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Question1:
Give a concisebut exact descriptionof the following conceptsin Remote Sensing:
a. Training
b. Error Matrix
c. NDVI
d. Segmentationversusstratification

Vraag 1:
Geef een bondigemaar volledige beschrijvingvan onderstaandebegrippenin de
aardobservatie.
a. Training
b. Onzekerheidsmatrix
c. NDVI
d. Segmentatieten opzichtevan stratificatie.

Question2:
Geometriccorrection is a pre-processingmethodin remotesensingimage analysesto
correct for geometricdistortionsof earth observationimages.
a. Name at least4 sourcesof geometricdistortionsand describebriefly their effect on
the image.
The geometriccorrection of imagesnormally comprisesthe following steps: 1) the
selectionof Ground Control Points (GCP's) in a map or in the field and on the distorted
image; 2) the computationof the coordinatetransformationequations;3) the creationof
an undistorted,empty output map and 4) the resamplingprocesswhere pixel valuesare
assignedto the new pixel position.
b. Give the generalmathematicalnotation of the coordinatetransformationequations.
Add a brief descriptionto the equationsaboutthe symbolsthat you use and how these
equationsare usedduring geocoding.
c. What are the three resamplingmethodsusedin remotesensing?Name them all three,
give a short descriptionand describeadvantagesand disadvantagesofeach method.
Yraag2:
om te
Geometrischecorrectieis eenvoorbewerkingvan een aardobservatiebeeld
corrigerenvoor geometrischevervormingenvan dat beeld.
a. Noem ten minste 4 oorzakenvoor geometrischevervormingenin beeldenen beschrijf
het effect van dezevervormingenop het beeld.
Geometrischecorrectievan beeldenbestaatnormaaluit de volgendestappen:l) het
selecterenvan paspunten(GCP's) in een kaart of in het veld en in het geometrisch
vervormdebeeld,2) het berekenenvan de vergelijkingenvoor coordinaat-tranformatie,3)
het aanmakenvan een leeg, geometrischcorrectuitvoerbestand,en 4) het herbemonsteren

(resampling)waarbij nieuwe pixelwaardenworden berekenden toegekendaan de nieuwe
pixelpositie's.
b. Geef de algemenewiskundigenotatie van de vergelijkingenvoor de functies voor
coordinaat-tranformatie.Geef tevenseen korte beschrijvingvan de symbolengebruikt
in dezevergelijkingen en beschrijf hoe de vergelijkingen gebruikt worden tijdens het
herbemonsteren.
(resampling)wordengebruikt in de
c. Welke 3 herbemonsteringsmethoden
Noem zn alle 3, beschrijf kort hoe ze werken en geef de voor- en
aardobservatie?
nadelenvan iederemethode.

Question3:
The spectralsignatureofvarious kinds ofobjects is basedon reflectancefactors plotted
againit wavelength.However, a sensorgenerallydoesnot measurereflectancefactors.
a. What doesthe sensormeasureactually?And how can one arrive at reflectance
factors?
b. Why doesthe spectralsignatureof vegetationdiffer so much from that of bare soils?
Which wavelengthbandsyield information on biomassof plants and how doesthis
becomeevident?
Vraag 3:
De spictrale signatuurvan objectenwordt gemaaktdoor reflectiewaardengrafisch uit te
zettintegen golflengte. Een sensormeet echterin het algemeengeenreflectiewaarden'
a. Wat meet een sensorin werkelijkheid? Hoe vertaalt men dezegemetenwaardenin
reflectiewaarden?
b. Waaromis de vorm van een spectralesignafuurvan vegetatiezo andersdan de
spectralesignatuurvan eenkale bodem?Welke spectralegolflengten geven
informatie over de aanwezigebiomassavan vegetatieen hoe is dat te zien in de
spectralesignatuur?

Question4:
Principal ComponentAnalysis is an often usedimageprocessingmethod in remote
sensingimage analysis.
a. A Principal ComponentTransform(PCT) is applied to the ASTER image of the
centralNetherlandsusedduring the computerexercises.The three imagesA, B, C
showthe PCl, PC2 and PC6 images.Indicatewhich of the images(A, B, C) is the
PCi image,the PC2 and the PC6 image?Motivate your answer.
b. Give two reasons,and a motivation, why a researcherwould like to perform a
Principal ComponentTransformof a remotely sensedimage.
c. The Principal ComponentTransformis basedon the statisticaldistribution of the
pixels in the multi-dimensionalspace.With respectto remotesensingimage analysis
What kind of solution
this has certaindisadvantages.What arethesedisadvantages?
is availablein remote sensingimageanalysisto overcometheseproblems?
d. Draw a featurespaceon paperof red reflectanceand nearinfrared reflectancefor this
ASTER sceneand indicatepixel locationsof water, greenvegetation,senescent
vegetation,bright soils, dark soils and clouds.Next, draw the position of the first and
secondPrincipal Componentaxesin this featurespace.
Vraag 4:
Hoofdcomponentenanalyse(PCA) is een veel gebruiktemethodebij de analysevan
aardobservatiebeelden.
a. Op het ASTER beeld van midden-Nederland,gebruikt tijdens de computerpractica,is
eenhoofdcomponentenanalysetoegepast.De drie beeldenA, B, C gegevenbij deze
1,2 en 6. Geefaanwelk beeld(A, B, C) de
opgavetonende hoofdcomponentassen
is. Motiveerje keuze.
eerste(PCl), tweede(PC2)en zesde(PC6)hoofdcomponentas
b. Geef twee redenen,inclusief motivatie, waaromeen beeldanalisteen
analysezou willen uitvoerenop eenbeeld.
hoofclcomponenten
c. Hoofdcomponentenanalysevan eenbeeld is gebaseerdop de statistischeverdeling
van pixels in the multi-dimensioneleruimte. Dit heeft enigenadelenvoor
aardobservatiebeeldverwerking.Beschrijf dezenadelen.Wat voor oplossingheeft
men in de beeldverwerkinggevondenvoor een deel van dezeproblemen?
d. Schetsop het tentamenpapiereenkenmerkenruimte(featurespace)tussenroodreflectie en nabij infrarood-reflectie.Geef de locatie in dezetekening ffIn van pixels
met water, groenevegetatie,vergeeldevegetatie,donkerebodems,lichte bodemsen
wolken.
in deze
Schetsvervolgensde ligging van de eersteen tweedehoofdcomponentenas
kenmerkenruimte.

Image A (question4)

Image B (question4)

ImageC (question4)

Question 5:
This image is of a seafloor offthe coast of New Zealand.The sidesof the image are
agm. (Thi image is courtesyof Don Wright and Bob Gammischat the Virginia Institute
of Marine Sciences(VIMS).)
a. Is this a sonaror a multibeam image?Give at leasttwo characteristicsof this image
that help you decidewhich one it is.
b. What doesit meanwhen the colour of a point is white to light gray, in contrastto
what it meanswhen a point is black? What doeswhitenesstell you aboutthe nature
(or structure)ofthe seabedsurface?
c. Now interpretethe picture in two steps.First, commenton the (abouttwo or three)
different zonesin image,the colour of the zones,and the fine structurewithin each
zone. Second,interpretethe natureofthe zones,using your generalknowledgeas a
physical geographer.

Vraag 5:
Dit beeld is van de zeebodemnabij de kust van Nieuw Zeeland.De lengtevan het beeld
is 40m.
a. Is dit een sonarof eenmultibeambeeld?Geef tenminstetwee eigenschappenvan dit
beeld waaruitje afleidt welke het is.
b. Wat betekenthet dat eenpunt in dit beeld wit of lichtgrijs is (in tegenstellingtot wat
het betekentals eenpunt iwart is)? Wat zeg!de intensiteitover de aard(bijvoorbeeld
structuur) van het oppervlak?
c. Interpreteerhet beeid in twee stappen.Geef allereerstje beschrijving van d9
verschillendeeenhedenin het beeld (ongeveertwee ofdrie), de kleur van die zones,
en de fijnere detailsbinnen elk van die zones.Interpreteerten tweedede aardvan de
zones,waarbij je gebruik mag maken van je algemenefysisch geografischekennis'

Annex 1: Formulae remote sensingexam
Q=h*v
ht<1"(8*sittl')

q=ft*c/1"
&=c*rl(2*cosOa)
F=?"1(A*L)
I-: A/T:2898/TPm
p * V: Qll* (m*v5))/3
E=h*f
y:,f2 (x,Y)
M:o * f{ : 5.67* 104* t' Wim2
M=r*o+f
t = Freal mteriat / Fuuct uooy

c=l*f
h = dFVr
P=2*(t+14)
(l-cr)*&:Rr+G+H+LE
h<M(25 * siny)
* siry)
h>7,,1(4.4
Etot: Er + Ea+ Et
+ 0.112*r(TM7)
+ 0.362*r(TM4)
cr: 0.525*r(TM2)
ET(Ts)= -0.i25*Ts- 0.085*a+ 43.73
DN:GL+B
x = /1 (X,Y)
- 0.000233DN2
+ 0.2919DN
T,: -12.58

