Ruimtelijke Analyse en GIS L (GEO2-4206);EINDTOETS 200b
B acheloropleidingAardwetenschappen
20 april 2005,13:00- 16:00.
N.B.: U moet alle vragen beantwoorden.
Tekeningenen grafi.ekenkunnen uw antwoordenverhelderen.
1. Beschrijfin het kort de basisprincipesvan de volgenderekenoperatieszoals
bij Map Algebra/PORasterworden gebruikt:
a Lineaire regressieop gridcelwaardenvan verschilendeoverlays,
b window-operatiesop gridcelwaardenvan een enkervoudigoverlay,en
c LDD operaties
Leg uit, met gebruik van een eenvoudigflowchart, hoe u met pcRaster
eenkaart van Europa zou makenwaarop de te verwachtenveranderingin
het voor'komenvan indicatorvlindersoortenals functie van klimaatsverandering wordt voorgesteld.
Geefeen lijst van de benodigdebasisgegevens
op.
2. Beschrijf de rol van (a) metadataen (b) een statistischefoutenanalysein
het opzetten en gebruik van een hydrologischdatabestandsysteemvoor
Nederland.
3. Het kabinet besluit om2.2 miljard euro uit te trekken voor ,,ruimte voor
rivieren". Er moet onderzoekworden gedaannaar hoe de sed.imentatiesnelheidin een uiterwaardengebied
van de Lek verandert na infrastructurele maatregelen(verlagenvan zomerdijkenen verbredenvan restgeulen).
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Er is llechis*g"ta o* in totaal 100 sedimentatie-metingente verrichten
(dit gebeurt d.m.v. slibmatten plaatsen en sedimenti" *"gun na een
overstroming). Deze moetenworden verdeeldover d.eruimte (het betreffendeuiterwaardengebied)en de tijd (tweemeetronden:een overstroming
voordat de maatregelenzijn genomen,een erna).
a hoe kies je meetlocatiesuit het betreffendegebied? Geef hierbii, zo
mogelijk en waar relevant,expliciet aandachtaan:
- de meetschaalvan de te onderzoekenvariabelen
en de aard van
de relatie hiertussen
- bemonsterings-schema
- parametriscf,versusparameter-vrijemethoden,
- onderscheidendvermogen
- hoe je na het verzamelenvan de gegevensdeze
statistisch gaat
analvseren,
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b hoe verdeelje de metingenover de perioden (voor en na het nemen
van infrastructurelemaatregelen)?Beargumenteer.
c kies je in de tweedeperiode de monsterlocatiesop dezelfdelocaties
als in de eersteperiode,of kies je anderelocaties?Beargumeneer.
d Stel dat we het effectvan vegetatiestructuureven kunnen vergeten,
dat je in de tweedemonsterperiodedezelfde(50) locaties hebt gekozen als in de eerste,en dat de standaarddeviatievan waargenomen
verschillentussen aoor en na l0 (kglm2) is, hoe groot is dan het
onderscheidendvermogen(l - B) om een verschil van tenminste 5
kmf m2 slib aan te tonen tussenuooren na de infrastructurelemaatregelen?
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a Hierbovenstaan drie verschillenderuimtelijke steekproeven,X, Y en
Z, elk met steekproefomvang
zestien,weergegeven.Elke steekproef
is met een anderesteekproefstrategieuitegevoerd. Benoem de drie
steekproefstrategie€n,
enleg kofi uit hoe elk van de steekproeventot
stand is gekomen.
b Geef voor de eerstesteekproefstrategie(X) aan wat de voor- en nadelenzijn van dezestrategieten opzichtevan de overigetwee strategiedn,zowelin praktisch als in statistisch opzicht.
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c Bovenstaandestrategieennegerenelke voorkennisvan het te onderzoekengebied. Geef aan welke voorkennisvan nut kan zijn om je
steekproefstrategieop af te stemmen,wanneerje doel nog steedsis
om iets te zeggenover (b.v. het gemiddeldevan een variabeleover)
het gehelegebied, en hoe je de steekproefstrategiehierop aan kunt
passen.
d leg gedetailleerduit hoe je te werk gaat om in een veldwerk gebied
volledig aselectmeetlocatieste kiezen.
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