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WOORD VOORAF

Opaangeven van deAdviesgroep Ruimtelijke Informatievoorziening (ARI)van het
ministerie van Landbouw,NatuurbeheerenVisserijheeft DLO-StaringCentrumeen
project gestart om de gebruiksmogelijkheden van gescande luchtfoto's binnen het
ministerie te onderzoeken. Het project betreft een eerste fase, die bestaat uit
literatuuronderzoek en interviews binnen en buiten hetministerie. Dit rapport ishet
resultaat van de eerste fase. Het rapport mondt uit in een voorstel voor de tweede
fase. Indezetweedefase zullenverschillende verwerkingsmethoden praktisch getest
worden.
De ARI heeft een begeleidingsgroep ingesteld om de eerste fase te begeleiden. De
begeleidingsgroep heeft de volgende samenstelling:
HJ. Gesink
- directie Organisatie & Efficiency;
R. de Jonge
- DLO-Staring Centrum;
Th.J. Linthorst
- DLO-Staring Centrum;
G.J.A. Nieuwenhuis - DLO-Staring Centrum;
J.H. Loedeman
- Landbouw Universiteit Wageningen;
A.C. la Rivière
- Staatsbosbeheer;
P.A.M, van der Waal - Plantenziektenkundige Dienst.
De informatie van de personen die geïnterviewd zijn, is van wezenlijk belang voor
dit rapport. We willen de geïnterviewden en de betrokken instellingen dan ook
bedanken voor hun bijdragen aan dit rapport.

SAMENVATTING

Het doel van dit onderzoek luidt: "Onderzoeken van de wijze waarop luchtfoto's
kunnen bijdragen aan de behoefte aan digitale ruimtelijke informatie en de rol van
scannen hierin.Demethodevanscannen wordtvergeleken metanderemethoden om
ruimtelijke informatie uit luchtfoto's teverkrijgen, waarbij ookhetkostenaspectwordt
meegenomen."
Hetrapport bevateen beschrijving vandetechnische aspecteneneenuitwerkingvan
interviews die zowel binnen als buiten het ministerie LNV zijn gehouden. In een
vervolgonderzoek zullen op basis van dit rapport enkele praktische testen worden
uitgevoerd.
Fotogrammetrie isdemethode ommetbehulpvanéénofmeerfotografische opnamen
van objecten, de afmeting en de ligging van deze objecten te bepalen (Ligterink,
1989).Fotogrammetrische bewerkingen zijn vaak complex, tijdrovend endus duur.
De ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde fotogrammetrische
bewerkingen zijn in volle gang. De kosten van fotografie en bewerking variëren en
hangen afvangebiedsgrootte enaantal foto's. Dekosten van bewerkingen bedragen
vaak een veelvoud van de opnamekosten. Geometrische bewerkingen zijn
noodzakelijk om geo-gerefereerde informatie uit een luchtfoto te kunnen halen.
Thematische informatie kan door middel van visuele interpretatie uit een luchtfoto
worden ingewonnen. Inwinnen van thematische informatie door middel van
automatische classificatie levert nog te veel problemen op en kan daarom niet als
een operationele mogelijkheid worden beschouwd.
Luchtfoto's kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt, namelijk:
- oriëntatie in het veld (terrestische inwinning van gegevens);
- verkrijgen van geometrische informatie (ligging, vorm, grootte en topologie);
- verkrijgen van thematische informatie (objectidentificatie via foto-interpretatie);
- als achtergrondplaatje in een geografisch informatiesysteem (GIS).
De combinatie van geometrische en thematische informatie levert een objectgeoriënteerde beschrijving van het terrein (kartering).
Door het digitaliseren van informatie uit een luchtfoto kan een vectorbestand
verkregen worden. Dit digitaliseren kan gebeuren door enkelbeeld- of door
stereokartering.Bijstereokartering wordtdirecteengeometrisch correct vectorbestand
gekregen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van enkelbeeldkartering kan de
geometrische correctie vooraf opde luchtfoto worden uitgevoerd, of achteraf ophet
vectorbestand. Voor nauwkeurige resultaten is een digitaal terreinmodel (DTM)
vereist, hetgeen bij stereo-kartering niet nodig is. Er kan vanaf de digitaliseertafel
of vanaf het beeldscherm worden gedigitaliseerd. Wanneer vanaf het beeldscherm
wordtgedigitaliseerd moetdeluchtfoto eerst wordengescand.Scanneniseentechniek
omeen analoog beeld, zoalseen kaan ofeenfoto, omtezetten ineendigitaal beeld,
dat bestaat uit een raster waarin elke rastercel een bepaalde grijswaarde krijgt.
Digitaliseren vanaf beeldscherm kanmeteen hogerenauwkeurigheid dandigitaliseren

vanafdedigitaliseertafel. Depixelgrootte vandegescandefoto moetdanwelkleiner
zijn dan 125 dpi (= 200 ]im). Een gescande foto vereist, afhankelijk van de
pixelgrootte (resolutie) waarmee is gescand, veel dataruimte. Hierbij wordt een
afweging gemaakt tussen mate van detail in het beeld (pixelgrootte) en het digitale
ruimtebeslag. Scannen kan het beste vanaf diapositief of-negatief gebeuren.Gescande
luchtfoto's kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
- vervaardigen en visualiseren van een digitaal terreinmodel (DTM);
- vervaardigen van een digitale orthofoto (fotografische afbeelding met de
geometrische eigenschappen van een kaart);
- achtergrondplaatje voor visuele ondersteuning van andere digitale ruimtelijke
informatie;
- digitaliseren van vectorinformatie (lijnenkaart).
De apparatuur waarmee gescand wordt varieert. De meeste bedrijven die scannen
voor klanten zeggen afhankelijk van de vraag te kunnen scannen met verschillende
resoluties, zowel zwart-wit als kleur. Er wordt steeds meer vanaf het beeldscherm
gedigitaliseerd.
Voor geometrische correctie zijn de terreincoördinaten van paspunten (referentiepunten in de foto) nodig. Indien de topografische kaart gebruikt wordt voor het
inwinnen vandepaspuntcoördinaten, zaldecorrectie nietbeterkunnenzijn dan circa
2 meter bij gebruik van de 1: 10000 serie en 5meter bij de 1:25000 serie. Voor
nauwkeuriger geometrische correctie van luchtfoto's dienen de terreincoördinaten
vanpaspuntendan ookdoor metingen inhetterrein bepaald teworden.Doorgebruik
te maken van aerotriangulatie kan het aantal paspunten dat in het terrein gemeten
wordt beperkt blijven.
Waar binnen het ministerie LNV gewerkt wordt met ruimtelijke gegevens,wordt of
werd inmindere ofmeerdere mategewerktmetluchtfoto's. Informatie uit luchtfoto's
wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:
1. verkrijgen van geometrische informatie ter aanvulling of actualisatie van
topografische kaarten (perceelsgrenzen, lineaire beplantingen, enz.);
2. verkrijgen vanthematische informatie (gewastype,gewastoestand, enz.)en visuele
interpretatie van het landschap;
3. als ondergrond voor veldinventarisatie;
4. voor tellingen en toestandsopnamen op bepaalde tijdstippen (monitoring);
5. ter oriëntatie in het veld;
6. om het veldwerk te plannen.
Bij verschillende bedrijven en instanties wordt (vaak sinds kort) gewerkt met
gescande luchtfoto's, maar dit gebeurt nog op een beperkte schaal en voor slechts
enkele toepassingen. Binnen LNV heeft alleen IBN-DLO ervaring opgedaan met
scannen van luchtfoto's.
Er zijn verschillende bedrijven die in opdracht luchtfoto's maken en deze verder
bewerken. Eengrote afnemer van luchtfoto's isdeTopografische Dienst (TDN),die
zwart-wit foto's op schaal 1:18 000 van heel Nederland laat maken. Deze kunnen
doorderden worden gekocht. Ook ROBAS isbezig om landsdekkend foto's te laten
maken.Defoto's van ROBAS zullen echtermeteenhogere frequentie, opeen grotere
schaal ( 1 : 1 2 000) en in kleur worden gemaakt. Deze foto's zullen binnenkort op
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de markt gebracht worden. Alleen Eurosense levert op grote schaal kleuren
orthofoto's, met name van Vlaanderen. Voor Nederland zijn er echter weinig
orthofoto's beschikbaar. Degebruikers zijn min of meer afhankelijk vanhet aanbod
van luchtfoto's, omdathetlaten uitvoeren vaneen fotovlucht teduurwordtgevonden.
Ook wordt een orthofoto te duur gevonden. Wanneer binnen een instantie wordt
overgestapt opeen nieuwe manier vanruimtelijke informatie inwinning,dan zal dit
financiële investeringen eisen. Vooreen aantalinstanties zalditeentehogedrempel
kunnen betekenen.
Verwacht wordt,dat hetinwinnen van digitaleruimtelijke informatie uit luchtfoto's
een grote vlucht zal nemen. De volgende zaken hebben hier invloed op:
- er komt een digitaal topografisch basisbestand beschikbaar voor heel Nederland;
- er komen binnenkort regelmatig recente luchtfoto's beschikbaar;
- computers worden steeds krachtiger en de opslagcapaciteit wordt steeds groter;
- er zijn momenteel besprekingen gaande om de hoogtekaart van Nederland te
digitaliseren;
- er komt steeds meer en betere software beschikbaar.
Gebruik van luchtfoto's zal vaak leiden tot een nieuwe werkwijze, vooral als
geometrische correctie uitgevoerd moet worden. Dit zal gevolgen hebben voor het
personeel en de organisatie (bijvoorbeeld herscholing en omscholing). Ook zal er
inapparatuurgeïnvesteerd moeten worden.Watbetreft dekostendiehiermeegepaard
gaan moet een afweging worden gemaakt tussen de initiële en operationele kosten
van de nieuwe werkwijze en de kosten van de huidige werkwijze, waarbij ook de
kwaliteit meegenomen moet worden.
Ineen vervolgonderzoek zalaandevolgendezakenaandacht besteedmoetenworden;
- het gebruik van orthofoto's incombinatie meteendigitaal topografische bestand,
mede gezien de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied;
- het vervaardigen van orthofoto's en vergelijking van methoden om ruimtelijke
informatie uit luchtfoto's in te winnen, waarbij geometrische correctie wordt
toegepast. Hierbij moet met name op kosten, nauwkeurigheid, benodigde
computercapaciteit en gebruiksgemak gelet worden. Om inzicht te krijgen in de
verschillen in nauwkeurigheid ishet zinvol om gedeeltelijke en volledige (tweeen driedimensionale) geometrische correctie met elkaar te vergelijken;
- het verlies aan detail bijhet verlagen van deresolutie vandefoto (omhet digitale
ruimtebeslag te beperken).Ook de verschillende technieken voor datacompressie
moeten nader bekeken worden;
- het verschil in gebruiksgemak tussen de methode waarbij alle objecten vanaf de
foto gedigitaliseerd worden en de methode waarbij een gedeelte uiteen bestaand
vectorbestand gekopieerd wordt en de rest vanaf de foto gedigitaliseerd wordt;
In het verdere onderzoek kan het inventariseren van grondgebruik en lineaire
beplantingen het beste gekozen worden als onderwerp in het verdere onderzoek,
omdat deze informatie het best aansluit bij de behoefte binnen het ministerie van
LNV.
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1 INLEIDING

1.1 Doel
Deoorspronkelijke doelstelling vanhetproject gescandeluchtfoto's zoals beschreven
inhetprojectplan luidt:"Onderzoeken vandetoepassingsmogelijkheden vangescande
luchtfoto's voor LNV en het toetsen van alternatieve verwerkingsmethoden op hun
praktische werkbaarheid. Het kostenaspect dient hierbij meegenomen te worden."
Omdat al ineen vroegstadium vanhet onderzoek bleek dat scannen slechts één van
de mogelijkheden is om op geautomatiseerde wijze informatie uit de luchtfoto te
verkrijgen is de doelstelling enigszins aangepast en als volgt geformuleerd:
"Onderzoeken van de wijze waarop binnen LNV luchtfoto's kunnen bijdragen aan
de inwinning van benodigde digitale ruimtelijke informatie en de rol van scannen
hierin. De methode van scannen wordt vergeleken met andere methoden om
ruimtelijke informatie uit luchtfoto's te verkrijgen, waarbij ook het kostenaspect
meegenomen wordt."

1.2 Historie
In 1991 heeft de SIA (de departementale Stuurgroep Informatievoorziening en
Automatisering)deAdviesgroep Ruimtelijke Informatievoorziening (ARI)inhetleven
geroepen. De ARI kreeg onder andere tot taak initiatieven van directies voor het
automatiseren van de ruimtelijke informatievoorziening te coördineren en fungeert
als stuurgroep voor projecten die beogen algemene voorzieningen opdit terrein tot
stand te brengen. De ARI is te zien als opvolger van de Kerngroep Vastgoed
Informatie (KVI)diein 1990eendrietalvooronderzoeken verrichttenaardenoodzaak
en mogelijkheden van algemene voorzieningen op het gebied van de ruimtelijk
informatievoorziening. Deze drie vooronderzoeken hadden betrekking op:
- een catalogus van relevante gegevensbestanden over het landelijk gebied;
- een gemeenschappelijke digitale topografische kaart;
- een overzichtssysteem voor bestuurlijk-ruimtelijke informatie, ineerste instantie
gericht op natuurbeleid.
Daarnaast werd door de KVI een globale plaatsbepaling uitgevoerd van de
gebruiksmogelijkheden vangescande luchtfoto's binnen LNV.Deaanleidingdaartoe
werd gevormd door:
- ontwikkelingen bijdeTopografische DienstNederland (TDN)omdetechniek van
het scannen van luchtfoto's toe te passen in het produktieproces van digitale
topografische bestanden;
- ideeën bij de Plantenziektenkundige Dienst (PD) voor het opzetten van een
perceelsregistratiesysteem op basis van gescande luchtfoto's.
Deuitkomsten vanzoweldedrie vooronderzoeken alsvandeglobale plaatsbepaling
van het gebruik vangescande luchtfoto's, zijn vastgelegd inheteindrapport van de
13

KVI:"Aanpak Ruimtelijke Informatievoorziening" (1991).DeKVIheeft constateert,
dat er binnen het ministerie belangstelling bestaat voor het gebaiik van gescande
luchtfoto's, maardat eropdepunten vantechnische mogelijkheden en kosten/baten
afwegingen nogdenodige onduidelijkheden bestaan. Ditheeft ertoegeleid datDLOStaring Centrum in 1991 begonnen is aan het project "Gescande luchtfoto's".

1.3 Projectorganisatie
Het project "Gescande Luchtfoto's" is opgedeeld in twee fasen:
- oriëntatiefase. Indeze fase worden de wensen met betrekking tot het gebruik van
gescande luchtfoto's binnen LNVgeïnventariseerd. Ookwordt onderzocht watde
technische mogelijkheden zijn en welke kosten hieraan zijn verbonden.
- experimentele fase. Afhankelijk van de in de oriëntatiefase geformuleerde
aanbevelingen worden alternatieve verwerkingsmethoden op hun praktische
werkbaarheid getoetst.
De ARI fungeert als stuurgroep voor het project, zij bewaakt de voortgang en ziet
toe op de kwaliteit van de geleverde produkten. De oriëntatiefase van het project
wordt uitgevoerd door medewerkers van DLO-Staring Centrum. DoordeARIiseen
begeleidingsgroep ingesteld diewordtgevormd door vertegenwoordigers van directie
Organisatieen Efficiency, DLO-StaringCentrum,Landbouw Universiteit Wageningen,
Staatsbosbeheer en Plantenziektenkundige Dienst. De begeleidingsgroep is
verantwoordelijk voor de activiteiten in de oriëntatiefase van het project.

1.4 Onderzoeksopzet oriëntatiefase
Deaanpak en uitwerking vande oriëntatiefase van het project isopgebouwd uit vijf
stappen:
1. uiteenzetting van de technische aspecten die een rol spelen bij het werken met
en het verwerken van luchtfoto's en gescande luchtfoto's. Om de volgende
hoofdstukken beter te kunnen begrijpen worden in hoofdstuk 2de belangrijkste
technische kenmerken en bewerkingen van luchtfoto's toegelicht;
2. inventarisatie van de gebruikservaring met luchtfoto's en de belangstelling voor
gebruik van gescande luchtfoto's en afgeleide produkten. Dit betreft een inventarisatie binnen LNV. De uitwerking hiervan staat beschreven in hoofdstuk 3;
3. inventarisatie vandegebruikservaring metgescande luchtfoto's. Ditdeel van het
onderzoek is verricht buiten het ministerie. In hoofdstuk 4 wordt dit uitgewerkt;
4. analyse van de gebruiksmogelijkheden van gescande luchtfoto's, waarbij de
belangrijkste bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken opeenrijtje worden
gezet. In hoofdstuk 5 wordt dit beschreven;
5. aanbevelingen voorhet opstellen van het projectplan voordeexperimentele fase.
Dit wordt in hoofdstuk 6 beschreven.
Het voorliggende rapport betreft het eindrapport van de oriëntatiefase.
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2 TECHNISCHE ASPECTEN

Indit hoofdstuk worden detechnische aspecten bijhetverkrijgen van informatie uit
luchtfoto's toegelicht,zonderechterindetailtetreden.Voorgedetailleerde technische
informatie wordt verwezen naar de "Manual of Photogrammetry" (Slama, 1980).
De ruimtelijke informatie, die uit luchtfoto's gehaald kan worden, bestaat uit een
geometrische en een thematische component. De geometrische informatie is de
beschrijving van de ligging in het terrein van lijn-, punt- of vlakvormige objecten,
uitgedrukt in een coördinatenstelsel. De thematische informatie geeft aan wat de
betekenis is van het object, bijvoorbeeld vegetatie en grondgebruik bij vlakken en
weg, waterloop of perceelsgrens bij lijnen. Deze informatie is altijd gekoppeld aan
de geometrische informatie.
De geometrische informatie, zoals bijvoorbeeld de ligging van percelen, wegen en
gebouwen, kan vastgelegd worden op een bestaande kaart (bij correcties of
aanvullingen van de topografische kaart), in een geheel nieuwe kaart, of in een
geografisch informatiesysteem (GIS).Bijhetverkrijgen vangeometrische informatie
is het belangrijk dat de geometrie van de foto wordt omgezet in de geometrie van
het terrein. De geometrische aspecten van luchtfoto's worden in paragraaf 2.2
besproken. Vooral bij het maken van een nieuwe kaart of het vastleggen in een
vectorbestand (digitaal bestand vanpunten,lijnen en/of vlakken)moeten deterreincoördinaten bekend zijn. Het afleiden van de terreincoördinaten uit de foto wordt
beschreven in paragraaf 2.3.
De thematische informatie uit luchtfoto's, wordt meestal door visuele interpretatie
van de luchtfoto verkregen. Veldwaarnemingen, satellietbeelden en automatische
classificatie van luchtfoto's kunnen additionele thematische informatie leveren.
Indithoofdstuk wordtverderingegaanopdeverschillendemogelijkheden bijopname
van luchtfoto's (paragraaf 2.1), de aspecten van scannen (paragraaf 2.4) en de
bewerkingen die met gescande foto's gedaan kunnen worden (paragraaf 2.5).

2.1 Kenmerken van opnamen
Afhankelijk van de grootte en vorm van het gebied wordt in stroken gevlogen. In
elke strook worden meerdere opnamen gemaakt. De opnamen binnen een strook
hebben meestal een overlap van 60%. Dit wil zeggen dat 60% van de inhoud van
een foto ook op de naastliggende foto voorkomt. De overlap is nodig om
stereobeeiden tekunnen krijgen. Deoverlapvan2stroken ismeestal 20%.Hetgeheel
aan foto's die elk een bepaalde overlap met elkaar hebben wordt een fotoblok
genoemd.
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Er worden grofweg 3 typen film onderscheiden voor luchtfotografie:
- zwart-wit;
- kleuren;
- false-color.
False-coloropnamen,ook.welinfra-rood opnamengenoemd,worden vooral gebruikt
voor opnamen van vegetatie.
De film kan zowel diapositief als negatief zijn. Negatieve films worden meestal
gebruikt indien afdrukken gemaakt moeten worden.
Het seizoen waarin gevlogen wordt is afhankelijk van het doel waarvoor de foto's
gebruikt worden. Als het gaat om het inventariseren van topografische grenzen, is
het belangrijk dat de bomen niet in blad zijn. De zon moet echter al zo hoog staan,
datergeen lange schaduwen optreden. Eindemaart tot meiisdebesteperiode.Voor
opnamen van vegetatie is de periode van juni tot augustus het meest geschikt.
Deschaalvandefoto wordtenerzijds bepaalddoordevlieghoogteenanderzijds door
debrandpuntsafstand vandecamera.Voorfoto's vanhet landelijk gebied wordtvaak
schaal 1:18 000gebruikt. Deze schaal wordt bereikt bijeen vlieghoogte van 2700
meter met een brandpuntsafstand van 15cm of een hoogte van 3800 meter en een
brandpuntsafstand van21cm. Deformule voorberekening vanhet schaalgetal isals
volgt:
Schaalgetal = H / c

(H = vlieghoogte, c = brandpuntsafstand)

Afhankelijk van het gewenste detail inde foto wordt de schaal gekozen. Aangezien
ermetvierverschillende brandpuntsafstanden gewerktwordt(standaard lenzen),zijn
bij een gekozen schaal een beperkt aantal vlieghoogten mogelijk. De keuze van de
combinatiebrandpuntsafstand/vlieghoogte kanvanverschillende factoren afhangen.
Uit de bovenstaande formule blijkt dat hoogteverschil in het terrein leidt tot lokaal
schaalverschil binnen één foto (zie paragraaf 2.2.2).

2.2 Geometrische aspecten
Voor oriëntatie in het veld en voor het verkrijgen van thematische informatie hoeft
een foto inprincipe niet geometrisch gecorrigeerd teworden.Ditisechter wel nodig
indien geometrische informatie aan de luchtfoto ontleend moet worden. In deze
paragraaf wordt beschreven waarom geometrische correctie nodig kan zijn. Daarbij
onderscheiden we twee gevallen:
- de afbeelding van vlak en horizontaal gelegen terrein (paragraaf 2.2.1);
- de afbeelding van niet-horizontaal terrein (paragraaf 2.2.2).
Hetafbeeldingsprincipe vaneen(lucht)foto kanwiskundig goed worden beschreven
meteen centrale projectie (zie figuur 1).DeNederlandse topografische kaarten zijn
geometrisch bijbenadering tebeschouwen alsafbeeldingen volgenseen orthogonale
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projectie. Dientengevolge zullen vooreen zelfde terreindeel eentopografische kaart
en een luchtfoto geometrisch van elkaar verschillen (zie figuur 3).
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Fig. 1Fotografische afbeelding van een plat, horizontaal, vierkantterreinobject

2.2.1 Afbeelding van vlak en horizontaal terrein.
Doorbewegingen vanhetvliegtuig ishetprojectievlakvandecameranooitvolkomen
horizontaal, dus niet evenwijdig aan het aardoppervlak. Deze kanteling leidt ertoe,
dat object en afbeelding niet dezelfde vorm hebben, zoals in figuur 1 te zien is.
Hierdoor resulteren gelijke afstanden in het terrein niet in gelijke afstanden op de
foto. Deze vertekening kan gecorrigeerd worden door een afdruk van de foto te
maken,waarbij hetprojectievlak vandeafdruk eveneens gekanteld is(ziefiguur 2).
Dezemethodeheetoptischontschranken ofonthoeken.Ontschrankingvianumerieke
wegmetbehulpvaneencomputer isookmogelijk. Dezemethode wordt beschreven
in paragraaf 2.3.De camera kan zodanig in het vliegtuig gemonteerd worden, dat
dezedeschommelingen vanhetvliegtuiggrotendeels opkanvangen.Ditwordtdoor
een zogenaamde gyroscopische ophanging gerealiseerd, een techniek die meer en
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meeringangvindt.Kleineverschillen blijven echterbestaan.Bijvoldoende stabilisatie
is ontschranking van foto's van vlak en horizontaal terrein niet meer nodig.

Opname

negatief

terrein

C" afdruk

Fig. 2Principe van de optische ontschranking

2.2.2 Afbeelding van niet-horizontaal terrein
In volkomen vlak terrein is na fotografische ontschranking de schaal van de foto
overal gelijk. Hoewel Nederland als vlak bekend staat, zijn er wel degelijk
hoogteverschillen. Niet alleen in reliëfrijk gebied zoals Zuid-Limburg en langs de
kust, maar ook bij dijken en bruggen. Hoogteverschillen in het terrein geven lokale
schaalverschillen in de foto. Deze verschillen hebben niets te maken met de stand
van decamera, maarmetdeprojectie vanhetterrein opdefilm. Bijeencamera gaan
de lichtstralen namelijk door één punt (de lens), waardoor een centrale projectie
ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat hogere delen van het terrein verplaatst worden ten
opzichte van lageredelen.Diteffect wordt "reliëfverplaatsing" genoemd. Vooral bij
hoge gebouwen is dit duidelijk te zien: ze schijnen om te vallen richting rand van
defoto, waardoor de zijkant vanhet gebouw opdefoto tezien is.Indit geval wordt
over "omvalling" gesproken.
Bij een kaart issprake van een orthogonale projectie: de punten van het terrein zijn
loodrecht geprojecteerd op een plat vlak. In figuur 3 is het verschil tussen centrale
en orthogonale projectie te zien. De reliëfverplaatsing is het kleinst in het midden
van de foto en het grootst aan de randen. Bij kartering vanaf een enkele foto moet
met deze reliëfverplaatsing rekening gehouden worden. Bij stereokartering
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(dubbelbeeld) daarentegen kan dit effect gebruikt worden voor hoogtemetingen. In
paragraaf 2.3 wordt hier verder op ingegaan.
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Po= Orthogonale projectie
van punt P
Pc= Centrale projectie
van punt P

Fig. 3 Verschiltussen orthogonale encentrale projectie
Correctie vanreliëfverplaatsing kan zowel numeriek gebeuren metalsresultaat een
digitale orthofoto, als optisch-mechanisch met als resultaat een fotografische
orthofoto. De tweede methode wordt nog wel gebruikt, maar moet als achterhaald
beschouwd worden.

2.3 Fotogrammetrie
Fotogrammetrie isdemethodeommetbehulpvanéénofmeerfotografische opnamen
van objecten, de afmeting en de ligging van deze objecten te bepalen (Ligterink,
1989). Bij gebruik van luchtfoto's kan met fotogrammetrie geometrische en
thematische informatie van het terrein tegelijkertijd verkregen worden. Deze
informatie kandanopeen kaartgezetworden ofineenGISgebruiktworden.Indeze
paragraaf wordtdemethodevankartering verderbeschreven.Het coördinatenstelsel
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vandefoto (fotocoördinaten) moetgerelateerd worden aanhetcoördinatenstelsel dat
op de kaart of in het GIS gebruikt wordt (terreincoördinaten). In Nederland is dit
meestal het coördinatenstelsel van de Rijksdriehoeksmeting.

2.3.1 Enkelbeeldkartering
Bij enkelbeeldkartering wordt op één enkele foto gemeten. Hierbij worden in één
foto verschillende punten gemeten in fotocoördinaten en vervolgens omgezet in
terreincoördinaten. Bij metingen waarbij niet voor hoogteverschillen gecorrigeerd
hoeft te worden (twee-dimensionale correctie), is het voldoende om van minimaal
driepunten indefoto deterreincoördinaten (Xen Y)endegemiddelde terreinhoogte
(Z)teweten(Molenaar, 1986).Vanelkpuntwaarvandefotocoördinaten bekend zijn,
kunnen dan vervolgens de terreincoördinaten (X en Y) berekend worden.
Deze werkwijze is alleen bruikbaar indien de hoogteverschillen in het terrein
marginaal zijn, of wanneer de uiteindelijke eisen aan nauwkeurigheid gering zijn.
Hoe groter de hoogteverschillen zijn, hoe groter de onnauwkeurigheid is door niet
gecorrigeerde reliëfverplaatsingen.
Bij metingen waarbij wèl voor hoogteverschillen gecorrigeerd wordt (driedimensionale correctie),ishet noodzakelijk dat vanelk gemeten punt ookde hoogte
bekend is.Dezehoogteinformatie kanontleend worden aaneendigitaal terreinmodel
(DTM).Een DTMiseendigitaal bestand vanhoogtepunten,meestalineen regelmatig
grid vastgelegd. Door interpolatie kan voor elk willekeurig punt in het terrein de
hoogte bepaald worden.Dehoogtegegevens voordit DTMworden meestal verkregen
doormetingen ineen stereomodel metbehulpvaneen fotogrammetrisch instrument.
Er is ook een methode om hoogtegegevens via een geautomatiseerde berekening
(beeldcorrelatie) uit gescande luchtfoto's te verkrijgen. In paragraaf 2.5 wordt hier
verder op ingegaan. Als een DTM eenmaal beschikbaar is kan het bij volgende
bewerkingen opnieuw gebruikt worden.
De fotocoördinaten van punten kunnen op verschillende wijzen gemeten worden:
- vanaf een analoge foto (hard-copy) met een digitizer;
- vanaf het gescande foto op het beeldscherm (soft-copy) met een muis. De
nauwkeurigheid vandemeting isafhankelijk vanderesolutie vandegescande foto
(zie par. 2.5), maar is meestal nauwkeuriger dan bij gebruik van een digitizer.
Ook kan met een fotogrammetrisch instrument gemeten worden. Dit instrument is
echter ontwikkeld voor stereokartering en wordt niet voor enkelbeeldkartering
gebruikt.
Foto's kunnen echter ook voorafgaand aan het karteren, geometrisch gecorrigeerd
worden. Wordt alleen de kanteling van de camera gecorrigeerd (2D-correctie), dan
spreekt men van ontschrankte foto's. Wordt ook gecorrigeerd voor de reliefverplaatsing (3D-correctie),dan spreekt menvanorthofoto's. Digitale vervaardiging
van een orthofoto wordt in paragraaf 2.5 verder beschreven.
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ORIGINELE FOTO

scannen

digitaliseren
vanaf digitizer

GESCANDE FOTO

analoge
correctie

1
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correctie

digitaliseren
vanaf beeldscherm
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vanaf beeldscherm
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Fig,4 Verschillende mogelijkheden bijenkelbeeldkartering. Dekartering kanzowelzonderals
metcorrectievoorhoogteverschillengebeuren(2D-en3Dcorrectie).Analoge3D-coirecue
(orthofotovervaardiging) wordt vrijwel nietmeer toegepast
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Indien een geometrisch gecorrigeerde foto gebruikt wordt, zijn in principe twee
punten met bekende terreincoördinaten voldoende om van andere punten de
fotocoördinaten om te kunnen zetten naar terreincoördinaten.
Figuur 4 toont een overzicht van de vier methoden die gevolgd kunnen worden bij
enkelbeeldkartering. Degeometrische correctie kan zowel met als zonder correctie
voorhoogteverschillen gebeuren.Totaal zijn erdusachtverschillende methoden voor
enkelbeeldkartering. Kartering zonder geometrische correctie is meestal te
onnauwkeurig en kan dus buiten beschouwing gelaten worden.

2.3.2 Stereo-kartering of dubbelbeeldkartering
Bij stereo-kartering wordt in een stereomodel gemeten. Een stereomodel is het
overlappende gedeelte van twee foto's waarop gedeeltelijk hetzelfde terrein is
afgebeeld. In figuur 6 is het overlappende gedeelte van twee foto's weergegeven.
Als deze foto's onder een stereoscoop worden gelegd, kunnen hoogteverschillen
gezien worden inhetoverlappende gedeelte. Onzehersenen kunnendit hoogteverschil
registreren,doordat het positieverschil tussen een hoogeneen laag punt inde eerste
foto anders is dan in de tweede foto (zie figuur 5). Dit komt doordat de
reliëfverplaatsing op de eerste foto anders is dan op de tweede foto. In een
stereoscopisch meetinstrument kan dit positieverschil gemeten worden en omgezet
worden in een hoogteverschil. Daarom is bij stereokartering geen DTM nodig. De
hoogtemoetbijenkelbeeldkartering welindevormvaneenDTMtoegevoegd worden
om de ligging van het punt (X, Y) nauwkeurig in terreincoördinaten te kunnen
berekenen.
Bijstereo-kartering wordteerstderelatieve oriënteringvaneenstereomodel bepaald.
Derelatieve oriëntering isde stand (draaiingshoeken) vandecameravan de tweede
foto ten opzichte van de eerste foto. Hiervoor worden van minimaal vijf punten de
fotocoördinaten inbeidefoto's gemeten (Molenaar, 1986).Alsnuvanminimaaldrie
punten ookdeterreincoördinaten bekend zijn, kanvervolgens deabsolute oriëntering
bepaald worden,dit isdewerkelijke stand (draaiingshoeken) en locatie (horizontale
en verticale terreincoördinaten) van de camera bij de opname van beide foto's. Van
elk afgebeeld terreinpunt dat in beide foto's gemeten wordt, kunnen dan de
terreincoördinaten (X, Y en Z) berekend worden.
In theorie is het mogelijk om deze metingen voor beide foto's afzonderlijk uit te
voeren, maar deze werkwijze stuit op praktische bezwaren. In de praktijk gebeurt
dit met een karteringsinstrument (stereoscopisch meetinstrument), waarin het
stereopaar gemonteerd is. In het stereobeeld kan vervolgens gemeten worden door
een cursor naareen bepaald punt inhet stereobeeld te brengen. Er isdus sprake van
twee cursors, één in elk van de twee beelden. Door een druk opde knop worden de
fotocoördinaten van beide cursors tegelijk uitgelezen. Samen met de oriënteringsparameters worden hieruit deterreincoördinaten (X,Yeneventueel Z)berekend.De
hier beschreven werkwijze staat bekend als de analytische methode, ter
onderscheiding van de analoge methode, waarbij de relatieve oriëntering fysiek in
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Fig. 5Verschillendeverplaatsingvantweepuntenineenstereomodel(Naar:LillesandandKiefer,
1987)
het instrument wordt uitgevoerd. Deze laatste werkwijze moet als achterhaald
beschouwd worden, ondanks dat deze in de praktijk nog veel voorkomt.
Dejongste ontwikkeling ophet gebied van stereokartering isde softcopy-techniek,
waarbij twee gescande luchtfoto's op een beeldscherm stereoscopisch worden
waargenomen. Hoewel veelbelovend, staatdezetechniek noginde kinderschoenen.

2.3.3 Aerotriangulatie en blokvereffening
Kartering is pas mogelijk als er verschillende punten op de foto te vinden zijn
waarvan de terreincoördinaten en de hoogte bekend zijn. Deze punten heten
paspunten. Deze paspunten moeten op de foto goed te herkennen zijn. Voor de
bepaling van terreincoördinaten van paspunten is de topografische kaart, gegeven
de schalen van de kaartseries,niet altijd nauwkeurig genoeg,doordat objecten vaak
zijn gegeneraliseerd. Voor kaartbladen 1:10 000 bedraagt de precisie omgerekend
naar het terrein circa 2meter in Xen Yrichting; hoogteinformatie (Z)ontbreekt in
deze serie. Uit kaartbladen van de 1:25 000 serie zijn de terreincoördinaten af te
leiden met eenprecisie van circa5meter (X,Yen Z).Indiendetopografische kaart
gebruikt wordt voor als basis voor het inwinnen van depaspuntcoördinaten en voor
degeometrische correctie vanluchtfoto's, zaldecorrectieniet beterkunnen zijn dan
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circa 2 respectievelijk 5 meter. Voor nauwkeuriger geometrische correctie van
luchtfoto's kunnendeterreincoördinaten vanpaspunten nietuitdetopografische kaart
gehaald worden, maar zijn metingen in het terrein noodzakelijk. Vaak worden deze
paspunten als zwart-witte schijven in het terrein aangebracht voordat de foto's
gemaakt worden.Viaterrestische metingen ofmetGPS(Global Positioning System)
worden de terreincoördinaten en de hoogte van deze punten bepaald. Het is echter
niet nodig om in elke foto een aantal paspunten te hebben. Via fotogrammetrische
weg kan het aantal punten waarvan de terreincoördinaten en de hoogte bekend zijn
uitgebreid worden. Met deze methode, aerotriangulatie genaamd, kunnen per foto
voldoende punten metbekendeterreincoördinaten berekend worden.Deberekeningsprocedure die bij fotoblokken gebruikt wordt heet blokvereffening.
Bijaerotriangulatie wordenopelkaaraansluitende foto's aanelkaargerelateerd door
overdrachtspunten. Overdrachtspunten zijn punten die op beide foto's van een
stereopaar herkenbaar zijn, zoals bijvoorbeeld een hoekpunt van een gebouw. Door
het inmeten van de overdrachtspunten wordt de relatie tussen foto's onderling
berekend (relatieve oriëntering). Zo'n fotoblok kan bestaan uit honderden foto's.
Meestal kan worden volstaan met 10 à 20 paspunten in het gehele fotoblok.
Per stereomodel wordt met minimaal 2 x 3 overdrachtspunten gewerkt. In figuur 6
is de ligging van overdrachtspunten in verschillende foto's te zien. De berekening
van de oriënteringsparameters gebeurt met de computer. Het inmeten van de
overdrachtspunten is echter nog steeds handwerk, hoewel er reeds mogelijkheden
zijn om dit proces te automatiseren (Han, 1992).
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Fig. 6Ligging van overdrachtspunten op naast- enonderliggendefoto's

Na blokvereffening zijn voor allefoto's deterreincoördinaten endehoogte van alle
overdrachtspunten bekend. Tevens zijn voor elke foto de 3draaiingshoeken van de
camera bekend (langs X, Yen Z-as).
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De gegevens uit de blokvereffening kunnen gebruikt worden voor zowel stereokartering als enkelbeeldkartering.

2.4 Scannen
2.4.1 Begripsbepaling
Scannen is de techniek om een analoog beeld, zoals een kaart of een foto, om te
zetten ineendigitaal beeld dat bestaatuiteenregelmatig raster waarinelke rastercel
een bepaalde grijswaarde krijgt.

00 00 00 00
60 30 07 00

100 100 50 00
100 100 80 00
pixelgrootte

Fig. 7Scannen van een luchtfoto; 1 = originelefoto;2=gescandefoto;3=grijswaarden van
pixels
Bij scannen wordt de beelddrager (bijvoorbeeld kaart,fotoafdruk of diapositief) als
hetwareineen groot aantal kleinevierkantevlakjes (derastercellen) opgedeeld. De
intensiteit van het teruggekaatste licht (bij niet-transparante beelddragers) of
doorgelaten licht (bij transparante beelddragers) van elk van die rastercellen wordt
gemetenenvastgelegd.Dezerastercellenwordenpixelsgenoemd,de lichtintensiteit
van elke pixel wordt in een grijswaarde vastgelegd (zie figuur 7).
Voor scannen worden zowel de originele films als afdrukken gebruikt. Door
ontwikkelen en afdrukken wordt het oorspronkelijk beeld enigszins veranderd door
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reken/of krimpvanfilm en/of papier.Omdat hetbeeld opdeoriginelefilmdeminste
verandering heeft ondergaan is scannen van de originele film, negatief dan wel
positief, teprefereren boven scannen vaneen afdruk ofeen vergroting. Een gescand
negatief kan vervolgens worden omgezet ineendigitaal positief,zonder dat bij deze
omzetting verlies aan detail optreedt.

2.4.2 Resolutie
De resolutie van een analoge foto wordt uitgedrukt in het aantal lijnparen per mm
dat visueel nog net te onderscheiden is. Een lijnpaar bestaat uit een donkere en een
lichte lijn die beide even breed zijn. In zwart-wit foto's isde resolutie ongeveer 50
lijnparen/mm; dit wil dus zeggen dat bij een lijnbreedte van 10urn de lichte en de
donkere lijnen nog net te onderscheiden zijn.
De resolutie van een gescand (digitaal) beeld wordt uitgedrukt in het aantal pixels
per inch ("dots per inch" =dpi) of indegrootte van de pixels (in pm).Een resolutie
van 1000 dpi wil zeggen: 1000 pixels per inch. De pixelgrootte is dan:
2,54/1000 * 104= 25 pm. Wanneer het aantal pixels per inch toeneemt, neemt de
pixelgrootte af en neemt de resolutie toe.
Omgeen verlies aan detaillering te krijgen, zou een foto meteen resolutie van 2500
dpi(10pm)gescand moeten worden.Bijduurdere scanners kanderesolutie ingesteld
worden. Sommige scanners kunnen een resolutie vancirca 3300dpi (7,5 pm)halen.
Goedkopere scanners hebben vaak een vaste resolutie, meestal 300dpi (85 pm).In
de praktijk blijkt een pixelgrootte van 25 pm (1000 dpi) tot acceptabele resultaten
te leiden.

2.4.3 Hoeveelheid data
Afhankelijk van de scanner kan in zwart-wit of in kleur gescand worden. Bij zwartwit scannen wordt per pixel één grijswaarde vastgelegd. Voor luchtfoto's is het
wenselijk om voldoende verschillende grijswaarden te kunnen onderscheiden. Als
de grijswaarde in 1 byte (8 bits) in de computer worden opgeslagen, zijn 256
verschillende grijswaarden mogelijk. Bijhet scannen vankleurenfoto's worden voor
dedriebasiskleuren degrijswaarden vastgelegd. Duselkepixelheeft een grijswaarde
voor rood, voor groen en voor blauw, dit is 3 byte per pixel.
Bij een resolutie van 1000 dpi (25 pm) en een fotoöppervlakte van 23 x 23 cm
worden er 82 * 106 pixels gescand. Voor zwart-wit foto's is dan 82 Mb aan
diskruimte nodig. Voor een kleurenfoto wordt dit zelfs 246 Mb. Ter vergelijking:
alle digitale bodemkaarten van Nederland 1:50000 zijn gezamenlijk 50 Mbgroot.
Doordatacompressietechnieken kandebenodigdediskruimte metongeveereen factor
2worden teruggebracht. Ookkandebenodigde opslagcapaciteit verminderd worden,
door minder bits per grijswaarde te gebruiken. Bij 4 bit per grijswaarde zijn echter
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nog maar 16 verschillende waarden te onderscheiden, waardoor een aanmerkelijke
hoeveelheid informatie verloren gaat.Bijeenhogeresolutie,dusbijeenkleine pixel,
kan met minder bits perpixel volstaan worden, omdat deruisdoorde verdelingvan
de zilverkorrels in de film dan toeneemt.
Voortoepassingen waarvooreen resolutievan 1000dpinietnoodzakelijk is,kanmet
een lagere resolutie gescand worden. Bij een resolutie van 500 dpi (50 pm) is nog
maar 20 Mb aan diskruimte nodig voor een zwart-wit foto. Bij een fotoschaal van
1 : 10000 is de pixelgrootte omgerekend naar het terrein dan echter teruggelopen
tot 0,5 meter. Bij deze resolutie zijn bijvoorbeeld in een perceel aardappelen de
individuele rijen niet meer van elkaar te onderscheiden.
Heel Nederland heeft een oppervlakte van ca. 3,3 miljoen ha (exclusief Noordzee,
Waddenzee en IJsselmeer). Eén foto (23 x23cm) met een schaal 1: 18000 beslaat
een gebied van ca. 1700 ha. Er zijn dus ongeveer 2000 foto's nodig om heel
Nederland tebedekken. Meteen overlap van 60%indevliegrichting en25%tussen
destroken zijn erzelfs 6000foto's nodig.Alsaldezefoto's inkleurgescand worden
met een resolutie van 500 dpi (50 pm), zou hiervoor bijna 360 Gb (3,6 * 105 Mb)
datanodigzijn.Gecomprimeerd meteenfactor2isditnogsteeds 180Gb.Voordeze
hoeveelheid datazijn ongeveer 300CD's (ca.600MbperCD)of 1800gewonetapes
(ca. 100Mbper tape) nodig. Bij de definitieve data-opslaginde vorm van digitale
orthofoto's kunnendeoverlappende delen vandefoto's buitenbeschouwing gelaten
worden. In dit geval kan met 1/3 deel van de hoeveelheid opslagcapaciteit volstaan
worden. Dit is 60 Gb voor gecomprimeerde foto's.
Wanneer voor grote gebieden met een hoge resolutie gescande luchtfoto's gewerkt
moet worden zal het met de huidige computers en opslagmedia dus een grote klus
zijn om de grote hoeveelheid data te verwerken. De opslagmogelijkheden worden
echter steeds groter en de datacompressietechnieken worden steeds geavanceerder.

2.5 Werken met gescande luchtfoto's
Gescande luchtfoto's kunnen voor de volgende werkzaamheden gebruikt worden:
- vervaardigen van een DTM;
- vervaardigen van een orthofoto;
- achtergrondplaatje voor visuele ondersteuning van andere digitale ruimtelijke
informatie;
- digitaliseren van vectorinformatie;
- automatische beeldclassificatie.
Al deze aspecten zijn reeds aan de orde gekomen, maar indeze paragraaf wordt de
werkwijze nader toegelicht.
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2.5.1 Vervaardigen van een digitaal terreinmodel (DTM)
Een digitaal terreinmodel iseen bestand met punten waarvan de terreincoördinaten
en de hoogte bekend zijn. Meestal is het een regelmatig grid van hoogtecijfers. Bij
de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat wordt onderzoek verricht om vrijwel
automatisch hoogtestemeten ineengescand stereopaar (Han, 1992).Nahet opgeven
van oriënteringsgegevens van de foto's en de paspunten met coördinaten, wordt
automatisch eenregelmatiggridvanhoogtepunten gegenereerd opbasisvangescande
stereoparen. Met deze methode kunnen ongeveer 50 metingen per seconde worden
gedaan. Ook kunnen hoogtes van individuele punten of van te voren geselecteerde
lijnen worden berekend.

2.5.2 Vervaardigen van een orthofoto
Bij digitale vervaardiging van een orthofoto wordt uitgegaan van een gescande
originele luchtfoto. Voorelkepixelwordendeterreincoördinaten berekendenworden
de pixels verplaatst conform hun locatie inhet nieuwe coördinatenstelsel. Omdatnu
geen sprake meer zou zijn van een regelmatig raster, worden alle pixels vervolgens
opnieuw gerangschikt in een regelmatig raster. De kleur (grijswaarden) van een
nieuwe pixel is dan vaak een gemiddelde van meerdere oorspronkelijke pixels.
Hierdoor is het detail in een orthofoto wat gedegradeerd ten opzichte van de
oorspronkelijke gescande foto.
Naastdegescande foto gebruikt hetcomputerprogramma degegevens die afkomstig
zijn uitde blokvereffening: de oriëntering van de foto en de terreincoördinaten van
depas-en overdrachtspunten. Omdereliëfverplaatsing tekunnen bepalen moet van
elke pixel de hoogte bekend zijn. Dit wordt bereikt met een DTM. De hoogte van
punten die niet in het DTM zitten, wordt door interpolatie berekend.
Als een gescande foto met een resolutie van 50 urn (500 dpi) wordt
georthogonaliseerd, moetervoor21*106pixelseen transformatie berekend worden.
Hiervoor is een krachtige computer nodig.
Er isook een methode die het maken vaneen orthofoto benadert voor gebieden met
weinig reliëf. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van de centrale gedeelten van
elke foto. Vooral als er sprake is van een vlak terrein en er hoog gevlogen is met
een grote brandpuntsafstand, komthet midden van een foto vrijwel overeen meteen
orthogonale projectie. In het midden van de foto is de reliëfverplaatsing namelijk
het kleinstenopnamen opgroterehoogtegeven ookminderreliëfverplaatsing. Door
met een overlap van 80% te vliegen en met een brandpuntsafstand van 30 cm in
plaats van 15cmte werken kandoor monteren van de verschillende fotoonderdelen
eenorthofoto worden vervaardigd. Allefoto's dienen weleerst ontschranktteworden.
Samenvoegen vande verschillende foto's kanhet bestedigitaalgebeuren, waarvoor
gescande beelden nodig zijn.
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2.5.3 Visuele ondersteuning van andere digitale ruimtelijke informatie
Als een luchtfoto gebruikt wordt voor visuele ondersteuning van andere digitale
informatie, bijvoorbeeld eenvectorbestand ineenGIS,danmoetenzowelde luchtfoto
als het vectorbestand gelijktijdig ophet beeldscherm getoond worden. De luchtfoto
moet dus eerst gescand worden. Verder is het van belang dat de foto en het
vectorbestand dezelfde geometrie hebben. Hierbij zijn er vier mogelijkheden:
la. de foto wordt vooraf getransformeerd naardegeometrie van het vectorbestand,
waarbij de foto twee-dimensionaal gecorrigeerd wordt. Dit kan met een
eenvoudige ontschrankingsprocedure gedaan worden. Binnen ARC/INFO kan
dit bijvoorbeeld methetTRANSFORMcommando(ESRI, 1991a).Indiende foto
alleen voor visuele ondersteuning wordt gebruikt is een nauwkeurige
geometrischecorrectiemeestalnietnodig,zodatdezemogelijkheid goed voldoet;
lb. de foto wordt vooraf getransformeerd naar degeometrie vanhet vectorbestand,
waarbij de foto drie-dimensionale gecorrigeerd wordt. Deze mogelijk moet
toegepast worden alseennauwkeurige geometrische correctie vereist is;de foto
dient dan omgezet te worden in een orthofoto;
2a. devectoren wordennaardegeometrie vandefoto getransformeerd waarbijtweedimensionale correctie wordt toegepast.
2b. devectoren wordennaardegeometrie vandefoto getransformeerd waarbijdriedimensionale correctie wordt toegepast. Hierbij wordt de methode voor het
vervaardigen van een orthofoto als het ware omgekeerd toegepast op het
vectorbestand.
Natransformeren vandefoto (mogelijkheid laen lb) isdeoorspronkelijke foto niet
meer nodig. Natransformeren van het vectorbestand (mogelijkheid 2aen 2b) ishet
oorspronkelijke vectorbestand echternogwelnodig.Bijvisueleondersteuning wordt
een foto meerdere malen gebruikt methet vectorbestand. Als bijdemethoden 2aen
2b de transformatie maar één keer wordt gedaan, zijn ertwee verschillende versies
van het vectorbestand nodig: het oorspronkelijke en het getransformeerde bestand.
Dit is geen werkbare situatie, zodat hier gekozen moet worden voor een methode
waarbij het vectorbestand alleen tijdens het afbeelden naardegeometrie vande foto
wordt getransformeerd. ARC/INFO heeft deze mogelijkheid. De transformatieparametershoeven hierbijmaaréénkeeropgegeventeworden.Erwordthierbijechter
een lineaire affine transformatie gedaan (ESRI, 1991b).Dezetransformatie iseigenlijk
nietgeschikt voorluchtfoto's, maargebruikisverantwoord indiengeencorrectievoor
hoogteverschillen nodig is(methode 2a)enwanneerdestand vandecamera vrijwel
loodrecht is (zoals bij gyroscopische ophanging het geval is). Drie-dimensionale
correctie (methode 2b) is binnen ARC/INFO niet mogelijk en zou ook te veel tijd
vragen om steeds weer opnieuw uitgevoerd te moeten worden.
Als er nog geen orthofoto's beschikbaar zijn, dan vraagt methode lb de meeste
rekentijd, terwijl ook een DTM vereist is. Methode la vraagt minder rekentijd dan
methode lb, maardetransformatie moet wel steeds herhaald worden. De methoden
1a en 2a hebben als nadeel dat de vectorbestanden niet altijd goed passen op de
luchtfoto, maarvoorvisueleondersteuning hoeft ditgeenprobleemtezijn. Methode
2b is met ARC/INFO niet mogelijk en waarschijnlijk ook niet met andere GIS
pakketten.
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2.5.4 Digitaliseren van vectorinformatie
Bij digitaliseren van punten en/of lijnen van een gescande luchtfoto, dus vanaf het
beeldscherm, zijn er de volgende mogelijkheden:
1. digitaliseren van een ongecorrigeerd beeld zonder correctie van het
gedigitaliseerde vectorbestand;
2. digitaliseren vanafeenongecorrigeerde foto waarbij naderhand het vectorbestand
twee-dimensionaal geometrisch gecorrigeerd wordt;
3. digitaliseren van een digitale ontschrankte foto;
4. digitaliseren vanaf een ongecorrigeerde foto waarbij naderhand het vectorbestand
drie-dimensionaal geometrisch gecorrigeerd wordt;
5. digitaliseren vanaf een digitale orthofoto.
In figuur 8 zijn de verschillende stappen bij deze vijf methoden schematisch
weergegeven. Sinds kort is het ook mogelijk om vanaf een gescand stereopaar op
hetbeeldscherm tedigitaliseren. Deze methode isvolopinontwikkelingenisdaarom
niet meegenomen in het schema.
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Fig.8 Verschillende methodenom vanafeengescandefoto te digitaliseren
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