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Vraag 1:
Wat wordt in de remote sensingverstaanonder de volgende begrippen
1a. Hoekreflectorof cornerreflection
lb. Blackbody
1c. Featurespaceof kenmerkenruimte
ld. Laseraltimetry first pulse
Geef van ieder een bondige maar completebeschrijving en maak gebruik van voorbeeldenen
tekeningen.
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Yraag2:
Radiometrischecorrectieis vaak eennoodzakelijkebewerkingsstapvan remotesensing
beelden.
2a. Radiometrischecorrectie'svan remotesensingbeelden
corrigeertover het algemeenvoor
twee factoren. Welke twee factoren zljn dat?
2b. Onderstaandeformules worden gebruikt in de remote sensingbij radiometrische
correctie's:
Formulel:

Formule2:
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Wat is de betekenisvan de 9 symbolenin de twee formule's,
Wat berekent formule 1?
Wat berekentformule 2?
2c. Hieronder zljn 3 situatiesbeschrevenvan het gebruik van remote sensingbeeldenin de
FysischeGeografie.
l. Het vervaardigenvan een landgebruikskaartvan de provincie Utrecht gebaseerdop een
LandsatThematicmapperbeeld van 15 juni2002.
2. Een gewasgroeimodelberekentde bladontwikkeling van de suikerbietenop de velden
rondom Lelystad.Een serievan multispectralevliegtuigbeeldenopgenomenin mei, juli,
augustusen oklober wordt gebruikt om aan de hand van een spectralevegetatieindex de
modelvoorspellingenvan bladgroeite controlerenen te calibreren.
3. Een TM beeld van de het gebied rond Gap in de FranseAlpen wordt getransformeerd
gebaseerdop een Principle ComponentAnalyse(hoofdcomponentenanalyse).Dit
getransformeerdebeeld wordt in een RGB ruimte weergegevenom vervolgens
geologischebreukenen geologischegesteenteplooiingen
op te zoekenen op eenkaart
weer te geven.
Beschrijfvoor elk van de drie gegevensituatiesof eenradiometrischecorrectievan de remote
sensingbeelden
noodzakelijkis of niet. Motiveerje antwoord!

Vraag 3:
Scanline
Result.l

Result.2

o ' ;
10 l0

1 0 l 0 1 l T2 l 1 1 0 5
t0 l0 10 1 1 1 1 t 1 9 7
-5
0
0
z
0
0
4

5
5

0

5

10 5

I

1

-5

l0

-5

5
5
0

5
5
0

5

De bij deze opgave gegevenrij getallen geeft de Digital Numbers van edn scanlijn in een
TM-beeld. Op dezescanlijn wordt een digitaal edn-dimensioneel
filter toegepastmet 3 cellen
in de richting van de scanlijn en zonderschaling.
N.B.: Merk op dat vanwege de dimensie van het filter er geen berekeningkan worden
uitgevoerdvoor het eersteen laatsteDigital Number, daaromzijn het eersteen laatsteDigital
Number in de resultatenweggelaten.
3a. Wat is eendigitaal filter en beschrijfkort hoe een dergelijk filter werkt.
3b. Geef ten minste 2 redenen waarom een onderzoekereen digitaal filter op zijn remote
sensingbeeld zou willen toepassen!Motiveerje antwoord!
3c. Geef het type filter dat is toegepastop de gegevenscanlijn en resultaatI oplevert.Hoe
heet een dergelijk filter?
3d. Geef het type filter dat is toegepastop de gegevenscanlijn en resultaat2 oplevert.Hoe
heet een dergelijk filter?

Yraag4:
Tijdens het gastcollege is laser altimetrie behandeld. Laseraltimetrie is een nieuwe,
geavanceerdetechniek om hoogtegegevensin te winnen. In het AHN-project (Actueel
HoogtebestandNederland)wordt gevlogenmet een vliegtuig met aan boord een GPS, een
INS en een laserscanner.
Het AHN is een bestandmet voor iedere 16 m2een hoogtepuntmet
een gemiddeldefout van ongeveer5 cm.
4a. Wat is de functie van ieder van de 3 apparaten(GPS, INS, Laserscanner)aan boord van
het vliegtuig?
4b. Noem ten minste twee toepassingsvelden
van deze laser altimetrie techniek. Bespreek
je
kort hoe dezehoogtegegevens
in voorbeeldgebruiktworden.
4c. Bespreek een drietal problemen en/of bronnen van onzekerhedenbij het inwinnen van
hoogtegegevens
met behulp van vliegtuig laseraltimetrie.
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