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V O O R W O O R D

Indeperiodefebruaritotoktober1988hebikophetICWvoorliggend
onderzoekverricht.
MijnverblijfophetICWhebikalseenprettigeperiodeervarenwaarik
metplezieraanterugdenk.Langsdezewegwil ikdanookallemedewerkers
vande"remote-sensingclub"bedankenvoordeaangename(werk)sfeer.
Tevenswilikmijndank latenuitgaannaarG.NieuwenhuisenH.Thunnissen
voorhunadviezenenW.Droesenvoordeprettigesamenwerking.

FrankHagedoorn
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I N L E I D I N G

Voorliggendverslagisgemaaktalsonderdeelvanhetprojekt"OperationaliseringRemoteSensingvoordeLandinrichtingspraktijk".Dedoelstelling
vanditprojektisvasttestellenof,eninwelkemateremote-sensing
techniekenbehulpzaamkunnenzijnindevoorbereidingsfasevanlandinrichtingsprojekten.Hierbijwordtinhetbijzondergedachtaandevolgende
inventarisaties:
-Bodem-en grondwatertrappenkartering
-Hydrologischonderzoek
-Vegetatiekartering
-Cultuurtechnische inventarisatie
JA*. Voorgaande jarenisreedseenaantalremote-sensingvluchtenmetdebovenstaandedoelstellingenoverhetproefgebiedUlvenhout-Galderuitgevoerd
(voordeliggingvanhetproefgebiedzieParagraaf3.2).
Ineersteinstantieistoengetrachtomdepuntengenoemdbijdeeerste
driegedachtenstreepjesmeerinhoudtegeven (DROESENenVANLIESHOUT,
1988); laterisookdeCultuurtechnische inventarisatieuitgevoerd
(JAARSMA, 1989).
Voorhethydrologischonderzoekwarenderesultatenvandienaarddat,
ondanksenkeleachterafgekonstateerdetekortkomingeninhetveldmeetprogramma,aanleidingbestondomhetexperimentinenigzinsgewijzigde
opzetteherhalen.
Dedoelstellingvanhethydrologischeremotesensingonderzoek inhet
vroegevoorjaar isuiteindelijk lokatiesinhetveldaantewijzen,welke
gevoeligzijnvoorwateroverlast.
Eenonderdeelvandezewateroverlast-inventarisatie vormtdebepalingvan
hetbodemvochtgehalteaandehandvanremotesensingbeelden.Totopheden
isinditprojekthiervooralleengebruikgemaaktvanoptischesensorsystemen,welkegevoeligzijnvoorstralinginhetreflektieveenthermischegolflengtegebiedvanhetelektro-magnetische spektrum.Inhetvoorjaarvan1988zijnmultispektraleenthermischeopnamenalsmedefalsecolor
foto'sgemaakteniseenradarvluchtuitgevoerdmetdeSLARvanhet
NationaalLucht-enRuimtevaart laboratorium (NLR).
Deresultatenvandevochtkarteringmetbehulpvanmultispektraleenther-
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mischebeeldenafzonderlijk eninkombinatiezijnvastgelegddoorDROESEN
(1989).
Dedoelstellingvanhetradarexperimentwasomnategaanofradargegevens
extrainformatiebevattenofwellichtalsaanvullingkunnendienenopde
informatieoverbodemvochtwelkeuitmultispektralebeeldenafgeleidwordt.
Eenanderaspektvanditexperimentvormthettestenvandemogelijkheden
vandeverschillendeopnametechniekenonderpraktijkomstandigheden.
Totophedenzijnradarexperimentenvooraluitgevoerdonderdoelbewust
gekozengunstigerandvoorwaarden,zodatdeinvloedvanverstorendeelementenbeperktwas.DaaromzijninNederlandvooralexperimentenuitgevoerdin
deFlevopoldersofopdegrootschaligekleigebieden.Meergekompliceerde
omstandigheden,zoalsdieindelandinrichtingspraktijkophetoudelanden
daninhetbijzonderopdezandgrondenregelmatigvoorkomen,zijntevinden
inhetproefgebiedUlvenhout-Galder.
Hetproefgebied isingrotelijnenrepresentatiefvoordenederlandsezandgronden.Eengebiedsbeschrijvingvanhetherinrichtingsgebied istevinden
bijDROESENenVANLIESHOUT (1988).Kenmerkendvoorditgebied isdatde
perceelsgrootteaanzienlijkvarieertendeperceelsgrenzenvaakgrillig
zijn.Bovendienisookdevariatieinbodemvochtgehaltevandetoplaagniet
alleentussenpercelen,maarookbinneneenenkelperceelvaakaanzienlijk.
Hoofdstuk2gaatnaderinopalgemeneachtergrondenvanderadarwaarneming;
inhoofdstuk3komendeopzet,uitwerkingenresultatenvanhetexperiment
tersprake.
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A C H T E R G R O N D E N
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R A D A R W A A R N E M I N G

2 . 1 . ALGEMEEN

2.1.1.

Inleiding

Deaardatmosfeerbezitdrievensterswaardoorhetmogelijk iselektromagnetischegolvenvanhetaardoppervlakoptevangenzonderdatde
atmosfeerdestralingtezeerabsorbeertofverstrooit.Heteerstevenster
vanongeveer0.3-3(im,ligtinhetzichtbarelicht,hetnabijendeelshet
middeninfrarood;dewaarnemingbestaathiervooraluithetregistrerenvan
gereflekteerdezonnestraling.Dithoudtimpliciet indatwaarnemingalleen
overdagkanplaatsvindenondergunstigeweeromstandigheden.
Hetthermischvensterishetvolgendegolflengtegebiedvan8-14urn;ditis
hetgebiedwaardeeigenstralingsemissievandeaardseObjektenhunmaximaleintensteithebben.Waarnemingen inditvensterkunnenook 'snachts
geschieden.Eenderdevensterligtinhetmikrogolfgebied (1mm-1 m).
Vanwegedegrotegolflengtehebbenatmosferischeomstandigheden inprincipe
weiniginvloedopwaarnemingen inditvenster;demikrogolfwaarnemingwordt
danookweleen"all-weathercapability"toegeschreven.
Deinteraktiesvanelektro-magnetische stralinguitdedriegenoemdegolflengtebandenmetdebodem ishetgevolgvandriefysischverschillendeprocesseninofaandetoplaagvandebodem.Metderegistratievandestralingsintensiteit indedrievensterswordenzodoendeverschillendegegevens
vastgelegdoverhetbodemoppervlak.

2.1.2.Toepassingen van radar
Hetgebruikvanradarbestondoorspronkelijkuiteenvroegtijdigesignaleringvanschepenenvliegtuigen.Indeloopvandetijdishetaantal
toepassingsgebiedenverderuitgegroeid,zoalsblijktuithetonderstaande:
-Bosbouw

:inventarisatievanbosenboomgrootten,bosmonitoring

-Oceanografie:zeœjslokalisering,olieopsporing,bestuderingvanoceaanstromingen
-Landbouw

:landgebruiksinventarisatie,vegetatiekartering,gewasklassifikatie
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- Geologie

:detektie van breuken, beschrijving van formaties

- Hydrologie :bepaling van stroomgebieden en sneeuwbedekkingsgraad en
schatting van oppervlakkige afvoer en bodemvochtgehalten
Deze toepassingen stellen ieder hun eigen eisen aan de tegebruiken radarwaarnemingsapparatuurwat betreft de optimale ruimtelijke resolutie van de
beelden, demeest geschikte golflengte, de opname-herhalingstijd, de
polarisatierichting en de invalshoek van de radar. Deze eisen kunnen voor
bepaalde toepassingen zeer specifiek zijn.De invalshoek isde hoek met de
vertikaal.

2.1.3. A m p l i t u d e , p o l a r i s a t i e r i c h t i n g en f r e k w e n t i e b a n d e n

De relatie tussen de golflengte (X)en de frequentie (f)invacuüm wordt
gegeven door:

c =X .f

(m.s -1 )

waarin c =snelheid van het licht (m.s 1 )

Een golf kan voorts worden gekarakteriseerd door zijn amplitude (figuur1 ) .
Bij de wisselwerking tussen twee golven van gelijke frekwentie isde faseverschuiving <J>van belang: deverschilhoek tussen twee punten welke zich in
hetzelfde trillingsmoment van de golfbeweging bevinden (figuur1 ) .

fig. 1.Faseverschuiving $ tussen twee golven met gelijke frekwentie. De
amplitude van een van de golven wordt aangegeven doorR

(1)
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Eenelektromagnetischegolfwordtgedachttebestaanuiteenelektrischeen
eenmagnetischekomponent,welkebeideeengolfbeweginguitvoeren.Debeide
golfbewegingenvindenplaatsinonderlingloodrechtevlakkenentegelijkertijdloodrechtopdevoortbewegingsrichtingvandegolf.Alsdeliggingvan
hettrillingsvlakvaneenvandebeidekomponentenbekend is,danistegelijkertijd datvandeanderebekend.
Doordewisselwerkingtussentweeloodrechtopelkaarstaandegolfbewegingenmeteenonderlingefaseverschuiving,maarmetgelijkefrekwentie
enwelkebovendienhuntrillingineenplatvlakuitvoeren,neemteenpunt
Poptijdstiptdeelaanelkvanbeidegolfbewegingen.Doorsommatievan
elkeafzonderlijkeelektrische (ofmagnetische)komponentvandezegolven
ontstaatdetrillingsrichting (=polarisatierichting)vanpuntP.Defaseverschuivingtussendegolvenbepaaltdevormvanhetresulterende
trillingsvlak.Alsdefaseverschuivingnulis,danisdesommatievantwee
elektro-magnetische golveneenlineairebewegingineenplatvlak.
Bijradarisdezepolarisatierichtingbelangrijkvoordematevaninteraktiemethetaangestraaldeobjekt.Hetblijktdathetopgevangenbackscattervermogensamenhangtmetdeuitgezondenenontvangenpolarisatierichting
(bijv.ULABYetal.,1978).BijradarsystemenkanHH-enHV-enW-polarisatiewordenonderscheiden,waarbijHVstaatvoorHorizontaalgepolariseerd
uitzendenenVertikaalgepolariseerdontvangen.Onderhorizontalepolarisatiewordtverstaandat deelektrischekomponentvandegolfineenhorizontaalvlakligt.Deradarwaarnemingvindtplaatsineenaantalfrekwentiebanden (Zietabel1).

Tabel1.Frekwentiebandenvanderadarwaarneming

Band

Frekwentie (GHz)

Band

Frekwentie (GHz)

p
L
S
C

0.225
0.39
1.55
4.2

X
K
V
W

5.75- 10.9
10.9 - 36.0
46.0 - 56.0
56.0 -100.0

-

0.39
1.55
4.2
5.75

(naarUlabyetal.,1981)
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2.3.RADARWAARNEMING
2.3.1. Indeling van radarmeetsystemen voor aardobservatie
Metingeninhetmikrogolfgebiedkunnenopverschillendemanierengeschieden,afhankelijkvandedoelstellingvanhetonderzoek.Demikrogolfwaarnemingvooraardobservatie laatzichalsvolgtonderverdelen:
passief

-radiometric:hetmetenvandeintensiteitvandedoorde
aardezelfuitgezondenmikrogolven

aktief

-radar

:RADAR,RAdioDetectionAndRanging,
ziehetnavolgende

Deradarwaarnemingssystemenvooraardobservatiezijnonderteverdelenin:
1.Niet-beeldvormenderadar- scatterometer:dittyperadarheefteen
smalleantennebundelbreedteenisgeschiktvooreennauwkeurigebepaling
vandeweerkaatsingskarakteristieken vanObjektenonderverschillende
aanstraalhoeken,frequentiesenpolarisaties.
2.Beeldvormenderadar:Hetruimtelijkoverzichtdatdezeradarverschaft
iseenbelangrijkvoordeel.Debeeldkwaliteit isbelangrijkvoorde
praktischebruikbaarheid.Eenmaatstafhiervoor isruimtelijkeenradiometrischeeigenschappenvandezesystemen.

Detweebelangrijksteradarsystemenvooraardobservatiezijn:
1.-SAR (SyntheticApertureRadar)
Bijditradarsysteem isderuimtelijkeresolutieonafhankelijkvande
afstandtothetobjekt,zodatookvangrotehoogteeenhoogruimtelijk
onderscheidendvermogenmogelijkis.
2.-SLAR (SideLookingAirborneRadar)
Deruimtelijkeresolutievandittypeverschilt "along-track"en
"across-track".Hieropgaatparagraaf2.4.2naderin.Dittyperadar
isvooralinvliegtuigplatformsgeïnstalleerd.
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2.3.2.De radarvergelijking
De relatie tussenhetdooreenwillekeurige antenne uitgezondenenontvangen vermogen wordt doordealgemene radarvergelijking gelegd:
A

p . '*p?
o

a

.
.2
4.n.d

waarin P

G

0

(W)

(2)

4.7f.d2

= ontvangen
( >ntvange vermogenvanderadarantenne(W)
0

=Gainfaktor;deversterkingvanhetsignaalalsgevolgvan
het richtenvanhetuitgezonden vermogen doordeantenne-

vorm (-)
P
=uitgezonden vermogenvanderadarantenne (W)
z
2
A
=oppervlakvandeontvangstantenne (m)
4.n.d =oppervlakvaneendenkbeeldigebolmetstraaldmetinhet
2
'
centrumdezend/ontvangst antenne (m)
a
=eendenkbeeldig oppervlakdathetteruggekaatste vermogen,
/\
alsditisotroop overderuimte wordt verdeeld, terplaatse
f\ ^
vandeontvangstantenne eenzelfde vermogensdichtheid geeft
alsdevermogensdichtheid welketerplekkevanhet
2
(geïsoleerde)objekt daadwerkelijk optreedt (m)
Bij aardobservatie worden bepaalde doelen gemeten zoals landbouwgewassen,
bossen,zeeenbodems.Aangezienditgeen geisoleerde Objekten zijn,ishet
noodzakelijkderadardoorsnede a vastteleggenpereenheidvanoppervlak,
zodatdebackscatter onafhankelijk wordtvandeoppervlaktevanhetaangestraalde gebied. Hiertoe wordtdedifferentiële radardoorsnede yper
eenheidvanoppervlak geïntroduceerd:

f r «->
waarin:A.=A.sin(a)
De verhouding tusseneenuitgangsvermogen PI, bijvoorbeeldhetbackscattervermogenvaneenreferentiesignaal,enhetvermogenvaneenontvangstsignaalP2kandienenalsbasis waarinhetontvangen vermogen wordt
uitgedrukt.
Op dezewijzeisdedimensieloze eenheid Decibelvanygedefinieerd:

<3>
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>

Fig.2.Geometrievandebackscattereenheidy (naarHOEKMAN,1986)

Y(dB)=,10.^1OB(jj|)

(-)

(4)

2.4.SLAR-MEETSYSTEEM
Alseenremotesensingsysteembruikbaarwilzijnvoordeschaalwaaropin
landinrichtingsprojekten inNederlandgewerktwordt,dandienteendergelijksysteembeeldenmeteenredelijkematevandetailaanteleveren.
CVM~>*t$"

Naastili(ijjiiliifITTM'uiuiii isvooreengoedebeeldkwaliteitookderadiometrischeresolutiebelangrijk:datwilzeggendegevoeligheidvandesensorvoorverschilleninstralingsintensiteit afkomstigvanhetobjekt.Een
radarbeeldvormtzowelwatbetreftderadiometrischealsdespatieleresolutieeenandersoortigeweergavevandeterreintoestand daneenthermisch
ofreflektiefbeeld.Inhetnavolgendewordthierietsnaderopingegaan.

2.4.1.Ruimtelijke resolutie
Bijderadarwordtonderscheidgemaakttussenderesolutieevenwijdigaan
devliegrichting (along-track)enloodrechtopdevliegrichting(acrosstrack).VooreenSLARgeldtdatdespatieleresolutieG(along-track)(m)
evenredigismetdeafstandD (m)inslantrangenaarhet-middenvanhet
-aangestraaldeobjekt,endeopeningshoek ß (rad)vandeantenne.Onder
slantrangewordtde afstandverstaanwelkederadargolvenafleggennaar
hetaangestraaldeobjekt.
G(along-track)= ß .D

(m)

(5)
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eBd-.e,

fig. 3.De belangrijkste kenmerken van de SLAR-geometrie. 8geeft de
invalshoek aan,voor de overige symbolen zie tekst (naar HOEKMAN,
1986)

Uit deze relatie blijkt dat de resolutie along-trackvermindert naarmate de
afstand in slant range van de antenne toeneemt.
Het uitgangspunt voor de resolutie across-track van debeeldvormende radar
berust op het gebruik maken van het verschil in tijd tussen het uitgezonden
en het echosignaal van deverschillende aangestraalde oppervlakken acrosstrack.
De tijdsduur T (s)tussen zenden en ontvangen van een backscatter van een
oneindig korte pulsvan een aangestraald punt bedraagt:

(s)

(6)

De backscatter van een aangrenzend, verder van de antenne verwijderd, punt,
wordt een tijd dT later geregistreerd. De extra afgelegde weglengte van het
backscattergolf inslant range isdan:

(m)

dD =dT

(7)

Een SLAR zendt gedurende eenkort tijdsinterval Teen puls uit met een
pulslengte c .T.
Twee Objekten kunnen nog net niet van elkaar onderscheiden worden als ze
zich inhetzelfde pulspakket ter lengtevan c .Tbevinden:

dT .c=T .c

(m)

(8)
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derhalvehangtderesolutieacross-track InslantrangehangtafvanT.
Doorinvullingvan (8)in(7)volgt:
dD=•£-£-£ (m)

(9)

A

UffL

Dezeafleidinglaatziendatde<4yja*-ï£T£>resolutieacross-trackvanhet
SLAR-systeemonafhankelijk isvandeafstandtotdeantenne.Vanwegede
optredendehoekafhankelijkheid,varieertderesolutieGoverhetterrein
gemeten (groundrange)wel:
G(ground,across-track)=^ — C s i Tfl) (m)

(10)

waarin:0=invalshoek (hoekmetdevertikaal)
2.4.2.Opbouw van een SLAR-beeld

Eenbeeldelement (pixel)ineenradarbeeldvandeNLRX-band SLARkannaar
voorkeurvandegebruiker7.5*7.5m^of15*15m**terreinoppervlakvertegenwoordigen.
Hiernaastheeftelkpixelnogeenbepaaldegetalwaarde,dezogenaamde
pixelwaarde,welkeeenuitdrukking isvoordegeregistreerdestralingsintensiteit,inditgevaldebackscatter.
Dereflektievanradargolvendooreenruwbodemoppervlakvertoontaanzienlijkevariatie,zodatterverkrijgingvaneenbetrouwbarebackscatterwaarde
vooreenwillekeurigterreinoppervlakhetnoodzakelijk iseenaantal
backscattermetingenteverrichten.Ditaantalhangtafvande
bemonsteringsfrekwentievanhetbinnenkomendesignaal,devoorwaartse
snelheidvanhetvliegtuigendepulsfrekwentie.
DoordeSLARwordenafhankelijkvandeinvalshoekhoogstens15onafhankelijkeweernemingenperbeeldelementverricht.
HetdoordeSLARaangestraaldeoppervlakinhetterreiniszowelinground
alsslantrangevariabel,zodatdeoverlapvandeaangestraaldevlakken
toeneemtmetdeafstand inslantrange.Zobedraagtbijvoorbeeldde
aangestraaldeoppervlaktevoorperceel8,track6 (ziebijlage1voorde
invalshoek):resolutieacross-track 7.5/sin(58.3) =9.5menresolutie

11
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along-track (D= 1250m, openingshoek antenne: 10mrad)1250*0.01= 12.5m,
zodat de aangestraalde oppervlakte bedraagt: 9.5*12.5 = 118.75 m .Dit is
ongeveer tweemaal groter dan een beeldelement van 7.5*7.5m 2 . De oppervlakte van de pixels ineen beeld komt dus niet overeen met de resolutie
van de oorspronkelijke meting, hetgeen wellicht gevolgen kan hebben opde
informatie inhoud van het radarbeeld.
Uit de literatuur isbekend (b.v.REEVES et al., 1975)dat de stochastisch^,
variatie inde ontvangen backscatter tebenaderen ismiddels een negatieve
exponentiele verdeling. Afhankelijk van de gewenste betrouwbaarheid voor de
schatting van het weerkaatste vermogen zijn k onafhankelijke backscattermetingen nodig.
De invalshoek inde dataset varieert tussen 30en 70 graden.Voor de 50
graden invalshoek blijkt door toepassing van vergelijking (10)dat het aantal onafhankelijke waarnemingen k per pixel 11.5 is.Volgens de grafiek in
Figuur 4houdt dit indat yvoor een 90X tweezijdig betrouwbaarheidsinterval ligt inhet interval:y - 1.5 < y < y + 2 . 5 .

10tog-y

=
Y

Tk

Fig. 4.Kurven voor een konstante overschrijdingskans van de gemiddelde
intensiteit van de backscatter gamma voor kwaarnemingen (naar
HOEKMAN. 1986).
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De lengte van dit Interval Is inde orde van grootte van devariatie in
gamma die samenhangt met de temeten grootheid inhet veld. Voor een
nauwkeurige bepaling van y zijn tenminste zo'n 200onafhankelijke waarnemingen nodig en bijvoorkeur meer (mondelinge mededeling van DE LOOR). De
enige manier om dit te realiseren isdoor over een aantal pixels een gemiddelde backscatter tebepalen, hetgeen tenkoste gaat van de ruimtelijke
resolutie.

2.5. INTERAKTIE TUSSEN MIKROGOLVEN EN HETKALE BODEMOPPERVLAK
Bij de aanstraling van eenkaal bodemoppervlak met golven uit het mikrogolfgebied zijn bij deverstrooiing van het signaal twee soortenwisselwerkingen van belang:
1.bodemeigenschappen ten aanzien van elektro-magnetische golven;
2. ruwheid van het aangestraalde oppervlak gekombineerd met de
kijkrichting van deradar.
ad 1.Elektro-magnetisch beschouwd bestaat debodem uit eenvier komponentenmengsel van lucht, bodemdeeltjes, vrijwater en gebonden water.
De reaktie van de toplaag van debodem opeen elekromagnetisch golffront hangt af van dehoeveelheid vrijwater inde bodemmatrix, de
frekwentie, de (opgeloste)zoutkoncentratie in de bodem, de bodemtemperatuur, de buikdichtheid en devorm van de bodemdeeljes.
Het gedrag van de interaktie tussen een elektromagnetisch golffront
en een medium kan inprincipe beschreven worden met behulp van de
permittiviteit ten opzichte van eenvakuüm, de zogenaamde relatieve
permittiviteit, de relatieve permeabiliteit en het elektrisch
geleidend vermogen.

S"\

Omdat de bodem nietmagnetisch iswordt de relatieve permeabiliteit
nul verondersteld. De permittiviteit wordt ookwel dielektrische
konstante genoemd. Degeleidbaarheid en de permittiviteit van de
bodem kunnen wordenweergegeven ineen enkele maat, de zogenaamde
effektieve relatieve permittiviteit(e):

/

e=6'- i .e"

(11)
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waarin: e'=reële deel van depermittlvlteit
e" = Imaginaire deel van depermittiviteit
i =-i0,5
De grootte van de permittiviteit bepaalt demate van backscatter van
de radargolven op een vlak oppervlak. Een grote permittiviteit betekent dat een relatief groot deel van het uitgezonden vermogen door de
ontvangstantenne kan worden opgevangen. Het vermogen van een elektromagnetische golf isevenredig met het kwadraat van de amplitude Rvan
de golf. Het vermogen van de backscatter bij loodrechte inval van een
golffront wordt gegeven door:

R2.( 4 ^ )

2

(12)

e%+1
Bij een vochtgehalte van 30volumeprocent vocht blijkt uit Figuur 5
dat voor een "silty clay" en een frewentie van 10GHz e' ~ 10.6 en
e"~ 3.8. Bij loodrechte inval isde permittiviteit teberekenen met
behulp van Pythagoras, waaruit volgt dat R^ =0.29.
De hoeveelheid door de bodemdeeltjes gebonden water bepaalt de
grootte van de beide komponenten van depermittiviteit. HALLIKAINEN
et al. (1986)stellen dat de permittiviteit van droge grond
onafhankelijk isvan de gebruikte frekwentie en deverhouding van de
textuurklassen van debodemdeeltjes, maar wel afhangt van de buikdichtheid van de grond.Wordt vervolgens aan de bodem water toegevoegd danwordt er -elektro-magnetisch gezien- een hoeveelheid dipolen aan de bodemmatrix toegevoegd, hetgeen leidt tot een verandering
van de permittiviteit. Daarom wordt bij experimenten veelal het volumetrisch vochtgehalte van de bodem gekorreleerd met de backscatter in
plaats van het gravimetrisch vochtgehalte.
Als voorbeeld is inFiguur 5voor een aantal frekwenties het verloop
gegeven van de permittiviteit van enkele gronden met verschillende
textuur.
De kromming inhet begin van dekurve isopvallend. SCHMUGGE (1983)
schrijft het gebogen trajekt van dekromme toe aan de direkte binding
vanwatermolekulen aan bodemdeeltjes enhet rechte deel aan het
volume vrijwater indebodemmatrix. Om dit effekt in rekening te
brengen stelde hijvoor om het vochtgehalte van debodem als percen-

14

NOTA/1942

0.0

0.1

0?
0)
04
VolumetrieMoisturem,

OS

0.0

0.6

Ol

(a)

o.e
o)
0.4
Volumetric Moisture m,

0.5

a6

(b)

fig. 5.Gemetenwaardenvandepermittiviteitvoor5verschillende
textuurmengselsbijfrekwentiesvan (a)1.4,(b)5,(c)10en
(d)18GHz (naarHALLIKAINENetal.,1982)

(1)SandyLoam
(2)Loam
(3)SiltLoam
(4)SiltLoam
(5)Loam

zand(%)
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51.5
42.0
30.4
17.2
5.0

35.0
49.5
55.9
63.8
47.6

13.5
8.5
13.5
19.0
47.4

tageveldkapaciteit (involumeprocenten)tenemen.Hoeweldekeuze
vandezemaattheoretischnietgoedonderbouwd is,blijkenkorrelatiesopdezewijzekwalitatiefteverbeteren.
Dehoeveelheiddoordegronddeeltjesdirektgebondenwaterhangt
samenmethetbodemtype,zoalsuitFiguur5blijkt.Iserveelvrij
waterindebodemaanwezigdanisdereëlekomponentvandepermittiviteitgroottenopzichtevandeimaginairekomponent,enandersom.
Eenkleigrondzalbijvoorbeeldbijdelagerefrekwentiesbijgelijke
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vochtgehalte een lagere backscatter vertonen dan een zandgrond.
Uit de grafieken van Figuur 5valt af te lezen dat verschillende
bodemtypen een geleidelijk veranderend dielektrischgedrag vertonen
onder invloed van veranderingen in frekwentie.
Bij lage frekwenties bijvoorbeeld isde imaginaire komponent van
"silty clay" groter dan die van "sandy loam", bij 18GHz isdit
juist andersom.
De oorzaak hiervan moet gezocht worden inhet verschijnsel dat bij 18
GHz het door kleideeltjes gebonden water meer invloed heeft op het
dielektrisch gedrag, terwijl voor lage frekwenties het geleidingsvermogen van voornamelijk Ca-ionen meer relevant is.Voor een meer
komplete uitleg zie bijvoorbeeld HALLIKAINEN (1986)ofDE LOOR
(1983).
Naast de interaktie op de grenslaag tussen lucht en bodem isuit
experimenten gebleken dat radargolven het bodemoppervlak tot op
zekere diepte kunnen doordringen; debackscatter bestaat dan ook niet
alleen uit het door het oppervlak teruggekkaatste vermogen, maar ook
uit een volume scatter. De matewaarin dit gebeurt hangt enerzijds af
van de frekwentie van de radar en anderzijds van het vochtgehalte van
de gepenetreerde bodemlaag. Een indikatie van het doordringend vermogen geeft Figuur 6.
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f i g . 6. Een i n d i k a t i e van het doordringend vermogen van enkele radarbanden a l s funktie van het bodemvochtgehalte (naar ULABY
e t a l . , 1982)
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Het voorkomen van een zogenaamde volumescatter betekent dat niet
alleen de permittiviteit van het bodemoppervlak een rol speelt bij
het teruggekaatste vermogen, maar ook de (gemiddelde) permittiviteit
van degepenetreerde bodemlaag.De aanwezigheid van volumescatter
naast een oppervlakte-scatter zoumoeten leiden tot een toename van
het gemeten backscattervermogen.
Bij nauwkeurige backscattermetingen aan proefobjekten is waargenomen
dat debackscatter echter minder isdan verwacht wordt opgrond van
berekeningen opbasis van de grootte van de permittiviteit. ALLEN
geciteerd door DOBSON en ULABY (1986)konkludeert uit metingen dat
het vochtgehalte van de toplaag van debodem op het sub-centimeterniveau grote invloed heeft opde het backscattervermogen. Dit betekent dat het voor deverklaring van de backscatter inde veldsituatie
van belang kan zijn om het vochtgehalte van dit laagje tekennen;
praktisch ishet meten van het bodemvochtgehalte ineen dergelijk dun
laagje echter een lastigkarwei.

ad 2.De ruwheid van een oppervlak hangt samen met de golflengte van de
radar. ULABY et al. (1982) stelt voor devaststelling van ruwheid te
toetsen aan dehand van het Fraunhoferkriterium:

h

<32.cos(e)

<m>

(13)

waarin: h =hoogte van mikro-elementen inhet terrein (kluiten e.d)
X =golflengte
0 = invalshoek
Als het linkerlid kleiner isdan het rechterlid invergelijking(13),
dan iseen oppervlak glad voor de betreffende golflengte. De
beschrijving van demikrb/fuwheidvan het oppervlak in backscattermodellenvormt'leerrxyooralsnog)niet afdoende opgelost probleem inde
mikrogolfwaarneming.Er zijn verschillende semi-empirische modellen
opgesteld voor de relatie tussen radarbackscatter ende oppervlakte
ruwheid, waarbij ruwheidsmaten zoals deRoot Mean Square-hoogte (RMS)
of autokorrelatielengte naast andere parameters worden gebruikt.
Zoals het Fraunhofer-kriterium al aangeeft hangt de ruwheid samen met

NOTA/1942

17

Frequency (GHz): 7.25
Polarization: HH
Moisture content (g/cm3l
0.34 - 0.40
Angle of incidence (Degrees):
• 0
• 10
• 20
tjO

4.5

W

15

20

25 30
35 40
RMS Height d (cmI

45

W

15

2X)

25

3D

fig.7.Invloedvandeoppervlakteruwheid (RMS)voordriefrekwentiesendrieinvalshoeken (naarULABY,1978)
dehoekvanaanstralingvanhetobjekt:Figuur7ishiervaneen
illustratie.Hetblijktdatbijtoenamevandefrekwentie-een
afnamevandegolflengte- degevoeligheidvandebackscattervoor
verschillenderuwhedenafneemt,watafteleidenvaltuithet
afvlakkenvandeverschillenderuwheidskurves.Diteffektligtookin
hetFraunhoferkriteriumbesloten.
Bijeengegevenfrekwentieeneenoplopendeinvalshoekblijktdathet
backscattervermogenafneemtvooreengegevenruwheid.Hoegroterdeze
ruwheidechter,hoekeinerditverschilis.Alsdefrekwentie
toeneemt,vlakthetbackscatterverschil tussendeverschillende
hoekenookaf.Meteenafnemendefrekwentieneemttegelijkertijdook
hetindringingsvermogenaf (Figuur 6), zodathetvermogenombodemvochttemetenindebovenstebodemlaagookafneemt.
Inditverbandmoetookhetsnijpuntvandeverschillendebackscatterkurvesvermeldwordendatligttussen10en20gradeninvalshoek
(zieFiguur 8). Deliggingvanhetsnijpuntisafhankelijkvanhet
meetsysteem.Debackscatter isvooralleruwheden (inditgevalgedefinieerdalsa/À;<CzTeformule15)J>ijdezeinvalshoekenvooreen
gegevenfrekwentiegelijk.Alleenhetvochtgehaltevanhetaangestraaldeoppervlakbepaalthierhetweerkaatstevermogen.
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Fig. 8. (links)Responskurven van de radarbackscatters van vijf
bodems van vergelijkbare vochtgehalte en verschillende ruwheden (naarULABY et al., 1978).
(rechts)Responskurven van een kale bodem met kleine ruwheidsverschillen. De punten zijnwerkelijk waargenomen
backscatter-waarden (naar ATTEMA et al., 1982)

Naast demikroruwheid, welke eenmin ofmeer random karakter heeft,
vormt de bewerkingsrichting van een perceel juist een regelmatig
ruwheidspatroon. KOOLEN e.a. (1979)konkluderen dat een verandering
in de bewerkingsrichting, het type bewerking en de ligging van de
voren/ruggen ten opzichte van de radarwaarneming grote invloed heeft
op debackscatter. Voren evenwijdig aan devliegrichting van de SLAR
vertonen onder een bepaalde invalshoek een maximum backscatter, terwijl voren die loodrecht op de vliegrichting liggen geen verhoogde
backscatter vertonen. Als de backscatter uitgezet wordt tegen de
invalshoek, dan doet een ruwheidsverandering de vorm van dekurve van
waarnemingen veranderen, terwijl devochtgehalte van de toplaag de
offset van dekurve bepaalt.
ULABY en BARE (1979)vonden dat hogere frekwenties, vanaf 4GHz,
minder invloed ondervinden van de bewerkingsrichting inafhankelijkheid van de invalshoek dan lagere frekwenties.ULABY, KOUYATE,
FUNG en SIEBER (1982)laten zien dat naast de ligging van ruggen en
voren de ruwheid ook afhangt van de door debewerking gelijke oriën-
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tatievanbodemdeeltjes.Inhetalgemeenwilmendefaktorruwheid
uitdebackscattereliminerenomhetbodemvochtgehalte tekunnen
schatten;deruwheidkanechtersomsookdegewensteparameterzijn.
STOLPenJANSE (1986)dedeninGroningenonderzoeknaardematevan
verslempingvanzeekleibouwlandpercelen.Zijvondeneenredelijk
verbandtussendebackscatter,ploegrichting,afstandtotde
vlieglijnendeteverklarenmatevanverslemping.
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R A D A R E X P E R I M E N T

3.1.LITERATUURRADARONDERZOEKNAARDEGEBIEDSGEWIJZEBEPALINGVANHET
BODEMVOCHTGEHALTE
Onderzoeknaardebepalingvanbodemvochtvanuitviegtuigplatformsvan
heterogenegebiedenheeftnognietveelplaatsgevonden.Deresultatenvan
enkeleonderzoekenwordenhierkortweergegeven.
JACKSONenO'NEILL (1980)voerdeneenaantalscatterometerexperimentenuit
opeenviertalkleinestroomgebieden.Zijvondendatverschillenderuwheden
vandetoplaagkorrespondeerdenmetverschilleninbackscatterniveau.Na
eentweeaantweeopdelingvandestroomgebiedenopbasisvanovereenkomst
inbiomassa (grasbedeking)enruwheid leiddenzijvooreeninvalshoekvan
10gradenkorrelatiekoëfficiëntenvanr=0.75enr=0.89afvoorhetverbandtussendebackscatterenhetvochtgehaltevandebodemtoplaagvoor
waarnemingindeC-band.VoordeL-band vondenzijrespektievelijkkorrelatiesvanr=0.77enr=0.91.Voorbeidebandenstemdederichtingskoëfficiëntenvandehellingenvandegefittekurven,dezogenaamdegevoeligheid,overeenmetdatgenewateerdereonderzoekersvonden.
SOARESetal.(1987)vlogenmeteenC-band scatterometereneenstralingsthermometerovereengrootschaligagrarischgebiedtenzuidwestenvan
Parijs.Zijbepaaldenhetverbandtussendebackscatterenhetbodemvochtgehaltegemetenvaneen10cm.toplaag,vooreeninvalshoekvan11graden.
Naverwerkingvandedatableekdekorrelatiekoëfficiëntr=0.89 tezijn.
Voortswordtgekonkludeerddateennauwkeurigevergelijkingvanradar
-scatterometer-datametdesituatieopeenspecifiekelokatieinhet
terrein (groundtruth)opmoeilijkhedenstuitvanwegehetprobleemomeen
bepaaldepositieopderadaropnametemarkeren.Daarnaastkomthetonderzoeksteamtotdekonklusiedatvoordevergelijkingvandebackscatter
tussenpercelenalleeneenstatistischebenaderingvandekontinugemeten
backscatterzinvolisvanwegedestochastischevariatieinterreingesteldheidvoorzowelvochtalsruwheid.
Destalingstemperatuurisinbeginseleenindikatorvoorhetvochtgehalte
vandebodemtoplaag (IDSOetal.,1979).Daaromwerdalsonderdeelvandit
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Fig. 9. Ligging van het proefgebied Galder en de ligging van de twee
tracks over het proefgebied en kijkrichtingen.

DE LOOR (1987)naar onder andere de backscatter van met vegetatie bedekte
bodems, zijn alleen kale bouwland percelen inhet experiment betrokken. In
deperiode voorafgaand aan devluchtdag zijn inhet proefgebied negen kale
bouwlandpercelen geselekteerd (zieFiguur 10).Hiervan zijn op de vluchtdag
vochtmonsters genomen en isook de ruwheid vastgelegd. Vanwege de ruimtelijke resolutie van de radaropname werden aan de hand van de FC-foto's

NOTA/1942

experiment tegelijkertijd met de backscatter ook de stralingstemperatuur
van de proefpercelen gemeten. De reden isdat als beide grootheden gevoelig
zijn voor bodemvocht er een verband tussen deze twee maten moet bestaan.Er
werd echter een matige korrelatie (r=0.76) gevonden. SOARES etal.
verklaren deze uitkomst door het feit dat de radarbackscatter de resultante
isvan een dikker bodemlaagje dan de stralingstemperatuur.
VISSERS en STOLP (1987)gebruikten de SLAR X-band radar, dezelfde waarmee
dit experiment isuitgevoerd, om een relatie tevinden tussen bodemvochtgehalte enbackscatter voor een aantal kleipercelen. Zijvonden een
gevoeligheid van de radar van 0.24 dB per volumeprocent vocht met een
korresponderende korrelatiekoëfficiënt van r=0.75. DE L00R (1987)en
HOEKMAN (1982)komen met behulp van deX-band SLAR respectievelijk tot een
gevoeligheid van 0.24 en 0.22 dB per Volume procent vocht voor kleigronden.
Bovenstaande experimenten laten zien dat de gevonden korrelaties van een
redelijke kwaliteit kunnen zijn.Veelal isgemeten inde C-band, het frekwentiegebied dat in ieder geval als geschikt wordt beschouwd om bodemvocht
op (bijna)kale bodems te registreren (b.v.ULABY et al., 1978).

3.2. WERKWIJZE

3.2.1. V l u c h t p l a n en selektie van p r o e f p e r c e l e n

Op 6april 1988 is een radarvlucht uitgevoerd met een X-band SLAR (HH-polarisatie)van het NLR inhet herinrichtingsgebied Ulvenhout-Galder. Hierbij
zijn twee tracks gevlogen op drie verschillende hoogtes.Devluchtlijnen en
dekijkrichting van de radar staan aangegeven inFiguur 9.
De opnamen 1,3en 5zijn gevlogen op hoogtes van respectievelijk 1722,
1198 en 648meter; de opnamen 2,4 en 6op respektievelijk 1731, 1209 en
654 meter hoogte. De hoogteverschillen zijn aangebracht met de bedoeling om
backscatter-waarden van deproefpercelen onder zes verschillende hoeken te
verkrijgen.
Naar aanleiding van resultaten met betrekking tot de gevoeligheid van de
X-band radar voor het bodemvochtgehalte voor met vegetatie bedekte bodems
van HUYGEN (1982)ennaar aanleiding van een gevoeligheidsonderzoek van
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Bijveelradarexperimentenwordtdetoplaagvandebodem inlaagjesvaneen
oftweecentimeterbemonsterd.Ditinverbandmetdeindringingsdieptevan
deradargolvenenerzijdsenverschilleninvochtgehalte indebodemtoplaag
anderzijds.Opbasisvandeuitkomstenvandegelaagdevochtbemonstering
tijdenshetvoorjaarsexperiment inUlvenhout-Galdervan1987(DROESENen
VANLIESHOUT,1988)isinditexperimentafgezienvaneenlaagsgewijze
bemonstering.
Hetvolumetrischvochtgehalte isbepaalddoorhetgewichtsverschil temeten
vaneenmonstervoorennadrogengedurendevierdagenbijeentemperatuur
van60gradenC.Drogenbijeentemperatuurvan105gradenCwasnietmogelijkomdatdebodemmonsters inplasticzakjesuithetveldzijnmeegenomen.
Nahetdrogenvanenkelemonstersbij105gradenCbleekeencorrectieniet
noodzakelijk.Devochtgehaltenvanpercelenzijnvervolgensbepaalddoor
middeling.Ingevallenwaarhetverschil invochtgehalteoverhetperceel
eensystematischverschilvertoondetussenvoorenrug,oftussenwagenspoorenzaaibed,iseennaaroppervlaktegewogengemiddeldevanhet
vochtgehalteberekend.Deoppervlakteschattingvondplaatsaandehandvan
desituatiefoto'sdievaniederemonsterplekzijngemaakt.Eenlogaritmischemiddelingisuitfysischoogpuntkorrekter,omdatderadarbackscatterlogaritmischvanhetbodemvochtgehalteafhankelijk is.Geziende
kleinekorrekties (kleinerdan2volumeprocentvocht)isheteffectvande
middelingsmethodiek echtergering.
Deruwheidvandepercelenisgemetenmetbehulpvandespuitplaten
methode.Inditveldexperimentzijnevenwijdigaanenloodrechtopde
bewerkingsrichtingvanhetperceel,voorzoverdezeduidelijkaanwezigwas,
3metalenplatenineikaarsverlengdehorizontaaldegrondingedrukt.De
kontourenvanhetbodemoppervlakzijnvervolgensdoormiddelvaneen
verfspuitbusopdeplatenovergebracht.Deomtrekkenvandebodemoppervlakkenvanverschillendepercelenzijngedigitaliseerd.Uitdezegegevens
isdestandaardafwijkingvandebodemomtrektenopzichtevaneengemiddeld
vlakberekend.DezemaatisdezogenaamdeRootMeanSquare-waarde (afgekort:
RMS-waarde).Degemiddeldewaardenvandezemaatstaanvoorelkperceel
vermeld inbijlage1.
Detoestandvandepercelenisdedagnadevluchtopkleurenfotovastgelegd.

,yfr-~
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Fig. 10.Perceleninhetproefgebiedwaarvandebodemvochtmonsterszijn
genomenendeoppervlakte-ruwheden zijngemeten
vanhetvoorjaar 1987proefpercelengeselekteerdopbasisvanhomogeniteit
engrootte.Inhetproefgebiedkomenechternietveelgrotepercelenvoor,
zodatdeproefpercelenvrijwelalleenzijngekozenvanwegedeafwezigheid
vanvegetatie.Naastderadaropnamen zijnfalsecolorfoto'senscanneropnamengemaaktinhetzichtbarelicht (rood,groen),hetnabij-infrarood
enhetthermischinfrarood.Vooreenbeschrijvingvanditonderdeelvanhet
vluchtplanwordtverwezennaarDROESEN (1989).

3.2.2.Veldwerk en verwerking van veldgegevens

Dewerkzaamhedentijdensdevluchtbetroffendebepalingvanhetbodemvochtgehaltevandetoplaag,deruwheidvanhetperceelsoppervlak ende
bewerkingstoestandvandeproefpercelen.
Terbepalingvanhetbodemvochtgehaltezijnmetbehulpvan100ccringen
volumemonstersgenomenvande5cmtoplaag.Perperceelzijnlangsdrie
raaiendoordriemonsternemersopvijfplaatsensteedstweemonstersgestoken,welkevervolgensbijelkaarzijngevoegd.Ditleverde15monstersvan
200cc.perperceel.Genoteerd isofdemonstersindevoorofopderug,
danwelinhetzaaibedofhetwagenspoorzijngestoken.
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3.2.3.Projektie van de digitale topografische kaart over
de radarbeeiden

o

OpdegeometrischgekorrigeerderadarbeeidenzoalsdiedoorhetNLRafgeleverdworden,zijnperceelsgrenzennietduidelijkonderscheidbaar.Omdit
probleemteondervangenisdedigitaletopografischekaartoverdezes
radarbeeidenheengeprojekteerd.
Uiteenvergelijkvanderadarbeeidenmetdedigitaletopografichekaart
1:10000bleekdatdeonnauwkeurigheid vanhetradarbeeldalongtrack
varieertvan70tot50mper1000m.Deonnauwkeurigheid acrosstrack
varieertongeveervan80tot50mper1000m.Eenaanvullendegeometrische
correctieisdanooknoodzakelijk.Perafzonderlijkbeeldzijnhiertoetenminste6zogenaamdeGroundControlPointsaangewezen,driemeerdanstrikt
noodzakelijk.Dezeoverbepaling introduceerteenfout,welkeeenmaatis
voordegeometrischenauwkeurigheid vandeaangewezenpaspunten,dezogenaamdeRMS-fout.
Dezewaardeisvastgelegdals:

RMS-fout= 2

ïtf/(x-x)

+

(y-y)
—

i=l
waarbij:x =deaangewezenx-koordinaatvaneenpaspunt
y =deaangewezeny-koördinaatvaneenpaspunt
y =deberekende y-koördinaat vaneenpaspunt
x =deberekende x-koördinaatvaneenpaspunt
n =hetaantalpaspunten
DeRMS-foutvandeprojektievandedigitaletopografischekaartoverde
beeldenbedroeginelkvandezesprojektiesminderdan1.5pixel,hetgeen
betekentdatdegemiddeldefoutvandeliggingvanelkeGCPopdedigitale
kaartplusofmin1.5pixelistenopzichtevaneenfoutlozeprojektie.Bij
eenpixelgroottevan7.5mbetekentditdatdeaanwijzingvandeGCP'sin
hetterreinmeteennauwkeurigheidvanongeveer 11meterkangeschieden.
OnderdeaannamedatdekwaliteitvandegeometrischekorrektievanhetNLR
overhetgeheleradarbeeldkonstantis,kandanookeenwillekeurigpuntin
hetradarbeeldaangewezenwordenmeteengemiddeldenauwkeurigheidvan1.5
pixeltenopzichtevandewerkelijke ligginginhetterrein.

<14)
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3.2.4. Bepaling van het g e m i d d e l d e p e r c e e l s v o c h t g e h a l t e

3.2.4.1. Bepaling van de gemiddelde backscatter en de invalshoek per proefperceel

De pixelwaarden inhet radarbeeld zijn een uitdrukking van de waargenomen
echosterkte door de radar (Paragraaf 2.4.2). Indit verband kan onderscheid
gemaakt worden tussen de zogenaamde absolute en relatieve kalibratie.
Absolute kalibratie betekent dat de absolute waarde van de backscatter
bekend is. Indeze proefopzet zijn de backscatterwaarnemingen relatief
gekalibreerd; dit houdt indat de hoogst mogelijke pixelwaarde (255)het
maximum backscatter vermogen vertegenwoordigt. Alle pixelwaarden zijn
zodoende bepaald ten opzichte van dit maximale backscatterniveau. Volgens
de specifikatiesvan het NLR komt elke toename van pixelwaarde met 1eenheid overeen met een verandering inontvangen vermogen van 0.2 dB.
De pixelwaarden van de "gehele"proefpercelen zijn allereerst volgens de
grenzen zoals de geprojekteerde topkaart die aangeeft uit de zes beelden
geëxtraheerd. Vervolgens zijn depixelwaarden van de zogenaamde
"verkleinde" proefpercelen uit de beelden geëxtraheerd door steeds
ongeveer drie pixels van de perceelsgrenzen verwijderd te blijven.Dit is
gedaan om tekijken of op dezewijze randinvloeden zijn te ondervangen,
welke veroorzaakt worden door de onnauwkeurigheid van de projektie van de
topkaart over elkvan de zes radarbeeiden en door het verschil inwerkelijk
reflekterend oppervlak van het aangestraalde objekt (zieParagraaf 2.4.3)
en het oppervlak van een pixel inhet radarbeeld.
Na achtereenvolgens delogaritmisering, middeling en logaritmisering isvoor
elke vluchthoogte per perceel een gemiddelde backscatterwaarde (in dB)
berekend.
Daarnaast isper perceel per track de invalshoek berekend. Aangezien er
twee vluchtlijnen zijn gevlogen op elk drie hoogtes, resulteert dit inzes
invalshoeken per perceel. InFiguur 11.zijn de gemiddelde backscatterwaarden per perceel uitgezet tegen de invalshoek.
Het verloop van de debackscatterwaarden iszoals dat kanworden verwacht
voor kale percelen inhet betreffende hoek interval (zieParagraaf2.5),
namelijk een'afname van de backscatter-waarden met een toenemende
invalshoek. Toepassing van het in devolgende paragraaf tebespreken model
lijkt dan ook gerechtvaardigd.
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Fig. 11.Verloopvandegemiddelde backscatter-waardenvandenegen gehele
proefpercelen.Elkperceel wordt aangegeven dooreenafzonderlijk
symbool
3.2.4.2.HetmodelvanATTEMA,VANKATSenKRUL
ATTEMA etal. (1982)hebbenhetverloopvandebackscattervandekale
bodem (zieFiguur 11)beschrevenmeteenmodel,waarbijdebackscattery
een funktieisvanhetvochtgehalte,deruwheid,deinvalshoekendegolflengte.Opdezewijzekaninzicht worden verkregen inderelatie tussen
yenhetvochtgehalteendeinvloedvanandere faktorenopdeze relatie.
Het model beschrijftdebackscattervaneenkale bodem intermenvan
ruwheid, invalshoekenvochtgehalte.
y =F.(l-e~P )+Rcoh
waarin:p =(4.rra.cos(/5))/A
a =mikroruwheid(mm)
ß =invalshoek(rad)
X =golflengtevanderadar(mm)
F =eenfaktor welke enkel afhangtvanhetvochtgehaltevanhet
aangestraalde objekt
Rcoh=eenfaktor welke optredende coherentieverschijnselenin
rekening brengt
D tr -.
*

(15)

»
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Het gebruikte SLAR-systeem meet alleenhetIncoherente deelvandebackscatter, zodatdecoherente term Rcoh vervalt.Debruikbaarheidvanhet
model wordt vergroot indiendebackscatteryindecibels wordt uitgedrukt.
Deze transformatie doethetmodel veranderenin:
y(dB)=F'+10. 10 L0G(l-e _ P 2 )
waarin:F'=10.LOG(F)

(16)

10

De faktorF1 bepaalthetniveauvandekromme, welk samenhangtmethet
vochtgehaltevandetoplaagvolgens:
F'=A+B.9 V

(17)

waarin:A =debackscatterfaktor vooreendroge bodem(dB)
B =degevoeligheidvandebackscatter voorhetbodemvochtgehalte
(dB/cm3.cm"3)
0 V =volumetrisch vochtgehalte (cm 3 .cm -3 )
3.2.4.3. Bepalingvandemikroruwheidvandeproefpercelen
Omhetvochtgehaltetekunnen verklaren iseenruwheidsparameter noodzakelijkdieonafhankelijkvanhetgebruikte radarsysteem bepaald moet worden.
ATTEMA etal. (1981)geven voordea-parameter inditmodeldevoorelk
perceel afzonderlijk gemeten RMS-ruwheidswaarde aan.Metbehulpvande
RMS-waarden wordendeF'-waardenvoordeproefpercelen berekend zoals staat
beschreveninVISSERSenSTOLP (1987) (zieTabel2 ) .
Het blijktdatdeinpassingvandekrommeaandehandvanderuwhedenende
F'-waarden slechtvankwaliteit is.
^ - '»^ ^ w
t a b e l 2. F'-waarden per proefp e r c e e l
perceel
F'

1
-20.0

-17.1

2

3
-16.4

v^«A *ctyC ( i 0 \ -k^t^*—
4

-16.4

5
-14.4

6

7

-24.4

-12.7

8
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Fig. 12.Inpassing van dekurve door de gemeten backscatter-waarden voor
'geheel' perceel 7met gebruikmaking van de berekende F'-waarde en
de RMS-ruwheidswaarde

Een voorbeeld hiervan geeft Figuur 12.Naar aanleiding hiervan kan de
konklusie getrokken worden dat indit experiment de RMS-ruwheidswaarden
geen goede maat blijken voor de faktor a invergelijking (15).VISSERS en
STOLP (1987)komen inhun experiment tot een gelijke konklusie.
De korrelatiekoëfficiënt (r)van degevonden F'-waarden met het gemiddeld
volumetrischvochtgehalte van de proefpercelen isdan ook laag (r= 0.53).
-Pi

yjfdB)-Y 2 (dB)= 1 0 . 1 0 L0G(l-e * )- 10. 1 0 L0G(l-e

2

)

Per twee hoeken is inprincipe een a-waarde te berekenen. Hiermee kan dan
'/
y
jX

via een best-fit procedure een F-waarde kunnen worden berekend. Het bleek
echter dat de bovenstaande niet-lineairevergelijking lang niet voor elk
van de 15mogelijke hoekkombinaties en bijbehorende backscatter-waarden een
oplossing voor aopleverd; voor in totaal 9*15 vergelijkingen bleken
slechts 44 een oplossing tehebben. Op basis van deze uitkomsten isbesloten niet verder via deze methode tewerken.
In tweede instantie ismet behulp van de FITNONLINEAR-procedure van het
GENSTAT statistisch-pakket getracht op statistisch verantwoorde wijze een
kurve volgens vergelijking (16)door de backscatter-waarden tepassen. Dit

(18)
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bleekinnietmeerdantweegevallenmogelijk.Ditkanverklaardworden
doorhetfeitdatzeswaarnemingenuiteindelijkeentegeringaantal isom
degekromdekurvedoorheentepassenzekerwanneerviatweekijkrichtingen
wordtgemeten.Ditlaatsteisvanbelanginverbandmetbodemvochtverschillen insamenhangmetdeexpositie.Anderzijdsblijktookuit
backscattermetingeningekontroleerdeproefopstellingen (b.v.K00LENet
al., 1978),datovereenzelfdehoektrajektbeschouwd,dergelijkemetingen
beterdooreenrechtelijndandooreenmeertheoretischverantwoorde
radarbackscatter-kromme benaderdkunnenworden.Ditverschijnselwerddoor

X

DELOORineenmondelingemededelingbevestigd.
Daaropisbeslotenperperceeleenvisuelebest-fittemakendoordezes
backscatter-waardenvanelkperceel,waarbijdea-enF'-waardenwerden
vastgelegd.Deverkregeninpassingisvervolgensaanenkelepersonenter
beoordelingvoorgelegdenzonodigaangepast.Deingepastekurveszijngegeveninbijlage2.Uitdezebenaderingbleekdathetkeuzevandeparameterwaardevandemikroruwheidaeengroteinvloedheeftopdeuiteindelijke
F'-waarde.Figuur13toonthiervaneenvoorbeeld.Zowela=2.4mmmet
F'=-16.5(dB)alsa=1.1 metF'=-10.5 (dB)vertoneneenkwalitatief
gelijkwaardigeinpassing.BlijkbaarkandekeuzevanaendaarmeevanF
variërenzonderdatdekwaliteitvandeinpassingvermindert.Ditlijkt
derhalvegeengoedemethodeomuitdebackscatterdataeenwaardete
verkrijgen,welkedirektgekorreleerdkanwordenmethetvolumetrisch
vochtgehaltevaneenperceel.
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Fig. 13.Invloedvandekeuzevanderuwheidsparameter aendevochtgehalte
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theoretischeradarback-scatterkurve.Indelinkerfig.F'=-16.5
ena=2.4mm,inderechterfig.F'=-10.5ena=1.1mm
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Zoals eerder opgemerkt inParagraaf 2.5 zijn er aanwijzingen dat voor de
backscatterkurve rond de 10en 20graden invalshoek een zogenaamd crossover point bestaat, waar de invloed van de ruwheid minimaal isenhet
vochtgehalte van debodemtoplaag het intenstiteitsnivo van de backscatter
(grotendeels) bepaalt. Indit trajekt speelt echter ook de coherente term
in de formule vanATTEMA et al.een rol.Het isdan ook niet mogelijk de
gefitte curven voor deze invalshoeken te extrapoleren.

3.2.5. Visuele i n t e r p r e t a t i e van de r a d a r b e e i d e n

3.2.5.1. Inleiding

Op de afbeelding van de radarbeeiden zijn binnen de bouwlandpercelen patronen onderscheidbaar. Uit figuur 7 blijkt dat de indringsdiepte van de
X-band radar beperkt is,zodat vooral patronen waargenomen zullen worden
welke aan de oppervlakte van de bodemtoplaag voorkomen. Een FC-foto is
eveneens een vastlegging van de toestand van de toplaag van de bodem.
Bovendien isbekend dat de licht-donker patronen van kale bodems opde
FC-foto's inhet algemeen overeenstemmen met verschillen in vochtgehalte
van de bodemtoplaag (IDSOet al., 1979)

3.2.5.2. Werkwijze

Op devluchtdag zijn naast de digitale beelden ook FC-foto's op schaal
1:6500en 1:13 000 genomen.Van de radarbeeiden van de tracks 1,2,3 en5
zijn plots gemaakt op schaal 1:13 000.De patronen op radarbeeiden zijn
vervolgens vergeleken met de patronen op de FC-foto's. Er werd daarbij
gekeken naar de overeenkomst in ligging van devochtpatronen volgens de
FC-foto's en de patronen op de radarbeeiden. Tevens isgekeken naar de
overeenkomst van depatronen in devier radarbeeiden onderling.
Naast een vergelijking van de patronen binnen enkele percelen zijn ook
komplexen vankale bouwlandpercelen beoordeeld, waarbij geen rekening werd
gehouden met de ploegrichting. De beoordelingsschaal bestond uit kwalifikaties in termen van een goede,matige en slechte overeenkomst.
Naast de inherente subjektiviteit van een visuele interpretatie wordt de
interpretatie mogelijk ook beïnvloed door een drietal andere verschijnselen:
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De projektie van dedigitale topografischekaart over de radarbeeiden
heeft een bepaalde onnauwkeurigheid. Een gemiddelde onnauwkeurigheid van
1.5 pixel in zowel x- en y-richting betekent inhet veld een gemiddelde
fout in ligging van plus ofmin 11meter. Inhet bijzonder wordt de
interpretatie van details langs perceelsgrenzen onzeker, hetgeen vooral
bijkleine percelen lastig is.
De pixelwaarden zijn berekend op basis van 18.7 onafhankelijke backscatterwaarnemingen per pixel,wat inhoudt dat dewaarschijnlijkheid van het
voorkomen van een onbetrouwbare en daarmee een afwijkende backscatterwaarde (en dus kleur) aanzienlijk is.
De toewijzing via een verdeelfunktie van verschillende kleuren aan
pixelwaarden, de zogenaamde scaling, kan in zekeremate de interpretatieresultaten beïnvloeden. Ter kontrole isdaarom een beeld op twee
verschillende wijzen afgebeeld. Debeelden zijn vervolgens onderzocht op
verschillen inpatronen. De verschillen bleken minimaal te zijn.

3.3. RESULTATEN EN DISKUSSIE

3.3.1. Perceelsvochtgehalte en de backscatterwaarden

De resultaten van devochtmiddeling over depercelen zijn opgenomen in
Tabel 3.Te konstateren valt dat er een redelijke spreiding zit inhet
gemiddelde vochtgehalte van depercelen; tegelijkertijd valt ook de grote
standaardafwijking opwelke voor een aanzienlijk deel kan worden toegeschreven aan devariabiliteit van het vochtgehalte van de toplaag binnen
vrijwel elk perceel.
InParagraaf 3.2.4 bleek dat toepassing van het model vanATTEMA etal.
(1982)op de beschikbare dataset niet mogelijk is.
Hierdoor kunnen dewaargenomen backscatterwaarden niet worden geëxtrapoleerd naar het invalshoekbereik van 10tot 20graden, waar de invloed van
de bodemruwheid minimaal is.De kwantitatieve analyse van de radarbeeiden
isdaardoor beperkt tot het korreleren van backscatter-waarden onder een
gelijke invalshoek met het bodemvochtgehalte.
Dekorrelaties zijn berekend voor de gemiddelde backscatter-waarden van de
9 "gehele"proefpercelen bij dekleinste (21.4 < 0<34.9) invalshoek, een
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tabel 3.Gemiddelde perceelsvochtgehalte en
standaardafwijking (s.d.)

Perceel nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Volume vochtgehalte
(% cm 3 /cm 3 )
17.4
21.3
23.7
21.0
42.0
14.9
23.3
29.6
29.8

s.d.

3.2
5.7
6.7
5.6
4.0
2.5
4.1
7.6
3.1

invalshoek van 40graden, een invalshoek van 55graden en de grootste
(53.8 <0<66.9) invalshoek. De gevonden korrelatiekoëfficiënten bedragen
respektievelijk r=0.66, 0.61, 0.68 en 0.60.
Bovenstaande resultaten laten zien dat er eenmatige relatie bestaat tussen
het bodemvochtgehalte en de backscatter. Er treedt geen eenduidige tendens
op die afhankelijk isvan de invalshoek. De gevonden relaties worden door
een tweetal verschijnselen negatief beïnvloed:
1.Bij deuitwerking wordt gewerkt met gemiddelden van de volumetrische
vochtgehalte van de toplaag van percelen. Het vochtgehalte ende ruwheid
van de toplaag zijn inveel gevallen binnen de percelen aan behoorlijke
variatie onderhevig. Daarnaast isop een aantal percelen sprake van een
gedeeltelijke afdroging van de toplaag, zodat het gemiddelde vochtgehalte van het genomen vochtmonster door de afdroging verschilt met het
"waargenomen" vochtgehalte van de-afgedroogde- toplaag door de oppervlakkig indringende X-band radar.
2. Op depercelen 3, 5, 7, 8en 9stonden in ruime mate stoppels ophet
veld en kwam plaatselijk aanzienlijke onkruidopslag voor.Volgens De
Loor beinvloedt dit zeer waarschijnlijk de relatie tussen bodemvochtgehalte en de backscatter.
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3.3.2.Visuele interpretatie van de radarbeeiden
Omeenindruktegevenopwelkewijzedeinterpretatieheeftplaatsgevonden
zijninFiguur14enkelevoorbeeldenaangegeven.Delichteendonkere
patronen1en2betekenenrespektievelijkeenhogeenlagereflektie,welke
kanwordentoegeschrevenaanrespektievelijk eenhoogenlaagbodemvochtgehaltevantoplaag.
Patroon3bestaatuittweepercelenmeteensterkverschillendvochtgehalte.Ditkomtniettotuitingophetradarbeeld.Ditwordtveroorzaakt
doordathetnatteperceelrecentbewerktiseneengeringereruwheidheeft
danhetdrogereperceel.Debewerkingsrichtingvanbeidepercelenisgelijk
enevenwijdigaandevliegrichting.
OokinenkeleanderegevallenzijnafwijkingenopgemerktwaarinhetradarbeeldnietovereenkomtmetdevochtpatronenopdeFalseColorfoto.Niet
altijdkondeploegrichtingalsmogelijkeoorzaakwordenaangewezen.Naar
aanleidingvandeuitgevoerdevisueleinterpretatiekunnendevolgende
konklusieswordengetrokken:
1.erkanvaakeenalgemeneindrukwordenverkregenvan (detoplaagvan)
eenperceel intermenvandroogofnat.
2.devocht-patronenopdeFC-fotozijninhetradarbeeldvoorveelpercelen
inmeerofminderemateterugtevinden.
3.depatroneninderadarbeeidendieonderverschillendeinvalshoekenzijn
opgenomen,komenveelal inredelijkemateovereen.

3.4.KONKLUSIESENAANBEVELINGEN
TenaanzienvandetoepassingvandeX-bandradarenhetgebruikvanhet
modelvanATTEMAetal.(1982)voorhetschattenvanhetvochtgehalte inde
bodemtoplaagonderveld-omstandighedenzoalsdieinUlvenhoutGalder
voorkomen,wordendevolgendekonklusiesgetrokken:
1.Backscatterwaardenwaargenomenondereenbepaaldeinvalshoekvertonen
eenverbandmethetgemiddeldeperceelsvochtgehalte.DekorrelatiekoëfI ficiëntenzijnechtertelaag.Eennauwkeurigeschattingvanhetbodem\ vochtgehaltevandetoplaaguitbackscatterwaardenindanooknietmogelijk.
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Fig.14.Fragmentvaneenradarbeeldvanhetproefgebiedmetgeprojekteerde
topografischekaart (Boven)endeovereenkomstige falsecolour
(FC)foto (Beneden).
1.DonkeretintopFC-fotoenlichtetintophetradarbeeldkomt
overeenmeteenhoogbodemvochtgehalte.
2.LichtetintopFC-fotoendonkeretintopradarbeeldkomt
overeenmeteenlaagbodemvochtgehalte.
3.Verschil invochtgehaltevantweepercelenkomtniettotuiting
ophetradarbeeld
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Develdomstandigheden zijn variabel voor wat betreft plantenresten,
opslag van onkruid en oppervlakte ruwheid en hebben de resultaten
ongunstig beinvloed.
2. Toepassing van het backscattermodel voor kale grond vanATTEMA etal.
(1982) isniet bruikbaar gebleken ter verklaring van het vochtgehalte
van de bodemtoplaag van de percelen op basis van de gegevens uit de
gebruikte dataset.
DeRMS-ruwheidswaarden blijken ook in dit experiment niet de juiste ruwheidsparameter. Een verklaring hiervoor isdat per perceel de ruwheidstoestand gevarieerd is.De bepaling van een andere, wel passende,
ruwheidswaarde isproblematisch. Met de inpassing van het model door de
gemeten backscatterwaarnemingen blijkt het niet mogelijk om eenduidige
waarden van voor ruwheid en de daaraan gekoppelde F-waarde te genereren.
De inpassing van demodelkurve blijkt problematisch vanwege de spreiding
en het geringe aantal waarnemingen. De spreiding ismede veroorzaakt,
doordat langs twee zijden van het proefgebied isgevlogen. Hierdoor
wordt de invloed van de ruwheid van envochtverdeling inde bodem niet
uniform opgenomen. Door het vliegen van meer tracks worden meerwaarnemingen verkregen. Omdat de gebruikte X-band SLAR het coherente deel
van debackscatter niet meet ishet niet mogelijk het model van ATTEMA
et al.voor invalshoeken beneden de 30graden te extrapoleren. Daarom is
het niet mogelijk gebruik temaken van de ruwheidsonafhankelijke
backscatterwaarden tussen de 10en 20graden invalshoek.
3.Dekwaliteit van de radarbeeiden van deverschillende tracks is zodanig
dat de projektie van een digitale topografische kaart over de beelden
noodzakelijk isom proefpercelen met een redelijke nauwkeurigheid te
lokaliseren. De plaatsing van corner-reflectoren tijdens de opnamen kan
de aanwijzing van paspunten vergemakkelijken.
4. Uit devisuele interpretatie van deX-band SLAR beelden komt naar voren
dat ook binnen percelen inzekere mate patronen zijn te onderscheiden
die overeenkomst vertonen met de vochtpatronen op de FC-foto's. Mede
gezien de spreiding indevochtgehalten per perceel kan gekonkludeerd
worden dat een perceel inhet proefgebied niet de juiste eenheid isvoor
vochtbemonstering.
Een intensievere bemonstering van qua vochtgehalte meer homogene
gedeelten van percelen, geeft waarschijnlijk minder problemen bijde
vaststelling van de gemiddelde vochtgehalte van de toplaag.
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Bijdebepalingvandegroottevandezelokatiesmoetrekeningworden
gehoudenmetdefoutvandeprojektievandedigitalekaartenhetminimaleaantalonafhankelijkebackscatterwaarnemingen datbenodigd isom
eenbetrouwbaarbackscatter-gemiddelde teverkrijgen.
5.Uithetvoorkomenvanpatronenbinnenperceelsgrenzenkanwordenafgeleiddatderuimtelijkeresolutievanderadaropnameninverhoudingtot
degemiddeldeoppervlaktevandeperceleninhetproefgebiedvoldoende
lijken.
Radarsystemenmetgroterepixelafmetingeneneenkleineraantal
backscatterwaarnemingen perpixel (zoalsdatbijvoorbeeldbijde
ERSl-satelliethetgevalzalzijn),zijnvoorditsoortkleinschalige
gebiedenwaarschijnlijknietbruikbaar.
Konkluderendkanwordengestelddatereenrelatiebestaattussenhet
gemiddeldeperceelsvochtgehalte enradarbackscatter.Debetrouwbaarheidvan
degeschattebodemvochtgehalten isechterbeperkt.Uitdeliteratuurblijkt
datvoorbodemvochtdetektiehetgebruikvaneenradarmeteenlangere
golflengtedandegebruikteX-band radarbetereresultatenoplevert.
Toepassingvanverbeterdemodellenomdeinvloedvandeoppervlakteruwheid
enhetbodemvochtgehalteopdebackscattertebepalenisnoodzakelijk.
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S A M E N V A T T I N G

Op6april1988zijnmultispektraleenthermischeopnamenenX-bandradarbeeldengemaaktvanhetproefgebiedUlvenhout-Galder.Ditverslagbehandelt
debevindingentenaanzienvandesamenhangtussendeX-band radarbeeiden
enhetbodemvochtgehalte.Ditallesonderomstandighedenzoalsdievoorkomenindelandinrichtingspraktijk,zoalsinditgevalhetherinrichtingsgebiedUlvenhout-Galder.
Uitradaronderzoekisbekenddatdeechovaneenradar (backscatter)van
kalegrondwordtbepaalddooreenaantalparameters:dehoekvan
aanstraling,degebruiktefrekwentie,deruwheidvanhetaangestraaldeperceelenhetvochtgehaltevanhetaangestraaldeoppervlak.
Hetblijktdatalsdebackscatterwaardenvandeverschillendeaangestraalde
Objektenwordenuitgezettegendebijbehorende invalshoekeneenverloop
ontstaatwaarbijbijtoenemendeinvalshoekdebackscatterafneemt.Het
niveauvandekrommewordtbepaalddoorhetvochtgehalte,terwijlde
krommingdoorderuwheidvanhetaangestraaldeobjektwordtbepaald.
Bovendienblijktuitliteratuurdatvoorinvalshoekenvan10tot20graden
debackscatterkurvenelkaarsnijden.Danheeftdeoppervlakteruwheidvan
hetaangestraaldeobjekteengelijkeinvloedopdebackscatterwaarde.Bij
eengegevenfrekwentievanderadarisdebackscatterineendergelijk
gevalslechtsafhankelijkvanhetvochtgehaltevanhetobjekt.
DevormvandezekrommeisdoorATTEMAetal (1982)ineenvergelijkingmet
degenoemdeparametersalsvariabelenvastgelegd.Detoepassingsmogelijkheidvanditmodelisonderzocht.
Overde6radarbeeideniseengedigitaliseerdetopografischekaartvanhet
projektgebiedgeprojekteerd.Vervolgenszijndepixelwaardenvanelkvande
de9percelenperradarbeeldbepaald,waarmeedegemiddelderadarbackscattervanelkperceel isberekend.De6beeldenleverenperperceel6
hoekenmetbijbehorendebackscattersop.Doorde6backscatterwaardenvan
iederperceel isgetrachtdekurvevanAttemaetal.(1982)te^fittén^)Het
bleeknietmogelijkuitdé£_fi£grocedurebetrouwbareparametersvoorhet
vochtgehalteenderuwheidafteleiden.Toepassingvandeinhetveld
gemetenruwheidsparameterbleekevenminmogelijk.Hetmodelkanniet
gebruiktwordenvoorextrapolatievandemeetgegevensnaar10tot20graden
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invalshoek,omdathetcoherentedeelvandebackscatternietwordtgemeten
doordeSLAR.Dekwantitatieveanalyseiszodoendebeperkttothetkorrelerenvanbackscatterwaardenmeteengelijkeinvalshoekenhetvochtgehalte
vanpercelen (0.60<r<0.68).
Eenvisueleinterpretatie isuitgevoerdaandehandvanplotsvande
radarbeeidenopschaal1:13200.Erisgekekenofdepatronenwelkezichtbaarzijnindepercelen,ofklustersvanpercelen,opdefalsecolor
foto'sookopderadar-beeldentraceerbaarzijn.Metderuwheiden
invalshoekwordtbijdezebeoordelinggeenrekeninggehouden.Uitde
visueleinterpretatieblijktdatdevocht-patronenopdefalsecolorfoto
inhetradarbeeldvoorveelperceleninmeerofminderemateterugtevindenzijn.
Konkluderendkangesteldwordendatereenrelatiebestaattussenhet
gemiddeldeperceelsvochtgehalteendebackscattervandeX-band SLAR.De
kwaliteitvanderelatieismatig.Enerzijdsisditteverklarenuit
variabeleveldomstandigheden (onkruidopslagenstopel)endenietoptimale
geschiktheidvanX-bandradarvoorbodemvochtdetektie.Anderzijdsdienteen
verbeterdbackscattermodelgebruikttewordenomeenbetererelatietussen
debackscatterenhetbodemvochtgehalteteverkrijgen.
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B I J L A G E

GEMIDDELDEBACKSCATTERWAARDEN,INVALSHOEKENRMS-WAARDENPERPROEFPERCEEL
Perceel

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7

bscatl*
(dB)

invalshoek
(gr)

bscat3**
(dB)

RMS
(mm)

-24.55
-27.01
-22.84
-22.83
-20.34
-22.01
-21.01
-23.89
-18.56
-19.52
-15.72
-18.54
-21.31
-23.84
-18.45
-20.37
-16.54
-19.06
-20.34
-22.93
-17.60
-19.51
-15.62
-16.88
-15.56
-18.36
-12.87
-14.88
-10.90
-12.37
-31.16
-30.99
-27.67
-24.58
-24.21
-24.07
-15.81
-18.87
-13.31
-14.62
-10.75
-13.21

56.6
66.9
40.4
51.2
31.4
40.0
60.0
65.9
45.5
46.1
34.8
37.7
42.3
71.6
30.1
57.7
21.4
47.5
58.8
64.4
42.3
44.5
34.2
37.3
53.8
67.2
37.0
50.2
29.6
41.0
61.9
62.9
46.3
45.9
37.4
34.7
59.0
63.7
47.3
46.3
34.8
36.1

-25.27
-28.62
-23.62
-25.32
-21.63
-23.85
-23.73
-26.99
-22.11
-22.08
-18.21
-21.02
-19.16
-22.38
-16.72
-18.05
-13.69
-16.75
-20.23
-23.29
-17.53
-19.66
-15.36
-17.20
-13.91
-17.06
-11.23
-13.25
- 9.00
-11.06
-25.32
-23.69
-21.35
-18.39
-18.30
-17.89
-12.11
-15.22
- 9.52
-11.30
- 7.24
- 9.22

8.9
8.9
8.9
8.9
8.9
8.9
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
5.6
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
6.9
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
7.7
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1 (vervolg)

GEMIDDELDEBACKSCATTERWAARDEN,INVALSHOEKENRMS-WAARDENPERPROEFPERCEEL
Perceel

bscatl*
(dB)

Invalshoek
(gr)

bscat3**
(dB)

8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9

-16.77
-19.75
-13.93
-15.52
-11.56
-14.19
-16.26
-19.36
-13.97
-15.22
-11.31
-14.21

58.3
59.5
42.6
45.5
34.9
36.2
54.7
66.5
37.7
42.9
30.8
40.0

-12.33
-14.39
-9.52
-11.49
- 7.42
-9.30
-12.30
-15.43
-9.69
-11.41
-7.47
-9.36

*gemiddeldebackscattervaneengeheelperceel
••gemiddeldebackscattervaneenverkleindperceel

RMS
(mm)
*
*
*
*
*
*
*
*
*

