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VOORWOORD

Dit Ishet verslag van het leeronderzoek dat we gedaan hebben inhet
kader van een 3-maandsdoctoraalvak Bodemkunde enGeologie -Remote
Sensing -bijMichel Mulders.Het onderzoek isgedaan ophet Kleuren
Grafisch Systeem van de LUW met beeldmateriaal van het Mendoza-project
van het ICW.

Onze begeleider wasMassimo Menenti van het ICW. Ondanks zijn vele
bezigheden had hijaltijd tijd voor ons.Verder hebben we assistentie
gekregen van Suzanna Azzali, Bas Bouman enGerrit Epema.

NOTA/1816

INLEIDING

Het gebied dat we bekeken hebben ligt nabij SanMartin inde provincie
Mendoza, Argentinië. De geografische ligging isongeveer 68°WL en
33°ZB. Het gebied isvlak enwordt doorsneden door deRioMendoza en
deRioTunuyân.De bodems variëren van 'sandy loam'en 'loamy sand'
tot 'sand'. Het klimaat isaride met een neerslag van ongeveer 180mm
per jaar,wat voornamelijk valt tussen december enmaart. Hierdoor is
de natuurlijke vegetatie miniem enmoet er geïrrigeerd worden om landbouw tekunnen bedrijven. Het geïrrigeerde areaal beslaat ongeveer
250000 ha.Het bedrijfsoppervlakvarieert maar isover het algemeen
groot tot maximaal 250 ha.De percelen liggen aaneengesloten en
beslaan vaak een tertiair vak.
Het directe visuele effect van irrigatie isdat het verschil veroorzaakt invegetatie tussen geïrrigeerde enniet geïrrigeerde arealen,
en inhet vochtgehalte van de bodem. Bovendien zullen landbouw arealen
zich onderscheiden van niet landbouwgebieden door de grondbewerking.
Het indirecte effect van irrigatie isde verzouting van de bodems
doordat zouten aangevoerd worden, enerzijds door het irrigatiewater en
anderzijds door de capillaire opstijging die vergroot wordt door de
stijgingvan het grondwater.
Het aantal gewassen dat verbouwd wordt isbeperkt. De druiventeelt
voor wijn ishet belangrijkste. Dit wordt zowel op deFranse als op
Italiaanse percola manier gedaan. Andere, minder belangrijke boomgewassen zijn olijven, perziken en abrikozen. Alfalfa ishet tweede
gewas enwordt gebruikt voor het vee.Van deeenjarige gewassen die
verbouwd worden zijn uien, knoflook, wortels en aardappels demeest
voorkomende.
De doelstelling van ons onderzoek bestaat uit drie elementen. Ten
eerste willen we onzekennis vergroten met betrekking tot remote
sensing inhet algemeen en daarbij praktische vaardigheden opdoen door
tewerken op een Kleuren Grafisch Systeem (KGS). Ten tweede willen we
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TM- enMSS-beelden kwantitatief met elkaar vergelijken op grond van
textuur en classificatie.Ten derde willen we een bijdrage leveren aan
het wetenschappelijk onderzoek ophet ICW.

Probleemstelling: 'Watzijn deverschillen tussen deMSS-ende TMbeelden vanNendozamet betrekking tot de textuuranalyse en de classificatievolgens 'Minimum
Distance toMean' en hoe zijn deverschillen te
verklaren?'

De inhoudsopgave is een afspiegeling van onzewerkwijze, hoewel we
diverse malen handelingen moesten herhalen om gegevens te corrigeren
en aan tevullen.Wijhebben twee thema's onderscheiden, teweten de
textuuranalyse en de classificatie.Het beeldmateriaal dat we bij de
thema's gebruikt hebben verschilt opeen punt.Alleen bij de classificatie isgebruik gemaakt van voor reflectie gecorrigeerde beelden. Bij
de textuuranalyse was dit niet nodigvoor een gelijkwaardigevergelijking. Tot slot worden de resultaten van beide deelonderzoeken*'vergeleken.
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2. MATERIAAL

Definities:
band

opname kanaal met specifieke bandbreedte;

digitaal beeld

digitale gegevens van een (spectraal) band;

opname

verzameling van digitale beelden van een satelliet op
een tijdstip;

visueel beeld

een op een beeldscherm zichtbaar gemaakt digitaal
beeld;

beeldmateriaal

verzameling van alle digitale gegevens optape.

2.1. B e s c h i k b a r e middelen

Voor het onderzoek isgebruik gemaakt van 'Computer Compatible Tapes',
CCT's,waarop deMSS-enTM-opnamen van Landsat 4 en 5 vastgelegd
waren.VanMSS waren opnamen beschikbaar van augustus 1984, februari
1985 enmaart 1986.Van TM alleen een opname van januari 1986.Hoewel
alle banden aanwezigwaren zijn slechts demeest relevante gecopieerd
op disk.Voor MSS zijn dat de banden 4, 5en 7en voor deTM zijn dat
debanden 1, 2, 3en 4.Afgezien van band 1zijn debanden vanMSS en
TM vergelijkbaar, zoals blijkt uit het onderstaande overzicht van de
golflengtes en bandbreedten in tabel 1.

Tabel 1.Golflengtes en bandbreedten van LANDSAT-MSS en LANDSAT-TM

LANDSAT-MSS
p i x e l 57x79 m
band
-

golflengte
-

LANDSAT-TM
Pi x e l 2 8 , 5 x 2 8 , 5 m
firn

-

d jjtm

-

Jim

d um

,452

,518

,066

band

golflengte

1

4

,500

,600

,100

2

,529

,610

,081

5

,600

,700

,100

3

,624

,693

,069

7

,800

1,100

,300

4

,776

,905

,129
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De digitale beelden worden met eenKleuren Grafisch Systeem (KGS)verwerkt tot visuele beelden die bewerkt kunnen worden met de beschikbare
software.De pixels van deMSS-opnamen van 1984 en 1985 zijn rechthoe2
kig (57x79m )terwijl deMSS-opname van 1986vierkant is (namelijk
2
57x57m ).Om gelijke breedte-lengteverhouding teverkrijgen zijn de
opnamen bewerkt, zie paragraaf 2.2.
Helaas ontbrak 'ground truth' zodat debeeldgegevens niet direct
gekoppeld kunnen worden aan de veldomstandigheden.Dit isgetracht te
ondervangen door aanvullende informatie tegebruiken vanMenenti en
van Peter de Smet, een student die recent -mei 1987 -terug gekeerd
isuit het projectgebied.
Inhet vervolg zullen debeelden van deverschillende opnamen bijhun
file-naam genoemd worden. Op de plaats van de extensie, dat wil zeggen
na depunt, volgt het band nummer (zietabel2 ) .

Tabel 2.File-namen van de verschillende opnamen

File-naam

Opname

TYA4.4

MSS 28augustus 1984,band 4

TYF5.7

MSS 27 februari 1985,band 7

TYM6.7

MSS 19maart 1986,band 5

TMJ6.2

TM 14 januari 1986, band 2

2.2. A a n p a s s e n van de beelden

Erwas de beschikking over MSS beelden van drie verschillende perioden.Voor het onderling vergelijken van deze beelden ishet handig als
deze hetzelfde gebied beslaan.
De coördinaten van dedrie beeldenwaren ongeveer bekend, zodat de
beelden hoogstens enkele tientallen pixels of lijnen ten opzichte van
elkaar verschoven zijn.Voor verdere bewerking moeten de beelden van
tape op disk ingelezen worden. Hierbijmoet rekening gehouden worden
met de format; de tapemet de opnamen van 1984 en 1985 is 'band interleaved' (BIL), waarbij band 4 opeen andere manier opgeslagen is (is
178pixels tenopzichte van de andere banden verschoven), die van 1986
is 'band sequential' (BSQ), waarbij band 4al opde andere banden aangepast is.
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Voor het corrigeren van deverschuiving iseenvrij simpele methode
toe tepassen.Met behulp van het programma ONEBAN en option WHERE
kunnen de coördinaten van markante punten bepaald worden.Nadat dit in
alle drie debeelden isgedaan kunnen de coördinaten van de overeenkomstige punten indeverschillende beelden onderling vergeleken worden.Hieruit blijkt hoeveel pixels of lijnen ieder beeld verschoven
moet worden. Namet behulp van het programma CONBAN de randen van de
beelden 'afgekapt' tehebben, blijft alleen dat gedeelte over dat door
alle drie debeelden overlapt wordt.
Eenvoorbeeld van deze werkwijze:

De volgende coördinaten zijn met option WHERE bepaald:
NSS 1984

MSS 1985

MSS 1985-1984

(202,205)

(159,216)

(43,-11)

(272,326)

(233,337)

(39,-11)

(190,243)

(146,256)

(44,-13)

(439,301)

(398,314)

(41,-13)

gemiddelde

(42,-12)

In figuur 1isde ligging van debeelden vanMSS 1984 ten opzichte van
dievanMSS 1985 weergegeven.

Fig. 1.MSS 1984moet 12 lijnenverschoven worden, MSS 1985moet 42
pixels verschoven worden
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BijLANDSAT 4en 5heeft een resolutie-element (IFOV)een grootte van
79mbij 79m, terwijl een pixel op het beeldscherm 57m bij 79mis,
en na geometrische correctie 57mbij 57m. Het beeld van 1986heeft
een dergelijke geometrische correctie ondergaan, enmoet dus terug
57
gecorrigeerd worden met een factor— =0,7215voor de lijnen. Dit is
gedaan met behulp van het programma RESAMP, waarbij een lineratio van
0.7663werd gebruikt. Deze is tegroot, wat ook blijkt uit defoto's.
Aangezien wij al wel analyses hadden gemaakt opgrond van dit beeld,
en de foute correctie weinig invloed heeft opde textuuranalyse enal
helemaal niet op de classificatie, hebben wij geen nieuwe correctie
uitgevoerd.
Naast deMSS-opnamen was er debeschikking over eenTM-beeld van
januari 1986.Deze heeft een 2x zo grote resolutie als deMSS beelden.
Het inlezen van tape opdisk gaf moeilijkheden. De format isBIL, maar
de eerste record zagenwij aan voor band 1, terwijl dit de 'Image File
Descriptor Record' is.Dit hield indat alle banden verschoven waren;
band 2hoort band 1tezijn, band 3hoort band 2 tezijn, enzovoorts,
waarbij band 7een record minder heeft (de laatste)dan deandere banden.Door DN-waarden van deverschillende banden tegen elkaar uit te
zetten (feature space plots)werd de fout al snel duidelijk. Bovendien
isband 6makkelijk herkenbaar.Als extra controle isdeeerste record
uitgeprint, die alleen dewaarde 40bleek te bevatten.
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3 . TEXTUURANALYSE

3.1.

Inleiding

Aansluitend bij deprobleemstelling, het bekijken van de verschillen
tussenMSS-enTM-beelden nabewerking daarvan, hebben wij ons toegespitst ophet doen uitkomen van deperceelsvorm en -grootte op beide
type beelden. Dit isgerealiseerd door het uitvoeren van textuuranalyse op dedrieMSS-beelden enhet TM-beeld met behulp van het programma TEXTUR op hetKGS.
Eenverdere uitwerking van deprobleemstelling levert voor ons de
volgende vragen:
- Welk seizoen ishet meest bruikbaar voor het onderscheiden van de
verschillen inperceelsvorm en -grootte?
- Welke parameters zijn het meest bruikbaar voor het hierboven
genoemde onderscheid?

3.2. M a t e r i a l e n en methoden

De textuuranalyse isuitgevoerd voor drie gebiedstypen, diffuus,
kleinschalig en grootschalig, die ineerste instantie visueel te
onderscheiden zijn opdeMSS-beelden. Er isvoor deze methode gekomen,
omdat erweinig grondgegevens beschikbaar zijn. Inalle gebiedstypen
zijn percelen te onderscheiden. De gebieden waar geen perceelsindeling
teonderscheiden is,zijn buiten beschouwing gelaten. Bijbehorende
foto's en overlays zijn tevinden inbijlage I.
Ook debenaming van degebiedstypen isgebaseerd opwat er ophet
beeldscherm te zien is;zo ishet diffuse gebiedstype een vrij vaag
geheel, terwijl het kleinschalige- engrootschalige gebiedstype voornamelijk door perceelsvorm en -grootte bepaald worden. Bijhet
TM-beeld hebben we dezelfdewerkwijze gevolgd, namelijk eerst het
visueel benoemen van de drie gebiedstypen en daarna het uitwerken
daarvan. Door de 2x zo grote schaal van het TM-beeld ishet echter
mogelijk andere gebiedstypen teonderscheiden, en andere grenzen inte
tekenen. In feite komt inhet gebiedsoppervlak dat het TM-beeld
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beslaat voornamelijk het op deMSS-beelden te onderschelden kleinschaligegebiedstype voor.Degebiedstypen inhet TM-beeld hebben dezelfde
benaming als dievan deMSS-beelden maar zijnmet een *aangeduid. Ze
verschillen dan ook wezenlijk van elkaar enmoeten niet naast elkaar
gezien worden. Om toch tot eenvergelijking van TMmet MSS tekomen,
zijn textuuranalyses gemaakt van wat plaats betreft met het TM-beeld
overeenkomende gebieden inhet MSS-beeld (TYF5.7). Ook deze gebiedstypen zijn met een *aangeduid. Voor de vergelijking van het MSS-beeld
met het TM-beeld isTYF5.7 gebruikt, omdat deze qua seizoen het meest
met die van het TM-beeld overeenkomt, en de bodembedekkingsverschillen
dan het kleinst zullen zijn.
Het type vegetatie en het voorkomen van braak land is perceelsgebonden.Reflectieverschillen die ontstaan door verschillen inperceelsvorm en -grootte zullen dan ook het duidelijkst inhet infrarood uitkomen. Deze geeft namelijk een goed onderscheid intypen vegetatie en
invegetatie en braak land. Op grond van deze overwegingen isbijde
analyse van deMSS-beelden voor band 7gekozen, enbij dievan het
TM-beeld voor band 4.Aangezien alle banden van het TM-beeld eerst een
bandverschoven waren, is ineerste instantie (enonbedoeld)een analysevan band 3gemaakt. Voor de volledigheid zijn de resultaten hiervan ook indit verslag opgenomen, maar niet verder uitgewerkt.

Met het programma TEXTUR worden zes parameters berekend (ziehandleiding KGS). Deze zijn gebaseerd opverschillen ingrijstinten enhet
aantal maal dat een bepaald verschil zichvoordoet. Voor het bepalen
van deverschillen worden twee pixels met een tussenafstand (d)variërend van 1tot 10pixels met elkaar vergeleken. Van de zes parameters
hebben wij drie gekozen die ons relevant leken voor de probleemstelling, enwel devolgende:

uniformiteit (u): P 2

ij
2

contrast (c)

:(i-j)P

ij

(i-M )(j-M )P..
correlatie (p)

SS
xy
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Hierin is:ien j=waarde van de grijstoon (variërend van 1tot 15)

"u

=het aantal maal dat een pixel met een grijstoonwaarde iop een tussenafstand (d)van een pixel
met grijstoonwaarde jvoorkomt

x.y.

=coördinaten van een pixel met grijstoonwaarde i

M

=gemiddelde van de grijstoonwaardes

11

=standaardafwijking van de grijstoonwaardes.

De parameters worden berekend voor een gebied van maximaal 50bij 50
pixels. Dit subgebied wordt bepaald met behulp van option AREAT, waarmeevaste coördinaten tebepalen zijn.Zo ishet mogelijk om voor
ieder subgebied in deverschillende MSS-beelden dezelfde coördinaten
in tevoeren. In ieder gebiedstype zijn vijf subgebieden gekozen,
waarop deverdere analyse van TEXTUR uitgevoerd is.

3.3. O m s c h r i j v i n g van de g e b i e d s t y p e n

Zoals eerder gezegd ishet onderscheid ingebiedstypen gebaseerd op
wat er direct ophet beeldscherm teonderscheiden is in band 7voor
MSS en band 4voor TM. Dat wil zeggen dat dit onderscheid gemaakt is
naar reflectie en vooral naar perceelsvorm en -grootte.Deomschrijvingvoor degebiedstypen wat betreft deze perceelsvorm en-grootte is
voor beide beelden gelijk, wat betreft reflectie isde omschrijving
verschillend, omdat degrenzen van de gebiedstypen in de beide beelden
niet precies overeenkomen (eenmet *en een zonder).

Grootschalig

: grote rechthoekige percelen, liggend in een vast
patroon.

Diffuus

: onduidelijke verkaveling, grote enkleine percelen
komen naast elkaar voor.

Kleinschalig

:vierkante, kleine percelen, liggend ineenvast
patroon.

NOTA/1816
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Toevoegingen TN (band4 ) :
- diffuus gebiedstype bevindt zichmeestal rondom
stedelijke bebouwing, over het algemeen staat er
veel gewas op, heeft vrijveel contrast;
- inhet kleinschalige gebiedstype zijn vrij veel
bomen teonderscheiden, die langs de randen van de
percelen staan, het heeft over het algemeen een
vrij hoge reflectie, maarweinig contrast;
- de grootste percelen inhet grootschalige gebiedstype hebben of een zeer hoge reflectie of zogoed
als geen reflectie.
Toevoegingen MSS (Band7 ) :
- het diffuse gebiedstype heeft over het algemeen
niet veel reflectie, en erkomen stukken permanent
kale grond voor;
- het kleinschalige gebiedstype heeft veel contrast,
erkomen percelen voor met veel reflectie naast
percelen met bijna geen reflectie.

Zie verder de foto's en overlays indebijlagen Ien IV.De grenzen,
die in deTM-overlay getekend zijn, zijn overgebracht op dievanMSS,
hoewel die grenzen indit beeld bijna niet teonderscheiden zijn.

3.4. R e s u l t a t e n

De resultaten zijn intabelvorm samengevoegd. Voor iedere parameter,
uniformiteit (u),contrast (c)en correlatie (p)isvoor een bepaalde
tussenafstand, per gebied, het gemiddelde berekend, met bijbehorende
standaardafwijking (a), dit laatste om een idee tegeven van de spreidingvan de resultaten. Deze gemiddelden zijn ingrafieken uitgezet
tegen de tussenafstanden (d=0niet meegenomen). Het programma TEXTUR
berekent parameters voor tien tussenafstanden. Wij hebben alleen de
gegevens voor de eerste zes tussenafstanden verwerkt, omdat bijeen
tussenafstand groter dan zes deparameterwaardes niet veel meer veranderen, en erdan bovendien nauwelijks nog correlatie bestaat tussen de
grijstoonwaardes ien j. Indeze paragraaf zullen eerst de analyses
van deMSS-beelden besproken worden (bijlage II),en daarna die van
TM. Het TM-beeldwordt vergeleken met TYF5.7,degrafieken en de
tabellen die opgrond van deze resultaten gemaakt zijn, zijn met *
aangeduid. Inbijlage II zijn foto's van de gebiedstypen naast elkaar
geplakt om ophet oogvergelijken makkelijker temaken.
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Wat betreft de datum van deopnames moet men weten dat augustus voor
het groeiseizoen valt, februari ermiddenin enmaart tegen het einde
van het groeiseizoen. Inhet hierna volgende zijn enkele afkortingen
gebruikt, enwel:
- GS:grootschalige gebiedstype;
- Dl: diffuse gebiedstype;
- KS:kleinschalige gebiedstype.

3.5. B e s p r e k i n g van de resultaten voor MSS

3.5.1.Uniformiteit (figuur 2)
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Fig. 2.Gemiddelde uniformiteit (u)bijverschillende tussenafstanden
(d)voor TYA4.7,TYF5.7 en TYM6.7

Ermagverwacht worden dat inhet groeiseizoen (indit geval zijn
gegevens gebruikt van februari)het GS deminste uniformiteit vertoont, en het Dl demeeste.Dit omdat het juist op de grootschalige
geïrrigeerdepercelen mogelijk isgewassen teverbouwen die hoge
reflectiewaarden geven, naast gewassen dieminder reflecteren. Alvast
vooruitlopend op debespreking van het contract, kan om dezelfde reden
voor het GS eenhoog contrast verwacht worden. Deze verwachting komt
overeen met de resultaten (ziegrafiek TYF5.7).
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Vóór het groeiseizoen -augustus -zal deuniformiteit voor alle drie
gebiedstypen hoog zijn (enhet contrast laag), waarschijnlijk omdat er
dan weinig verschillen inbegroeiing zijn (zie TYA4.7). Opvallend is
hier dat het KS een hoge uniformiteit heeft. Dit zoukunnen duiden op
weinig bodembedekking door gewassen, terwijl de andere gebiedstypen GS
en Dl nog enige begroeiing hebben, het GSmet behulp van irrigatie (in
dewinter worden hier wortels en uien verbouwd), enhet Dl door
natuurlijke begroeiing, en daardoor contrasteren met de kale bodem.
Tegen het einde van het groeiseizoen (maart) isdeuniformiteit voor
alle drie gebiedstypen niet veel lager dan die van tijdens het groeiseizoen, alleen deverschillen tussen de gebiedstypen onderling zijn
kleiner, zowel wat betreft contrast als wat betreft uniformiteit. In
vergelijking tot de periode tijdens het groeiseizoen heeft Dl nahet
groeiseizoen een iets lagere uniformiteit, maar nog steeds hoger dan
dievan KS enGS;KSheeft ongeveer dezelfde uniformiteit gehouden en
die van GS is iets gestegen, zodat deze bijna helemaal samenvalt met
dievanKS.Al met al geeft deze grafiek niet veel onderscheid inde
gebiedstypen (ziegrafiek TYM6.7).
Het Dl isdoor het jaar genomen vrij constant. De redenhiervan isdat
het Dl waarschijnlijk een door het jaar heen vastere begroeiing en
bodembedekking heeft dan deandere gebiedstypen, waar de begroeiing
bestaat uit gewassen, waarvan de reflectie meer seizoensgebonden is.
GSheeft over het algemeen een lagere uniformiteit danKS.Dit zou te
verklaren kunnen zijn uit het feit dat GSgeïrrigeerd wordt, en dus
ookbuiten het groeiseizoen reflectie vangewassen kan geven (oftewel
contrast vegetatie met kale bodem). Aan het eind van het groeiseizoen
- maart -vallen GS enKS samen.

3.5.2.Contrast (figuur 3)

Het contrast isal enigszins meegenomen bij debespreking van deuniformiteit, dit omdat het sterk daarmee samenhangt; een lageuniformiteit zal overhet algemeen een hoog contrast geven.
Bijdeze parameter valt een vaste volgorde op, diegeldt voor alle
seizoenen; GSheeft het meeste contrast enKS het minst. Ookhier
fluctueert Dl het minst, terwijl GS het meest varieert. De onderscheidbaarheid van de drie gebiedstypen wordt bepaald naar demate
waarin GSen KSvanDl verschillen, oftewel inhoeverre de curves van
GS enKSvan dievanDl afwijken.
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Fig. 3.Gemiddelde contrast (c)bij verschillende tussenafstanden (d)
voor TYA4.7,TYF5.7en TYM6.7

Degebiedstypen zijn goed te onderscheiden voor het groeiseizoen. Tijdens het groeiseizoen neemt het contrast voor GS enKS fors toe.Dit
duidt opeen grote variatie ingewassen en bodembedekking, die vooral
inhet GS extreme reflectiewaardes geeft. Het contrast neemt voor het
Dl enigszins toe.Door deze veranderingen valt deKS curve (die eerst
onder deDl curve lag)bijna met deDl curve samen.Einde groeiseizoen
neemt het contrast voor Dl en KS toe.Dit vindt waarschijnlijk zijn
oorzaak inhet voorkomen van plekken kale grond, die contrasteren met
de overgebleven vegetatie. Het contrast van GS daalt sterk (zie ook
uniformiteit, waar het omgekeerde het geval is);er zijn dangeen
gewassen meer die extreem reflecteren.

3.5.3. Correlatie (figuur 4)

Ten eerste dient opgemerkt teworden, dat degrafieken weinig onderscheid tonen voor de drie gebiedtypen.
Uit de grafieken valt af te lezen dat de curves vanaugustus tot maart
dichter bij elkaar komen te liggen, en inmaart zelfs grotendeels
samenvallen. DeGS curve ligt inaugustus en februari boven de curves
van de andere gebiedstypen, dit ondanks de op diemomenten lageuniformiteit en het hoog contrast. Dit kan verklaard worden door het
ruimtelijke patroon: ondanks het feit dat degrijstoonwaardes van twee
pixels grote verschillen geven (hoog contrast, lageuniformiteit),
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passen deze verschillen in eenvast patroon.Anders gezegd, de afwijking van degrijstoonwaardes van een pixel ten opzichte van de gemiddelde grijstoonwaardes sluit goed aan bij de standaardafwijking van de
grijstoonwaardes van het hele gebied. In februari daalt deGS curve.

TYM6.7

Fig. 4.Gemiddelde correlatie (p)bijverschillende tussenafstanden
(d)voor TYA4.7,TYF5.7 en TYM6.7

Ook de uniformiteit wordt lager (ofwel P

daalt). Inmaart daalt de

GS curve verder, ondanks het stijgen van de uniformiteit. Dit kanduiden ophet toenemen van de afwijkingen van de grijstoonwaardes ten
opzichte van degemiddelde standaardafwijking. Dit moet inhet beeld
te zien zijn als vlekkerigheid binnen de perceelsgrenzen.
De curves vanDl en KSoverlappen elkaar grotendeels en zijn daardoor
moeilijk losvan elkaar te zien.Deze curves liggen hoger naarmate het
seizoen vordert. Dit isvrij simpel teverklaren; de uniformiteit
neemt door het seizoen genomen af, of tewel deP

neemt af, terwijl

de invloed van het ruimtelijk patroon (zoals devlekkerigheid binnen
deperceelsgrenzen inhet GS)teklein isom tegen deze afname opte
wegen.

NOTA/1816
3 . 6 . C o n c l u s i e v o o r MSS
Uit het voorgaande valt grofweg het volgende af te leiden:
- inhet grootschalige gebiedstype worden buiten het groeiseizoen
enkele gewassen verbouwd, en inhet groeiseizoen komt een grote
variatie aan gewassen voor;
- het diffuse gebiedstype heeft een vrij vast plantedek door alle
seizoenen heen;
- het kleinschalige gebiedstype heeft weinig gewas buiten het groeiseizoen, en inhet groeiseizoen minder variatie ingewassen dan het
grootschalige gebiedstype.

Einde groeiseizoen -maart -vervagen deverschillen tussen de
gebiedstypen, enkomen zewat betreft uniformiteit, contrast en correlatie tamelijk overeen.
De correlatie blijkt inalle seizoenen minimale verschillen te geven,
het meeste nog inaugustus.De uniformiteit geeft het beste onderscheid in februari, het contrast inaugustus.
Al met al kunnenwe concluderen, dat voor het onderscheiden van de
gebiedstypen inMSS-beelden uniformiteit en contrast bruikbare parameters zijn, en de periode buiten het groeiseizoen (indit geval
augustus), het meest geschikt isvoor het maken van dit onderscheid.

3.7. B e s p r e k i n g van de resultaten voor TM

Het TM-beeld wordt vergeleken met het MSS-beeld TYF5.7.Dezelfde
afkortingen als bijde voorgaande bespreking zijn gebruikt, met daarbijhet achtervoegsel *.
Bijvergelijking van de resultaten van de analyse opTYF5.7»et *en
zonder, is tezien dat Dl* enKS*overeenkomen met KS,en GS*met GS
(vergelijkg figuren 2,3en4 en 5, 6en 7). Zie daarom allereerst de
bespreking van de resultaten voor MSS,TYF5.7.Voor het vergelijken
vanTYF5.7met TMJ6.4moet rekeningworden gehouden met het verschil
inschaal (eenTM pixel is28,5m bij 28,5m, eenMSS pixel is57m
bij79m ) .Voor de duidelijkheid is dit weergegeven in tabel 3.d=l en
d=2 inMSSkomen overeen met respectievelijk d=2 end=4 in TM.
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Tabel 3.Overzicht van degemiddelde waarden voor uniformiteit
(u), contrast (c)en correlatie (p)bij verschillende
afstanden (d)voor TM enMSS

TM
(d=2)

MSS
(d=l)

TM
(d=4)

MSS
(d=2)

GS* ü

0,021

0,016

0,018

0,014

c

0,024

0,027

0,038

0,045

p

0,466

0,591

0,196

0,335

Dl* ü

0,023

0,022

0,019

0,019

c

0,027

0,024

0,041

0,035

p

0,420

0,513

0,124

0,280

KS* ü

0,023

0,022

0,020

0,019

c

0,021

0,023

0,032

0,036

P

0,497

0,501

0,240

0,222

EenMSS pixel is2x zo groot als een TM pixel.Dit houdt in,dat de
MSS pixels een gemiddelde grijstoonwaarde van tweeTM pixels weergeeft.Dit kan, ondanks het vergelijken vanpixels met overeenkomstige
tussenafstanden, verschillende resultaten geven voor de parameters van
TM enMSS.
Verder moet ingedachte gehouden worden dat de beelden op verschillende tijdstippen gemaakt zijn. HetMSS-beeld laat een situatie zien,
waar het groeiseizoen al ineenverder gevorderd stadium isdan bij
het TM-beeld.

3.7.1.Uniformiteit (figuur 5)

Bij deze parameter vallen zowel bijTM alsMSS Dl* enKS*samen.GS*
ligt voor het TM-beeld iets hoger,waardoor het onderscheid in Dl*,
GS* enKS*,minder isdan bijhet MSS-beeld. Ook dekleinere tussenstappen bijhet TM-beeld, waardoor degrafiek een detail wordt van die
van hetMSS-beeld, maakt dit onderscheid niet duidelijker. Het hoger
liggen van deGS*curve kan zijn oorzaak hebben inhet verschil in
datum van opname.Later inhet groeiseizoen heeft dit gebiedstype een
plantendek met grote variatie inreflectie.
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Fig.5.Gemiddeldeuniformiteit (u)bijverschillende tussenafstanden
(d)voorTYF5.7,TMJ6.3enTMJ6.4

3.7.2.Contrast (figuur6)
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Fig.6.Gemiddeldecontrast (c)bijverschillendetussenafstanden (d)
voorTYF5.7,TMJ6.3enTMJ6.4

DecurvesvanKS*enGS*vanhetTM-beeldkomenredelijkovereenmet
dievanhetMSS-beeld.DecurvevanDl*springterinhetTM-beeld
echteruit.DitverschilwordtwaarschijnlijkveroorzaaktdoordemiddelinginhetMSS-beeld.OphetTM-beeld (zieookdefoto'sinbijlage
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II)zijn deperceelsgrenzen Inhet Dl* goed te onderscheiden, ookal
lopen dezekris kras door elkaar, wat op hetMSS-beeld nogniet het
geval is.Door het verschil ingrijstoonwaarde per perceel inhet TM,
waar deze als gemiddelde werden afgebeeld inhet MSS-beeld, neemt het
contrast hier toe.Blijkbaar waren inhet GS*enKS*wel al losse percelen te onderscheiden, waardoor dewaardes voor contrast voor deze
gebiedstypen inbeide beelden niet veel van elkaar verschillen.

3.7.3. Correlatie (figuur 7)

TMJ6.4

Fig. 7.Gemiddelde correlatie (p)bijverschillende tussenafstanden
(d)voor TYF5.7,TMJ6.3 en TMJ6.4

De correlatie inhetMSS-beeld ishoger dan die inhet TM-beeld.Ook
dit heeft temakenmet demiddeling inhet MSS-beeld. Het TM-beeld
heeft een minder vast patroon dan het MSS-beeld. Het onderscheid tussenDl* enKS* is,zoals teverwachten inhet TM-beeld groter dan in
het MSS-beeld. Hier geldt verder hetzelfde als wat bij de resultaten
voor MSS besproken is;het onderscheid inde gebiedstypen opbasis van
deze parameter iszoklein, dat er niet al teveel conclusies uit
getrokken moeten worden.
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3.8. Conclusie voor TM

Uit het voorgaande blijkt dat het TM-beeld vooral bruikbaar isvoor
verder onderscheid inhet kleinschalige gebiedstype. Uniformiteit
geeft daarbij geen beter onderscheid dan bij het MSS-beeld. Contrast,
en in enigemate ook correlatie zijn daarvoor bruikbare parameters.
Over degebiedstypen met *valt het volgende teherleiden (dit geldt
voor een periode tijdens hetgroeiseizoen):
- GS*heeft een hoog contrast en lage uniformiteit, zowel bijMSS als
TM. Dit duidt ten eerste op een grote variatie invegetatie, die
bovendien sterk contrasteert met kale bodem, en ten tweede op een
grootschalige structuur (TMenMSS resultaten verschillen hier niet
van elkaar);
- KS*heeft weinig variatie ingewassen (hoge uniformiteit en laag
contrast, zowel inTM als inMSS);
- Dl* heeft veel variatie invegetatie naast stukken kale grond, maar
weinig ruimtelijke structuur (het hoge contrast komt pas inhet
TM-beelduit).

Uit de grafieken blijkt dat TMJ6.3 een veel beter onderscheid geeft.
Dit zou veroorzaakt kunnen zijn door een groter verschil in reflectie
van bodem envegetatie indeze band, vooral waar het droge bodems
betreft endevegetatie niet goed dekkend is.Wijgaan hier verder
niet op in,maar het zou interessant zijn dit nader te onderzoeken.
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4. CLASSIFICATIE

4.1.

Inleiding

Om de classificaties vanMSS en TM tekunnen vergelijken moet dete
hanteren methode aan drie eisen voldoen. Ten eerste moet de periode
van beide opnamen ongeveer gelijk zijn.Voor MSS iser dekeuze uit
augustus 1984, februari 1985 enmaart 1986.DeTM-opname isvan
januari 1986.We hebben gekozen voor maart 1986 omdat de tevergelijken opnamen dan van hetzelfde seizoen en van hetzelfde jaar zijn.
Ten tweede ishet noodzakelijk dat de beelden omgerekend worden naar
reflectie percentages om de juiste verhoudingen teverkrijgen zowel
tussen debanden onderling als tussen deverschillende opnamen. Omdat
TMJ6.1 niet gebruikt isvoor de classificatie, isdeze niet omgerekend
naar reflectie percentages.Wel is er een TRIBAN real color gemaakt
(vanTMJ6.1,TMJ6.2 en TMJ6.3). Hierbijmaakt het echter niet uit of
er originele danwei voor reflectie gecorrigeerde beelden gebruikt wordenomdat deze onafhankelijk geschaald worden.
Ten derde isdezelfde klassenindeling genomen voor beide opnamen,
gebaseerd opovereenkomstige trainingspixels.

4.2. O m r e k e n e n naar r e f l e c t i e p e r c e n t a g e

De omzetting vanDN's van TYM6.4,TYM6.5 enTYM6.7 naar reflectiepercentages isgedaan met behulp van onderstaande formule:

.

DN
^255

p.i

maxj

min^i

min^l

( }

R o u t > 1 .cosf

Hierin is:a . =earth reflectance from space in channel i (%)
P.i
DN
=digital number of channel i (-)
R . .=minimum radiance value of channel i (W.m .sr )
nin.i
R
.=maximum radiance value of channel i (W.m .sr )
max.i
R . .= solar radiance at satellite levelin channeli
out,i
<W.» )
f

= solar zenith angle (°)

-2 -1
_ 2 _j
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Deinformule (1) gebruiktewaardenvoorR. .,R

min,i

gegevenintabel4,
Tabel4 . R .min.i
.,R

.enR ^.zijn
max.i

out.i

.enR ,..voor
formule(1)
max.i
out,ï

„
,...
Band
(ï) Bandbreedte (d.) ï
(urn)

R .min.i
.
R max.i
.
R ,. .out.i
-2
1
2
(W.m .sr" ) (W.nf .sr _1 ) (W.nf2)

4

,100

,30

26,80

192,63

5

,100

,30

17,60

161,49

7

,300

1,10

36,90

246,06

De zenith anglevandezonkonnietuitdeheaderfile gelezen worden
omdatweniet overdejuiste format beschikten.Daarom zijndezeberekendmetbehulpvanhetNASATechnical Memorandum.Dezenith angleis
52,0°op19maart1986op33°ZB.
OmderangetevergrotenvandenieuweDN'szijnderesultatenmet4
vermenigvuldigd.Ditheeft geen invloedophetvisuele beeld omdater
gewoonlijknoggeschaald wordt.Dereflectance formules wordendan:
4ap,4
„=1,10.DN,+3,16
4 (%)
4ap,5
c= ,87.DN_ +3,80(%)
5
4a

=1,16.DN ?+9,12(%)

VoordeomzettingvandeDN'svanTMJ6.2,TMJ6.3enTMJ6.4 naar
reflectie percentages isgebruik gemaaktvandevolgende formule:

a .=
p,i

TT.[A ..DN.-Al ]. d.
^
;
R .
..cos
out,
1 f

-. 100%

Hierin is:a . =earth reflectance from spaceinchanneli (%)
P'
-2 -1 -1
A
=offset (W.m .sr .fim )
-1 )-1
A
=gain (W.m .sr-2 .ßm
DN. =digital numberofchanneli(-)
R ^ . =solar radianceatsatellite levelinchanneli
out.i
_.
(W.m ')
d.
=bandwidthofchanneli(fim)
f
=solar zenith angle(°)

(2)
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D e inde formule (2)g e b r u i k t e w a a r d e n voor d eb a n d b r e e d t e ( d ) ,R ,_.
out.i
A enA zijn g e g e v e n intabel 5.
D e zenith angle fv a ndez o nis 29.9° o p14 januari om9.30uuro p
3 2 ° Z B . D e z e g e g e v e n s h e b b e n w e tesamen m e td egain e nd eoffset uitd e
h e a d e r f i l e g e f o r m a t t e e r d . O p g e m e r k t dient t ew o r d e n datinde h e a d e r file d ee l e v a t i o n inp l a a t s v a nde zenith angle staat, f
R . .komt u i th e tNASA T e c h n i c a l M e m o r a n d u m ,
out.i

=9 0 °- f..

Tabel 5.B a n d b r e e d t e ( d . ) ,R ,..,A „ e nA H v o o r formule (2)
1
out.i 0
1
_ .... B a n d b r e e d t e (d,)R .,
Band (i)
i' o u t ^
(Jim)
(W.m ')

Art

A,
0
1
(W.m^.sr .»im x) (W.nf\sr .Jim-1)

2

,081

162,60

-.280

,118

3

,069

119,27

-.119

,081

4

,129

140,60

-.150

,081

Ook deze resultaten zijn met 4vermenigvuldigd. De reflectance formulesworden dan:

4a „ = ,964
P.2
4a n = ,768
P.3
4aP.4
. =1,216

-2

284 (*)

•D N 3 -1
•DN, -2
4

128 (*)

•DN2

256 (*)

Net behulp van het programma CONBAN zijn deoriginele beelden omgezet
naar vooor reflectie gecorrigeerde beelden. Deze beelden dragen de
oude file naam met eenR als achtervoegsel, bijvoorbeeld TYM6.5R.

4.3. M e t h o d e van c l a s s i f i c a t i e

De classificaties zijn uitgevoerd met devoor reflectie gecorrigeerde
beelden. Daarvoor ishet programma FEABAN gebruikt met MSS-band 7of
TM-band 4 ophet beeldscherm. Hierop zijnde bodem envegetatie verschillen het duidelijkst teherkennen.Voor deY-as zijnMSS-band 5en
TM-band 3genomen.Dit geeft degrootste onderscheiding van detrainingspixels inde 'feature space plot' op het beeldscherm.
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Deteonderscheidenklassenlagenvantevorennietvast.Welwasduidelijkdathetverschil tussengewasengeen-gewasmoestwordenaangegeven.Aandehandvaneenbeschikbarekaartvanhetirrigatiegebied
endebeeldenvanMSSband7enTMband4iseenvoorlopigeklassenindelinggemaakt,teweten:

S-STAD
G-GEWAS
B-BRAAK
W-WATER

VoordeTYM6.7Rwerdperklasseeentrainingssetvan5pixelsgenomen.
Uitde 'featurespaceplot'vanbanden7tegen5blijktdatdezeklassenindelingongelukkiggekozenis.HierinblijktdatWATERzowelBRAAK
alsGEWASoverlapt.Opgrondhiervanisbeslotendezeklassenindeling
tewijzigenenWATERtelatentevervallen.Bovendienvondenwijhet
i

verstandigomvoorBRAAKenGEWASsubklassenteonderscheiden.De
definitieveklassenindelingisalsvolgtgeworden:
G-GEWAS1,hogereflectie inhetinfrarood
U-GEWAS2,matigereflectieinhetinfrarood
T-BRAAK2,lagereflectieinhetinfrarood
B-BRAAK1,zeerlagereflectieinhetinfrarood
S -STAD

,hogerelfectieinhetrood.

Voordeuiteindelijkeclassificatiezijnperklasseongeveer 10trainingspixelsopgenomen,zowelvoorMSSalsvoorTM.Uitde'feature
spaceplots'vanallebandenblijktdatdeklassennuwelgunstig
gekozenzijn (fig. 8).
MetbehulpvandeprogrammaCLITER,PIXVALenCLAFSTisdeclassificatieuitgevoerd.Wehebbengekozenvoorde 'MinimumDistancetoMean'
methode.DegebruiktebandenzijnvoorMSSdebanden4,5en7,voor
TMdebanden2,3en4.
Tervergelijkingvanbeideclassificatieszijndeklasseverdelingen
pertextuurklasse (GS*,KS*,Dl*)bepaald.Dezewarenreedsvastgelegd
indetextuuranalyse.Aandehandvanherkenningspuntendieinbeide
classificatieszichtbaarwaren,zijnpertextuurklassemetoptionAREA
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devisueel identieke sample areas aangegeven. Hiervan zijn met behulp
van option HISTOde verdeling van de pixels over de 5klassen weergegeven.

4.4. R e s u l t a t e n

De 'feature space plots' zijn verkleind weergegeven inbijlage IV.Ter
verduidelijking zijn inplaats van deDN's de reflectie percentages
aangebracht op de assen.
De foto's van de classificaties zijn tevinden inbijlage I.De
legenda isals volgt:

eenheid

klasse

kleur

G

GEWAS 1

groen

U

GEWAS 2

oker

T

BRAAK 2

grijs

B

BRAAK 1

wit

S

STAD

rood

Deklasseverdeling van de classificaties zijnweergegeven intabel 6.

Tabel 6. Deklasseverdeling per textuurklasse inprocenten isdevolgende,waarbij SUB 1+2de sommatie isvanGEWAS 1enGEWAS 2

TM januari 1986

MSSmaart 1986

Verschil

GS*

KS*

Dl*

gem

19

+7

+10

+19

+13

17

37

+8

-9

-13

-8

53

43

56

+15

+1

+6

+5

27

42

49

39

-11

0

-1

-3

5

1

2

7

3

-2

0

-2

-2

4

2

3

1

2

-2

-2

-1

-2

GS*

KS*

Dl*

gem

GS*

KS*

Dl*

gem

GEWAS 1

6

6

7

6

13

17

26

GEWAS 2

49

45

30

41

57

367

SUB 1+2

55

51

37

47

70

BRAAK 2

38

42

50

44

BRAAK 1

3

2

11

STAD

4

5

2
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4.5. B e s p r e k i n g van de r e s u l t a t e n

4.5.1. Feature space plots

In tegenstelling tot devoorlopige klassenindeling blijken de klassen
nu gunstig gekozen te zijn.Dit komt vooral goed tot uiting inde
feature space plots (fig.8 ) .
Het onderscheid inde banden 5en 4bijMSS en de banden 3en 2bijTM
isklein door de grote correlatie.Dit geldt vooral voor de TM-banden.
Het isdaarom niet noodzakelijk allebei de banden voor de classificatie tegebruiken, hoewel wij dat wel gedaan hebben.
Het eerste wat opvalt zijn de lage reflectie waarden voor MSS invergelijking tot TM voor alle banden.Dit kan veroorzaakt zijn door
radiometrische verschillen van MSS-en TM-opnamen en door atmosferische effecten. Bovendien valt op,dat de trainingspixels bijMSS per
klasse een kleinere spreiding hebben, invergelijking met die van TM.
Oorzaken hiervoor worden bij deklasseverdeling besproken.

4.5.2. Foto's (bijlage I)

Aangezien zowel hetMSS-beeld als het TM-beeld naar reflectie percentages omgerekend is, is teverwachten dat zijhetzelfde klassenonderscheid zullen maken, waarbij de TM-classificatie een detail van die
van deMSS zal zijn. De foto's verschillen echter duidelijk van
elkaar. Dit moet terug tevoeren zijn ophet verschil indatum van
opnamen (en inmindere mate het verschil inruimtelijke resolutie). De
MSS-classificatie geeft in dit geval de ruimtelijke structuren duidelijker weer.
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4.5.3.Klasseverdeling

Deverdelingvandeklassenbinnendetextuurklassenisnietconstant.
Ditisoptweemanierenteinterpreteren.
Deopnamenzijnmetverschillendemethodengemaakt.Doorverschilin
resolutiewordthetaantalpixels,datmetTMalsBRAAKgeclassificeerdwordtdoorMSSalsGEWASgeclassificeerd.Voorhetgrootschalige
gebiedstypemoetditechterweinigverschilgeven,omdatuitdetextuuranalyseblijktdatuniformiteitencontrastvanGSvoorbeide
opnamenhetzelfdeis.
Deopnamenzijnvanverschillendedata.Opgrondvangegevensoverde
fenologie istussen14januarien19maarteenbeperktetoenamevande
biomassateverwachten.Voordezeveronderstellingbestaandevolgende
aanwijzingen:
- inGSisdetextuurhetzelfdevoorMSSenTM (ziepar.3.6en3.7).
Tochzijnereenaantalverschuivingenbinnendeclassificatie,
namelijk:klasseBRAAKneemtoverdetijdafenklasseGEWASneemt
toe;GEWAS2neemtafenGEWAS1neemttoe;
-despreidingvandetrainingspixelsvoormetnameGEWAS1enBRAAK2
(ziefig.8)iskleinervoorMSSdanvoorTM.

Uitgaandevandelaatsteveronderstelling ishetonderstaandeafgeleid.
Nettoneemthetaandeelvegetatietoe.Binnendetextuurklassen
treedtechteropmerkelijkeverschillenop.STAD,BRAAK1envoorKS*
envoorDl*BRAAK2,zijnredelijk indifferenttenoemen.VoorSTADis
ditaannemelijkmaarvoorBRAAKnietomdatineenirrigatiegebiedverwachtmagwordendateengrootdeelvanhetareaalinhetgroeiseizoen
bebouwdzalworden.Eenverklaringvoorhetgrotebraakpercentageis
datdeafzetvandelandbouwproduktendieopdezegrondengeproduceerd
zoudenkunnenworden,moeilijk isdoordegrotelandbouwoverschotten,
zodatdezeonbebouwdblijven.Hetbetrefthierwaarschijnlijkdeminderrendabelebedrijven.BovendienisuithetonderzoekvanT.VISSER
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(1987)gebleken dat slechts 45%van het areaal geïrrigeerd wordt.
Typisch Isdat BRAAK 2alleen afneemt voor GS*, wat betekent dat de
gronden indeze klasse wel bebouwd worden. Totaal beslaan GEWAS 1en2
ongeveer 70%van het areaal inGS* inmaart. Dl* wordt daarentegen
gekarakteriseerd door een permanent groot aandeel BRAAK 1en 2die
samen goed zijn voor ongeveer 60%.Wel treedt er naar het einde van
het groeiseizoen tussen GEWAS 1en 2eenverschuiving op naar de
eerste klasse.Dit duidt op een ander type vegetatie.
GS* en Dl* geven de grootste verschillen te zien. Het valt op datKS*
hier hierarchisch tussen valt.
Naast het vochtgehalte van de bodem en degroeistadia van de gewassen
kunnen andere parameters van belang zijn zoals bodemfysische eigenschappen, gewassoorten en het management. Dezeworden direct beïnvloed
door de bodemsoort, het zoutgehalte, de geografische ligging, cultuur
en historie.

4.6. C o n c l u s i e

Uit de feature space plots blijkt dat de gehanteerde klasseverdeling
geschikt isvoor de classificaties en voor de vergelijking daarvan.
Het aanbrengen van meer klassen geeft moeilijker te onderscheiden
clusters.Op grond van de vergelijking van TM enMSS kan geconcludeerd
worden dat deMSS-classificatie de ruimtelijke structuren beter weergeeft. Of dit veroorzaakt wordt door geschikter tijdstip van opname of
door andere effecten isniet geheel duidelijk, maar veranderingen in
klasseverdeling lijken toch op het eerste tewijzen.
Uit deklassenverdeling vallen andere kenmerken van de gebiedstypen te
herleiden, die temaken hebben met dewijze van bedrijfsvoering:
- inhet GS*wordt een groot deel van het areaal bebouwd;
- het Dl* bestaat voor een groot deel uit onbebouwde enkale gronden,
waarvan eenklein gedeelte later inhet seizoen in gebruik genomen
wordt;
- inhet KS*wordt een deel van het areaal permanent niet bebouwd.

MSS enTM zijn voor wat betreft GS*onderling redelijk vergelijkbaar.
Veranderingen inde fenologiekomen voor dit gebiedstype uit.Voor Dl*
enKS*zijn verschillen in resolutie en radiometrische effecten te
groot om ietsover veranderingen inhet gebied zelf tekunnen zeggen.
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5.SAMENVATTING
Bijdetextuuranalysewordengebiedenonderscheldennaarperceelsvorm
en-grootte.Hierblijktdatdetijdbuitenhetgroeiseizoenhetmeest
geschiktisvoorhetonderscheidenvanhetgrootschalige,kleinschaligeendiffusegebiedstype.Voorhetmakenvanditonderscheidzijn
contrastenuniformiteitbruikbareparameters.Wilmendegebiedstypen
meerindetailonderscheiden,dangeefthetgebruikvaneenTM-beeld
goederesultaten,waarbijvooralhetcontrasteenbruikbareparameter
is.Band3geefthierbijeenveelbeteronderscheiddandehier
gebruikteband4.Ditzoumisschienverderonderzochtkunnenworden.

DoorzowelMSS-alsTM-beeldenomterekenennaarreflectiepercentageszijndebeeldenonderlingvergelijkbaargemaakt.Deverschillen
inclassificatiewordennualleenbepaalddoormultitemporelevariatie
enhetverschil inresolutie.Opmerkelijkeverschillenvanklassenindelingtredenechteroptussendeklassenvandetextuuranalyse.Deze
verschillenberustenwaarschijnlijkopdevochttoestandvandebodem
endebodembedekking.
Vooralnaderonderzoek ishetaantebevelenomTMenMSSopnamenvan
gelijkedatatevergelijken,endezetekoppelenaanveldgegevens.
Bovendienkanhetinteressantzijneenmultitemporelevergelijkingte
makenvanclassificatiesdiegebaseerdzijnopofalleenTM-beelden,
ofalleenMSS-beelden.
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BIJLAGE I
Klassificatie van landgebruikstype

Legenda
D
K
G
S

Diffuus gebiedstype
Kleinschalig gebiedstype
Grootschalig gebiedstype
Stad

I
II
HI

Diffuus gebiedstype *
Kleinschaliggebiedstype *
Grootschalig gebiedstype *

hH

Rivier
Gebieden diebuiten beschouwing
gelaten zijn

A
A

Liggingvande subgebieden
Isgebruikt voor analysevan
gebiedstypen met *

Bijlage I,vervolg
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