 Calibratie- validatieperiode 

Van een aantal Box-Jenkins modellen worden de modelparameters optimaal bepaald in 

de calibratieperiode, waarbij het model dat de beste voorspelling geeft in de validatieperiode 

als beste wordt gekozen. 

3.8.9 Automaat 

Van een aantal Box-Jenkins modellen worden de modelparameters optimaal bepaald in 

de calibratieperiode, waarbij het model dat de beste voorspelling geeft in de validatieperiode 

als beste wordt gekozen. 

3.8.10 Bewaar, open en verwijder model 

Modellen met verschillende ordes en schattingen van parameters kunnen bewaard 

worden in een lijst. Deze modellen kunnen later opnieuw geopend en geanalyseerd en ook 

eventueel verwijderd worden. 
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3.9 Verificatie TR-model 

 

De verificatie en analyse van het Transfer-ruis model, de uitgebreide Box-Jenkins model, is 

een submenu van het TRG-menu met de volgende functionaliteiten: 

 

• Parameters en verklaarde varianties 

o Parameters. Weergegeven worden de geschatte modelparameterwaarden met hun 

standaardfout. 

o Correlatiematrix. Weergegeven wordt de correlatiematrix van de parameters. 

o Evenwichtsrelatie. Weergegeven wordt de evenwichtsrelatie (gain) van de 

inputvariabelen. De evenwichtsrelatie is de limietwaarde van de bijdrage van een 

inputvariabele, gelijk aan 1, aan de outputvariabele. 

o Varianties. Weergegeven wordt de variantie en het percentage verklaarde variantie 

van de verschillende grootheden. 

o Resultaten. Met de resultaten van de evenwichtsrelatie, de varianties, de percentage 

verklaarde varianties en de resultaten van de vijf toetsen: Lillieforce-toets (toetst op 

normaliteit van de residuen), Portmanteau-toets (toetst op autocorrelatie van de 

residuen bij normaliteit), Runs-toets (toetst op autocorrelatie van de residuen, 

verdelingsvrij), Engle-toets (toetst op heteroscedasticiteit residuen) en de Breusch-

Pagan-toets (toetst op heteroscedasticiteit residuen-fit) 

o Alle. Weergegeven worden alle bovengenoemde vensters. 

• Modelresiduen. Geeft een analyse van de modelresiduen of de modelresiduen witte ruis is. 

• Modelruis. Geeft een analyse van de modelruis en de werking van het ruismodel. 

• Heteroscedasticiteit. Geeft een analyse van de homoscedasticiteit van de modelresiduen en 

van de modelresiduen met de modelwaarden. Geanalyseerd wordt of de modelresiduen niet 

verandert in de tijd en of de variantie van de moderesiduen niet afhangt van de grootte van de 

modelwaarden.  

• Omegafunctie. Weergegeven worden de omega’s van de transferfunctie als functie van de 

index van de modelparameter. 

• Impulseresponse en stapresponsefuncties. Weergegeven worden de impulseresponse en 

stapresponsefuncties van de invoervariabelen. 

• Simulatie. Met de meetreeksen van de inputvariabelen van het model wordt de modeloutput 

gesimuleerd. 

• Fit. De fit is de één-stapsvoorspelling van het model. Afhankelijk van het model worden met 

de meetreeksen van de inputvariabelen en voorgaande metingen van de output de toekomstige 

output voorspeld. 

• Voorspellingen. Op basis van de langere meetreeksen van de input worden er voorspellingen 

gemaakt van de output van het model op basis van trekkingen uit de verdeling van de 

modelparameters en de ruis. 
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3.9.1 Parameters en verklaarde varianties 

Belangrijk is de analyse van de geschatte modelparameters met hun standaardfout, hun 

afhankelijkheden in de correlatiematrix, de evenwichtsrelaties, de verklaarde varianties en de 

uitkomsten van de toegepaste statistische toetsen. 

3.9.1.1 Parameters 

Weergegeven worden de modelparameters met hun waarden en hun standaardfout. 

Aangegeven wordt of de modelparameters met een bepaalde betrouwbaarheid verschillen van 

nul. Bij het gebruik van omega-functies zijn er twee of drie modelparameters gegeven: ß1, ß2 

en ß3. 

  

Met de Helptoets worden formuleringen van de transfer- en ruismodellen gegeven (§ 

3.8.4.1.4).  

3.9.1.2 Correlatiematrix 

Gegeven wordt de correlatiematrix van de parameters. Uit de covariantiematrix van de 

parameters wordt de correlatiematrix berekend. 
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Aangegeven wordt als de correlatie tussen de modelparameters te groot is. De correlatie 

tussen δ11 en Cst11 is te groot volgens de Correlatienorm (§ 3.2.8) gegeven in het menu 

Opties (§ 3.2). 

3.9.1.3 Evenwichtsrelatie (gain) 

Gegeven wordt de evenwichtsrelatie\gain van de outputvariabele bij een inputvariabele. 

De evenwichtsrelatie\gain is de bijdrage op den duur van de inputvariabele met de waarde 1. 

 

3.9.1.4 Verklaarde varianties 

Gegeven worden de varianties en de verklaarde varianties van de transfer- en 

ruismodellen in het Box-Jenkins model van de verschillende inputvariabelen. Let wel dat de 

verklaarde varianties grove schattingen zijn en daarmee alleen indicatief zijn. 
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3.9.1.5 Resultaten 

Gegeven worden de varianties, de verklaarde varianties van de transfer- en 

ruismodellen in het Box-Jenkins model van de verschillende inputvariabelen en de vijf 

toetsen:  

1. Lilliefors-toets. De Lilliefors-toets toetst op normaliteit van de modelresiduen. Het toets 

op de maximale verschillen tussen de empirische verdelingsfunctie van de modelresiduen 

en de normale verdelingsfunctie.  

2. Jacque-Bera-toets. De Jacque-Bera-toets toetst op normaliteit van de modelresiduen. Bij 

deze toets zijn vooral de mate scheefheid en de piekvormigheid van de verdeling van de 

modelresiduen van belang. 

3. Portmanteau-toets. De Portmanteau-toets toets op autocorrelatie van de residuen bij 

normaliteit van de modelresiduen. 

De Portmanteau-toets is gebaseerd op de som van de gekwadrateerde 

autocorrelatiecoëfficiënten van de modelresiduën. De autocorrelatiecoёfficiёnt is een maat 

voor de lineaire samenhang tussen waarden die zijn gescheiden door een bepaald tijdsinterval 

en wordt geschat als [Box and Jenkins, 1976]: 
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met k̂  de geschatte autocorrelatiecoёfficiёnt voor tijdsinterval k, at de t-de van de 

chronologisch gerangschikte modelresiduën, a  het gemiddelde van de modelresiduën en n het 

aantal modelresiduën. De toetsingsgrootheid QM van de Portmanteau-toets wordt berekend als 

[Ljung and Box, 1978]: 
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met L het aantal tijdsintervallen waarover de autocorrelatie wordt beschouwd (zie onder) en n 

het aantal modelresiduën. Onder de nulhypothese (‘géén autocorrelatie’) zal QM afkomstig zijn 

uit een 2-verdeling met M vrijheidsgraden, berekend als M = L – p, met p het aantal 

parameters van het ruismodel. We mogen daarom met 95% betrouwbaarheid aannemen dat de 

modelresiduën autocorrelatie vertonen als geldt: 
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met 2
(95%,M) de waarde van de 2-verdeling met een eenzijdige onderschrijdingskans van  

95% bij M vrijheidsgraden. 
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4. Runs-toets. De Runs-toets toets op autocorrelatie van de residuen en is verdelingsvrij. 

We definiëren een ‘run’ als een aaneengesloten groep waarden die alle aan dezelfde kant 

van de mediaan van de reeks liggen. De toetsingsgrootheid van de runstoets is het aantal 

runs (r), met verwachtingswaarde: 

 nn

 nn 
 + = r
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En variantie: 
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Met n1 het aantal waarden groter dan of gelijk aan de mediaan en n2 het aantal waarden kleiner 

dan de mediaan. Als het aantal waarden groter is dan 50, kan ervan worden uitgegaan dat r 

onder de nulhypothese (‘géén autocorrelatie’) een normale kansverdeling volgt. Uit r kan dan, 

mede met behulp van een continuїteitscorrectie, de gestandaardiseerde toetsingsgrootheid Tr 

worden berekend, als: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  0E als
Var

E50

0E als
Var

E

0E als
Var

E50

−
+

=−

−
−

rr  
r

r-,r
 = T

rr  
r

r-r
 = T

rr  
r

r-,r
 = T

r

r

r

      (16) 

 

Onder de nulhypothese zal Tr een standaardnormale kansverdeling volgen. We mogen daarom 

met 95% betrouwbaarheid aannemen dat de reeks autocorrelatie vertoont als voor de absolute 

waarde van Tr geldt: 

 

% ),(r UT 597          (17) 

 

Met U(97,5%) de waarde van de standaardnormale kansverdeling met een eenzijdige 

onderschrijdingskans van 97,5%. Als het aantal waarden daarentegen niet groter is dan 50, 

wordt de tweezijdige overschrijdingskans bepaald van het aantal runs r, uitgaande van de 

binomiale kansverdeling. Als die tweezijdige overschrijdingskans kleiner is dan 5%, mogen 

we met 95% betrouwbaarheid aannemen dat de reeks autocorrelatie vertoont. 

5. Engle-toets. De Engle-toets toetst op heteroscedasticiteit van de modelresiduën. Deze 

toets kan alleen toegepast worden als geen sprake is van autocorrelatie. 

6. Breusch-Pagan-toets. De Breusch-Pagan-toets of White-Wooldridge toetst op 

heteroscedasticiteit of de variantie van de modelresiduen niet gerelateerd zijn aan de 

waarde van de modelwaarden. 
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3.9.2 Residuen 

De analyse van de modelresiduen wordt als een van de belangrijkste 

validatiemethodieken beschouwd van de statistische tijdreeksmodelering. De modelresiduen 

zijn de verschillen tussen de gemeten en gefitte grondwaterstanden. De modelresiduen zijn 

gemiddeld nul. Geanalyseerd wordt of de modelresiduen witte ruis is en of de modelresiduen 

onafhankelijk zijn van de inputreeksen. Zonder een goed ruismodel zijn afgeleide 

betrouwbaarheden onbruikbaar en is het niet mogelijk objectieve uitspraken te doen over 

statistische relaties. Een goed ruismodel dient ook gezond en bruikbaar te zijn (§ 3.9.3).  
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Gegeven worden de grafieken en een histogram van de modelresiduen, de partiële- en 

de autocorrelatiefunctie van de modelresiduen en vervolgens de kruiscorrelatiefuncties van de 

modelresiduen met de inputreeksen. 

 

 



 

94 
 

De grafieken van de autocorrelatiefuncties zijn in het groen gegeven, de grenzen van 

het 95% (of 90%) betrouwbaarheidsinterval in het rood. Als de autocorrelatiefuncties binnen 

het betrouwbaarheidsinterval blijven, behoeft de hypothese dat de modelresiduen afkomstig 

zijn van een wit ruisproces en de modelresiduen onafhankelijk zijn van de inputreeksen niet 

te worden verworpen. Is dit wel het geval, dan is door de modelordes van de transfermodellen 

of het ruismodel te verhogen in de menukeuze Kies ordes (§ 3.8.4) met een passende keuze 

om de karakteristieken van de modelresiduen te verbeteren.  

3.9.3 Modelruis 

De analyse van de modelruis gebeurt op identieke wijze als de analyse van de 

modelresiduen. De modelruis is het verschil tussen de gemeten grondwaterstanden en de som 

van de transfermodellen en de constante term (de simulatie). De analyse van de modelruis is 

vooral de analyse van de werking van het ruismodel. Het ruismodel is bedoeld voor het 

witten van de modelresiduen. Een goed ruismodel is bruikbaar en moet ook gezond zijn. Een 

complex ruismodel met hoge ordes (veel modelparameters) kan mogelijk modelresiduen 

witten, maar hoeft niet gezond te zijn. Een eenvoudig ruismodel met weinig parameters heeft 

de voorkeur. Bij het eenvoudigste ruismodel is de ruis gelijk aan de modelresiduen. Een 

belangrijke voorwaarde is dat het ruismodel een stationaire reeks realiseert (de 

eenheidswortel van de karakteristieke vergelijking van het ruismodel dient kleiner dan één te 

zijn). Een voorbeeld van een niet-stationair ruismodel is als φ1 de enige ruisparameter is (zie 

eerste figuur § 3.9.1.1) rond de waarde één ligt. Lukt het niet een eenvoudig en gezond 

ruismodel te maken, verhoog dan de tijdstap in de modellering (§ 3.4.1).  

3.9.4 Heteroscedasticiteit 

Modelresiduen dienen homoscedastisch te zijn, de variantie van de modelresiduen 

dient niet te veranderen in de tijd.  Homoscedastisciteit is tegenovergestelde van 

heteroscedasticiteit. De Engle-toets toetst op homoscedasticiteit. De Breusch-Pagan-toets 

toetst of de variantie van de modelresiduen niet gerelateerd zijn aan de waarden van de 

modelwaarden. 

In de onderstaande grafieken zijn op de Y-as de kwadraten van de modelresiduen gegeven. 

In de eerste grafiek wordt op de X-as de tijd gegeven. De rode lijn is de lineaire trendlijn in de 

kwadraten van de modelresiduen. In de tweede grafiek is de rode lijn de lineaire verband gegeven 

van de kwadraten van de modelresiduen als functie van de modelwaarden. 
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3.9.5 Omegafuncties 

Voor de omega's in de uitgebreide Box-Jenkins modellering zijn er verschillende 

mogelijkheden, de klassieke B-polynoom (vergelijking (2)  in § 3.8.4.1.1) of met 

verschillende omegafuncties (BE, EX, GA en PE in § 3.8.4.1.1). Met een omegafunctie 

kunnen het aantal omega’s van de Box-Jenkins modellering gereduceerd worden tot twee of 

drie parameters (β = [β1,β2,β3]). Vooral bij het schatten van de omegafuncties BE, EX, GA en 

PE is het aan te raden om altijd de omegafunctie te bekijken om inzicht te krijgen in de 

modellering. Vanwege het verband tussen de omega’s kan de convergentie van de β-

modelparameters veel moeizamer zijn bij de BJ-modellering, waar de omega’s afzonderlijk 

geschat worden. Vanwege dit verband zijn er ook meerdere oplossingen voor de schatting 

van β en is het tevens de vraag welke oplossing is optimaal en welke oplossing is een lokaal 

optimum of geen bruikbare oplossing. In de eerste onderstaande figuur zijn de omega’s 

gegeven van het BJ-model van § 3.8.4 voor PNO. Het lijkt op een exponentiële kromme, dit 

komt doordat ook een autoregressieve parameter δ is meegenomen in de modellering. Deze 

kromme op basis van 10 omega’s van het BJ-model zou dus ook door een EX-model 

beschreven kunnen worden met 2 modelparameters (β = [β1,β2], § 3.8.1.1), zie tweede 

onderstaande figuur. 
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In onderstaande twee figuren zijn de omega’s van de Bèta- en de Pearson-

omegafuncties bij verschillende waarden voor β2 en β3. 
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De werkwijze voor het bepalen van een omegafunctie: 

• Schat een groot aantal omega's (nb) met het klassieke Box-Jenkins model (BJ). 

• Maak een analyse van de omega's door te kijken naar de plot van de BJ-omegafunctie 

beoordeel of het een exponentiële kromme is of een kromme met een modus. 

• Indien een kromme een modus heeft maak een keuze tussen de BE-, PE- of  GA-

omegafunctie, kies anders de EX-omegafunctie. 

• Schat de modelparameters. Verloopt de schatting van de modelparameters van de 

omegafunctie (BE, GA of PE) moeizaam, maak dan gebruik van de mogelijkheden om 

modelparameters een bepaalde waarde te geven en/of even niet te schatten. Belangrijk daarbij 

is het teken van de schalingsfactor β1.  Kies een combinatie van β2 en β3 waarbij de modusi (zie 

vergelijking (4), (5) en (6) in § 3.8.4.1.1) overeenkomt met index van de modus. 

• Analyseer de functie door te kijken naar de plot van de omega’s van de omegafunctie. 

 

3.9.6 Impulsrespons- en overdrachtfuncties 

Per transferfunctie zijn de impulse response- en overdrachtfunctie gegeven. De input is 

op tijdstip nul bij de impuls response gelijk aan één, elders nul. Vanaf tijdstip nul is de input 

één bij de overdrachtfunctie. De limiet bij de impuls response functie is nul. De limiet van de 

overdrachtfunctie is gelijk aan de evenwichtsrelatie/gain. De lengte van de X-as is tweemaal 

de maximale tijdsvertraging, zie Correlatieparameters onder Opties (§ 3.2.6) 
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3.9.7 Simulatie 

Bij een simulatie worden alle gegevens van alleen de inputreeksen gebruikt, terwijl bij 

het fitten van een model, bij het berekenen van de modelresiduen en de optimale parameters, 

de combineerde gegevens van de output- en inputreeksen worden gebruikt. 

Getoond worden de grafieken van:  

• De gemeten grondwaterstanden en de som van de simulatie van de transfermodellen en de 

constante term met in stippellijnen de 95%-betrouwbaarheidsintervallen.  

• De ruis, het verschil tussen de gemeten waarden en de simulatie.  

• De gemeten grondwaterstanden en de som van de simulatie van de transfermodellen en de 

constante term vergeleken met de grafiek van de ruis.  

• Per drie inputreeksen een simulatie van de transfermodellen. Door de dynamiek van de 

gemeten grondwaterstanden te vergelijken met de dynamiek van een transfermodel is een 

inschatting te maken van de bijdrage die het transfermodel levert in de verklaring van de 

outputvariabele van het model. De stippellijnen geven de 95%-betrouwbaarheidsintervallen 

aan.  
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De simulaties van de transfermodellen geven een goed beeld van de bijdrage van de 

verschillende transfermodellen. 

 

 

3.9.8 Fit 

Bij het gefitte model zijn de parameters zodanig geschat dat het model de gemeten 

grondwaterstanden optimaal beschrijft. De fit is een één-stapsvoorspelling, op basis van het 

tijdreeksmodel en de historische data wordt de eerstvolgende waarde van de outputvariabele 

voorspeld. 

Weergegeven worden de grafieken van:  

• De gemeten grondwaterstanden en het gefitte (uitgebreide) Box-Jenkins model.  

• De modelresiduen, het verschil tussen de gemeten waarden en het gefitte (uitgebreide) Box-

Jenkins model.  

• De gemeten grondwaterstanden en het gefitte (uitgebreide) Box-Jenkins model vergeleken met 

de grafiek van de modelresiduen.  
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De modelresiduen zijn de verschillen tussen de gemeten grondwaterstanden en de door 

het model berekende waarden. De modelresiduen zijn gemiddeld gelijk aan nul. De sterretjes 

in de figuur geven de missende waarden aan, de modelresiduen kunnen hier niet berekend 

worden. Groene punten zijn eventueel gedetecteerde uitbijters (§ 3.4.6). 

 

3.9.9 Voorspelling 

Als de meetreeksen van de inputreeksen langer zijn dan de outputvariabele kunnen er 

met (uitgebreide) Box-Jenkins model voorspellingen gemaakt worden van de outputvariabele. 

De tijdreeksen van de inputvariabele kunnen handmatig, op basis van Arima-modellen of 

andere modellen of op basis van een planning verlengd worden. Zo kan voor de voorspelling 

van het neerslagoverschot van toekomstige jaren het neerslagoverschot van voorgaande jaren 

genomen worden en voor de voorspelling van de onttrekking kan een planning gebruikt 

worden. 

De instellingen voor de voorspellingen staan onder Opties in Simulatie- en 

voorspelparameters (§ 3.2.11). In onderstaande grafiek zijn de tijdreeksen van de 

inputvariabelen niet verlengd, maar worden op basis van de statistisch karakteristieken van de 

modelruis en de modelparameters de outputvariabele voorspeld. 
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3.10 Help 

 

De Helpfunctie is een submenu van het TRG.  In Opties kunnen een groot aantal mappen, 

initiële modelordes en programmaparameters ingesteld worden.  

• Handleiding. Toont deze handleiding (pdf-formaat) 

• Tijdreeksanalist op Internet. Toont de webpagina van Tijdreeksanalist. 

• AMO op Internet. Toont onze website. 

• Links op Internet. Toont informatieve websites. 

• Versie. Geeft de versie van Tijdreeksanalist. 

 

 

3.11 Vensters 

De menukeuze Vensters geeft het aantal geopende vensters. 
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4 Bijlage 

4.1 Algemene toelichting op de Box-Jenkins-methode 

 

Aan de hand van tijdreeksanalyse volgens de Box-Jenkins-methode [Box and Jenkins, 

1976], kan de tijdreeks van een variabele beschreven worden met een discreet lineair dynamisch 

stochastisch model. In het nu volgende geven we een beknopte uitleg van deze methode. Voor 

een diepgaande theoretische verhandeling wordt verwezen naar het standaardwerk [Box and 

Jenkins, 1976]. Voor een praktisch gerichte verhandeling wordt verwezen naar [McLeod, 1983]. 

 

Uitleg aan de hand van systeemtheorie 

Het principe van de Box-Jenkins benadering kan goed worden toegelicht aan de hand van 

begrippen uit de systeemtheorie. Een systeem zal daartoe - enigszins intuïtief - worden om-

schreven als een deel van de werkelijkheid, dat via in- en uitgangssignalen wisselwerkingen 

vertoont met z'n omgeving. De grondwaterstand in een peilbuis zullen we dan opvatten als het uit-

gangssignaal (hier: de uitvoerreeks) van een systeem, dat wordt aangedreven door meerdere 

ingangssignalen (hier: invoerreeksen of ook wel dynamische invloedsfactoren). In het geval van 

een (freatische) grondwaterstand zullen deze laatste voornamelijk van meteorologische aard zijn. 

Een dergelijk systeem kan mathematisch worden uitgeschreven als: 

 t)X,g(G, = Y(t)  (1) 

met Y de grondwaterstand, g() één of andere functie, G  een verzameling modelparameters, X de 

verzameling dynamische invloedsfactoren en t  de continue tijd. 

Als we de grondwaterstand empirisch willen modelleren verdient het echter aanbeveling deze te 

beschouwen als de uitvoerreeks van een discreet lineair dynamisch stochastisch systeem: 

• discreet: omdat relevante gegevens over de grondwaterstand en de dynamische 

invloedsfactoren meestal slechts beschikbaar zijn in de vorm van discrete tijdreeksen; 

• lineair: omdat dit de minste theoretische en praktische problemen oplevert, bovendien is 

gebleken dat veel systemen redelijk beschreven kunnen worden met lineaire modellen; 

• dynamisch: omdat de tijd een essentiële rol speelt in het gedrag van de uitvoerreeks; 

• stochastisch: omdat zo'n systeem nooit exact (deterministisch) kan worden beschreven, 

enerzijds vanwege de benadering die is ingevoerd door de discretisatie en linearisatie, 

anderzijds vanwege het feit dat het onmogelijk is álle dynamische invloedsfactoren bij de 

beschrijving mee te nemen. 

 

Een discreet lineair dynamisch stochastisch systeem kan mathematisch worden uitgeschreven als: 

 N + t),Xf(F, = Y tt    (2) 

met Y de grondwaterstand, f() een lineaire functie, F een verzameling modelparameters, X' een 

deelverzameling van de dynamische invloedsfactoren, N de ruis en t de discrete tijdsindex. 

Omdat de algemene vorm van de Box-Jenkins modellen ook kan worden uitgeschreven als 

bovenstaande formule, is de Box-Jenkins-methode bij uitstek geschikt om zo'n systeem langs 



 

104 
 

empirische weg te beschrijven. En omdat de methode erop is gericht het stochastische element 

terug te brengen tot een verschijnsel dat minimaal is en dat bekende waarschijnlijkheidswetten 

volgt, kunnen er uitspraken omtrent het systeem worden gedaan met minimale en 

kwantificeerbare onzekerheden. 

Statistisch modelleren van een tijdreeks 

De klassieke statistische methodologie is zelden geschikt voor een statistische modellering van 

tijdreeksen, omdat deze gebaseerd is op onafhankelijke waarnemingen, terwijl de waarnemingen 

in een tijdreeks vaak niet onafhankelijk van elkaar zijn. De belangrijkste bijdragen van Box en 

Jenkins tot de oplossing van dit probleem bestonden uit de formulering van een familie van 

statistische modellen om tijdreeksen te beschrijven en uit aanwijzingen tot een verantwoorde 

modelbouw [Box and Jenkins, 1976]. Voor de modellering van een tijdreeks ontwikkelden ze 

twee benaderingen, namelijk univariate modellering aan de hand van een Arima-model en 

transfer-ruismodellering aan de hand van een transfer-ruismodel. Beide zullen in het nu 

volgende kort en voornamelijk intuïtief worden omschreven. 

 

Univariaat modelleren 

Bij de univariate modellering wordt uitsluitend uitgegaan van de te modelleren tijdreeks, die 

wordt beschouwd als de uitvoerreeks van een discreet lineair dynamisch stochastisch systeem 

dat wordt aangedreven door een stochastische invoerreeks. Deze laatste is onbekend en ontstaat 

eigenlijk pas in de modelleerfase als het modelresidu. De modellering is er dan ook op gericht 

dit terug te brengen tot een verschijnsel dat bekende waarschijnlijkheidswetten volgt (“witte 

ruis”) en een minimale variantie heeft. De variantie mag in dit verband als een soort maat voor 

de onzekerheid van het model worden beschouwd. 

Witte ruis kan worden opgevat als een volledig toevallig signaal, bestaande uit een opeenvolging 

van onafhankelijke trekkingen uit een normale kansverdeling, met gemiddelde nul en variantie 

a
2. 

Het zal duidelijk zijn dat de univariate benadering nauwelijks inzicht levert in het beschouwde 

systeem. Het wordt wel veel toegepast om voorspellingen van een bepaalde variabele te genereren. 

Deze zijn dan uitsluitend gebaseerd op een statistische analyse van het gedrag van deze variabele 

in het verleden. Deze toepassing heeft dan ook vooral opgang gemaakt in de economie, met zijn 

gecompliceerde en minder inzichtelijke dynamische systemen.  
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Transfer-ruismodelleren  

Bij de transfer-ruismodellering wordt de te modelleren tijdreeks beschouwd als de uitvoerreeks 

van een discreet lineair dynamisch stochastisch systeem dat wordt aangedreven door meerdere 

invoerreeksen, waaronder ook witte ruis. Elke invoerreeks (Xi) levert hierbij volgens een 

afzonderlijke lineaire transferfunctie een component (Ui) van de uitvoerreeks (Y). De resterende 

ruis (N) vertegenwoordigt de component die wordt geleverd door alle dynamische in-

vloedsfactoren die niet bij de modellering zijn betrokken. Deze ruis kan op zijn beurt worden 

weergegeven als de uitvoerreeks van een deelsysteem, dat volgens een Arima-model (in feite 

ook een transferfunctie) wordt aangedreven door witte ruis. De verschillende componenten 

geven door middel van lineaire superpositie de uiteindelijk waargenomen uitvoerreeks, volgens: 

 N + U + ... + U = Y tmt1tt  (3) 

Figuur  b1.1 toont het principe van het transfer-ruismodel, voor het geval een grondwaterstand 

wordt gemodelleerd als functie van het potentieel neerslagoverschot en een grondwaterwinning. 

De kracht van het transfer-ruismodel is dat een groot aantal dynamische situaties beschreven kan 

worden met slechts een gering aantal modelparameters. 

 

 
Figuur b1.1: Principe van het transfer-ruismodel van de grondwaterstand, hier met het 

potentieel neerslagoverschot en een winning als invoerreeksen.  

Ontwikkelen van een Box-Jenkins model 

Het ontwikkelen van een Box-Jenkins model is - net als bij de meeste modellen - een iteratief 

proces. Per ronde worden drie fasen doorlopen: 

1) identificatie van de vorm het model; 

2) schatting van de modelparameters en 

3) verificatie van het model. 
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In het nu volgende beschrijven we de drie fasen afzonderlijk, met als toepassing de ontwikkeling 

van een transfer-ruismodel. 

 

Identificeren van de modelvorm 

Aan de hand van diagnostieken van de relaties tussen de uitvoerreeks en de invoerreeksen, bij 

voorkeur aangevuld met fysisch inzicht in deze relaties, wordt de vorm van het model gepostu-

leerd. De diagnostieken worden geleverd door de (steekproef) kruiscorrelatiefuncties van de 

uitvoerreeks en elke afzonderlijke invoerreeks. Zo'n functie geeft de kruiscorrelatiecoëfficiënt, een 

maat voor de samenhang tussen de waarde van de invoerreeks en de uitvoerreeks k tijdseenheden 

later, als functie van k (de “lag”). Een kruiscorrelatie functie wordt vaak geplot weergegeven (het 

kruiscorrelogram), omdat dit de diagnose aanzienlijk vergemakkelijkt. Omdat het beeld van de 

relatie vertroebeld kan worden door de autocorrelaties binnen de reeksen, worden beide vóór het 

berekenen van de kruiscorrelatiefunctie door een filter gehaald, namelijk het inverse Arima-model 

voor de invoerreeks. Deze aanpak noemt men ook wel het “witten”[Box and Jenkins, 1976]. 

 

In deze identificatiefase dient tevens de vorm van het ruismodel te worden geformuleerd. 

Hiervoor zijn verschillende benaderingen mogelijk. Als er met grote waarschijnlijkheid van kan 

worden uitgegaan dat alle relevante dynamische invloedsfactoren in het transfer-ruismodel zijn 

opgenomen, kan het ruismodel worden geformuleerd als een stationair model. Zo'n model 

beschrijft een tijdreeks die voldoet aan een bepaald statistisch evenwicht en in feite met een con-

stante spreiding rond een constante waarde schommelt. Als er daarentegen (vermoedelijk) 

relevante dynamische invloedsfactoren ontbreken, kan het ruismodel in eerste instantie worden 

geformuleerd als het Arima-model voor de uitvoerreeks. In alle gevallen zal de juistheid of 

onjuistheid van de formulering van het ruismodel blijken in de verificatiefase. 

 

Schatten van de modelparameters 

De parameters van het geïdentificeerde model worden geschat volgens een 

optimalisatieprocedure, waarbij de som van de kwadraten van de residuen - een functie van de 

modelparameters - wordt geminimaliseerd. Dit noemt men ook wel de kleinste kwadraten-

methode. 

 

Verifiëren van het model  

In de verificatiefase wordt nagegaan of het model de tijdreeks adequaat beschrijft en of voldaan 

wordt aan alle vooronderstellingen die aan het model ten grondslag liggen (residuen afkomstig 

uit dezelfde normale kansverdeling, onafhankelijk van elkaar en zonder relatie met de afzonder-

lijke invoerreeksen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van diagnostieken van de residuen, zoals 

een plot, een histogram en enkele (steekproef-)correlatiefuncties, alsmede de schatting van de 

variantie van de residuen, de statistische significantie van de modelparameters en de 

correlatiematrix van de parameterschatters. Bij een onbevredigende diagnose kan een betere 

modelvorm geformuleerd worden aan de hand van de geconstateerde discrepanties. Het ont-

wikkelproces vervolgt dan weer met de schatting van de modelparameters. 
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Betrouwbaarheidsinterval van een geschatte parameter  

De schatting van de parameter van een transfer-ruismodel kan opgevat worden als een waarde 

van een schatter, een stochastische (of toevals-)variabele met een bepaalde kansverdeling. Een 

schatting gaat gepaard met een maat voor de spreiding van deze kansverdeling: de 

standaardafwijking (de wortel uit de variantie). De standaardafwijking van een schatter wordt 

ook wel als standaardfout aangeduid. Als voldaan wordt aan de vooronderstellingen die ten 

grondslag liggen aan het transfer-ruismodel, heeft een schatter een normale kansverdeling 

waarvan het gemiddelde overeenkomt met de echte waarde van de te schatten parameter. Aan de 

hand van de schatting en de standaardfout kan dan het interval worden aangegeven waarbinnen 

de echte waarde van de parameter zal liggen met een bepaalde betrouwbaarheid (meestal wordt 

hiervoor 95% genomen). Dit noemt men het (95%) betrouwbaarheidsinterval. Als dit interval de 

waarde 0 bevat, is de modelparameter statistisch niet significant. 

 

Formuleren van een transfer-ruismodel 

De Box-Jenkins formulering van de dynamische relatie tussen een invoerreeks en een 

uitvoerreeks van een systeem is afgeleid van de algemene weergave van een discreet lineair 

dynamisch systeem met een lineaire differentievergelijking. Voor een systeem met één 

invoerreeks geldt bijvoorbeeld de volgende differentievergelijking: 

 X)D + ... + D + g(1 = Z)C + ... + C + (1 t
s

s1t
r

r1   (4) 

met Z de afwijking van de uitvoerreeks ten opzichte van zijn gemiddelde, X de afwijking van de 

invoerreeks ten opzichte van zijn gemiddelde, t de discrete tijdsindex, C1...Cr en D1...Ds  

modelparameters,  de differentie-operator (Zt=Zt-Zt-1) en g  de evenwichtsrelatie tussen Z en 

X  (Engels: “steady-state gain”). De evenwichtsrelatie is een belangrijke karakteristiek van een 

dynamische relatie. Het is in feite de waarde die de uitvoerreeks aan zal nemen als de 

invoerreeks continu op de waarde +1 wordt gehouden. Of, in het geval van de modellering van 

de grondwaterstand aan de hand van een grondwaterwinning, de stationaire verlaging van de 

grondwaterstand bij een eenheid van die grondwaterwinning. 

 

De oplossing van bovenstaande differentievergelijking kan worden uitgeschreven als: 

 

X...) + B + B + ( =    

 

... + X + X + X

X = Z

t
2

210

2-t21-t1t0

u-tu

0=u

t

     
 







=




 (5) 

met 0, 1, 2... de impuls-respons gewichten (die samen de discrete impuls-respons functie 

vormen) en B de backshift-operator (BXt=Xt-1, let wel: B is geen modelparameter, maar slechts een 

operator die dient om de notatie te vereenvoudigen!). Deze impuls-respons functie 

vertegenwoordigt de dynamica van het systeem en beschrijft de reactie van de uitvoerreeks Z op 
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een eenheidspuls in de invoerreeks X. En als X bestaat uit een opeenvolging van verschillende 

pulsen, wordt Z beschreven als de som van door X geschaalde impuls-respons gewichten. 

 

In Box-Jenkins notatie wordt een differentievergelijking met één invoerreeks uitgeschreven als: 

 X)B - ... - B - ( = Z)B - ... - B - (1 t
s

s10t
r

r1   (6) 

met 1...r de autoregressieve parameters, 0...s de moving-average parameters en B de back-

shift-operator (hier gebruikt als substituut voor , aangezien B=1-). Dit noemt men de trans-

ferfunctie van de orde (r,s). 

In nóg compactere vorm wordt dit ook wel als volgt uitgeschreven: 

 X
(B)

(B)
 = Z tt



 (7) 

met (B) de moving-average operator voor X, volgens: 

 X - ... - X - X = X(B) s-ts1-t1t0t   (8) 

en (B) de autoregressieve operator, die inwerkt op Z, volgens: 

 Z - ... - Z - Z = Z(B) r-tr1-t1tt   (9) 

Het Box-Jenkins transfer-ruismodel is een model om een tijdreeks te beschrijven als een som 

van transferfuncties van de relevante dynamische invloedsfactoren, aangevuld met een ruisterm. 

In deze zin vormt het een discreet lineair dynamisch stochastisch model. In compacte vorm kan 

het transfer-ruismodel als volgt worden uitgeschreven: 

 N + Xm
m(B)

m(B)
 + ... + 1X

1(B)

1(B)
 = Z tttt








 (10) 

met X1...Xm de dynamische invloedsfactoren en N de ruis. 

De tijdreeks van de ruis vertegenwoordigt de invloed van alle invloedsfactoren die niet in het 

model zijn opgenomen. Over het algemeen bevat zo'n reeks nog regelmatigheden die beschre-

ven kunnen worden met een univariaat model (ook wel Arima-model genaamd). 

 

Het univariate model 

Een univariaat model beschrijft een variabele als lineaire functie van voorgaande waarden van 

deze variabele en het modelresidu. De algemene vorm van een univariaat model is: 

 a)B((B) = c)-Z  )(B((B) t
S

t
D
S

dS     (11) 

met Z de variabele, a het modelresidu, t de tijdsindex,  de differentie operator (Zt=Zt-Zt-1), d 

het aantal differenties, S de seizoensperiode (met dagelijkse waarnemingen en een weekcyclus is 

deze bijvoorbeeld 7), S de seizoensdifferentie-operator (SZt=Nt-Nt-S), D het aantal 

seizoensdifferenties,  de transformatieparameter (=1 als Z normaal verdeeld is) en c een  

constante.  
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Verder bevat deze formulering de volgende operatoren: 

- (B) de autoregressieve operator, volgens: 

met 1...p de autoregressieve parameters; 

 

- (BS) de autoregressieve seizoensoperator, volgens: 

 N - ... - Z - Z = Z)B( SP-tPS-t1tt
S

•  (13) 

met 1...P de autoregressieve seizoenparameters; 

 

- (B) de moving-average operator, volgens: 

 a - ... - a - a = a(B) q-tq1-t1tt   (14) 

met 1...q de moving-average parameters; 

 

- en (BS) de moving-average seizoensoperator, volgens: 

 a - ... - a - a = a)B( SQ-tQS-t1tt
S

•  (15) 

met 1...Q de moving-average seizoenparameters. 

 

4.2 Het smoothingalgoritme 
 

In Tijdreeksanalist worden twee functies gebruikt voor het berekenen van gesmoothde 

waarden addgewsm.m en diffsm.m. In dit hoofdstuk wordt besproken de minimalisatie van de 

criteriumfunctie voor het vinden van de gesmoothde waarden met de smoothparameter en de 

orde van differentie. Tenslotte is de Matlab-code van de twee functies gegeven. 

 

 

4.2.1 Minimalisatie van de criteriumfunctie 

 

De twee functies addgewsm.m en diffsm.m minimaliseren de criteriumfunctie: 
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met: 

Q = criteriumfunctie 

 N - ... - Z - Z = Z(B) p-tp1-t1tt   (12) 
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yi = meetwaarde van de i-de meting 

zi  = gesmoothde waarde bij de i-de meting 

m = aantal meetwaarden 

wi = gewichten bij i-de meting 

xi = afgelegde afstand bij de i-de meting 

Δzi = zi - zi-1, de differentie-operator 

λ, α = smoothparameters  

 

De smootparameters worden in paragraaf 1.2 besproken. In de criteriumfunctie van (1) is de 

orde differentie gelijk aan één. De differentie van andere ordes wordt in paragraaf 1.3 besproken. 

De onbekende grootheden zijn zi en wi. Minimalisatie van de criteriumfunctie betekend dat de 

afgeleiden naar zi en wi gelijk zijn aan nul: dQ/dz=0 en dQ/dw=0.  

 

Minimalisatie van Q naar wi geeft het volgende verband tussen de gewichten wi  en de 

residuen yi - zi: 
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         (2) 

 

De optimale waarden voor wi  worden iteratief bepaald door om en om te smoothen en 

nieuwe gewichten te bepalen. Zie de Matlab-code van addgewsm.m in paragraaf 1.4. 

 

Bij vaste waarden voor wi is de derde en laatste term in de criteriumfunctie (1) een constante 

term. In vectornotatie is (1) zonder de laatste term te schrijven als: 

 

DzDzzyWzyQ +−−= '')()'(        (3) 

met: 

 W = diagonaalmatrix met op de diagonaal de vector met de gewichten w2 

 D = de differentie matrix met Dz=Δz 

 Λ = diagonaalmatrix met op de diagonaal de vector met afstandsverschillen 1/Δx2 

 

Minimalisatie van Q naar z (DQ/dz=0) geeft de volgende vergelijking: 

 

WyzDDW =+ )'(          (4)  

 

In Matlab is vergelijking (4) eenvoudig en direct oplosbaar. Dit wordt verder verduidelijkt 

door de Matlab-code van diffsm.m gegeven in paragraaf 1.4.  
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4.2.2 Smoothparameters 

 

Het smoothingalgoritme heeft drie parameters: 

 

1. Lambda (reële waarden groter of gelijk aan nul). Lambda bepaalt de gladheid van de 

gesmoothde waarden. Hoe hoger Lambda hoe gladder de gesmoothde waarden. 

 

2. Alfa (reële waarden groter of gelijk aan nul). Alfa bepaalt de mate van invloed van de 

uitbijters op de smoothing. Hoe kleiner alfa hoe kleiner de invloed van uitbijters op de 

smoothing. Is alfa gelijk aan nul, dan is de invloed van alle meetwaarden op de smoothing 

gelijk. 

 

3. Differentie (0, 1, 2 of 3). Differentie is voor het meewegen van de ruwheid van de 

gesmoothde waarden. Bij een differentie van nul wordt aangenomen dat de afstand tussen 

de meetwaarden gelijk zijn. Bij een differentie van een wordt de helling van de 

gesmoothde waarden meegewogen in de smoothing. Liggen twee meetwaarden dichtbij 

elkaar dan moet het verschil tussen de twee gesmoothde waarden kleiner zijn dan wanneer 

ze ver uiteen liggen. Bij een differentie van drie wordt de verandering van de helling van 

de gesmoothde waarden in de smoothing meegewogen. 

 

4.2.3 De orde van differentie 

 

De differentie heeft betrekking op de tweede term in de criteriumfunctie (1). Zonder 

differentie wordt aangenomen dat de afstanden tussen de posities van de meetpunten vergelijkbaar 

zijn. Voor de vergelijking (1) betekent dit: 
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In vergelijking (3) en (4) is de matrix Λ dan gelijk aan de eenheidsmatrix met enen op de 

diagonaal. Zie ook de Matlab-code van diffsm.m in paragraaf 1.4. 

 

Bij een differentie van één, zoals gegeven in criteriumfunctie (1), worden de verschillen 

tussen opeenvolgende gesmoothde waarden gewogen met de afstandsverschillen. Liggen twee 

meetwaarden dichtbij elkaar dan moet het verschil tussen opeenvolgende gesmoothde waarden 

kleiner zijn dan wanneer ze ver uiteen liggen. De oplossing voor de differentie gelijk aan één is 

dus gegeven in (4).   

 



 

112 
 

Voor de berekening van differenties groter dan één, beschouw dan de volgende 

vergelijking voor berekening van de differentie van één, de term welke is gegeven in de 

criteriumfunctie van (1): 
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Beschouw nu voor berekening van een differentie van twee: 
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Doorrekenen van (7) met (8) en (9) geeft (10): 
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De berekening van de differentie van een bepaalde ode is iteratief. Algemeen geldt voor een ke-

orde differentie (k>1): 
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In de Matlab-code van diffsm.m in paragraaf 1.4 zijn voor de verschillende ordes van 

differentie bovenstaande vergelijkingen geïmplementeerd.  
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4.2.4 Matlab-code van het smoothingalgoritme 

 

In Tijdreeksanalist worden twee functies gebruikt voor het berekenen van gesmoothde 

waarden addgewsm en diffsm. 

 

function z=diffsm(y,lambda,w,d,dx,x,r); 

 

%       z=diffsm(y,lambda,w,d,dx,x,r); 

% 

%       Whittaker smoothing with weights and order d differences 

%       Bepaalt de smoothing van y 

% 

%       Output =  z         : gesmoothde waarden 

%       Input  =  y         : gemeten waarden met ruis en uitbijters 

%                 lambda    : smoothingparameters 

%                 w         : gewichten op de metingen 

%                 d         : orde van differentie >=1 

%                 dx        : differentie afstand 

%                 x         : afgelegde afstand 

%                 r         : factor van minimale afstand voor als dx=0 

% 

%       P. Eilers DCMR & AMO jan 2000 EvdM 

 

if nargin<7, r=1; end; 

if nargin<6, x=[]; end;  

if nargin<5, dx=[]; end;  

if nargin<1, disp('Copyright (c) amo'); return; end; 

 

spparms('autommd',0); 

m=length(y); 

D=diff(speye(m)); 

if d>0, 

   % filter gegevens er uit waar dx==0 

   k=abs(dx)<eps; 

   dx(find(k))=r*min(dx(find(~k)));   % geeft een minimale afstand>0 

   V1=spdiags(1./dx,0,m-1,m-1);       % afgelegde afstand dx>0 

   D1=V1*D;   

   if d==1, 

      D=D1;        % D is inclusief de diagonaalmatrix V1 met ruwheid 

   elseif d==2,     % optimalimaal voor d==2 

      dx2=(x(3:m)-x(1:m-2))/2; 

      k=abs(dx2)<eps; 

      dx2(find(k))=r*min(dx2(find(~k))); 

      % filter gegevens er uit waar dx2==0 

      V2=spdiags(1./dx2,0,m-2,m-2);  

      D=V2*diff(D1);    

   elseif d>2,      % in lodlab geldt d={0,1,2,3}   %er kan ook staan d>=2 

      D=D1; 

      q=x; 

      for f=2:d, 

         n=m-f+2; 

         q=(q(2:n)+q(1:n-1))/2; 

         dq=diff(q); 

         % filter gegevens er uit waar dq==0 

         k=abs(dq)<eps; 
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         dq(find(k))=r*min(dq(find(~k))); 

         Vf=spdiags(1./dq,0,n-2,n-2);  

         D=Vf*diff(D); 

      end; 

   end; 

end; 

W=spdiags(w,0,m,m); 

y(isnan(y))=0;               % bewerking is nodig, 0*NaN=NaN! 

z=(W+lambda*D'*D)\(w.*y); 

 

function [z,w,r]=addgewsm(y,lambda,alfa,d,dx,x,tol); 

 

%       [z,w,r]=addgewsm(y,lambda,alfa,d,dx,x,tol); 

% 

%       Adaptieve gewogen smoothing van y 

% 

%       Output =  z         : gesmoothde waarden 

%                 w         : adaptief bepaalde gewichten 

%                 r         : residuen 

%       Input  =  y         : gemeten waarden met ruis en uitbijters 

%                 lambda    : smoothingparameter 

%                 alfa      : smoothingparameter elimineert uitbijters 

%                 d         : orde van differentie 

%                 dx        : differenties afstand 

%                 tol       : tolerantie 

% 

%       P. Eilers DCMR /AMO oktober 2000 EvdM 

 

if nargin<7, tol=0.0001; end; 

if nargin<6, x=[]; end; 

if nargin<5, dx=[]; end; 

if nargin<4, d=1; end; 

if nargin<1, disp('Copyright (c) amo'); return; end; 

 

w=~isnan(y); 

w1=zeros(size(y)); 

a2=alfa*alfa; 

while max(abs(w-w1))>tol,   % als alfa > 0 

   z=diffsm(y,lambda,w,d,dx,x); 

   r=y-z; 

   w1=w; 

   if a2>0,  

      w0=a2./(a2+(r.*r));  

      w=w0.*w0;  

   end; 

end; 

 

  


