Laseraltimetrie voor
waterkeringbeheer
Ontwikkelingen, gewenste specificaties,
procesbeschrijving en evaluatie AHN-2-proef

Geostatistische begrippen

Werkgroep grootschalig uitvoeringsproject laseraltimetrie (WGL)

Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer

Opdrachtgever:

STOWA
ir. L.R. Wentholt
Postbus 8090
3503 rb Utrecht
telefoon 030 232 11 99

Auteurs:

L.M.Th. (Rens) Swart (Swartvast)
S.J. (Stefan) Flos (SJF Projects & Support)
W.S. (Wouter) Zomer (BZ Innovatiemanagement)

Werkgroep:

Wijbren Epema (Epema Advies), voorzitter
Wouter Zomer (BZ Innovatiemanagement), secretaris
Rens Swart (Swartvast), adviseur
Thijs Trompetter (Waterschap Rivierenland)
Marten Westerink (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Hans Knotter (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Dick Vastenhoud (Wetterskip Fryslân)
Marc Bruins Slot (Wetterskip Fryslân)
Etienne Faassen (Hoogheemraadschap van Rijnland)
Frans Veerman (Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard)
Kees Zeijler (Waterschap Zeeuws-Vlaanderen)
Kier van Gijssel (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Versie:

4.4 (pdf)

Status:

Definitief

Datum:

19 december 2007

Swartvast kenmerk: 702.05
De rechten van de afbeeldingen berusten, voor zover niet anders vermeld, bij
Swartvast en de Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie
Figuur voorpagina:

Een vogelvluchtaanzicht van 630.000 naar hoogte gekleurde laserpunten van de
kade van de polder Beetskoog in de buurt van Hoorn, met ongeveer 20 punten per
vierkante meter.

2

Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer

Bijlage A

Geostatistische begrippen
A.1 Inleiding
Veel beschouwingen over meten gaan over de meetwaarden zelf. Met
laseraltimetrie kan een hoogtemodel worden vervaardigd. In eerste instantie wordt
dat model als waarheid gezien, waarbij we soms verblind worden doordat het
prachtig gevisualiseerd is. In tweede instantie realiseren we ons dat het de vraag is
hoe nauwkeurig dat model de werkelijke hoogte weerspiegelt. Hoe precies kun je
met laseraltimetrie de hoogte meten? En waar hangt dat van af? Wordt de hoogte
preciezer als meetwaarden worden gemiddeld? Ligt het hoogtemodel eigenlijk wel
op de goede plek? Hoe precies moet de kruinhoogte bekend zijn om te kunnen
toetsen? Hoe groot mogen de afwijkingen volgens het Voorschrift Toetsen op
Veiligheid eigenlijk zijn?
Niet altijd wordt bij de beschouwing van een grootheid daarbij ook de precisie
daarvan betrokken. Toch is dat belangrijk, want als criteria worden gesteld,
bijvoorbeeld in de vorm van eisen in een bestek, moet ook duidelijk zijn wanneer
je wel en wanneer je niet tevreden bent. De begrippen precisie en nauwkeurigheid
komen dan om de hoek kijken, maar blijken vaak verschillend uitgelegd te worden.
In deze bijlage worden enige geostatistische begrippen gegeven en geïllustreerd.
Om te illustreren tot welke verwarring deze begrippen kunnen leiden en om
helderheid en eenduidigheid te scheppen in dergelijke begrippen heeft de
Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat in 2001 een aardige notitie geschreven
die dit inzichtelijk maakt (A.E. Bollweg et al., Wat is precisie? [4]). Daarnaast heeft
de Meetkundige Dienst in 1998 een rapport met definities van kwaliteitsbegrippen
gegeven, zoals ze eenduidig binnen geheel Rijkswaterstaat zouden moeten worden
gehanteerd (R.G.W. Dood et al., Kwaliteitsbegrippenhandboek [7]). In deze bijlage
worden geostatistische begrippen beschreven en met eigen voorbeelden
geïllustreerd, getoetst aan genoemde publicaties en toegesneden op de inspectie en
toetsing van waterkeringen en het inwinnen van geo-informatie daarvoor.

A.2 Het stochastisch karakter van meetwaarden
Als een bepaalde waarde herhaaldelijk wordt gemeten, is de uitkomst zelden elke
keer hetzelfde. Metingen zijn behept met meetfouten. Dit is te vergelijken met
een schutter die probeert de roos te raken. Hoe goed hij ook is, zijn schoten zullen
altijd een verdeling laten zien zoals in figuur 46. Als de schutter zeer ervaren is,
verandert wel de spreiding, maar niet de vorm van het patroon. Het patroon ligt in
zijn geheel dichter om de roos, maar toont een soortgelijk karakter.
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figuur 46

Meetwaarden zijn behept met meetfouten en vertonen daarom een zekere spreiding. Dit is te
vergelijken met de verdeling van schoten van een schutter rond de roos. Deze waarden hebben
vaak een normale verdeling. Hierboven zijn duizend waarden afgebeeld, waarbij de
standaardafwijking van de tweedimensionale verdeling 5 centimeter is.

Veel meetwaarden blijken een soortgelijk patroon te hebben. De grootheid die
gemeten wordt, is onveranderlijk, maar het lukt nooit hem exact te meten. De
metingen hebben een wat men noemt toevals- of stochastisch karakter.

A.3 De normale verdeling, standaardafwijking en gemiddelde waarde
De kans op een bepaalde meetwaarde (of op een bepaalde plek van een schot van
een schutter) wordt beschreven door een kansverdeling. Veel waarden met een
stochastisch karakter hebben de zogenaamde normale verdeling. Door een waarde
heel vaak te meten ontstaat een piek rond de gemiddelde waarde, maar er worden
ook waarden gemeten aan weerszijden van dit gemiddelde. Zie de definitie in
§ A.10 en de Handleiding voor de technische werkzaamheden van het Kadaster
[12]. In figuur 47 is een histogram weergegeven van 1000 metingen van een
bepaalde waarde, die als gemiddelde nul heeft. Van elk interval van een centimeter
is geteld hoeveel van de 1000 metingen daarbinnen vielen. Dit histogram laat de
normale of Gaussische verdeling zien. Zouden er oneindig veel metingen worden
gedaan, dan zouden ze de vorm hebben van de groene curve.
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figuur 47

Veel meetwaarden met een stochastisch karakter hebben een normale verdeling. Hierboven is het
histogram van 1000 metingen met een standaardafwijking van 5 centimeter weergegeven. Bij
oneindig veel metingen zouden ze volgens de groene lijn verdeeld zijn. 32% van de metingen valt
buiten het interval [–1σ, 1σ].

De spreiding van de meetwaarden wordt gekarakteriseerd met de
standaardafwijking σ (sigma), de afstand tussen de gemiddelde waarde µ (mu, in
figuur 47 nul) en de buigpunten van de normale kansverdeling. In beide figuren is
de standaardafwijking 5 centimeter. In het geval van een normale verdeling valt
68% van de ‘waarnemingen’ binnen 1σ van het gemiddelde µ. Het percentage van
de meetwaarden dan binnen een bepaald interval valt (geïllustreerd met de blauwe
lijnen in figuur 47), is als volgt:
[µ – 1σ, µ + 1σ]
[µ – 2σ, µ + 2σ]
[µ – 3σ, µ + 3σ]

68%
95%
99,7%

Als men als eis stelt dat waarnemingen maximaal een zekere afwijking mogen
hebben, heeft men het in het algemeen over 3σ. Gebruikelijker is echter het
gebruik van het begrip standaardafwijking, waarbij men zich dus moet realiseren
dat 32% van de metingen erbuiten valt.

A.4 Precisie, standaardafwijking, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Het begrip precisie wordt in het algemeen niet ondubbelzinnig gebruikt, laat staan
het begrip nauwkeurigheid. Precisie wordt gedefinieerd (zie § A.10) als de
spreiding van een stochastische grootheid ten opzichte van het te verwachten
gemiddelde; een maat voor de precisie van een enkele grootheid is de
standaardafwijking σ. Het begrip nauwkeurigheid wordt vaak in plaats van
precisie gebruikt, maar in het vakgebied dat onder meer de statistiek van het
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waarnemen van geo-informatie bestudeert, de geodesie, is ‘nauwkeurigheid’ een
overkoepelend begrip voor precisie en betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid heeft te
maken met de vraag of metingen controleerbaar zijn en of meetwaarden gevoelig
zijn voor onontdekte fouten.
In § A.3 werd besproken hoe de standaardafwijking σ zich verhoudt tot de
verdeling van meetwaarden met een stochastisch karakter. 32% van de
waarschijnlijke meetwaarden overschrijdt de waarde σ. Om die reden wordt in
bepaalde vakgebieden ook wel 2σ als ‘nauwkeurigheid’ gebruikt. Daarnaast
gebruikt men nog wel eens de term ‘maximale fout’, die zou kunnen wijzen op 3σ.
Omwille van het voorkomen van spraakverwarring is het verstandig vaste
definities te hanteren. In § A.10 worden deze geostatistische begrippen geodetisch
verantwoord gedefinieerd en toegelicht.

A.5 Illustratie: een dijk gemeten met laseraltimetrie
Om enkele geostatistische begrippen te illustreren, is een 48 meter lang model
gebouwd van een vier meter hoge dijk. Deze dijk is niet recht en glad: geprobeerd
is hem een natuurlijk hobbelig karakter te geven.

figuur 48

Een model van een waterkering over een 48 meter lang profiel met een kunstmatig gegenereerd
hobbelig karakter en een hoogte van ruim 4 meter. De rode punten zijn de lasermetingen van het
oppervlak. Er worden 20 punten per meter gemeten en de standaardafwijking van de hoogtemeting
is 5 centimeter.

107

Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer

Deze dijk wordt gemeten met laseraltimetrie. In figuur 48 is een profiel getoond
waarbij de laserpuntjes over de dijk getekend zijn. De hoogte-as is sterk uitgerekt.
Er worden 20 punten per meter gemeten en de standaardafwijking van de
hoogtemeting is 5 centimeter, precies de eis die in het kader van AHN-2 en WGL
ook gesteld wordt.
Om een indruk te krijgen van de werkelijke spreiding van de laserpunten, is in
figuur 49 de kruin weergegeven met gelijke assen in hoogte en in lengte langs het
profiel. Te zien is dat de laserpunten zowel boven als onder het werkelijke
oppervlak liggen, een gevolg van de standaardafwijking van de lasermetingen. De
lasermetingen geven dus niet het werkelijke oppervlak weer.

figuur 49

De kruin van het dijkmodel met gelijke assen in hoogte en in lengte langs het profiel. Groen is het
werkelijke (hobbelige) oppervlak, rood zijn de laserpunten. Te zien is dat de laserpunten zowel
boven als onder het werkelijke oppervlak liggen, een gevolg van de standaardafwijking van de
lasermetingen. In blauw is het uit de lasermetingen berekende gemiddelde hoogte per rastercel van
1 meter weergegeven.

Omdat het om een wiskundig model van het dijklichaam en de lasermetingen
gaat, is het mogelijk de exacte hoogte van de dijk af te trekken van de
lasermetingen (of beter gezegd: de lasermetingen zijn gesimuleerd door hun
stochastisch gedrag op te tellen bij het exact bekende dijkmodel). Zie figuur 50. Nu
is het, dankzij het gebruik van een model beter dan ooit in praktijk, mogelijk te
zien wat het stochastisch karakter van de lasermetingen betekent. Zelfs als het
terrein spiegelglad zou zijn (de groene lijn), geven de lasermetingen door hun
beperkte precisie een puntenwolk te zien. Als deze in een histogram zouden
worden getekend, zou een Gaussische curve te zien zijn zoals in figuur 47 (maar
niet helemaal – zie § A.6).
Ook een stuk van het achterland wordt getoond. In figuur 51, ditmaal met de
hoogte-as weer overdreven ten opzichte van de lengte-as, is te zien dat de
laserpunten soms ver boven of onder het feitelijke maaiveld liggen. Hier wordt
geïllustreerd dat de eis van een standaardafwijking van 5 cm niet betekent dat er
geen individuele afwijkingen van bijna 20 cm kunnen voorkomen! Hetzelfde is
zichtbaar in figuur 46, die niet voor niets met dezelfde standaardafwijking van 5
cm is gemaakt. De schutter mist de roos soms op 18 centimeter, ook al schiet hij
met een standaardafwijking van 5 centimeter!
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figuur 50

De laserpunten ten opzichte van het (door het model exact bekende) terreinoppervlak. Ze laten de
stochastische spreiding zien en daarnaast is zichtbaar dat ze meer naar rechts niet meer
gecentreerd zijn rond nul: er is sprake van een systematische fout.

De figuren laten nog enige geostatistische verschijnselen zien, die in de volgende
paragraaf aan bod komen.

A.6 Systematische versus toevallige fouten
De onmogelijkheid om exacte metingen te doen leidt tot meetfouten. De
lasermetingen die hierboven getoond werden, zijn behept met toevallige fouten.
Deze toevallige fout heeft een standaardafwijking van 5 cm.
Dit is echter niet het enige type fout dat in de gesimuleerde lasermetingen in
figuur 51 zit. Deze figuur laat zien dat er meer laserpunten boven dan onder het
terreinoppervlak liggen. Als ze gemiddeld worden per halve meter (de blauwe
trapjes) is duidelijk dat ze gemiddeld boven het oppervlak liggen. De metingen
blijken behalve met de vanzelfsprekende toevallige fout, ook behept te zijn met
een systematische fout. Dit zijn afwijkingen die een relatief langgolvig of
grootschalig verloop hebben en vaak door een functie kunnen worden beschreven.
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figuur 51

Het achterland van de dijk laat door de sterk uitgerekte hoogte-as de hobbeligheid van het terrein
zien (groen). Het is dit terrein dat de laser gemeten heeft, maar de spreiding is duidelijk zichtbaar
(rode punten). Als een hoogteraster wordt berekend door de punten over 0,5 meter te middelen
(blauw), wordt zichtbaar dat er sprake is van een systematische fout.

In figuur 50 is dat ook al te zien. De lasermetingen lijken ten opzichte van het
spiegelgladde terrein naar rechts steeds verder naar boven te gaan en … omdat we
het model zelf gebouwd hebben kunnen we bevestigen dat dit zo is. Bovenop de
toevallige fout met een standaardafwijking van 5 cm is een systematische fout
gesuperponeerd die van 1 cm aan de linkerkant van het profiel lineair oploopt tot 5
cm aan de rechterkant.
Een systematische fout in laseraltimetriedata is verre van denkbeeldig. Niet alleen
kan er een constante fout ontstaan doordat de data onjuist aan het NAP is
aangesloten, maar ook kan de positiebepaling met GPS weglopen en kan het INS
(inertieel navigatiesysteem) zorgen voor het weglopen van de bepaling van de
stand van het vliegtuig. Er is in die gevallen niet sprake van een constante fout,
maar minimaal van een lineaire. Bij het koppelen van naast elkaar gevlogen
stroken wordt dat bijvoorbeeld zichtbaar door een verschil tussen de stroken. Zelfs
als deze vereffend worden, is nog steeds een grondige controle nodig. In het
rapport van de Meetkundige Dienst G.B.M. Brand et al., Precisiebeschrijving
AHN 2002 [6] worden de verschillende bijdragen in de uiteindelijk precisie van
een laseraltimetriebestand beschreven. Men onderscheidt maar liefst vijf
foutsoorten. Zie daarnaast ook G.B.M. Brand et al., AHN+ pilot. Kan het AHN
nog beter? [5]
Systematische fouten kunnen een stochastisch karakter hebben met een,
vergeleken met de toevallige fout, veel langgolviger karakter. In het algemeen zijn
systematische fouten echter niet stochastisch. Daarom kan er in het algemeen ook
geen eis in de vorm van een standaardafwijking aan gesteld worden, maar kan
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worden geëist dat het verschil met de werkelijkheid maximaal een zekere waarde
heeft.
Het bovenstaande maakt duidelijk dat niet alleen een controle noodzakelijk is op
de precisie van de laserpunten, maar ook op de systematische fouten die nog in de
data kunnen zitten. Daarbij helpt het als bekend is waardoor de systematische
fouten veroorzaakt worden, immers, dan kan de functie waaraan de systematische
fout voldoet geschat worden en kan hiervoor makkelijker worden gecorrigeerd,
met een preciezer eindresultaat tot gevolg. (Over de aanpak van de controle zal de
Werkgroep Grootschalige Laseraltimetrie een apart document opstellen, waarbij
mede gebruik gemaakt wordt van de door Rijkswaterstaat AGI ter beschikking
gestelde documenten die daar voor de controle van laseraltimetrie zijn opgesteld.)
Het verschil tussen systematische en toevallige fouten is vooral belangrijk bij het
gebruik van de gegevens. Als je de ligging van het maaiveld of het dijklichaam wilt
weten ten opzichte van het maatgevend hoogwater, het polderpeil of wilt
vergelijken met een eerder gemeten maaiveld of profiel, dan is de systematische
afwijking belangrijk. Als je wilt weten of de kruin is gedaald ten opzichte van de
teen, de kruin een inzinking laat zien of oude waterlopen of archeologische
verschijnselen wilt opsporen, dan doet de systematische fout minder ter zake dan
de toevallige fout.

A.7 Idealisatieprecisie
Bij het specificeren van de vereiste precisie van de hoogte is het verstandig het
begrip idealisatieprecisie in het achterhoofd te houden. Als een individuele
hoogtemeting op de kruin een standaardafwijking van 5 cm heeft, maar de kruin
een zekere hobbeligheid vertoont, bijvoorbeeld een (moeilijk zichtbaar) licht
glooiend verloop van 25 cm of individuele graspollen van 10 cm (niet vreemd voor
grasbekleding), dan is het onzin vast te houden aan de eis van een
standaardafwijking van 5 cm. Het oppervlak wordt ten onrechte als ‘vlak’ met een
standaardafwijking van 5 cm geïdealiseerd als dat wel zou gebeuren.
Dit wordt geïllustreerd in figuur 51. Doordat de hoogte-as is uitgerekt, zijn de
hobbels in het terrein goed zichtbaar. Bij de beschouwing van de laserdata dient
men zich dus te realiseren dat een deel van de spreiding afkomstig is van de
hobbeligheid van het terrein en dus de werkelijkheid weerspiegelt.

A.8 Middelen van laserdata tot een raster
Het werken met de ruwe laserpunten is om meerdere redenen niet handig. Door
de data te middelen naar één hoogtewaarde per rastercel kan een makkelijk aan de
systemen aan te bieden regelmatig raster worden berekend. Dit reduceert ook de
hoeveelheid data aanzienlijk.
Belangrijk is dat door middeling de precisie verbetert. Als n waarden worden
gemiddeld, neemt de precisie met √n toe. In het voorbeeld hierboven: worden 10
laserpunten met een standaardafwijking van 5 cm gemiddeld naar een raster van
een halve meter, dan is in principe de hoogte daarvan met een standaardafwijking
van 1,6 cm bekend.

111

Laseraltimetrie voor waterkeringbeheer

figuur 52

Het dijkmodel uit figuur 48, met daarbij de over 0,5 meter gemiddelde laserpunten. Dit leidt tot
het blauwe getrapte hoogtemodel.

Men moet echter wel in het achterhoofd houden dat deze verbetering alleen geldt
als dezelfde grootheid wordt gemeten. Zowel door de hobbeligheid van het terrein
als in het geval gemeten wordt op een talud, representeert de gemiddelde waarde
niet zo precies de terreinhoogte als zojuist berekend. Dat laten de blauwe trapjes in
figuur 52 en in het detail in figuur 51 duidelijk zien.
Daarnaast laat figuur 51 goed zien dat het stochastische karakter zelfs bij
middeling van 10 waarden nog steeds kan leiden tot een waarde die het
terreinverloop minder goed weergeeft. Sommige blauwe hoogtegemiddelden gaan
omhoog, terwijl het terrein toch echt omlaag gaat. De metingen aan het
teruggekaatste lasersignaal lagen toevallig grotendeels aan één kant van de
spreiding.

A.9 Precisie in ligging
Naast de precisie van de hoogte (z), is ook de precisie in de bepaling van de ligging
van wat gemeten is belangrijk: de planimetrie (x, y). Net als bij de hoogteprecisie
kan hierbij onderscheid gemaakt worden tussen een systematische fout en een
stochastische fout. Deze laatste is in het algemeen nauwelijks te bepalen. De
individuele laserpunten hebben een zekere plaatsbepalingsfout die buitengewoon
lastig te bepalen is. In het algemeen gaat het bij ligging echter om de precisie in de
bepaling van de ligging van langgerekte structuren en daarbij middelt de
stochastische fout uit. Dit geldt bijvoorbeeld bij de bepaling van een kniklijn als de
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kruinlijn. De bepaling van de ligging daarvan kan behept zijn met een
systematische fout. Deze systematische fout is in het algemeen niet normaal
verdeeld en derhalve kan men er niet over spreken in termen van
standaardafwijking. Aan de andere kant kan men van een groot aantal objecten de
fout in ligging controleren met bijvoorbeeld terrestrische metingen en van de zo
bepaalde lijst verschillen een standaardafwijking bepalen. Dit is een nuttige
benadering. In het algemeen specificeert men de maximale planimetrische fout,
die op soortgelijke wijze bepaald kan worden, zonder dat daarvoor een normale
verdeling noodzakelijk is.
In het algemeen kan een hoge precisie in planimetrie alleen worden behaald met
controlepunten in het terrein: stand- en plaatsbepaling met INS en GPS is
daarvoor niet voldoende.
De planimetrische precisie kan ook worden uitgedrukt in de relatieve precisie. Dit
is het geval bij de GBKN. Het gaat daarbij om de precisie in de bepaling van de
ligging van twee objecten ten opzichte van elkaar, dus niet in absolute zin. De
GBKN specificeert geen absolute precisie. De genoemde relatieve precisie is
gebaseerd op het verschil in bepaling van twee locaties. Als de bepaling van de
ligging van elke locatie behept is met een toevallige fout van 20 cm, is de relatieve
precisie in ligging √2 maal zo groot, dus 28 cm, zoals in het geval van de GBKN
voor het stedelijk gebied.

A.10 Kwaliteitsbegrippen
De hierboven genoemde geostatistische begrippen worden als volgt gedefinieerd.
Bij de definities is gebruikgemaakt van het Kwaliteitsbegrippenhandboek [7] en
ook de Handleiding voor de Technische Werkzaamheden van het Kadaster
(HTW) [12] is geraadpleegd, maar de toelichting is op sommige punten specifieker
of uitgebreider.
Betrouwbaarheid
Controleerbaarheid van metingen (of gegevens in een dataset) en de gevoeligheid
van het eindproduct voor onontdekte fouten.
Fout
Het verschil tussen een gemeten waarde en de werkelijke waarde.
Kwaliteit
Het geheel van de navolgende begrippen die van toepassing zijn op de
kwaliteitsbeschrijving van een product.
Nauwkeurigheid
Een overkoepelend begrip voor het totaal van precisie en betrouwbaarheid. Het is
dus een begrip en niet zozeer één kwantificeerbare grootheid.
Normale verdeling
Veel waarden met een toevals- of stochastisch karakter hebben de zogenaamde
normale verdeling of verdeling van Gauss-Laplace. Door een waarde heel vaak te
meten ontstaat een piek rond de gemiddelde waarde, maar er worden ook waarden
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gemeten aan weerszijden van dit gemiddelde. Zie figuur 47 en § A.3. De normale
verdeling laat zich beschrijven door

% % x $ µ (2 (
f (x) =
exp'' $ 12 '
* ** ,
2
2"#
& & # ))
1

waarbij µ de gemiddelde waarde en " de standaardafwijking van de meetwaarde
x is.

!
Onzekerheid

!

! Niet gebruiken.

!

Precisie
Spreiding van een stochastische grootheid ten opzichte van het te verwachten
gemiddelde, bijvoorbeeld de gevoeligheid van een resultaat voor toevallige
afwijkingen (bijvoorbeeld als gevolg van meetruis) in de waarnemingsgrootheden.
De precisie wordt beschreven door een covariantiematrix. Een maat voor de
precisie van een enkele grootheid is de standaardafwijking " .
Relatieve precisie
De precisie van stochastische grootheden ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld de
precisie in de bepaling van de onderlinge ligging!van meetpunten. Dit is niet
hetzelfde als de toevallige fout: die beschrijft maar één punt. De GBKN hanteert
het begrip relatieve precisie om de precisie van de ligging van twee punten ten
opzichte van elkaar te beschrijven. De relatieve precisie is te beschouwen als de
precisie in de afstand oftewel het liggingsverschil tussen twee punten. Als de
ligging van beide punten afzonderlijk een precisie heeft van " , is de relatieve
precisie daarom 2" . Wat de relatieve precisie met de toevallige fout gemeen
heeft, is dat de systematische fout buiten beschouwing blijft.

!

Residu
! tussen een gemeten waarde en een berekende waarde.
Verschil
Root mean square

#

RMS =

n

2

(xi " xo )

i =1

n

Spreidingsmaat. RMS is de spreiding ten opzichte van een bepaalde gekozen
waarde x0 (synoniem: kwadratisch gemiddelde).
!

Standaardafwijking
"=

!

$

2

n
i=1

(x i # x )

(n #1)

Spreidingsmaat. De standaardafwijking " (synoniem: standaarddeviatie) is de
spreiding ten opzichte van het gemiddelde x . Het is een maat voor de precisie van
een enkele grootheid. De variantie is " 2 .

!

!
!
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Stochastisch karakter
Als uit een reeks meetwaarden de grove en systematische fouten worden
verwijderd, resteert een reeks met een willekeurig of toevallig karakter. Dit is
inherent aan het waarnemen of meten. De meetwaarden hebben een stochastich
karakter; ze zijn verdeeld volgens een kans- of waarschijnlijkheidsverdeling. De
normale verdeling is een veel voorkomende kansverdeling (zie aldaar).
Systematische fout
Systematische fouten zijn fouten die door een nader te bepalen functie kunnen
worden beschreven.
Toetsing
Objectieve, rekenkundige beoordeling of waarnemingen voldoen aan het
(mathematisch) model.
Toevallige (random) fout
Een fout waarvan de waarde statistisch onafhankelijk is van voorgaande of latere
waarden.
Validatie
Onafhankelijke controle van een waarde/resultaat.
Variantie
Het kwadraat van de standaardafwijking.
Verwachtingswaarde
Een reeks meetwaarden centreert zich in het algemeen rond het midden van zijn
kansverdeling: de verwachtingswaarde µ.
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Bijlage B

Begrippen
In deze bijlage worden enige begrippen met betrekking tot geografische data
toegelicht. Zie voor kwaliteitsbegrippen als precisie en systematische fout § A.10.
Bemonsteringsafstand
Afstand tussen twee metingen van bijvoorbeeld de hoogte van een dijk of een
profiel. Door het meten wordt de continue hoogte als het ware bemonsterd. Het
doel van bemonsteren is het oorspronkelijke signaal vast te leggen en zo goed
mogelijk te kunnen reconstrueren. In de waterkeringwereld roept ‘bemonsteren’
vooral associaties op met fysieke monsters van de ondergrond, vandaar dat het
misschien beter is van (meet)puntafstand te spreken.
Bemonsteringsinterval
Afstand in ruimte of tijd tussen twee metingen oftewel monsters van een continu
signaal. Engels: sampling distance resp. frequency.
Bilineaire interpolatie
Als hoogtemetingen zijn gemiddeld naar een raster (met alle voordelen van dien,
zie onder ‘middeling’), is er één hoogtewaarde per rastercel beschikbaar. Als de
hoogte op een willekeurig punt moet worden berekend, moet daarvoor gekeken
worden naar de omringende bekende hoogtewaarden. De hoogte kan
geïnterpoleerd worden door te kijken naar de dichtstbijzijnde bekende waarde
(‘nearest neighbour’), maar ook lineair worden geïnterpoleerd. Omdat het over
interpolatie in twee dimensies gaat, spreekt men van bilineaire interpolatie. (Er
bestaat overigens ook nog bicubische interpolatie.)
In figuur 53 zijn 20 laserpunten per meter gemiddeld naar een raster van 50 cm.
Per 50 cm is één hoogte beschikbaar (de blauwe bolletjes). Voor een hoogte op een
willekeurige plek zou men kunnen kijken naar de dichtstbijzijnde bekende waarde.
Daardoor suggereer je niet meer informatie dan er feitelijk is. Deze nearest
neighbour-interpolatie komt feitelijk neer op het maken van een hoogtemodel met
trapjes: de blauwe lijn in figuur 53. Voor de rasterdata is echter de originele data
gebruikt en die lag op een helling, dus het is aannemelijk voor de hoogte op een
willekeurig punt de waarde te nemen lineair tussen de beide rasterhoogtewaarden
in: lineaire interpolatie (de zwarte lijn).
Bij laserdata gaat het om data in het vlak, terwijl figuur 53 ter demonstratie in één
dimensie was. Daarom spreekt men over bilineaire interpolatie in plaats van
lineaire interpolatie. De werkwijze is analoog aan het berekenen van het
hoogteraster uit de originele data, zoals in figuur 54.
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figuur 53

Het dijkoppervlak is in de figuur gemeten met 20 laserpunten per meter, met elk een
standaardafwijking van 5 cm. Deze worden per 0,5 meter gemiddeld, waardoor een hoogteraster
ontstaat. Voor de hoogte tussen deze rasterpunten in kan men de dichtstbijzijnde bekende waarde
nemen (nearest beighbour) of lineair interpoleren.

Grid
Engelse term voor raster.
Herbemonsteren
Het berekenen van een raster met zekere rastergrootte uit een raster met een
andere rastergrootte. De rastergrootte is feitelijk de bemonsteringsafstand. Als het
gaat om het berekenen van een raster uit onregelmatig verspreidde data, spreekt
men eerder van interpoleren.
Middeling (voor de berekening van een rasterbestand)
De ruwe lasermeetpunten liggen niet op een raster, maar onregelmatig, en het zijn
er vele per vierkante meter. Hieruit kan door middeling voor elk punt van een
regelmatig raster een gemiddelde hoogte worden berekend. Zie figuur 53 en
figuur 54. De invloed van de puntruis vermindert hierdoor. De middeling vindt op
een geavanceerde manier plaats, waarbij onder meer wordt gewogen met de
afstand van een laserpunt tot het midden van de rastercel. Zie bijvoorbeeld § 2.3.1
in R.M. van Heerd et al., Productspecificatie AHN 2000 [9].
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figuur 54

De laserpunten (zwarte bolletjes) worden geïnterpoleerd naar een raster of grid (de kruisjes) door
een middeling die gewogen is met hun afstand tot het rasterpunt (© Rijkswaterstaat AGI).

Nadirfoto
Foto die gemaakt wordt naar het voetpunt of nadir, in dit rapport vanuit een
vliegtuig of helikopter. Zie bijvoorbeeld figuur 55. De foto wordt weliswaar naar
beneden genomen, maar het is nog niet mogelijk erin te meten. Daarvoor moet
het beeld georthorectificeerd worden. Zie aldaar.

figuur 55

Een optisch beeld recht naar het voetpunt (nadir) genomen. Objecten met een zekere hoogte aan
de randen van het beeld vertonen omvalling (© Fugro Inpark).
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figuur 56

Omvalling en ‘true ortho’. Links: doordat niet loodrecht naar beneden gekeken wordt, vallen gebouwen om in de kijkrichting. Geografisch liggen dak en plint op hetzelfde punt, maar in het beeld
verschuift het dak. Dit kan op dezelfde manier worden gecorrigeerd als terreinvertekeningen (orthorectificatie), maar daarvoor zijn hoogtegevens van de bebouwing nodig en bovendien beeldinformatie van het afgedekte stuk terrein. Het resultaat is het beeld rechts. (© K. Yamada en M.
Oda, Japan)

Nearest-neighbourinterpolatie
Interpolatie waarbij de dichtbijzijnde bekende waarde wordt genomen. Zie bij
bilineaire interpolatie.
Omvalling
Het verschijnsel dat objecten die boven het terrein uitsteken, zoals bebouwing, een
verplaatsing naar de buitenkant van het beeld krijgen, doordat er vanuit het
camerastandpunt schuin tegenaan gekeken wordt. In figuur 57 is steekt punt 2
boven het terrein uit. Door de schuine kijkhoek komt hij in het beeld op dezelfde
plek terecht als een punt dat op het terrein op punt 2’ ligt. Het stuk tussen 2 en 2’
wordt door het object afgedekt. In een foto ligt de dakgoot niet boven de plint van
een huis, maar is verschoven, hetgeen de interpretatie van de foto’s bemoeilijkt. In
figuur 55 is dit enigszins te zien, in figuur 56 in sterke mate.
Omvalling is te beperken door een grote vlieghoogte en een smalle vliegstrook,
wat in het algemeen het beeld duurder maakt. Omvalling is te corrigeren door het
vervaardigen van een ‘true orthofoto’. Bij orthorectificatie (zie aldaar) wordt de
plint met behulp van een terreinmodel op de juiste geografische locatie in het
beeld geplaatst, maar de dakgoot schuift mee. Alleen als voor de dakgoot een
aparte correctie wordt gemaakt, doordat ook de hoogte van alle objecten bekend is,
kan deze boven de plint worden afgebeeld. Men spreekt dan van ‘true ortho’. Als
het terrein dat achter het object schuil ging zichtbaar moet worden gemaakt, moet
er een extra beeld beschikbaar zijn dat vanuit een andere positie is genomen. Dit
wordt geïllustreerd in figuur 56.
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figuur 57

Omvalling en orthorectificatie. Zie de toelichting bij die begrippen.

Orthofoto
Foto die gecorrigeerd is voor verplaatsingen als gevolg van het camerastandpunt
en hoogteverschillen. Een orthofoto bevindt zich in een geografisch
coördinatenstelsel en kan zonder problemen over een kaart of geografische data
gelegd worden (in een GIS bijvoorbeeld).
Foto’s (vrijwel) recht naar beneden genomen (nadirfoto’s) zijn nog geen
orthofoto’s. Niet alleen moeten ze eerst in het coördinatenstelsel gebracht worden,
ook bevatten ze vertekeningen. Zie figuur 57. Objecten die niet pal onder het
vliegtuig liggen worden vanuit het camerastandpunt schuin bekeken. Als het
terrein niet vlak is, betekent dat dat ze zich op de fotografische plaat naar binnen
(als ze relatief laag liggen) of buiten (als ze relatief hoog liggen) verplaatsen. De
punten 1, 2 en 5 in figuur 57 komen in de foto op de plek waar ze horen. Punt 4
ligt hoger dan 1, 2 en 5 en wordt daarom afgebeeld in de richting van de zichtlijn:
op 4”, terwijl zijn geografische positie 4’ is. De verplaatsing wordt groter naarmate
het punt verder naar de rand van het beeld ligt.
Uit een nadirfoto kan een orthofoto worden vervaardigd door voor elk punt een
correctie toe te passen voor de hoogte van het terrein. Als de terreinhoogte van
punt 4 bekend is, kan een verschuiving worden toegepast zodat het punt in plaats
van op 4” op 4’ terecht komt. In figuur 58 is dit gebeurd met figuur 55. In het
algemeen wordt het beeld vervolgens nog in een geografisch coördinatenstelsel
gebracht, waardoor het in bijvoorbeeld een GIS onder andere data kan worden
gelegd. Het beeld in figuur 58 is gedraaid om de bovenkant naar het noorden te
laten wijzen.
Orthofotomozaïek
Een tot een oppervlak ‘aan elkaar geplakte’ reeks orthofoto’s. De orthofoto’s
moeten daarbij ook radiometrisch en op kleur gecorrigeerd zijn om geen
scheidingslijnen en kleurverschillen te zien.
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Orthorectificatie
Het proces om uit nadirfoto’s en een terrein- of hoogtemodel orthofoto’s te
berekenen: zie aldaar.

figuur 58

De foto uit figuur 55 is hier georthorectificeerd. Alle punten zijn voor de verplaatsing als gevolg
van de terreinhoogte en de zichtlijn gecorrigeerd. Dit heeft tot gevolg dat er gaten vallen in het
beeld. daarnaast is het beeld op het noorden gericht. (© Fugro Inpark).

Planimetrie
Betreffende het vlak: x en y, in tegenstelling tot de hoogte z. De planimetrische
precisie is bijvoorbeeld de precisie in de bepaling van de ligging in x en y.
Raster
Een verdeling van een oppervlak in punten die op gelijke afstand liggen. Engels:
grid. Equidistant raster: de punten hebben in beide coördinaatrichtingen dezelfde
afstand.
Resampling
Engelse term voor herbemonsteren. Zie aldaar.
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