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FAIRMODE

• Het Europese “Forum for Air quality Modeling (FAIRMODE)” werd in 2007 gelanceerd als een 

gezamenlijk initiatief van het Europees Milieuagentschap (EEA) en het Gemeenschappelijk 

Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie. Het forum wordt momenteel 

voorgezeten door het JRC. 

• Er zijn deelnemers uit praktisch alle landen in de EU (+UK+NO), waarvan circa 10 actief.

• Het doel is om luchtkwaliteitsmodelleurs en -gebruikers samen te brengen om het 

geharmoniseerde gebruik van modellen door de EU-lidstaten te bevorderen en te ondersteunen, 

met de nadruk op de toepassing van modellen in het kader van de Europese 

luchtkwaliteitsrichtlijnen.

• https://fairmode.jrc.ec.europa.eu

https://fairmode.jrc.ec.europa.eu/
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FAIRMODE CT6

Op de FAIRMODE-bijeenkomst in Berlijn (2020) kwam het 
onderwerp sensornetwerken aan de orde. Besloten is om dit 
onderwerp in de roadmap voor 2020-2022 op te nemen als 
onderwerp “Benchmarking”, CT6.

• Uitwisseling van mogelijke concepten en best practices over de 

integratie van sensornetwerkgegevens in methoden voor het in 

kaart brengen van de luchtkwaliteit.

• Onderzoeken hoe luchtkwaliteitsmodellering kan bijdragen aan de 

exploitatie en validatie van een luchtkwaliteitssensornetwerk.

• https://fairmode.jrc.ec.europa.eu/activity/ct6

https://fairmode.jrc.ec.europa.eu/activity/ct6
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Benchmark

• Gebruik gegevens van goedkope sensoren in Nederland die 
PM2.5 leveren, type Nova SDS-011.

• Sinds januari 2021 worden sensorgegevens per uur, officiële 
gegevens en modelresultaten in realtime aan de 
deelnemers verstrekt.

• Alle geïnteresseerde FAIRMODE-deelnemers kunnen deze 
gegevens gebruiken om te werken aan:
- Selectie en kalibratie van sensoren;
- Individuele sensoren / netwerk;
- Datafusie/-assimilatie.

https://sensors.rivm.nl/
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• Datafusie/data fusion is het proces waarbij meerdere 
gegevensbronnen worden geïntegreerd om meer consistente, 
nauwkeurige en bruikbare informatie te produceren dan door 
een individuele gegevensbron wordt geleverd. (Wikipedia)

• De verwachting is dat “data fused” gegevens informatiever zijn 
dan de oorspronkelijke invoer. 

• Er zijn verschillende methoden voor data fusion.

Een voorbeeld is als je een set officiële concentratiemetingen in een 
gebied hebt, een kaart hebt van geschatte concentraties in dat 
gebied en je ook nog andere gegevens hebt, bijvoorbeeld 
sensordata. Hoe kun je de in meer of mindere mate onzekere 
gegevens verantwoord samenvoegen tot een gecombineerd 
resultaat?

Tussendoor: Data fusion?



Analyse and verwerking

• Niet alle betrokken organisaties hebben op alle aspecten van de benchmark 
meegedaan. 
• Voor de benchmark hebben drie organisaties, INERIS (FR), ISSeP (BE) en RIVM, de 

gehele keten doorlopen van
• opschonen (welke sensoren zijn bruikbaar?)
• kalibreren/analyseren (welke correcties toepassen) 
• combineren van de beschikbare gegevens (data fusion) 

• Het Belgische VITO kijkt naar de data fusion van de resultaten van de andere drie. 



Analyse and verwerking

• Categorieën van 
sensorwaarnemingen: 
clustering op basis van afstand 
tussen sensoren, typologie en 
seizoen.

• Schat lokale correctiefactor en 
interpolatie door kriging.

• Later: SESAM-tool (datafusie 
met SENSORs for Air quality
Mapping) toepassen: fusie van 
sensorgegevens en officiële 
kaart rekening houdend met 
onzekerheden.

• Metingen op referentiestations 
worden gebruikt om 
geïnterpoleerde PM2.5 voor 
het gebied te produceren. 
Interpolaties gebeuren met 
behulp van de DIVA-tool.

• Geselecteerde sensormetingen 
worden vergeleken met op 
dezelfde locatie geplaatste 
geïnterpoleerde 
referentiewaarden

• Sensorwaarden worden 
gecorrigeerd met behulp van 
lineaire fits.

• Methodiek voor het detecteren 
van uitschieters op basis van de 
laagste/hoogste sensoren.

• Zoek naar sensoren in de buurt 
van de referentiestations en 
schat vervolgens de lokale 
correctiefactor en het 
interpolatiecorrectieveld.

• Datafusie door Bayesiaanse
weging van sensorgegevens en 
officiële kaart, rekening 
houdend met onzekerheden.



Resultaten vergelijken?

• We hebben in vergelijkende tests veel resultaten uit verschillende analyses, wat nu?
• We kennen de werkelijke "echte" concentraties op de (meeste van de) locaties van de 

sensoren niet, dus we kunnen de kwaliteit van verschillende algoritmen niet op een 
simpele manier testen.

• Als alternatief kunnen we “synthetische” sensoren genereren om methoden te testen.
• Het is essentieel om rekening te houden met alle chaotische aspecten van sensoren.

• Het RIVM heeft samen met de partners in CT6 een methode ontwikkeld om het gedrag 
van sensoren in het veld te gebruiken als basis van synthetische sensoren met 
hetzelfde gedrag als echte sensoren.

• Er is synthetische data gemaakt voor 10 t/m 19 januari 2022.
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Resultaten
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Analyse RIVM

1. Alle uren en
sensoren
(~465000).

2. Gemiddelden per 
sensor (~2100).

3. Histogrammen
met verschillen.

3

3

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

-20  -10     0.   10    20

-20  -10     0.   10    20

0 
   

   
10

   
   

20
   

   
30

   
   

40
0 

   
   

10
   

   
20

   
   

30
   

   
40

Kalibratie vermindert het systematische
effect van omgevingsomstandigheden op 
de prestaties van de sensoren. Het 
verandert weinig aan de willekeurige ruis.



RIVM

• De in FAIRMODE ontwikkelde Targetplot is 
ingewikkeld, maar in het groen is goed J

• De resultaten van INERIS en het RIVM laten 
vergelijkbare structuren zien.

• De resultaten van ISSeP zijn voor 10-16 januari 2022.
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Vergelijken met de Targetplot

INERIS

ISSeP



• De in de benchmark toegepaste algoritmen kunnen 
blijkbaar redelijk goed corrigeren voor de invloed van 
de omgeving op de prestaties van de sensoren.

• De substantiële random/willekeurige onzekerheid van 
de SDS011 kan niet worden gecorrigeerd.

• Met synthetische sensoren kunnen we de willekeurige 
onzekerheden van de sensordata veranderen.

• Wat is het effect als de willekeurige onzekerheid van de 
SDS011 met 50% wordt verminderd.
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Aanpassen random ruis
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Conclusies 1/2

• Benchmarking is een belangrijke stap in het afstemmen en vergelijken van 
resultaten van verschillende benaderingen bij het inzetten van goedkope 
sensornetwerken.

• Het belang van data opschonen, omgaan met onzekerheid, interpolatie en 
kalibratie is duidelijk en wordt verder onderzocht.

• Verschillende methodes worden geïmplementeerd en getest.

• Voldoende realistische synthetische sensordata kunnen worden 
geconstrueerd en deze zijn nuttig voor een objectieve toetsing van 
verwerkingsalgoritmen voor sensordata.

• Met behulp van synthetische sensordata is het mogelijk om verschillende 
karakteristieken van de sensoren te onderzoeken.
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Conclusies 2/2

• De algoritmen die worden toegepast in de benchmark kunnen in 
grote mate corrigeren voor de invloed van omgevingsomstandig-
heden op de prestaties van de SDS011 PM2.5-sensoren.

• De SDS011-sensor heeft een grote willekeurige onzekerheid die 
niet kan worden gecorrigeerd door netwerkkalibratie.
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Veel sensoren zijn goed voor gebruik in kaarten, DF/DA.
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Volgende stappen

• De testperiode verlengen tot (minimaal) één 
maand.

• Analyse van de verschillen in aanpak.

• De resultaten van de gekalibreerde sensordata 
zullen gebruikt worden in verschillende data 
fusion algoritmen (INERIS, ISSeP, VITO, RIVM, …).

• De resultaten en aanbevelingen worden 
gepresenteerd in een rapport en een publicatie.



Vragen?
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