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Management samenvatting
Dit rapport geeft een korte introductie tot het Kalmanfilter. Het concept van filteren wordt
besproken door de lezer met behulp van voorbeelden kennis te laten maken met de verschillende onderdelen van filteren. Daarnaast wordt een beschrijving gegeven van het Matlab
oefentool dat samen met dit document kan worden gebruikt. Het beschouwde voorbeeld in
het oefentool, dat wordt gebruikt om de werking van het Kalmanfilter te demonstreren, is een
één-dimensionaal waterbewegingsmodel van de Westerschelde. Het tool maakt gebruik van
echte meetdata van een viertal meetstations langs de Westerschelde. De mogelijkheden van
het tool staan beschreven, alsmede een stap-voor-stap handleiding.
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Hoofdstuk 1
Introductie
1.1

Doel van dit document

Het doel van dit document is om de geı̈nteresseerde lezer kennis te laten maken met de
achtergronden van het Kalmanfilter, of zelfs van data-assimilatie in het algemeen. Het rapport
is zo opgezet dat een ieder die enige kennis van hydrodynamische toepassingen heeft in staat
zou moeten zijn om de tekst te volgen en te begrijpen. Lezers die op zoek zijn naar een
gedegen wiskundige behandeling van het Kalmanfilter en de bijbehorende varianten lezen het
verkeerde document. De lezers die graag meer willen weten over het Kalmanfilter in het
algemeen, of die meer geı̈nteresseerd zijn in specifieke wiskundige formuleringen van het filter
verwijzen we naar de documenten van Kalk et al., 2002 [?] of Van ’t Hof, 2002 [?] en [?]. Er
zullen verschillende onderdelen van het Kalmanfilter worden besproken die van belang zijn bij
het juist functioneren ervan. Tevens zal ter sprake komen wat men van het filter mag (kan)
verwachten. Met behulp van enkele voorbeelden geven we de lezer een aardige hoeveelheid
achtergrondkennis over het Kalmanfilter en bespreken we verschillende valkuilen voor mensen
die overwegen om gebruik te gaan maken van het filter.

1.2

Achtergrond informatie

Het principe van filteren bestaat reeds lange tijd. Al eeuwenlang is de mens bezig met het
filteren van zijn drinkwater bijvoorbeeld. Door eenvoudig onze handen te gebruiken kunnen
we vuil en bladeren van het wateroppervlak filteren. Een ander voorbeeld waar men aan kan
denken is de ruis van onze omgeving die we uitfilteren. We zouden er niet tegen kunnen om
aandacht te schenken aan elk geluidje om ons heen. We hebben geleerd om oppervlakkige,
onbelangrijke geluiden te negeren (het verkeer of apparaten bijvoorbeeld) en ons te concentreren op de belangrijke geluiden zoals de stem van de persoon waarmee we aan het praten
zijn.
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Dus, filteren is belangrijk voor ons, maar hoe verhoudt dit zich nu tot het modelleren van
toepassingen? De term filteren en het Kalmanfilter in het bijzonder, kan worden geschaard
onder een nog algemenere term, te weten data-assimilatie. Om in staat te zijn het Kalmanfilter
uit te leggen, zullen we eerst beginnen met deze term. Wat is data-assimilatie? Los gezegd
kunnen we het zien als precies dat wat de term suggereert: het assimileren van data. De term
data slaat in dit geval op metingen, of, zoals ze ook wel worden genoemd, waarnemingen. De
term assimilatie is nauw verwant met een model en betekent zoveel als “opnemen/toevoegen”.
Een uitgebreidere uitleg van deze term volgt in het resterende deel van deze paragraaf.
Vanuit een meer historisch perspectief wordt data-assimilatie vaak geassocieerd met weervoorspellingen (zie ook Verlaan, [?]). Men heeft altijd interesse gehad om een antwoord te
vinden op de vraag: ”Wat voor weer zal het morgen zijn? Om die vraag te beantwoorden,
zouden we eerst het weer van vandaag moeten weten. Vroeger ging men eenvoudig naar buiten
en deed men metingen van enkele grootheden die van belang werden geacht, zoals de temperatuur of de druk. Die gaven dan informatie over het weer van vandaag. Een groep experts
tekende dan met behulp van die informatie een grote weerkaart waarop de voorspelling gebaseerd werd. In de jaren 50 werd het mogelijk om ”grote” numerieke modellen te gebruiken
bij de weervoorspelling door de snelle ontwikkeling van computers. De begintoestand van het
model, de basis van een voorspelling, werd direct geschat met behulp van de metingen. Het
numerieke model werd dan gebruikt om een voorspelling te produceren. Het werd als snel
duidelijk dat de voorspelling verbeterd kon worden als de begintoestand niet alleen gebaseerd
was op de metingen, maar ook op de resultaten van de vorige modelsimulatie.
Vandaag de dag begrijpen we meer van de fysica achter het weer. De modellen van vandaag zijn gebaseerd op wiskundige vergelijkingen en natuurkundige wetten die het weer van
morgen voorspellen. Maar hoe bepalen we of de voorspelling van zo’n model een aardige
weergave is van de werkelijkheid? Om die reden worden de resultaten van de numerieke weermodellen geverifieerd met behulp van waargenomen grootheden. De waarnemingen worden
over het algemeen als betrouwbaarder beschouwd dan de oplossingen van een model. Waarom
gebruiken we dan niet alleen metingen, als ze zoveel betrouwbaarder zijn dan de resultaten
van een model? Of waarom maken we niet alleen maar gebruik van modellen? Deze vragen
vormen de aanleiding tot het gebruik van data-assimilatie.
In het algemeen zijn waarnemingen nauwkeuriger dan een model, maar hebben echter vaak
weinig waarde als het gaat om het maken van voorspellingen. Daarvoor hebben we modellen
nodig. Bovendien is het aantal meetstations beperkt, terwijl een modelvoorspelling voor het
hele gebied gemaakt wordt.
Het idee achter data-assimilatie is gebruik maken van zowel waarnemingen als model (zie
Figuur 1.1). Zie het voorlopig even als het middelen van twee getallen: één getal als resultaat
van het model en één als meetresultaat. Het gemiddelde van die twee is dan het geassimileerde
resultaat (de meting is geassimileerd) en zal weer worden gebruikt als invoer voor het model.
Het blokje van de data-assimilatie maakt echter gebruik van verschillende onderdelen, te
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weten het model, de meting en “de middelingsprocedure” (de assimilatie). Later zullen we
nog uitgebreid op deze onderdelen terugkomen (zie Hoofdstuk 2).

Figuur 1.1: Een illustratie van het begrip data-assimilatie.
We kunnen nu reeds een belangrijke conclusie trekken met betrekking tot data-assimilatie:
als er geen vertrouwen is in het model en de metingen, dan is het niet erg zinvol om te
beginnen met het gebruik van data-assimilatie technieken. Hoe combineren we nu deze twee
verschillende bronnen van informatie? Het is duidelijk dat de meest nauwkeurige van de twee
het belangrijkst is. Dit houdt in dat als we de nauwkeurigheid van de bronnen (model en
metingen) moeten weten, we meer moeten weten over de hoe die in elkaar steken. Voorbeelden
waar data-assimilatie gebruikt wordt zijn er veelvuldig. Denk aan navigatiesystemen (een
auto op de weg, een schip op zee of een satelliet in de ruimte), of weervoorspellingen. In
het huidige rapport zullen we ons vooral concentreren op data-assimilatie en het Kalmanfilter
in het bijzonder, in hydrodynamische toepassingen. Het Kalmanfilter is slechts één van vele
data-assimilatie technieken, maar het valt buiten de scope van dit document om die hier te
bespreken en naast elkaar te zetten.

1.3

Een data-assimilatie voorbeeld

Stel dat een piloot wordt gevraagd om een vliegtuig te vliegen van vliegveld A naar vliegveld
B (zie Figuur 1.2). Nadat hij is opgestegen van vliegveld A zet de piloot koers naar vliegveld
B.
Omdat de piloot de vlucht reeds meerdere malen gemaakt heeft, weet hij uit ervaring dat
hij er ongeveer 3 uur over zal doen. Via de snelheidsmeter in zijn cockpit heeft de piloot een
aardige indruk van zijn snelheid. Ongelukkigerwijs werkt het kompas van het vliegtuig niet.
De piloot heeft dus geen idee in welke richting hij vliegt en weet daarom ook zijn precieze
positie niet meer. Het enige dat hij weet is de beginrichting waarin hij vertrokken is vanuit
PR549
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Figuur 1.2: Een illustratie van het pad dat een vliegtuig vliegt van vliegveld A naar vliegveld
B.
vliegveld A. Omdat hij ongeveer weet hoe hard hij vliegt kan hij wel een aardige schatting
geven van zijn huidige positie. Echter, door turbulentie, fouten van de piloot en een niet geheel
nauwkeurige snelheidsmeter wijkt het vliegtuig af van zijn oorspronkelijke koers. Gelukkig is
de piloot in staat om ieder uur zijn positie te weten te komen via GPS (Global Positioning
System). Op die manier is hij in staat om zijn koers naar rato aan te passen en toch nog aan
te komen op vliegveld B.
Dit voorbeeld geeft enkele van de basisideëen achter data-assimilatie. De piloot heeft de
mogelijkheid om zijn positie te berekenen door de snelheid te integreren in de tijd (de model voorspelling). Verder weet hij ook zijn beginconditie: de richting waarin hij vertrok vanaf
vliegveld A. De voorspelling van de piloot met betrekking tot zijn positie bevat natuurlijk
fouten door externe krachten (het weer) en de onnauwkeurigheid van zijn meetinstrument (de
snelheidsmeter). Met behulp van GPS kan hij echter zijn correcte positie weer nauwkeurig
vaststellen. Door middel van de drie waarnemingen is hij nu in staat om zijn vlieggedrag
aan te passen met behulp van die nieuwe informatie. Hij heeft in feite de informatie van
de meting geassimileerd om een nieuwe, betere voorspelling te maken. Dit proces herhaalt
zichzelf dan enkele malen. Het beste wat de piloot kan doen nadat informatie van de GPS
is binnengekomen, is goed de snelheidsmeter in de gaten houden. Totdat natuurlijk weer een
nieuwe waarneming binnenkomt en hij weer in staat is om zijn vliegpatroon aan te passen.
Hoe beter de piloot in staat is om zijn vliegsnelheid te schatten, hoe nauwkeuriger hij in
staat zal zijn om zijn huidige positie te bepalen en hoe minder hij zal hoeven te corrigeren.
Dit betekent dat zijn geschatte positie dichter bij zijn werkelijke positie is (aangenomen dat
dit de positie is die volgt via GPS). Het is zeer waarschijnlijk dat zonder GPS de piloot nooit
vliegveld B zou hebben bereikt, gebaseerd op zijn eigen berekeningen. De GPS-waarnemingen
worden gebruikt om te controleren of de piloot niet te ver is afgedwaald. Een andere eis voor
een goede voorspelling door de piloot is zijn kennis van de beginconditie. Hoe nauwkeuriger
PR549
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hij deze kent, hoe beter zijn eerste voorspelling zal zijn. In de situatie dat de schatting van
zijn beginconditie helemaal fout is, zou hij daar bij de eerste informatie van de GPS echter
wel achter gekomen zijn. Maar totdat die informatie beschikbaar is, zou hij niet in staat zijn
geweest om zijn vliegpatroon te corrigeren.
Stel dat we de situatie dusdanig idealiseren dat er geen externe krachten aanwezig zijn en
dat de piloot een perfect model heeft. Met andere woorden: hij weet perfect zijn vliegsnelheid.
In dat geval is een GPS-meting nutteloos, omdat deze geen extra informatie geeft. Een ander
scenario zou zijn dat de piloot op elk willekeurig tijdstip GPS-informatie heeft. In dat geval is
het model van de piloot, zijn schatting van de vliegsnelheid, overbodig voor de positiebepaling.
De piloot kan continu op GPS vliegen. Een nadeel hiervan is echter weer zijn dat de piloot
niet langer in staat is om een voorspelling van zijn positie te maken, omdat hij zich alleen
bewust is van zijn huidige positie. Om de controletoren van de luchthaven op vliegveld B een
schatting te geven van zijn aankomsttijd, moet hij toch gebruik maken van zijn model.
Het hele voorbeeld is natuurlijk een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid en
men moet zich realiseren dat er altijd externe krachten aanwezig zullen zijn. Verder bestaan
”een perfect model” of ”perfecte metingen” eenvoudigweg niet. Sterker nog, we weten niet
eens hoe ”de werkelijkheid” er uitziet, alleen bij benadering.

1.4

Leeswijzer

De structuur van dit document is als volgt. In Hoofdstuk 2 wordt een groot aantal van de
eigenschappen van het Kalmanfilter geı̈ntroduceerd en bediscussieerd. Elk van de paragrafen
van dit hoofdstuk beschrijft een specifiek onderdeel van het filter: het model (Paragraaf
2.2), de waarnemingen (Paragraaf 2.3), de beginvoorwaarden (Paragraaf 2.4) en tenslotte de
assimilatie-stap zelf (Paragraaf 2.5).
Hoofdstuk 3 richt zich vooral op het bij dit document geleverde Kalmanfilter oefentool.
De werking en mogelijkheden hiervan staan centraal in dit hoofdstuk.
Als laatste zijn in Hoofdstuk 4 enkele opmerkingen en aanbevelingen beschreven.
De geı̈nteresseerde lezer kan zich tot slot nog wenden tot appendix A, waar een meer
technische, gedetailleerde beschrijving gegeven wordt van het voorbeeld in het Kalmanfilter
tool.

PR549

Versie , September 2002

TR02-05

VORtech Computing
12

PR549

HKV LIJN IN WATER
Een algemene introductie van het Kalmanfilter

Versie , September 2002

TR02-05

HKV LIJN IN WATER
Een algemene introductie van het Kalmanfilter

VORtech Computing
13

Hoofdstuk 2
Onderdelen en eigenschappen van het
Kalmanfilter
2.1

Overzicht

Het Kalmanfilter is slechts een van vele data-assimilatie technieken. Omdat het onderwerp
gecompliceerd en technisch is, is besloten om eenvoud in combinatie met voorbeelden te
kiezen in plaats van een grondige wiskundige analyse. De geı̈nteresseerde lezer kunnen we ten
hoogste het literatuuronderzoek (Kalk et al., 2002 [?]) en de meer technische en theoretische
beschrijving van het Kalmanfilter van Van ’t Hof, 2002 [?]) aanbevelen. Het doel van het
huidige hoofdstuk is om de lezer bekend te maken met de manier waarop het filter werkt.
Welke ingrediënten zijn nodig om het filter werkend te krijgen? Wat mogen we (kunnen we)
van het filter verwachten? Hoe kiezen we de parameters van het filter? Om het Kalmanfilter
te laten werken zijn verschillende onderdelen nodig: een model, metingen, begincondities voor
het model en natuurlijk de assimilatie-stap zelf (zie ook paragraaf 1.2). Elk van deze aspecten
zal in de volgende paragrafen in meer detail worden besproken.

2.2

Het model

Het voorspellende deel van het Kalmanfilter heeft zijn oorsprong in het model. Zo’n model
geeft een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid, gebaseerd op natuurkundige en wiskundige beschrijvingen. Hoewel het Kalmanfilter op vrijwel ieder numeriek model kan worden
toegepast, ligt onze belangstelling in dit rapport voornamelijk bij toepassingen in de waterbeweging. Gewoonlijk worden beschrijvingen van zulke modellen gegeven in de vorm van
vergelijkingen, zoals de continuı̈teits- of impulsvergelijkingen. In het algemeen geldt dat naarmate deze beschrijvingen realistischer worden, ook de complexiteit van het model toeneemt.
In de praktijk worden deze vergelijkingen daarom opgelost met behulp van numerieke methoPR549
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den. Een schematische weergave van een numeriek model is te vinden in Figuur 2.1.

Figuur 2.1: Een schematische weergave van een model.
Natuurlijk blijft een model slechts een model: een vereenvoudiging van de werkelijkheid.
Dit betekent impliciet dat een model nooit perfect kan zijn en dus onnauwkeurigheden zal
bevatten. Deze fouten kunnen veroorzaakt worden door gebrekkige kennis van de fysica, maar
modelvereenvoudigingen, numerieke benaderingen en parameter onzekerheden vallen allemaal
in de categorie van modelfouten. In een deterministisch model wordt er niet expliciet iets met
deze fouten gedaan in de berekeningen. Voordat we een Kalmanfilter kunnen gebruiken, is
het van groot belang om te weten wat de structuur is van deze fouten. Dit impliceert weer dat
iemand die gebruik wil maken van een Kalmanfilter op de hoogte moet zijn van deze fouten.
Om het preciezer te formuleren: die persoon moet zelfs een (redelijk) idee hebben waar deze
onnauwkeurigheden zich in het model bevinden en hoe groot deze zijn. Het deterministische
model dat aan de basis van het Kalmanfilter ligt moet worden uitgebreid om deze fouten te
kunnen meenemen. Daarom wordt het model ingebed in een stochastische omgeving door
verschillende ruisprocessen bij het deterministische model op te tellen (zie Figuur 2.2). Deze
ruisprocessen worden gebruikt om de onzekerheden te modelleren.
Deze ruisprocessen (ook wel systeemruis genoemd) geven het Kalmanfilter de mogelijkheid om correcties te maken op de modelvoorspellingen. De term systeemruis komt uit de
systeemtheorie waar een model vaak als een systeem wordt gezien. Hoe groter de ruisprocessen zijn (ofwel, hoe kleiner het vertrouwen dat we hebben in bepaalde aspecten van het
model), hoe groter de correcties zijn die het Kalmanfilter zal maken. Afhankelijk van de
specificatie van deze ruisprocessen, is het Kalmanfilter in staat om correcties te maken voor
bepaalde onderdelen van het model. Het is bijvoorbeeld mogelijk om aan te nemen dat de
randvoorwaarden en de meteorologische invoer van een model onzeker zijn, maar dat het
model exact massa-behoudend is. Een fundamentele eigenschap van het Kalmanfilter is dat
de eigenschappen van het onderliggende model niet gewijzigd worden. Dit houdt in dat als
een model aan de continuı̈teitsvergelijking voldoet, dat dit nog steeds het geval is als het
Kalmanfilter wordt gebruikt. De implementatie van WAQUA (een twee-dimensionaal hyPR549
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Figuur 2.2: Een schematische voorstelling van een stochastisch model.

drodynamisch en waterkwaliteit-simulatiesysteem) bijvoorbeeld is volledig massa-behoudend.
Met andere woorden: er wordt geen water gegenereerd binnen in het model. Er kan nooit
meer of minder water in het model aanwezig zijn dan op een willekeurig ander tijdstip. Hetzelfde geldt voor de Kalmanfilter implementatie in WAQUA. Een type situatie waarin een
Kalmanfilter vaak wordt gebruikt, is om onzekere parameters in het model te schatten. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de bodemwrijvingscoëfficiënt die vaak niet precies bekend is. Met
behulp van het Kalmanfilter is het mogelijk om deze parameter continu aan te passen aan de
steeds veranderende condities gedurende een simulatie.
In de ideale situatie dat er helemaal geen systeemruis zou zijn (het model is perfect),
zouden de resultaten van het Kalmanfilter nagenoeg hetzelfde zijn als die van het model zelf.
De situatie zonder systeemruis is uiteraard slechts een theoretische oefening, omdat als het
model perfect zou zijn het Kalmanfilter niet langer nodig is.
Als laatste merken we nog op dat de numerieke beschrijving van een fysisch model een
belangrijk onderdeel vormt van het Kalmanfilter. Kennis en specificatie van de onzekerheden
in het model zijn een vereiste voor zinvolle berekeningen met het filter. De systeemruis zorgt
ervoor dat het Kalmanfilter een voorspelling kan maken die afwijkt van de oorspronkelijke
modelvoorspelling. Deze afwijking is gebaseerd op de specificatie van de onzekerheden. Het
kiezen van de grootte van deze systeemruis volgt vaak ofwel uit ervaring, of uit een proces van
trial-and-error.
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De waarnemingen

Waarnemingen kunnen gezien worden als een middel om het model te “sturen” en als middel
om het model te toetsen aan de werkelijkheid zoals deze volgt uit de metingen. Verschillende
zaken zijn van belang als we het over waarnemingen hebben, denk bijvoorbeeld aan de locaties
waar gemeten wordt, het aantal metingen en de nauwkeurigheid van de metingen. Deze
onderdelen zullen hieronder worden besproken.

2.3.1

De meetlocaties

Een voorbeeld waar het belang van de waarnemingen mee kan worden geı̈llustreerd is een lopende band proces, waarbij enkele medewerkers arbeid verrichten langs de band. Op de band
bevinden zich achter elkaar zeer zware pakketten die één voor één de werknemers passeren
(Figuur 2.3). Doordat de band trilt schuiven de pakketten wat heen en weer op de band. De
band beweegt zich van links naar rechts en de werkers moeten ervoor zorgen dat de pakketten
zo dicht mogelijk bij het midden van de band komen te staan. We beschouwen een drietal
verschillende scenario’s waarbij het aantal en de positie van de medewerkers en opzichters
varieert.
Scenario 1
We nemen aan dat één werknemer de pakketten op de band recht zet en één opzichter
vervolgens controleert of de werknemer zijn werk goed doet:

Figuur 2.3: Eén werknemer en één opzichter aan een lopende band.
De pakketten links van de werknemer zijn uiteraard nog onaangeraakt en het resultaat van
de werknemer wordt pas zichtbaar aan zijn rechterkant. Omdat de band van links naar rechts
beweegt, zou het niet erg zinvol zijn als de opzichter aan de linkerkant van de werknemer zou
gaan staan. Op die manier zou hij namelijk nog niet kunnen controleren of de werknemer zijn
werk goed doet. De fout die gemaakt wordt bij het plaatsen van de pakketten ten opzichte
van het midden van de lopende band neemt af zodra de pakketten de werknemer gepasseerd
zijn.
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Scenario 2
Veronderstel nu eens dat een tweede medewerker tegenover de eerste komt te staan om deze
te assisteren in zijn werkzaamheden. Omdat de pakketten zo zwaar zijn, wordt aangenomen
dat het wellicht beter is om twee werknemers tegelijkertijd de pakketten te laten verplaatsen
(zie Figuur 2.4):

Figuur 2.4: Twee werknemers (op dezelfde plaats) en een opzichter aan een lopende band.
Wederom staat de opzichter rechts van beide werknemers om het resultaat te controleren. Het is te verwachten dat hij een verbetering waarneemt ten opzichte van de situatie met
slechts een enkele werknemer en dat de fouten die gemaakt worden bij het plaatsen van de
pakketten kleiner geworden zijn.
Scenario 3
Er wordt een nieuwe poging gedaan om de werknemers nog efficiënter in te zetten. Het
nieuwe voorstel is dat de twee werknemers nu op verschillende plaatsen langs de lopende
band worden ingezet ( Figuur 2.5). Ditmaal staat de opzichter in het midden van de twee,

Figuur 2.5: Twee werknemers (op verschillende plaatsen) en een opzichter aan een lopende
band.
wat inhoudt dat hij alleen het werk van de werknemer aan zijn linkerkant kan controleren.
De eerste werknemer is degene die steeds de grootste correcties maakt met betrekking tot
het plaatsen van de pakketten. De tweede werknemer hoeft slechts het werk van de eerste te
corrigeren, wat hem (vooropgesteld dat de eerste werknemer zijn werk goed doet) aanzienlijk
minder moeite kost. De opzichter echter is niet in staat de werkzaamheden van de tweede
werknemer te controleren. De rol van de twee werknemers zou natuurlijk omgedraaid zijn als
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de richting van de lopende band omgekeerd was. Verder zou een tweede opzichter die aan het
eind van de lopende band staat in dit scenario de kleinste fouten waarnemen met betrekking
tot het plaatsen van de pakketten, omdat hij dan de correcties van een tweetal onafhankelijke
werknemers zou controleren.
In bovenstaande scenario’s kunnen verschillende parallellen met het Kalmanfilter worden
gevonden. De lopend band kan worden gezien als een eenvoudig model, terwijl de werknemers
de waarnemingen symboliseren. De opzichter representeert een bepaalde locatie waar men
geı̈nteresseerd is in de resultaten. Het voorbeeld laat zien dat:
1. Gebruik maken van metingen een kleinere fout oplevert (scenario 1).
2. Gebruik maken van twee afhankelijke meetstations (scenario 2, waar de werknemers op
dezelfde plaats staan) levert een kleinere fout dan gebruik maken van één meetstation.
3. Gebruik maken van twee onafhankelijke meetstations (scenario 3, waar de werknemers
op verschillende plaatsen staan) geeft een nog kleinere fout.
4. De locatie van een meetstation (werknemer) en de locatie waarin men geı̈nteresseerd is
(opzichter) hebben effect op het resultaat.
Het voorbeeld van de lopende band kan nog uitgebreid worden om nog meer effecten van
metingen op het gedrag van het Kalmanfilter te verklaren. Als de eerste werknemer geheel
zou stoppen met werken, is het resultaat in alle drie scenario’s anders. In het eerste geval zou
helemaal niets meer veranderen en de opzichter zou geen enkel resultaat zien (geen reductie
in de fout). Voor het tweede en derde scenario zou gelden dat de tweede werknemer al het
werk zelf zou moeten doen. Het verschil bij de laatste twee zit hem uiteraard in het feit dat
in het derde scenario, de opzichter geen enkele verbetering zou zien.
Vergelijk het lopende band voorbeeld eens met een wat meer praktische toepassing. De
locatie Hoek van Holland in Nederland en het Auk-Alfa platform op de Noordzee zijn een
tweetal meetstations waar de windopzet wordt gemeten (zie Figuur 2.6). Als we de metingen
van deze twee stations met elkaar vergelijken zullen we ongetwijfeld bepaalde overeenkomsten
zien. In de praktijk worden wel bepaalde vuistregels gebruikt, denk bijvoorbeeld aan ”De
windopzet bij Hoek van Holland is ongeveer gelijk aan de windopzet bij Auk-Alfa twee uur
eerder met een halve meter erbij opgeteld”. De juistheid van deze vuistregel zal ongetwijfeld
afhangen van de windrichting. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze vuistregel geldig is bij wind
uit het zuiden. Aan de andere kant bij wind van Auk-Alfa in de richting van Hoek van Holland
(noordenwind) is een dergelijk verband niet onlogisch. In de praktijk betekent dit dat als om
een of andere reden het meetstation bij Hoek van Holland zou uitvallen, we nog steeds in
staat zouden zijn om een voorspelling te doen voor de windopzet daar. Gegeven dat de wind
uit de richting van Auk-Alfa komt, gecombineerd met de windopzet informatie van Auk-Alfa
is het mogelijk om een voorspelling te maken met de bovengenoemde vuistregel. Als de wind
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Figuur 2.6: De geografie van de zuidelijke Noordzee, inclusief de twee windopzet meetstations
Hoek van Holland en het Auk-Alfa platform.

uit de verkeerde richting blaast, is deze oefening zinloos, omdat de informatie uit Auk-Alfa
nooit Hoek van Holland zou ”bereiken”.
Een ander aspect dat naar voren komt is dat de locatie van en de afstand tussen de twee
meetstations wel eens van belang kon zijn. Het zou niet erg zinvol zijn om een meetstation
aan de westkust van Engeland te gebruiken om extra informatie te krijgen over de windopzet
bij Hoek van Holland. Het zou ook niet erg nuttig zijn om een meetstation aan de oostkust
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van de Verenigde Staten te gebruiken in combinatie met een meetstation aan de westkust van
Ierland. De afstand tussen de twee locaties zou immers veel te groot zijn voor de overdracht
van informatie tussen de twee locaties.
Vergelijkbare opmerkingen met betrekking tot zowel het lopende band voorbeeld als het
windopzet voorbeeld gelden voor het Kalmanfilter. Het is onrealistisch om aan te nemen dat
het Kalmanfilter een betere voorspelling zal maken dan het numerieke model als er geen meetinformatie beschikbaar is. Maar hoe vertellen we het filter welke informatie beschikbaar is
voor het filter en welke niet? Zoals we hebben gezien in het lopende band voorbeeld, is meetinformatie beschikbaar in de buurt van een meetstation. Maar we kunnen nog meer zeggen.
Zelfs indien het meetstation wat verder af is gelegen van de locatie waarin we geı̈nteresseerd
zijn, is het nog mogelijk dat het filter gebruik kan maken van deze informatie. We verwijzen in
dit geval naar het voorbeeld van de windopzet van Auk-Alfa die wordt gebruikt om een schatting te doen van de windopzet in Hoek van Holland. Echter, zoals reeds eerder is opgemerkt,
er moet een “fysieke relatie” zijn tussen het meetstation en de plaats van interesse. Ze moeten
gecorreleerd zijn. Deze relatie is terug te vinden in het model. In het geval van de windopzet
moet de wind bijvoorbeeld uit een bepaalde richting blazen. Hoe kleiner de correlatie tussen
het meetstation en de plaats van interesse is, hoe kleiner de hoeveelheid meetinformatie is die
het Kalmanfilter kan gebruiken om een verbeterde voorspelling te maken.
Tot slot nog het volgende. Er wordt meestal op veel meer locaties gemeten dan het aantal
locaties dat uiteindelijk door het Kalmanfilter gebruikt wordt. Niet alle meetlocaties zijn namelijk geschikt voor het gebruik met het filter. Soms is het door de plaats van het meetstation
niet zinvol om de metingen ervan mee te nemen, of zijn de metingen niet nauwkeurig (zinvol)
genoeg voor gebruik met een filter. De metingen van de niet gebruikte meetstations kunnen
echter wel gebruikt worden om een voorspelling van het Kalmanfilter te controleren (zie ook
de oefeningen voor het oefentool in paragraaf 3.5).

2.3.2

Meetfouten

Hoe nauwkeurig de metingen ook mogen zijn in vergelijking tot de modelresultaten, ze zullen
nooit perfect zijn. Zoals het Kalmanfilter ruimte nodig heeft van het numerieke model om
correcties hierop te kunnen uitvoeren via de introductie van de systeemruis, zo heeft het filter
ook ruimte nodig van de metingen. Daarom worden de onnauwkeurigheden in de metingen
gemodelleerd door middel van meetruis. Als we aannemen dat de metingen helemaal geen
ruis bevatten (de metingen representeren ”de werkelijkheid”), dan zal het filter op de meetlocaties eenvoudigweg de metingen volgen en geen gebruik maken van de informatie van het
onderliggende model. Merk op dat het filter buiten de meetlocaties nog steeds gebruik maakt
van de modelvoorspelling.
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Een maat voor de fout

Het is nuttig om in staat te zijn om te verifiëren hoe nauwkeurig het model (of later ook het
Kalmanfilter) is in vergelijking tot de metingen. Of misschien zijn we geı̈nteresseerd in een
maat voor de verbetering van het filter ten opzichte van de situatie zonder het filter. In deze
paragraaf introduceren we daarom een maat die een indicatie is voor hoe goed het model (of
het filter) overeenkomt met de metingen. Een mogelijke oplossing zou zijn om eenvoudigweg
de verschillen tussen de filtervoorspelling en de metingen te nemen en deze vervolgens te
middelen. Het is echter eenvoudig in te zien dat dit niet werkt. Stel dat het aantal tijdstappen
in een simulatie gelijk is aan 20 en dat we waterstanden proberen te voorspellen. In de eerste
10 tijdstappen is het verschil tussen de filter voorspelling en de metingen steeds precies 10
centimeter. In de tweede set van 10 tijdstappen zijn deze verschillen steeds −10 centimeter.
Nadat we het gemiddelde hebben genomen van alle 20 fouten moeten we wel tot de conclusie
komen dat het filter perfect werkt, immers het gemiddelde is gelijk aan nul. Dit is uiteraard
niet waar. We hebben een andere maat nodig hebben om het filter goed met de metingen
te kunnen vergelijken. Vaak wordt hiervoor de gemiddeld kwadratische fout (Mean Square
error, the MSE) of the wortel van deze grootheid gebruikt (de Root Mean Square error, the
RMSE). De minimum waarde van zowel de MSE en de RMSE is gelijk aan nul, wat betekent
dat een perfecte schatting gedaan is (gelijk aan de waarde van de meting). Hoe groter de
waarde van de MSE (of the RMSE), hoe slechter het filter zich gedraagt. In het algemeen
betekent dit dat het zaak is om deze grootheden zo klein mogelijk te houden.
Als alternatief kan men nog denken aan de standaarddeviatie van de fout. Deze grootheid
wordt iedere tijdstap door het Kalmanfilter berekend en kan gezien worden als een indicatie
van hoe goed het Kalmanfilter “denkt” dat het werkt. Een voordelige eigenschap van de
standaarddeviatie is dat die berekend kan worden voor een willekeurige locatie binnen het
rekengebied en dus niet afhangt van de locaties van de meetstations. Aan de andere kant
blijft het slechts een schatting die gemaakt wordt door het Kalmanfilter. Net als bij de RMS
fout, is het wenselijk om deze grootheid zo klein mogelijk te houden.

2.3.4

Conclusies

Wat we tot nog toe geleerd hebben over de metingen kan in het kort nog eens als volgt samen
worden gevat:
1. De imperfecties in de metingen worden gemodelleerd met ruis. Dit geeft het Kalmanfilter
de ruimte om een voorspelling te maken die afwijkt van de metingen.
2. Meer meetstations geven meer informatie.
3. Het Kalmanfilter zal slechts dan een betere voorspelling kunnen doen ten opzichte van
het model als er meetinformatie beschikbaar is. Dit houdt in dat de locatie waarin we
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geı̈nteresseerd zijn in de buurt van een meetstation moet liggen, of er moet een “fysiek
verband” bestaan tussen de twee plaatsen. Met andere woorden, ze moeten op de een of
andere manier met elkaar gecorreleerd zijn middels het achterliggende wiskundige model.
Niet alle meetstations verschaffen het Kalmanfilter dezelfde hoeveelheid informatie. De
correlatie tussen het meetstation en de plaats van belang spelen een belangrijke rol. Dit
betekent dat de verbeteringen van de modelvoorspellingen per locatie zullen verschillen.
4. Het meetstation dat het meest gecorreleerd is met de plaats van belang, verschaft het
Kalmanfilter de meeste meetinformatie.
5. Om te zien hoe goed de resultaten van het Kalmanfilter nu eigenlijk zijn, wordt meestal
gebruik gemaakt van de RMS fout. In het algemeen is het zo dat hoe kleiner deze RMS
fout is, hoe beter de filterresultaten.
De grootte van de meetruis volgt voor de gebruiker meestal uit de kwaliteit van de metingen. Vaak is hiertoe reeds een (statistische) analyse op de meetgegevens uitgevoerd, waar de
standaarddeviatie voor de meetruis uit volgt.

2.4

De beginvoorwaarden

Net als de motor van een auto die gestart moet worden en dan blijft draaien, geldt hetzelfde
voor het Kalmanfilter. Het heeft een beginconditie nodig om te starten, maar maakt er daarna
verder geen gebruik van. Zoals te verwachten, bepaalt de kwaliteit van de beginconditie hoe
goed de start van het filter zal zijn.
Als we het hebben over beginvoorwaarden hebben we te maken met een zogeheten “koude
start”, waarbij het model en het filter met “iets” moeten beginnen. De keuze voor dat “iets”
is in te vullen door de gebruiker. Denk weer terug aan het lopende band voorbeeld uit
de voorgaande paragraaf (2.3): de lopende band is leeg, of gevuld met pakketten die nog
niet verplaatst zijn. Hoewel de eerste werknemer de plaats van de pakketten zal weten te
corrigeren, zou het hem enorm helpen als de pakketten al redelijk dicht in de buurt van het
midden van de band zouden staan. Hoe chaotischer de originele plaatsing van de pakketten
op de band, hoe meer werk de werknemer moet verrichten om de pakketten in de buurt van
het midden van de band te krijgen.
Net als in de hoofdstukken over het model en de waarnemingen, zijn de begincondities
zelden helder genoeg om aan te nemen dat ze geen fouten zouden bevatten. Daarom wordt een
zogeheten inputruis geı̈ntroduceerd bij de begincondities. Hoewel het Kalmanfilter redelijk
wat vertrouwen stelt in de beginschatting, zal het filter, als de beginschatting onjuist is, toch
convergeren naar een zinvollere oplossing. Dit kan in bijzondere gevallen nog steeds fout gaan,
maar het voert te ver om hierop in te gaan. In het algemeen is weinig bekend over de inputruis
en wordt deze daarom vaak gelijk gekozen aan nul.
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De assimilatie procedure

De assimilatie procedure van het Kalmanfilter maakt slim gebruik van de gecombineerde
informatie die model en metingen geven, inclusief de onzekerheden die bij beide aanwezig
zijn. Zoals we hebben gezien bevatten beide bronnen van informatie namelijk fouten. We
breiden het schema van het stochastische model (zie Figuur 2.2) uit met het Kalmanfilter en
krijgen dan de volgende schematische weergave:

Figuur 2.7: Een schematische weergave van het Kalmanfilter en de onderdelen.
In plaats van het filter te zien als een stuk gereedschap dat de gebruiker een min of
meer ideaalbeeld van de werkelijkheid verschaft, is het beter om het te zien als een methode
die van een tweetal niet-ideale bronnen het beste probeert te maken. Het Kalmanfilter kan
worden gebruikt als een alternatief tot het maximaliseren van informatie die beschikbaar is
via modellen en waarnemingen. Het liefst zou men natuurlijk overal metingen hebben, maar
dat is uiteraard erg kostbaar. In de praktijk is het aantal meetstations behoorlijk beperkt in
vergelijking tot de ruimtelijke schaal van de toepassingen waarin we geı̈nteresseerd zijn. Denk
maar aan de Nederlandse kustmodellen, het zuidelijke Noordzee model of zelfs het Continental
Shelf model. Zoals we reeds hebben gezien in Paragraaf 2.3, is de invloed van de informatie
van een meetstation op nabijgelegen locaties afhankelijk van de correlatie. Dit betekent dat
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een enkel meetstation informatie kan verschaffen aan een veel groter rondom gelegen gebied.
Men zou de assimilatiestap in het Kalmanfilter als een bijzonder geavanceerde interpolatie methode kunnen zien. Afhankelijk van twee verschillende bronnen van informatie, is het
Kalmanfilter in staat om de voorspelling van het model te verbeteren door gebruik te maken
van de fouten van de twee bronnen. Het filter gebruikt hiervoor een groot aantal gewichtjes,
die verzameld zijn in de zogeheten Kalman gain matrix. Deze gewichtjes geven de belangrijkheid van de meetinformatie en de modelinformatie aan. In dit opzicht lijkt het op een
interpolatie methode. Het verschil tussen de echte meetinformatie en de voorspelling door
het model wordt het residu genoemd. De gain kan dus worden gezien als een matrix met
weegfactoren voor dit residu. Als de meting erg onbetrouwbaar is en de modelvoorspelling
redelijk nauwkeurig, dan wordt het residu gedomineerd door meetruis en zou er weinig aan de
modelvoorspelling moeten veranderen. Op die manier heb je weinig vertrouwen in de meting
en heeft die dus een klein gewicht. Met andere woorden: als de meetruis groot is in vergelijking tot de modelfouten, dan is de Kalman gain klein (bijna nul). Aan de andere kant, als
de onzekerheid in de metingen klein is en die van het model groot, dan bevat het residu een
aanzienlijke hoeveelheid informatie over fouten in de modelvoorspelling. Een grote correctie
zou moeten worden gemaakt om een betere filtervoorspelling te krijgen. In deze situatie is
men niet erg zeker van het model binnen de filter structuur en daarom zou de meting een
groot gewicht krijgen. Als de modelfout groot is in vergelijking met de meetruis, dan is ook
de Kalman gain groot (dit kan zowel positief als negatief zijn overigens).
Een vraag die wellicht nog bij de lezer is blijven hangen, is hoe het filter weet of de fout
nu bij het model of bij de meting zit? Het antwoord op deze vraag ligt bij de keuze voor de
hoeveelheid systeemruis en meetruis. In feite geeft de gebruiker zelf aan hoeveel vertrouwen
er is in het model en de metingen, via de parameters voor de meet- en systeemruis. Dus als
de meetruis groter is dan de systeemruis, zal volgens het filter de kans groter zijn dat de fout
in de metingen zit dan in het model. Omdat de systeemruis en de meetruis echter random
(willekeurige) processen zijn, kan het best voorkomen dat volgens het filter de fout in het
model zit, maar die kans is kleiner dan het omgekeerde.
Voor ieder meetstation berekent het filter zo’n gain matrix met gewichtjes voor het gehele
ruimtelijke domein. Een voorbeeld van de Kalman gain matrices van het Continental Shelf
model voor de plaatsen Wick en North Shields zijn te vinden in Figuur 2.8 hieronder. Merk
op dat de berekeningen gemaakt zijn inclusief alle op het kaartje aangegeven stations (de
zwarte stippen).
Merk op dat de Kalman gain veel groter is (in absolute waarde) bij Wick dan bij North
Shields. Het meetstation van Wick ligt het meest noordelijk en bevindt zich dus het dichtst
bij de open rand. De gain is hier onder andere groter omdat of de metingen van Wick erg
betrouwbaar zijn, of omdat de fouten in de modelvoorspelling een stuk groter zijn in de buurt
van Wick. Zie overigens ook Paragraaf 2.6 voor verdere uitleg van deze figuren.
Nog een reden waarom de gain in de buurt van Wick groter is, heeft te maken met de
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Figuur 2.8: Verschillende voorbeelden van de Kalmanfilter gain voor twee verschillende meetstations langs de Engelse kust.

volgorde waarin de meetstations door het filter afgelopen worden. De richting van de stroming
in het model is van de randen in het noordwesten in de richting van de Nederlandse kust. Het
eerste meetstation vanaf de rand waarvan de metingen worden geassimileerd is Wick. Daarom
is de gain van Wick sowieso al relatief groter dan de gains van de andere stations. Denk in
dit verband nog weer even terug aan het lopende band voorbeeld, met name scenario 3 (zie
Paragraaf 2.3). De gain (ofwel de winst die te behalen valt door het maken van correcties op de
posities van de pakketten) is groter bij werknemer 1 dan bij werknemer 2. Werknemer 2 hoeft
namelijk minder te corrigeren als werknemer 1 zijn werk goed doet en de systeemruis (het
schudden van de band) niet dusdanig groot is dat al het werk van werknemer 1 weer ongedaan
is gemaakt. Als de systeemruis echter dusdanig groot is dat al het werk van werknemer 1
weer ongedaan gemaakt is tegen de tijd dat de pakketten arriveren bij werknemer 2, zal de
gain bij beide werknemers ongeveer gelijk zijn (hierbij hebben we overigens verondersteld
dat de kwaliteit van het werk voor beide werknemers hetzelfde is). De werkzaamheden van
de werknemers zijn onafhankelijk van elkaar. Als werknemer 2 nog wel profiteert van de
correcties van werknemer 1 zijn hun werkzaamheden afhankelijk. Omdat het model in het
oefentool erg veel weg heeft van het voorbeeld met de lopende band, kan dit gedrag van de
gain daar ook in worden teruggevonden (Paragraaf 3.4.6).
Het is ook goed zichtbaar in deze figuren dat het gebied rondom een meetstation dat
beı̈nvloed wordt door de metingen behoorlijk groot kan zijn. De meetstations in de Nederlandse kuststrook liggen dusdanig dicht bij elkaar dat de gains van verschillende stations
elkaar overlappen (dit is overigens niet uit de figuren te halen). Deze stations zijn voor het
Kalmanfilter afhankelijk van elkaar. Wat betreft het Kalmanfilter is het meetstation Wick
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onafhankelijk van andere meetstations (er liggen geen meetstations verder in de buurt die
door het filter worden gebruikt). De gains van de stations langs de Nederlandse kust zullen
relatief kleiner zijn dan de gain van Wick.
Naast het verschaffen van de gebruiker met een verbeterde voorspelling, doet het Kalmanfilter nog meer. Het geeft ook een indicatie over hoe goed de schatting van de toestand is in
termen van variantie. Deze variantie is sterk afhankelijk van de beschikbare meetinformatie,
de plaats van de meetstations, de meetfrequentie en de meetnauwkeurigheid. Hoe kleiner
de variantie, hoe nauwkeuriger de voorspelling door het Kalmanfilter is. In plaats van de
variantie is het vaak gebruikelijk om te werken met de standaarddeviatie.

2.6

Voorspellen (forecasting)

Uit de eerdere voorbeelden in dit document is reeds naar voren gekomen dat het Kalmanfilter
gebruikt kan worden in verschillende types situaties. De term ”filteren” kan dan ook worden
onderverdeeld in meerdere categorieën, te weten:
1. Filteren is de reconstructie van de gehele modeltoestand tot aan het heden, gebaseerd
op beschikbare metingen tot op het heden (nowcasting).
2. Voorspellen wordt gebruikt als we willen weten wat de toestand van een model is in de
toekomst, zelfs als we slechts metingen hebben tot op het heden (forecasting).
3. Smoothing is een proces dat de metingen tot aan het heden gebruikt om de modeltoestand te reconstrueren op een eerder tijdstip. Deze techniek wordt vaak gebruikt om
onzekerheden achterwaarts te traceren, naar hun oorsprong (hindcasting).
De termen nowcasting, forecasting en hindcasting kan de gebruiker nog wel eens tegenkomen
en zijn hierboven even kort genoemd. Nowcasting is in de eerdere voorbeelden reeds ter sprake
gekomen, terwijl hindcasting buiten het bestek van dit rapport valt en hier dus niet verder zal
worden besproken. Het gebruik van een Kalmanfilter voor het maken van een forecast komt
zeer regelmatig voor (ook in operationele zin). Op deze categorie gaan we daarom hieronder
nog wat uitgebreider in.
Een situatie waarbij het Kalmanfilter gebruikt wordt voor een specifiek doel is het maken
van een forecast. Stel eens dat we de windopzet op een bepaalde plaats voor morgen willen
voorspellen. We nemen aan dat het model en het filter vanuit een “koude start” (zie Paragraaf
2.4) zijn begonnen met simuleren en wel precies één week geleden (in simulatietijd). Vanaf dat
moment is een Kalmanfilter simulatie gemaakt met metingen tot en met vandaag. Aangezien
de metingen voor morgen nog niet beschikbaar zijn, gaat het filter vanaf de laatst beschikbare
meting een forecast maken voor morgen, er worden immers geen metingen meer geassimileerd.
In het voorbeeld van de lopende band komt dit neer op het volgende. Aan het begin van zo’n
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forecast stoppen de werknemers (de assimilatie) met werken. De eigenlijke forecast is dan wat
de opzichter waarneemt als de pakketten passeren. Een voorbeeld van de resultaten van de
RMS fout staat hieronder bij het maken van een forecast voor de windopzet.

Figuur 2.9: De RMS fout van de windopzet bij voorspellingen van enkele uren vooruit.
De getalswaarden in de figuur, alhoewel vrij arbitrair, zouden bijvoorbeeld op het Continental Shelf Model kunnen slaan. De figuur laat de RMS fout zien die eigenlijk een maat is
voor de nauwkeurigheid van de schattingen die gedaan worden door het model of het Kalmanfilter. De RMS fout zonder het gebruik van data-assimilatie is gelijk aan 12 cm, ongeacht hoe
ver de voorspellingen vooruit gedaan worden. Voor de berekeningen met data-assimilatie zien
we dat de RMS-fout aan het begin een stuk kleiner is (6 cm), maar gaandeweg toeneemt. Als
het aantal uren dat vooruit wordt voorspeld groter wordt dan 12 uur, is het verschil tussen de
voorspelling van het model of die met data-assimilatie nauwelijks meer waarneembaar. Het
effect van data-assimilatie is dus het grootst aan het begin van de forecast (zie ook Figuur
2.9).
Verschillende aannames moeten in acht worden genomen als er naar het plaatje gekeken
wordt. Ten eerste is er voorafgaande aan de berekeningen een lange initialisatie procedure
geweest (de “koude start”). Verder is het plaatje typisch voor modellen die stabiel en tijdsinvariant zijn. De onzekerheden die iedere tijdstap in het model worden geı̈ntroduceerd blijven
niet tot in het oneindige groeien, omdat dan de model resultaten zelf ook naar het oneindige
zouden gaan. Het model zelf moet stabiel zien, wat betekent dat het de mogelijkheid moet
hebben om deze onzekerheden te dempen. Uiteindelijk ontstaat een balans tussen de nieuwe
onzekerheden en het uitdempen van de fouten door het model. Dit verklaart waarom de RMS
fout van het model horizontaal loopt. De lijn van het geassimileerde resultaat convergeert
langzaam richting deze horizontale lijn. Hoe langer het filter moet wachten tot een meting
beschikbaar komt (m.a.w. hoe verder de voorspelling vooruit is), hoe meer de RMS fout van
het filter lijkt op de RMS fout zonder data-assimilatie.
Als aantekening in de kantlijn moet hier nog opgemerkt worden dat het voorbeeld model
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van de Westerschelde in het Matlab oefentool dat later wordt besproken in Hoofdstuk 3, ook
in deze categorie van modellen valt (tijdsinvariant en stabiel). Vergelijkbaar gedrag als in
Figuur 2.9 kan worden verwacht in het Matlab oefentool.
Wat uit dit voorbeeld van het maken van een forecast verder naar voren komt is het
belang van de afstand tussen een meetstation (een werknemer langs de lopende band) en de
locatie waarin we geı̈nteresseerd zijn (de opzichter). Als de werknemer direct links van de
opzichter staat zal het effect van het trillen van de lopende band (de systeemruis) nog klein
zijn voordat de opzichter het werk van de werknemer controleert. De opzichter ziet dus een
duidelijk positief resultaat.
Voor het maken van een forecast echter, is de positie van de werknemer direct links van
de opzichter helemaal niet zo gunstig. Eerder in deze paragraaf hebben we reeds opgemerkt
dat het maken van een forecast overeenkomt met het stopzetten van de activiteit van de
werknemers. Stel dat we een forecast willen doen en wel van één minuut vooruit. Dan houdt
dat in dat de werknemer één minuut stopt met werken en dat het laatste pakket dat hij heeft
rechtgezet vóór het ingaan van die minuut dus een minuut op de band heeft gelegen zonder
correctie. Als de opzichter direct rechts naast de werknemer staat, is dat laatste pakket de
opzichter dus reeds bijna een minuut gepasseerd. Wat de opzichter na die ene minuut te
zien krijgt is in feite het resultaat van één minuut eerder. Het is voor het maken van een
forecast veel beter als de werknemer op de plaats had gestaan waar het een pakket op de
lopende band precies één minuut zou kosten om bij de opzichter te arriveren. Immers, dan
krijgt de opzichter de correcties die de werknemer één minuut eerder gemaakt heeft te zien.
Weliswaar zullen deze correcties weer wat teniet gedaan zijn door het trillen van de band (de
systeemruis), maar dit is toch beter dan de resultaten van de eerdere situatie. Bij het maken
van een forecast is er dus een verband tussen de plaats van de werknemer, de opzichter en de
snelheid van de lopende band.
Bekijk in dit opzicht nu ook nog eens Figuur 2.8. De figuur laat twee instantane (moment)
opnamen zien van de Kalman gain. Op het eerste gezicht heeft een meting van Wick geen
enkel effect op de waterstand in Hoek van Holland bijvoorbeeld (de gain is immers nul in
Hoek van Holland voor het meetstation Wick). Als we nu het tijdsaspect in het geheel
betrekken en we willen in Hoek van Holland de waterstand over 3 uur weten, moet er een
forecast gemaakt worden van 3 uur. In dat geval zou de informatie van Wick juist wel eens
erg interessant kunnen zijn bij het maken van een voorspelling in Hoek van Holland (we
veronderstellen hierbij dat de looptijd van een getijgolf van Wick naar Hoek van Holland ook
ongeveer 3 uur is). Het effect van een meting in Wick heeft dan immers Hoek van Holland
bereikt. Afhankelijk van de looptijd van een getijgolf kan het in een Kalmanfilter simulatie
dus verstandiger zijn om een station dichterbij of verder weg dan Wick te kiezen.
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Conclusies

Zoals we gezien hebben in de voorgaande paragrafen, is het concept van het Kalmanfilter relatief eenvoudig te begrijpen, hoewel het meester worden van alle omringende zaken een geheel
ander verhaal is. Tot nu toe hebben we de eigenschappen van het Kalmanfilter besproken in
termen van enkele gemakkelijk te begrijpen voorbeelden en hebben we de lezer gewezen op een
aantal interessante punten. Om de lezer een nog beter idee te geven van enkele processen die
een rol spelen bij Kalmanfilteren, is een oefentool ontwikkeld in de programmeertaal Matlab.
Een uitgebreider voorbeeld wordt uitgewerkt in Hoofdstuk 3 en dit volgt direct het voorbeeld
in het oefentool. Het geeft de lezer de mogelijkheid om te spelen met enkele aspecten van het
Kalmanfilter en dan onmiddellijk de gevolgen op het scherm te zien.
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Hoofdstuk 3
Het Matlab Kalmanfilter oefentool
3.1

Introductie

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het Kalmanfilter oefentool. Omdat het
Kalmanfilter zowel een model als metingen nodig heeft, zullen deze twee onderdelen hier
worden besproken. Het model dat wordt gebruikt als voorbeeld in het tool om de werking
van het Kalmanfilter te demonstreren, is een één-dimensionaal hydrodynamisch model van
de Westerschelde (zie Figuur 3.1). Er is geen uitvoer van andere (externe) programma’s voor
nodig om met het tool te kunnen werken, het is een op zichzelf staand programma voor
Matlab. De wiskundige details van het onderliggende model worden uitgelegd in Appendix
A. Specifieke Matlab kennis is, anders dan het kunnen opstarten van het programma zelf, niet
nodig.

Figuur 3.1: Het geografie van de Westerschelde met de locaties van enkele meetstations.
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Installatie van het Matlab oefentool

Om het Matlab oefentool te kunnen draaien, zijn de volgende minimale systeemeisen vereist:
 PC (minstens 400 Mhz)
 Intern geheugen 64 Mb (bij voorkeur 128 MB of meer)
 Windows 95 besturingssysteem, of Linux besturingssysteem
 Matlab versie 5.3.1 of hoger

De gebruiker kan eenvoudig het bestand ”Kalman filter practice tool.zip” in een directory naar keuze uitpakken met behulp van Winzip of een ander vergelijkbaar programma.
Alle benodigde bestanden zullen dan in die directory worden geplaatst en er zal een nieuwe
directory-structuur worden aangemaakt. Onthoud de plaats waar de bestanden zijn uitgepakt, die is later weer nodig. Controleer dat bij het uitpakken de juiste directory-structuur
is aangemaakt (te weten ”measurements”, ”gui” en ”wave1d”).

3.3

Beschrijving van het Matlab oefentool

Het opstarten van het oefentool is gemakkelijk. Start Matlab op en ga naar de directory waar
het zip-bestand met het tool is uitgepakt. Type dan het commando “startup” bij de Matlab
prompt en het programma zorgt voor de verdere initialisatie:

Figuur 3.2: Het opstarten van het Matlab oefentool.
In het geval dat de gebruiker Matlab opstart en reeds in de goede directory staat, zal de
GUI (Graphical User Interface) automatisch gestart wordt. De gebruiker wordt een scherm
zoals in Figuur 3.3 gepresenteerd. Een gedetailleerde beschrijving van de mogelijkheden van
de GUI wordt in de volgende twee paragrafen gegeven.
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Figuur 3.3: De Grafische User Interface (GUI) van het Matlab oefentool.

3.3.1

Beschrijving van de GUI

De eerste vier menu’s in de GUI zijn standaard Matlab menu’s en deze zullen hier slechts kort
worden besproken (zie de Matlab help).
Bestand:

Hier kan de gebruiker o.a. resultaten opslaan en printen.

Wijzigen:

De gebruiker kan enkele opties wijzigen.

Invoegen:

Toevoegen of wijzigen van o.a. labels en titel van de figuur.

Tools:

Onder dit menu bevindt zich onder andere de optie om in te zoomen en
om een simulatie te starten.

In de GUI zijn echter nog een tweetal extra menu’s:
Kies taal:

Met behulp van dit menu kan de gebruiker wisselen van het Nederlands
naar het Engels. Kies de gewenste taal en de GUI wordt omgezet naar
de gekozen taal.

Help:

Dit menu geeft informatie over de huidige versie van het Kalmanfilter
oefentool.
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Het grootste gedeelte van de mogelijkheden voor de gebruiker bevindt zich echter in het
gedeelte onder de menu’s. Hier bevinden zich een aantal opties die zijn genummerd van 1 tot
en met 8. Afhankelijk van bepaalde keuzes van de gebruiker zullen niet voor iedere simulatie
alle opties beschikbaar zijn. Hieronder volgen we de volgorde van de genummerde onderdelen
uit de GUI en worden deze een voor een behandeld:
1) Model:

Momenteel kan de gebruiker slechts uit een voorbeeld kiezen, namelijk
het een-dimensionale golfmodel van de Westerschelde. In de toekomst is
het mogelijk om andere voorbeelden op te nemen.

2) Assimilatie
algoritme:

Hier zijn een tweetal opties mogelijk. Men kan kiezen voor een simulatie met alleen het model (zonder filter), of een simulatie inclusief het
RRSQRT (Reduced Rank Square RootT) Kalmanfilter. Het RRSQRTfilter is een bijzondere variant van het Kalmanfilter en is in het oefentool
gebruikt om de snelheid ervan acceptabel te houden. Voor het oefentool
is het type Kalmanfilter verder niet van belang.

3) Gebruikte meet- De gebruiker kan één of meerdere van de hokjes aankruisen. De gesestations:
lecteerde hokjes geven aan dat die specifieke meetstations zullen worden
gebruikt in de volgende simulatie (zie ook onderdeel 5). De meetstations
zijn genummerd van 1 t/m 4 en wel van West naar Oost. Meetstation
1 is dus West-Kapelle, meetstation 2 is Vlissingen, meetstation 3 is Terneuzen en meetstation 4 is Hansweert.
4) Resultaat:

Met deze optie bepaalt de gebruiker wat er gevisualiseerd moet worden.
Dit kunnen meerder dingen zijn, afhankelijk van de keuze van het dataassimilatie algoritme (onderdeel 2) en het aantal gekozen meetstations
van onderdeel 3. In het geval dat er gekozen is voor alleen het model
(onderdeel 2) is het slechts mogelijk om een golfanimatie of een waterstand tijdreeks weer te geven. Als het Kalmanfilter is geselecteerd, maar
geen enkel meetstation dan kunnen wederom slechts een animatie van de
golf en een waterstands tijdreeks gevisualiseerd worden. In alle andere
gevallen zijn er nog drie extra mogelijkheden: een tijdreeks van de RMS
fout, een tijdreeks van de standaarddeviatie of de Kalman gain.

5) Kies locatie:

Omdat de meeste resultaten alleen gevisualiseerd kunnen worden op een
bepaald punt, is de gebruiker verplicht deze plaats te kiezen. Afhankelijk
van het aantal geselecteerde meetstations van onderdeel 4 kan het aantal
locaties variëren van nul tot vier.
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6) Systeemruis:

Met behulp van deze parameter kan de hoeveelheid ruis van het model
gewijzigd worden. Het is een maat voor het vertrouwen dat de gebruiker
heeft in het numerieke model zelf.

7) Meetruis:

Met behulp van deze parameter kan de hoeveelheid ruis in de metingen
worden veranderd. Het is een maat voor het vertrouwen dat de gebruiker
heeft in de metingen (de nauwkeurigheid van het meetapparaat).

8) Meetperiode:

De standaardwaarde voor deze parameter is gelijk aan één, wat betekent
dat er iedere tijdstap van een modelsimulatie een waarneming beschikbaar is en ook door het filter wordt gebruikt. Door de waarde van deze
parameter groter te kiezen, worden de metingen minder vaak gebruikt.
Een waarde van 10 geeft aan dat er slechts eenmaal in de 10 rekenstappen
een meting wordt gebruikt.

In de rechterbovenhoek van de GUI bevinden zich een drietal knoppen:
Rekenen:

Door op deze knop te drukken zal een berekening daadwerkelijk worden
gestart. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt zijn door de gebruiker, zal
de gewenste visualizatie direkt in het open grijze vlak onder de hierboven
genoemde onderdelen verschijnen. Als een alternatief kan ook de toetscombinatie CTRL-R gebruikt worden.

Stop:

Met deze knop kan een berekening worden onderbroken.

Afsluiten:

Als de gebruiker het programma wil afsluiten, is een druk op deze knop
voldoende. Nadat het programma is beëindigd, heeft de gebruiker weer
de gewone Matlab prompt voor zich. Als alternatief werkt ook de toetscombinatie CTRL-X.

Tenslotte bevindt zich rechtsonder in de GUI nog de tekst “Simulatietijd 0 [uren]”. Dit is een
teller die het verloop van de simulatie aangeeft. Gedurende een berekening houdt deze teller
het aantal uren bij dat door het model is gesimuleerd. De totale lengte van een simulatie is
overigens 20 uren.

3.4

De onderdelen stap-voor-stap

In deze paragraaf bespreken we de opties die beschikbaar zijn in het Matlab tool. Het is
handig als de gebruiker het Matlab oefentool inmiddels heeft opgestart en de stappen in deze
paragraaf volgt. In elk van de 7 stappen worden de keuzes beschreven en worden de resultaten
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besproken. Nadat de gebruiker elk van de verschillende onderdelen heeft geprobeerd en wat
meer gevoel gekregen heeft voor de werking van het tool, wordt hij aangemoedigd om door
te gaan met Paragraaf 3.5.

3.4.1

Stap 1: Een model simulatie

Beginnend vanaf het hoofdscherm, starten we eerst een berekening zonder iets te wijzigen
(zie instellingen van Figuur 3.4). Als we op de “Rekenen”-knop drukken zien we een zijaanzicht van het estuarium en een animatie van de getijdegolf over een groot gedeelte van
de Westerschelde. Op de linkerrand is het effect van het getij zichtbaar, dat zich vervolgens
als een lange golf door het estuarium voortplant. De doorgetrokken zwarte lijn die te zien is,
is de voorspelling van het model. De vier verticale blauwe lijnen geven de locaties aan van
de meetstations aan waar de waterstand wordt gemeten (de zwarte stippen). De metingen
worden weergegeven om een idee te krijgen van de verschillen tussen de modelvoorspelling en
de metingen. De kleur van de stippen (zwart in dit geval) geeft aan dat er verder niets met
de metingen gedaan wordt. Een voorbeeld van de gebruikte instellingen en het eindresultaat
zijn te zien in Figuur 3.4.

Figuur 3.4: Stap 1. Een simulatie met alleen het model.
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Stap 2: Een Kalmanfilter simulatie

Natuurlijk zijn we geı̈nteresseerd of een berekening met het Kalmanfilter de voorspelling van
het model zal verbeteren en dus beter bij de gemeten waterstanden zal passen. Allereerst
selecteren we de optie “Model en filter (RRSQRT)” bij onderdeel 2 in het hoofdscherm. Vervolgens drukken we weer op de “Rekenen”-knop. In eerste instantie is er geen verschil te
zien met de simulatie uit stap 1. Dit komt omdat we tot nu toe nog geen metingen hebben
gebruikt. Bij onderdeel 3 kruisen we nu het eerste meetstation (West-Kapelle) aan, zodat
bij een volgende simulatie de metingen van dit meetstation zullen worden meegenomen in de
berekeningen. Druk nogmaals op de knop “Rekenen”. Ditmaal zien we ook een gestreepte lijn
tevoorschijn komen. Deze gestreepte lijn representeert de voorspelling van het Kalmanfilter.

Figuur 3.5: Stap 2. Een Kalmanfilter animatie.

In het bijzonder merken we op dat de gestreepte lijn in de buurt van het linkse meetstation
de metingen veel nauwkeuriger volgt dan het model. De stippen die de metingen aangeven
zijn nu rood gekleurd om aan te geven dat ze daadwerkelijk door het filter worden gebruikt.
De metingen van de andere (niet-gebruikte) stations zijn nog steeds zwart. Het Kalmanfilter
verbetert dus inderdaad de voorspelling van het model, alhoewel dit niet voor alle punten zo
is.
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Stap 3: Een waterstand tijdreeks

Het is ook mogelijk om op een specifieke locatie de waterstandvoorspellingen van zowel het
model als het filter in de tijd te volgen. Metingen (als deze beschikbaar zijn in de simulatie)
worden ook toegevoegd aan de tijdreeks. Op die manier is het mogelijk om de resultaten
van zowel model als filter te vergelijken met de echte waarnemingen. Bij onderdeel 4 kiezen
we “Waterstand tijdreeks”. We deselecteren meetstation West-Kapelle (station 1) en kiezen
bijvoorbeeld Vlissingen (station 2) en Terneuzen (station 3). Elk van de vier beschikbare
locaties bij onderdeel 5 kan worden gekozen voor een waterstand tijdreeks. Selecteer als
eerste Vlissingen en druk vervolgens op “Rekenen” om de simulatie te beginnen. Het resultaat
is hieronder te zien.

Figuur 3.6: Stap 3. Een Kalmanfilter waterstand tijdreeks voor Vlissingen.
Als de plaats van interesse tevens een meetstation is (zoals in onze situatie), zullen de
metingen worden weergegeven door rode cirkels. Als de plaats van interesse en het meetstation
verschillend zijn en de metingen worden dus niet daadwerkelijk door het Kalmanfilter gebruikt,
dan worden ze weergegeven door zwarte cirkels. In plaats van Vlissingen kiezen we ditmaal
voor West-Kapelle bij onderdeel 5. Druk wederom op “Rekenen”. Figuur 3.7 laat het resultaat
zien. Hoewel het resultaat van het filter nu iets minder is dan voor de locatie Vlissingen, valt
uit een vergelijking met de (door het filter niet-gebruikte) metingen te concluderen dat het
filterresultaat in Vlissingen toch beduidend beter is dan het modelresultaat.
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Figuur 3.7: Stap 3. Een Kalmanfilter waterstand tijdreeks voor West-Kapelle.

3.4.4

Stap 4: Een tijdreeks van de Root Mean Square fout

In het geval dat we willen weten welke verbetering het Kalmanfilter geeft ten opzichte van
de modelvoorspelling, hebben we een maat nodig hoe “goed” het filter is ten opzichte van de
metingen. Dit houdt impliciet in dat we de filter resultaten slechts kunnen vergelijkingen op
de meetlocaties. Het minimum van de RMS fout is gelijk aan nul. Hoe groter de waarde van
de RMS fout, hoe slechter het filter het doet. Het is uiteraard ook mogelijk om een RMS fout
weer te geven waarbij het model zelf met de metingen wordt vergeleken. In het algemeen is
het zo dat deze RMS fout liefst zo klein mogelijk is. In het oefentool is het mogelijk om zowel
de RMS fout tussen het model en de metingen als wel de RMS fout tussen het Kalmanfilter
en de metingen te visualiseren. Strikt genomen (omdat de RMS-fout in dit geval één getal is)
hebben we hier te maken met de absolute waarde. Kies “Tijdreeks RMS fout” bij onderdeel 4
en selecteer bijvoorbeeld de eerste drie meetstations (West-Kapelle, Vlissingen en Terneuzen).
Kies dan bij onderdeel 5 de eerste locatie (West-Kapelle) en druk op “Rekenen”. Een voorbeeld
van het resultaat staat in Figuur 3.8. Er zijn 3 meetstations en voor elk van deze stations
worden er 2 RMS fouten berekend:
1. de RMS fout tussen de modelresultaten en de metingen (rood).
2. de RMS fout tussen de filterresultaten en de metingen (groen).
Dit houdt in dat er iedere tijdstap in totaal 6 RMS waarden berekend worden (in dit specifieke
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Figuur 3.8: Stap 4. Een tijdreeks van de RMS fout voor de locatie West-Kapelle van zowel
het model als het Kalmanfilter.
geval). Slechts 2 van deze RMS waarden worden gevisualiseerd per tijdstap, namelijk die voor
een enkel meetstation (onderdeel 5).

3.4.5

Stap 5: Een tijdreeks van de standaarddeviatie

De standaarddeviatie van de fout vertelt de gebruiker iets over de nauwkeurigheid van de
filter resultaten. Preciezer gezegd: het wordt iedere tijdstap door het Kalmanfilter berekend
en kan worden gezien als een indicatie van hoe goed het filter “denkt” dat het werkt. Een
voordeel van de standaarddeviatie is dat het mogelijk is deze grootheid uit te rekenen voor
iedere plaats in het hele rekengebied, dus niet alleen in de meetpunten. Een nadeel is echter
weer dat het slechts een schatting blijft van het Kalmanfilter. Net als bij de RMS fout is het
wenselijk dat deze grootheid zo klein mogelijk is. De convergentie naar een vaste waarde is
een gevolg van de modeleigenschappen (stabiel en tijdsinvariant), zie hiervoor ook Paragraaf
2.5.

3.4.6

Stap 6: De Kalman gain

Om te kunnen controleren hoeveel gewicht meetinformatie krijgt van een van de vier meetstations (onderdeel 3), moeten we de Kalman gain kunnen visualiseren (item 4). We selecteren
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meetstations 1 (West-Kapelle) en 4 (Hansweert). Nadat we op de knop “Rekenen” hebben
gedrukt zien we dat de figuur al snel niet meer verandert. De Kalman gain convergeert blijkbaar naar een constante waarde en dit gebeurt kennelijk vrij snel. De reden hiervoor is dat
het model tijdsinvariant is. De gain is het grootst aan de linkerzijde van het meetstation en
wordt bijna nul aan de rechterzijde. Als we nu gain van het andere meetstation (kies “(4)
Hansweert” als de nieuwe keuze-locatie bij onderdeel 5) bekijken, zien we dat het resultaat
aanmerkelijk verandert. De gain is nu een behoorlijk stuk kleiner geworden. De reden hiervoor is dat het eerste meetstation het dichtst bij de rand van het model ligt. Op de rand
worden onzekerheden geı̈ntroduceerd en deze bereiken het meest linkse meetstation als eerste.
Zodoende is dat de plaats waar het meest gecorrigeerd wordt (denk ook terug aan het lopende
band voorbeeld uit Paragraaf 2.3).

Figuur 3.9: Stap 6. De Kalman gain van het meetstation West-Kapelle.
De gain van het meest linkse station (West-Kapelle) is in verhouding groter dan die van
de stations die daarna komen (Vlissigen, Terneuzen en Hansweert). De fouten verplaatsen
zich immers van links naar rechts door het model (via de ruis op de linkerrand), net als bij
de lopende band. Verdere uitleg is te vinden in Paragraaf 2.5.

3.4.7

Stap 7: De meetperiode

De schuifbalk van de meetperiode kan worden gebruikt om de frequentie waarmee waarnemingen door het filter worden gebruikt te veranderen. De meetperiode is een veelvoud van
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Figuur 3.10: Stap 6. De Kalman gain van het meetstation Hansweert.
de tijdstap van het model en hoe groter deze periode wordt gekozen, hoe groter het aantal
tijdstappen is dat tussen de metingen zit. Als we de slider op een meetperiode van 10 zetten,
betekent dit dat het Kalmanfilter een keer in de tien tijdstappen gebruik maakt van metingen.
Bij het draaien van een simulatie waarbij een tijdreeks wordt gevisualiseerd wordt dit effect
onmiddellijk duidelijk (selecteer “Waterstand tijdreeks” bij onderdeel 3). Zie tevens Paragraaf
3.5 hieronder.
Als het Kalmanfilter dus geen meetinformatie krijgt, lopen de filterresultaten langzaam
weg van de metingen en gaan deze steeds meer op de modelresultaten lijken. Zodra er dan
weer een meting geassimileerd wordt door het filter, wordt de informatie uit die meting weer
gebruikt in de voorspelling en trekt het filter weer naar de meetwaarde terug.

3.5

Verdere oefeningen

Om de lezer nog verder bekend te maken met het Kalmanfilter oefentool staan hieronder
enkele voorstellen van mogelijke simulaties.
1. Wat gebeurt er met de gain als we de systeem- of meetruis groter kiezen?
2. Wat gebeurt er met de gain als we de meetperiode groter laten worden?
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Figuur 3.11: Stap 7. Een Kalmanfilter waterstand tijdreeks met een meetperiode van 10
simulatie stappen.
3. Draai een simulatie met locatie 4 als het enige meetstation en let goed op wat er met
de standaarddeviatie gebeurt. Kies nu meetperiode (onderdeel 8) gelijk aan 10. Kunt
u het “zaagtand”-patroon verklaren dat tevoorschijn komt? Wat gebeurt er met de
standaarddeviatie als er meer meetstations worden toegevoegd? Worden gelijksoortige
resultaten gevonden als de Root Mean Square fout wordt gevisualiseerd in plaats van
de standaarddeviatie?
4. Onderzoek de resultaten van het filter op een meetlocatie waarvan de metingen niet
worden geassimileerd door het filter. Selecteer bij onderdeel 3 het derde vierkantje.
Visualiseer een waterstand tijdreeks (onderdeel 4) en kies vervolgens bij onderdeel 5 de
tweede locatie uit de lijst: Vlissingen.
De antwoorden van de bovenstaande oefeningen zijn als volgt.
1. Een kritieke parameter in het Kalmanfilter is de standaarddeviatie van de systeemruis.
Met behulp van deze parameter geeft de gebruiker aan hoeveel vertrouwen hij heeft in
het model. Hoe kleiner deze waarde, hoe beter wordt het model verondersteld te zijn.
De standaardwaarde 0.39 betekent dat de standaarddeviatie van de modelresultaten
ongeveer 40 centimeter is. Hoewel deze waarde op het eerste gezicht wat ongewoon
lijkt, verwijzen we de geı̈nteresseerde lezer naar Appendix A voor een afleiding van deze
waarde.
PR549

Versie , September 2002

TR02-05

VORtech Computing
44

HKV LIJN IN WATER
Een algemene introductie van het Kalmanfilter

Als we de systeemruis vergroten, zal de gain ook groter worden. Een grotere hoeveelheid
systeemruis betekent dat er minder vertrouwen in het model is. Dit houdt op zijn beurt
weer in dat grotere correcties moeten worden gedaan door het filter, die een grote gain
vereisen.
Het omgekeerde geldt voor de meetruis om een soortgelijke reden. Een andere kritieke
parameter in het Kalmanfilter is de standaarddeviatie van de meetruis. Vergelijkbaar
met de systeemruis is deze parameter een maat voor het vertrouwen dat de gebruiker
heeft in de metingen. Hoe groter de betrouwbaarheid van de metingen wordt verondersteld, hoe kleiner de meetruis. De standaardwaarde van 0.05 houdt in dat de
standaarddeviatie van de metingen 5 centimeter is.
Meer ruis in de metingen betekent dat we minder vertrouwen in ze hebben. Volgens het
filter is er minder reden om die minder perfecte metingen te gebruiken en dus worden
er kleinere correcties gemaakt.
2. Door de meetperiode te vergroten, komen er minder metingen beschikbaar die door het
filter gebruikt kunnen worden. Naast het gegeven dat de gain minder vaak vernieuwd
wordt, wordt deze ook groter.
3. Het “zaagtand”-patroon dat te zien is wordt veroorzaakt doordat slechts eenmaal iedere
tien tijdstappen een metingen wordt gebruikt door het filter. Zodra deze meting beschikbaar is voor het Kalmanfilter worden correcties gemaakt, die ervoor zorgen dat de
standaarddeviatie snel kleiner wordt. Daarna wordt deze weer gaandeweg groter tot de
volgende meting. Door meer meetstations te gebruiken zal de standaarddeviatie kleiner
worden. Meetinformatie heeft niet alleen invloed op de plaats van het meetstation, maar
draagt ook bij aan de andere locaties (door de ruimtelijke correlaties in het model). Met
betrekking tot de RMS fout kunnen we concluderen dat het “zaagtand”-patroon veel
minder duidelijk naar voren komt. De grootte van de RMS fout is echter wel afhankelijk
van het aantal meetstations, net als de standaarddeviatie.
4. Met behulp van dit experiment is het mogelijk om te zien of de correcties die het
Kalmanfilter heeft gemaakt op een bepaalde plaats ook echt zinvol waren, door deze
met metingen te vergelijken. Merk wel op dat in dit geval de metingen op deze locatie
niet waren geassimileerd.
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Hoofdstuk 4
Samenvatting en aanbevelingen
In dit rapport heeft de lezer kennis kunnen maken met het Kalmanfilter. We zijn begonnen
vanuit een historisch perspectief in de weervoorspelling. Daarna is het concept verder uitgediept met behulp van enkele eenvoudige voorbeelden. Het doel van deze voorbeelden was om
de lezer geleidelijk aan bekend te maken met de terminologie rond het Kalmanfilter. Tevens
zijn verschillende onderdelen die nodig zijn om het filter goed te laten functioneren besproken.
Denk aan de noodzaak van een model en waarnemingen. Het belang van juiste beschrijvingen van de onzekerheden in zowel het model als de metingen is groot. Deze onzekerheden
geven het Kalmanfilter de mogelijkheid om de voorspellingen van het model te verbeteren en
correcties te maken.
Na het lezen van dit document zou de lezer beter op de hoogte moeten zijn van de verschillende aspecten van het Kalmanfilter. Termen zoals systeemruis, meetruis en de Kalman gain
hebben nu betekenis gekregen. Andere aspecten die uitgebreid zijn besproken zijn het belang
van metingen en de locatie van de meetstations. Men moet zich realiseren dat het Kalmanfilter een methode is die het beste van twee verschillende bronnen van informatie combineert,
namelijk modellen en metingen. Zonder een van de twee zou er geen Kalmanfilter kunnen
zijn. De gebruikers van het Kalmanfilter hebben informatie gekregen over wat men van het
filter in de praktijk kan verwachten en misschien nog wel belangrijker, wat niet.
Behorende bij dit document is het Matlab Kalmanfilter oefentool, dat de lezer nog verder
bekend kan maken met de verschillende onderdelen van data-assimilatie. Het gebruiken van
het tool en het daadwerkelijk zien van de gevolgen van bepaalde keuzes op het scherm is
wellicht nog meer verhelderend dan een grote lap tekst over dit onderwerp.
Het rapport bevat slechts een eenvoudige, eerste kennismaking met het concept van Kalmanfilteren. Verschillende andere documenten maken deel uit van hetzelfde project: “De
Technische Documentatie van het Kalmanfilter”. De lezer die nieuwsgierig is geworden na
het lezen van dit document wordt aangeraden om ook deze andere documenten te lezen. In
het bijzonder verwijzen we hierbij naar het literatuuronderzoek van Kalk et al., 2002 [?]. Hier
kan een duidelijke lijst gevonden worden met boeken, artikelen en websites voor mensen met
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verschillende achtergronden over het Kalmanfilter. Een andere bron van informatie, wat meer
theoretisch georiënteerd en geheel toegespitst op het KALMINA systeem, is het rapport door
Van ’t Hof, 2002 [?]. Het bevat een grondige wiskundige en fysische achtergrondintroductie
tot het Kalmanfilter, alsmede het gebruik hiervan in het WAQUA/TRIWAQ systeem.
Het moge duidelijk zijn dat een groot aantal zaken een belangrijke rol speelt als men met
een Kalmanfilter werkt. Het praktisch gebruik van het filter is bijna onbeperkt: elke situatie
die gebruik maakt van een model beschrijving en waar men de beschikking heeft over metingen
kan gebruik maken van een Kalmanfilter.
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Bijlage A
Beschrijving van het model in het
oefentool
Deze appendix geeft een wiskundige beschrijving van het voorbeeld dat wordt gebruikt in
het Kalmanfilter oefentool. Er wordt aangenomen dat voorspellingen van de waterstand
in de Westerschelde (zie ook Figuur 3.1) kunnen worden geschat met behulp van een ééndimensionaal hydrodynamisch model. De belangrijke plaatsen langs de Westerschelde (de
meetstations) en hun onderlinge afstanden staan in de figuur hieronder:

Figuur A.1: Een eéń-dimensionaal model van de Westerschelde, inclusief de gebruikte meetstations en hun onderlinge afstanden.
De basis van het voorbeeld komt uit het proefschrift van Verlaan, 1998 [?] met enkele
aanpassingen. De algehele diepte in het model wordt constant verondersteld. Het getij in een
lang en smal estuarium kan worden gemodelleerd met de De St. Venant vergelijking. Het
model is gebaseerd op de volgende vereenvoudigde vergelijkingen:
∂ξ
∂u
+ D
= 0
∂t
∂x
∂u
∂ξ
+ g
+ cf u = 0
∂t
∂x
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ξ(x = 0, t) = ξb (t)

(A.3)

ξ(x, t = 0) = 0

(A.4)

u(x, t = 0) = 0

(A.5)

u(x = L, t) = 0

(A.6)

waarin ξ(x, t) de waterstand boven het referentievlak, u(x, t) de gemiddelde stroomsnelheid,
t de tijd, x de positie langs het estuarium, D de waterdiepte, g de gravitatieconstante en cf
een wrijvingsconstante is (zie tevens Figuur A.2). De functie ξb (t) geeft een beschrijving van
het getij als functie van de tijd op de zee-estuarium rand. Het deterministische deel van het
geheel (het getij en de stroming van de rivier) is een eenvoudig lineair model. De oplossing van
deze vergelijkingen wordt numeriek benaderd en is geı̈mplementeerd in een Matlab simulatie
tool.

Figuur A.2: Een schematische voorstelling van het Westerschelde estuarium en de verschillende modelvariabelen.
In de implementatie van deze vergelijkingen zijn de volgende waarden van de verschillende
parameters gebruikt:
D
cf
L
∆t
N

=
=
=
=
=

12
[m],
de diepte van het model
−1
0.0016 [s ], de wrijvingscoëfficiënt
60
[km], de lengte van het model
600
[s],
de tijdstap van het model
70,
grid punten voor de ruimtelijke discretisatie

Het is duidelijk dat het gedrag van de waterstanden in de Westerschelde beı̈nvloed wordt
door veel meer factoren dan in het model zijn opgenomen. Ten eerste is de Westerschelde
niet recht en zal de dynamica niet correct door het één-dimensionaal model kunnen worden
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benaderd. Omdat de diepte constant wordt verondersteld, worden de effecten van geulen,
ondieptes en zandbanken verwaarloosd. Ook de effecten van saliniteit of de invloed van de
wind in het estuarium worden niet gemodelleerd. Het model wordt eigenlijk aangedreven door
de waterstandsrand aan de linkerzijde. In dit geval is dit een eenvoudige oscillerende functie
in de vorm van een sinus die het astronomisch getij moet voorstellen:
2π
1
ξβ (t) = 2 sin
t + π + 0.2
tc
2
tc = 12.6 uren iets meer dan 1 getijde periode




(A.7)
(A.8)

We mogen daarom niet verwachten dat het model alle karakteristieken, die zich in de
metingen bevinden, kan voorspellen. Het is daarom logisch dat er nogal wat verschillen
zullen zijn tussen de modelvoorspellingen en de echte waarnemingen. Het is het doel van
het Kalmanfilter om deze voorspellingen te verbeteren, zelfs op plaatsen waar geen metingen
beschikbaar zijn.
De vier meetstations die zijn gebruikt bevinden zich aan beide zijden van de Westerschelde.
Van West naar Oost zijn dit respectievelijk West-Kapelle, Vlissingen, Terneuzen en Hansweert.
De locaties van deze meetstations zijn als volgt gekozen:
West-Kapelle bij kilometer 4
Vlissingen bij kilometer 13
Terneuzen bij kilometer 30
Hansweert bij kilometer 56
De afstanden stemmen niet precies overeen met de echte afstanden langs de Westerschelde.
De periode met metingen die gekozen is, is de maand december van 2001, omdat er in deze
maand een flinke storm was. Ter illustratie zijn enkele van de waargenomen waterstanden bij
de vier stations getekend in Figuur A.3.
In dit geval bevat het model een rand die geen echt fysische interpretatie heeft, maar er
gewoon is om het modelgebied te begrenzen (Verlaan, 1998 [?]). We zijn niet geı̈nteresseerd in
het precieze gedrag op de Noordzee, die via de zee-estuarium rand in verbinding staat met het
model. Als we zo’n open rand zouden willen vermijden, zouden we bijvoorbeeld ook de gehele
Noordzee hebben moeten modelleren. Helaas zijn de waterstanden en stroomsnelheden als
functie van de tijd niet precies bekend op dit soort randen. Het model heeft echter toch een
randvoorwaarde nodig. In rustig weer is het normaal om harmonische componenten te gebruiken die de waterstanden op zo’n rand benaderen. De veranderingen door de meteorologische
effecten blijft onbekend.
Om in staat te zijn met een Kalmanfilter te werken, moet het deterministische golfmodel
worden uitgebreid naar een stochastische variant (zie tevens Paragraaf 2.2 en Figuur 2.2). We
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Figuur A.3: Waterstandmetingen van een viertal meetstations (West-Kapelle, Vlissingen,
Terneuzen en Hansweert) langs de kust van de Westerschelde.
nemen aan dat de grootste bijdrage aan de onzekerheid in het golfmodel wordt veroorzaakt
door de onbekende waarde van de opzet bij de zee-estuarium rand. Er wordt aangenomen
dat de onbekende waarde van de opzet kan worden gemodelleerd door een AR(1) proces (zie
Verlaan, 1998 [?]) met een e-halveringstijd van 2.0 [uur] en een standaarddeviatie σb = 1.0
[m]. In gediscretiseerde vorm betekent dit:
ξb ((k + 1)∆t) = αb ξb (k∆t) + w(k)

(A.9)

waarbij
k = discrete tijd
∆t = tijdstap
w = Gaussisch witte-ruis proces
αb = exp(−1/12)
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E{w(k)} = 0
E{w(k)wT (k)} = (1 − αb2 )σb2
Er wordt aangenomen dat de standaard nauwkeurigheid van de waarnemingen gelijk is
aan σo = 0.05 [m] en dat de standaard nauwkeurigheid van het model gelijk is aan σm = 0.39
[m].
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