
 

Visualiseren van Sensordata 
 
Het visualiseren van luchtkwaliteitssensordata met ArcMap 10.3 
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Sensordata 

• Ruimtelijk: sensoren hebben een locatie (coördinaten) 
 
 

• Dynamisch: Meten gedurende een tijdsperiode 
 
 

• Om sensordata goed te visualiseren wil je dus een ruimte-tijd visualisatie 



Tijdsvisualisatie 

• Monmonier (1990) onderscheidt drie typen ruimte-tijdsweergaven die het 
meest gebruikt worden: 



Tijdsvisualisatie (1):Dance Maps 

Minard’s kaart van de Franse invasie van Rusland 



Tijdsvisualisatie (2): Chess Map 



Tijdsvisualisatie (3):Change Map 

 



Tijdsvisualisatie (4): Computer Graphics 

• Met behulp van Computer Graphics kan het aspect tijd beter 
gevisualiseerd worden 
 

• Map Animation 
 

• Temporal Scroll Bar 
 

• In deze presentatie is gekozen voor de Temporal Scroll Bar 
 



Stappenplan voor de visualisatie 

 



Stap 1: De Data 

• Data afkomstig van website 
LML 
 

• Shapefile in ArcMap geladen 
 

• Selectie gemaakt van 
Amsterdam en omstreken 
 

• Belangrijk dat tijd een field is! 
 
 
 
 



Stap 2: Interpoleren 

• Interpoleren:  ’berekenen’ waarde op een onbekende locatie op basis van 
een serie bekende locaties. 
 

• Inverse Distance Weigting: alle punten tellen mee, maar de punten die 
dichterbij liggen tellen zwaarder dan afgelegen punten 
 

• Als je de data zo interpoleert, maakt hij een gemiddelde interpolatie 
 

• Niet van de verschillende tijdstippen 
 

• Features selection Iterator:  timefield 
 

• Daarna IDW toepassen 
 

• Door %n% achter outputfile te plaatsen maakt hij 24 verschillende 
kaarten! 
 
 



Stap 2: Interpoleren (2) 



Stap 3: Combineren Rasterkaarten 

• Nu hebben we 24 rasterkaarten, en nu? 
 

• Mosaic Dataset 
 

• Orgineel bedoeld voor het aan elkaar plakken van kaarten 
 

• Plakt nu alle rasterkaarten als het ware achter elkaar 
 
 



Stap 3: Combineren Rasterkaarten (2)  



Stap 4: Tijdsdimensie toevoegen (1) 

• We krijgen echter alleen nog maar de eerste kaart te zien 



Stap 4: Tijdsdimensie toevoegen (2) 

• Tijdvariabele maken in de Attribute Table van de Mosaic Dataset 



Stap 4: Tijdsdimensie toevoegen (3) 

• Enable time on layer om de time slider te kunnen openen: 



Eindresultaat 
 
Een interactieve kaart van geïnterpoleerde sensordata (filmpje) 
 



Alternatieve weergave: Clock Diagram 

 



Vraagstukken 

• Shapefiles automatisch gegenereerd of moeten die ook zelf gemaakt 
worden? 
 

• Format waarin data wordt aangeleverd is belangrijk 
 

• Kunnen er RIVM modellen op deze analyse worden toegepast voor een 
nauwkeurigere interpolatie? 
 
 
 
 
 
 


