> Introductie tot teledetectie

Teledetectie is een techniek waarmee door middel van sensoren aan
boord van vliegtuigen of satellieten het aardoppervlak kan worden
bestudeerd. Deze instrumenten registreren de stralingen die door het
aardoppervlak worden uitgezonden of teruggekaatst. Deze sensoren
zijn gevoelig voor het zichtbare licht, maar ook voor andere delen van
het elektromagnetisch spectrum zoals het infrarood, het ultraviolet en
de microgolven. Een beeld 1 van het aardoppervlak, dat wil zeggen de
grafische weergave van de metingen van de sensor, wordt verkregen door
grijs- of kleurintensiteiten toe te kennen aan de digitale waarden. Dankzij
verschillende waardencombinaties en specifieke bewerkingen kan informatie
worden verzameld over bodemeigenschappen die van nut kunnen zijn voor
landbouw, bosbouw, geologie, hydrologie, oceanografie of cartografie.
Al naargelang het soort van gebruikte sensor, spreekt men van passieve of
actieve teledetectie.

>>> Passieve teledetectie
De radiometer (het meetinstrument) aan boord van het vliegtuig of de
satelliet vangt de straling op die door het aardoppervlak wordt teruggekaatst
wanneer de Zon de Aarde verlicht. De Zon fungeert als energiebron.
‘s Nachts of wanneer wolken het aardoppervlak aan het oog onttrekken, zijn
dus geen waarnemingen mogelijk.
Als gevolg van het wolkendek zijn waarnemingen van tropische gebieden
niet altijd even gemakkelijk. Tijdens de donkere winterperiode is het niet
gemakkelijk waarnemingen te maken van de poolgebieden.

>>> Actieve teledetectie
De passieve sensor registreert het gedeelte van de
zonnestraling dat wordt teruggekaatst (zichtbare)
of wordt geabsorbeerd en opnieuw uitgezonden
(thermisch IR). De actieve sensor produceert zelf
elektromagnetische straling die op het doel wordt
gericht. Hij registreert vervolgens het deel van de
straling dat door het doel wordt teruggekaatst.

De sensor aan boord van het vliegtuig of de satelliet produceert zelf zijn
energie om het doel te verlichten : hij stuurt elektromagnetische straling
uit die op het doel wordt gericht. De straling die door het doel wordt teruggekaatst wordt dan door de sensor opgevangen en gemeten. Radars of
lasers doen dienst als energiebron. Deze stralingen gaan door het wolkendek
heen en het is dus mogelijk in alle weersomstandigheden, zowel overdag als
‘s nachts, beelden te maken.
Het analyseren van de gemaakte beelden verloopt moeizamer, maar zij
maken het mogelijk inlichtingen te verkrijgen over het watergehalte, de
topografie, de oneffendheid aan de oppervlakte en over de inrichting van het
landschap. Ook kunnen ze olievlekken opsporen.
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Een beeld is een grafische weergave, ongeacht de golflengte of het soort van teledetectie waarvan
wordt gebruikgemaakt om de elektromagnetische energie op te vangen en te registreren. Een foto staat
specifiek voor ieder beeld dat wordt opgevangen en vastgelegd op film.
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>>> De spectrale respons
Ieder voorwerp kaatst een gedeelte terug van de stralingen die het opvangt.
De verhouding van de teruggekaatste energie tot de invallende totale energie
wordt albedo genoemd. In de optische teledetectie spreekt men gewoonlijk
van reflectantie om de hoeveelheid energie aan te geven die in een gegeven
richting wordt teruggekaatst, met name in die van de sensor. De variatie
van de reflectantie naargelang de golflengte wordt spectrale handtekening
genoemd.

Voorstelling van de positie van de spectrale banden van enkele sensoren en spectrale handtekeningen van verschillende
objecten.
Bron: Wageningen University

Voorbeeld 1 : vegetatie
De bladeren van planten bevatten chlorofyl. Chlorofyl is een molecule
die in sterke mate blauwe en rode stralen absorbeert, en groene stralen
terugkaatst. Daarom zien de bladeren er voor ons groen uit.

Bron : ESA-ESRIN
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Maar vegetatie reflecteert eveneens het nabij-infrarood (NIR). Dit zijn stralen
met een golflengte ² tussen 0,7 en 1,3 micrometer (µm) 3, die dicht bij de
golflengte van het rode licht aanleunen. In dat spectrum zijn het niet meer
de pigmenten die verantwoordelijk zijn voor de reflectie, maar de structuur
van de bladeren (het holle parenchym, een weefsel in bladeren, reflecteert
de nabij-infrarode straling). Indien ons oog gevoelig zou zijn aan het nabijinfrarode licht, zouden wij vegetatie sterk gekleurd zien in het infrarood.
Om dus met teledetectie vegetatie te bestuderen moet men een sensor
gebruiken die gevoelig is in het nabij-infrarood.
Een gezonde vegetatie geeft veel licht af in het NIR, terwijl een vegetatie
die ziek is of onder de droogte lijdt weinig fotosynthetische producten
aanmaakt en weinig licht afgeeft in het NIR. De analyse van de hoeveelheid
teruggekaatste infrarood licht geeft dus aan in welke mate de vegetatie
gezond is of maakt het mogelijk na te gaan in hoeverre een teelt rijp is (maïs,
tarwe, ...). Een rijp gewas is fotosynthetisch nog nauwelijks actief en geeft in
het NIR weinig licht af.
Voorbeeld 2 : water
Water absorbeert de lange golflengtes van het
zichtbaar licht (groen en rood) en van het nabijinfrarood maar kaatst de korte golflengtes
(blauw) terug, zodat water voor ons blauw lijkt (of
blauwgroen indien het groene algen bevat).
In teledetectie zal water licht afgeven in het blauw
en heel weinig in het groen, het rood en het NIR.

Bron : Centre canadien de télédétection

Voorbeeld 3 : zand of naakte bodem kaatsen
Zand of naakte bodem kaatsen terug voor alle blauwe, groene, rode en NIRstralen : in teledetectie geven ze veel licht af en zijn bijgevolg « wit ».
Een vochtige grond kaatst de NIR-stralen niet terug omdat het water deze
stralen absorbeert.
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Golflengte: een golf komt overeen met een aantal energietransporterende signalen. Het aantal
signalen per seconde wordt frequentie genoemd en wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). De duur van een
signaal is de periode en wordt uitgedrukt in seconde(s). De minimumafstand tussen twee evenementen
die zich met regelmatige tussenpozen voordoen wordt golflengte genoemd en wordt gemeten in
meter (m) of nanometer (10 -9 m). Bijvoorbeeld de golfslag die het oppervlak van de zee vervormt : de
golflengte is de lengte van een golf, het aantal golven per seconde komt overeen met de frequentie en
de duur van een golf is de periode.
Micron of micrometer : lengte-eenheid gelijk aan een miljoenste van een meter.
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>>> Is teledetectie in alle golflengten mogelijk ?
Jammer genoeg niet. De golflengten waarvan voor teledetectie kan worden
gebruikgemaakt, worden bepaald door enerzijds de energiebronnen (de Zon,
de Aarde of de radar) en anderzijds de atmosferische vensters.

De gebieden van het elektromagnetisch spectrum die in beperktere mate door de atmosfeer worden geabsorbeerd en die
voor teledetectie kunnen worden gebruikt, worden atmosferische vensters genoemd.
Bron : ”Remote Sensing and Image Interpretation” Lillesand & Kiefer

De stralingen moeten immers door de atmosfeer van de Aarde voor ze een
doel op Aarde bereiken. De atmosfeer absorbeert bepaalde golflengten
en laat er andere door, met name in het zichtbare, het infrarood en in de
hyperfrequenties : dit noemt men de atmosferische vensters.
Ieder lichaam zendt stralingen uit waarvan de golflengte afhankelijk is van de
lichaamstemperatuur 4.
De Zon, waarvan de corona een temperatuur heeft van 6000°C, zendt in
sterke mate uit in de golflengten gelegen tussen 0,2 en 10 µm met een
maximumemissie voor de golflengten tussen 0,4 en 0,8 micron, d.w.z. de
golflengten waarvoor ons oog juist gevoelig is (het gebied van het zichtbare)
en die van het nabije infrarood.

Het zichtbaar bereik in het
elektromagnetisch spectrum.

De Aarde heeft een gemiddelde temperatuur van 15°C en zendt stralen uit
in het gebied van het verre infrarood (dit gebied wordt ook « thermisch of
uitgezonden infrarood» genoemd en ligt tussen 3 en 100 micron).

4

Theorie van het zwarte lichaam van Planck.
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Links, een Meteosat Second Generation
beeld van 23 mei ‘s middags in kanaal 10
(thermisch infrarood) : de Sahara is zeer warm
en geeft dus veel licht af in het infrarood (wit
op het beeld), de hoge wolken zijn zeer koud
en geven dus weinig licht af (zwart op het
beeld).
Aangezien het publiek niet gewend is de
wolken in het « zwart » op een beeld te zien,
wordt voor het weerbericht op televisie
het « negatief » van het beeld gebruikt
(rechts). En op dit negatief zijn de wolken wit
en is de aardbodem zwart.
Copyright 2003 EUMETSAT

In de meteorologie gebruikt men geostationaire satellieten 5 uitgerust met
sensoren die gevoelig zijn voor verscheidene spectrale banden 6 waaronder
het thermisch infrarood (TIR).

>>> Beeld in echte/valse kleuren
Blauw, groen en rood zijn de primaire kleuren van het zichtbare spectrum.
De combinatie van deze drie kleuren in verschillende verhoudingen levert de
andere kleuren (geel, oranje, paars …).
De ETM+-sensor van de Landsat satelliet registreert in 7 spectrale banden
waaronder rood, groen, blauw en het nabije infrarood.
De rode kleur wordt toegekend aan de waarden van de rode band, de blauwe
kleur aan die van de blauwe band en de groene kleur aan die van de groene
band, terwijl de combinatie van deze drie banden een beeld oplevert in reële
kleuren.
Dat is de reden waarom deze combinaties beelden in echte kleuren worden
genoemd.
Indien daarentegen de rode kleur wordt toegekend aan de
waarden geregistreerd in het nabije infrarood (waarvoor ons oog
niet gevoelig is), de groene kleur aan de waarden geregistreerd in
het rood en de blauwe kleur aan de waarden geregistreerd in het
groen, krijgt men een beeld in valse kleuren van het bestudeerde
landschap.
In dit soort van samengesteld beeld zal de vegetatie, die veel licht
weerkaatst in het nabije infrarood in het rood zijn gekleurd. Water dat weinig
terugkaatst in het groen, het rood en het NIR zal er zwart uitzien. De bodem
is wit want hij kaatst veel terug in het groen, het rood en het NIR.
5
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Geostationair : wordt gezegd van een satelliet die dezelfde rotatieperiode heeft als die van de Aarde, hij
lijkt dus onbeweeglijk ten opzichte van de Aarde. Hij bevindt zich op een equatoriale baan op een
hoogte van 35800 km.
Spectrale band : golflengte-interval.
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Beeld van Brussel genomen door de Landsat 7 ETM+ sensor (resolutie van 30m) op 3 april 2001 en weergegeven in echte kleuren.
De gebouwen zijn grijs, de bossen donkergroen, de landbouwgebieden lichtgroen en de naakte bodem wit.
Copyright USGS 2001.

Beeld van Brussel genomen door de Landsat 7 ETM+ sensor (resolutie van 30m) op 3 april 2001 en weergegeven in valse kleuren.
De gebouwen zijn blauwgrijs, de bossen donkerrood, de landbouwgebieden lichtrood en de naakte bodem blauw.
Copyright USGS 2001.
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>>> Radarbeeld
Radarbeelden lijken op foto’s, maar moeten anders geïnterpreteerd worden.
De gebouwen, waarvan de hoeken in zekere zin de echo terugsturen in de
richting van de antenne, of oppervlakken met sterke oneffenheden (puin,
kiezelstranden, lavastromen, steile hellingen) zijn zeer lichte vlekken op
radarbeelden. Effen oppervlakken daarentegen (landingsbanen, rustig water)
sturen de echo terug in de omgekeerde richting van die van de antenne : er
wordt dus geen enkel signaal geregistreerd en dergelijke oppervlakken zijn
dus heel donker.
Radarbeelden zijn zwart-wit omdat zij in één enkele welbepaalde golflengte
worden genomen.
Het is evenwel mogelijk radarbeelden in kleur te maken door een combinatie
te maken van drie aparte beelden van een verschillende datum met
een multitemporeel composietbeeld als resultaat. Ieder beeld wordt
weergegeven in één van de drie kleuren die worden gebruikt voor om
het even welk kleurenbeeld, nl. rood, groen of blauw. De verschillende
kleurintensiteiten voor iedere datum versmelten tot andere kleuren, die dan
door mensen met ervaring terzake kunnen worden geïnterpreteerd.

Radarbeeld van Brussel genomen door de Envisat satelliet op 27 juni 2003. De effen oppervlakken (de luchthaven, het kanaal en
de wegen) op dit beeld zijn zwart omdat zij weinig terugkaatsen. De woningen met een hellend dak in de richting van de satelliet
kaatsen de radargolven zeer goed terug en zijn wit. De takken met bladeren in alle richtingen zijn lichtgrijs, terwijl de naakte bodem
donkergrijs is.
Copyright ESA 2003.
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Links een luchtfoto van een olielozing in de Noordzee.
Rechts, dezelfde olievlek opgenomen door een SAR sensor
(radar) aan boord van de satelliet ERS2.

Wat een radar « ziet », verschilt van wat onze ogen kunnen
waarnemen. Op een radarbeeld is de oceaan niet blauw,
maar zwart-wit. Hoe woeliger het wateroppervlak, hoe meer
microgolfenergie wordt weerkaatst die in aanzienlijke mate door
de sensor wordt geregistreerd en, bijgevolg, hoe meer het water
op het beeld licht zal zijn. Maar olie op het water vermindert
de oneffenheid van de oppervlakte omdat de golven worden
« afgeplat », die daardoor geen energiegolven naar de satelliet
kunnen terugkaatsen (zie fiche « Satellieten sporen olievlekken
op »).

Copyright ESA

>>> Resolutie van het beeld
De beelden bestaan uit beeldpunten. Een elementair beeldpunt heet « pixel ».
De grootte van de pixel bepaalt de resolutie van het beeld. De grootte van
de pixel op de grond bedraagt 15m x 15m in panchromatische modus en
30m x 30m in multispectrale modus voor de ETM+-sensor van de Landsat 7
satelliet en 1mx1m in panchromatische modus en 4m x 4m in multispectrale
modus voor de IKONOS satelliet.

Resultaat van een fusie tussen een multispectraal en een panchromatisch beeld van het Jubelfeestpark in Brussel genomen door de
satelliet IKONOS 2 op 8 juni 2000. Het resultaat is een kleurenbeeld met 1m resolutie.
Copyright Space Imaging 2000
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>>> Context
De Meteosat satelliet
De Meteosat satellieten zijn geostationaire satellieten, dat wil zeggen dat
de bewegingsrichting gelijk is aan die van de Aarde en de rotatieperiode
dezelfde is als die van de Aarde, namelijk een sterrendag 1 (23 u 56 min).
Satellieten in een geostationaire baan bevinden zich in het equatoriaal vlak
en hangen op een hoogte van ongeveer 35 800 km boven de Aarde.
De satelliet Meteosat.

Meerdere weersatellieten draaien in een geostationaire baan en kunnen
van vrijwel het hele aardoppervlak beelden maken (met uitzondering van de
poolgebieden boven de 81° breedtegraad).

Copyright EUMETSAT

Het wereldomvattend systeem
van weersatellieten.
Copyright EUMETSAT

Een satelliet in een geostationaire baan draait om zijn eigen
as met 100 omwentelingen per minuut. Bij iedere omwenteling
registreert de radiometer de lichtsterkte in verschillende
spectrale banden (het zichtbare, het nabije IR, het thermische IR
en het waterdampkanaal) van een klein gebied dat op een ring
van de aarde gelegen is.

De sensoren aan boord van de Meteosat satellieten produceren
beelden van de aardbol door opeenvolgende scans.

1

Bij elke volgende omwenteling registreert de satelliet
de lichtsterkte op de ring eronder. Na 15 minuten (voor
Meteosat MSG) heeft de satelliet de lichtsterkte voor de hele
Aarde geregistreerd. Met behulp van deze geregistreerde
gegevens kunnen luchtmassa’s worden gevolgd en wolken
gekarakteriseerd en hiervan maken onze weervoorspellers
gebruik om onze dagelijkse weerbulletins op te stellen.

Sterrendag : de periode waarin de Aarde om haar as draait of de tijd die de Aarde nodig heeft om op
hetzelfde punt terug te keren ten opzichte van de sterren. De gemiddelde zonnedag daarentegen is de
tijd die de Aarde erover doet om de Zon in het zenit terug te zien (24 h).
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Vorming van een cycloon
De warme lucht boven de zee stijgt en neemt waterdamp op. Bij het stijgen
koelt de vochtige lucht af, wat leidt tot het condensatiefenomeen : de
waterdamp verandert in vloeibaar water waarbij energie vrijkomt. Hierdoor
wordt de lucht nog meer omhoog gestuwd en ontstaat een onstabiele
situatie.
Vorming van een cycloon:
(1 ) Het warme water van de oceaan (24°-26°C) warmt de
lucht op die vochtig wordt en snel stijgt tot een hoogte
van 15 km.
(2) De druk van de lucht in het midden die zich snel naar
boven verplaatst, is kleiner dan de druk aan de randen
van de wolk, geheel volgens de wetten van Bernoulli 2.
Er ontstaat een depressie. Bij het stijgen koelt de lucht af
en de waterdamp condenseert waardoor zich grote
wolken vormen die tot neerslag leiden.
(3) De koude lucht daalt opnieuw, warmt op en stijgt
weer. De wervelwinden die rond de depressie
ontstaan vormen het oog van de cycloon.

De orkaan Mitch bereikte Honduras op 26 oktober 1998. Deze orkaan was een van de krachtigste ooit waargenomen, met
een maximum van 5 op de schaal van Saffir-Simpson.
Copyright NASA-Goddard Space Flight Center

2

Bernoulli stelde vast dat de luchtdruk vermindert naarmate de luchtsnelheid toeneemt. De relatie is de
volgende : p + ρ.g.h + 1/2.ρ.v2 = constante. « p » zijnde de luchtdruk, « ρ » de dichtheid ervan, « h » de
hoogte van de waterkolom en « v » de snelheid.
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Curven van isobaren ³ in hPa 4 boven de wolk
Maar aangezien de Aarde om
haar eigen as draait, moet
rekening worden gehouden
met « de Coriolis-kracht » die
de winden doet afwijken, zoals
aangegeven in nevenstaande
figuur (in het noordelijk

De lucht gaat zich verplaatsen
van de hoge druk van 1010
hPa naar het midden van de
wolk waar een druk heerst
van minder dan 990 hPa (een
depressie). Indien geen rekening
wordt gehouden met de rotatie
van de Aarde, zou de lucht zich
verplaatsen volgens de pijlen.

halfrond).

Naargelang de hoeveelheid energie die vrijkomt en afhankelijk van de
snelheid van de winden, verandert het wolkensysteem van een tropische
depressie in een tropische storm of een orkaan.
De Wereld Meteorologische Organisatie heeft drie klassen van
tropische storingen gedefineerd volgens de windsnelheid.

Naam

Windsnelheid
(km/u-gemiddelden over 10 min)

Tropische depressie

≤ 65

Tropische storm

65 ≤ en ≤ 120

Orkaan (Atlantische Oceaan)
Tyfoon (Stille Oceaan)
Cycloon (Indische Oceaan)

≥ 120

De gebieden waar tropische
storingen voorkomen.

Isobaar : curve die plaatsen met dezelfde luchtdruk verbindt.
hPa : hectoPascal. 1 hPa = 100 Pa. De normale luchtdruk boven de zee bedraagt 1013 hPa of
101 300 Pa.
3
4
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>>> Berekening van de verplaatsingssnelheid
van een cycloon : de orkaan « Isabel »
Op 5 september 2003 werd een tropische depressie aan de westkust van
Afrika waargenomen. Twee dagen later groeide deze uit tot een orkaan.
Met behulp van opeenvolgende Meteosat beelden kon zijn traject naar de
oostkust van de Verenigde Staten gevolgd worden tot 15 september.

Traject van de orkaan Isabel zoals waargenomen door Meteosat (collage van verscheidene beelden naast elkaar).
Copyright 2003 EUMETSAT

Op de volgende pagina vindt u de weergave van het traject dat het
oog van de cycloon heeft afgelegd op een kaart. De afstand tussen de
aangeduide lengte- en breedtegraden is telkens 10°. Het berekenen
van de verplaatsingssnelheid van de orkaan Isabel gebeurt als volgt :
• Voor de eerste datum de coördinaten van het centrum van de cycloon
meten in breedtegraad en lengtegraad. Het volstaat een regel van
drie toe te passen.
• Hetzelfde doen voor een andere datum.
• Het verschil in lengtegraad en breedtegraad berekenen.
• Het verschil in graden omzetten in het verschil in kilometer.
• Het traject « L » berekenen dat de cycloon tussen beide data heeft
afgelegd.
• Het tijdsverschil « Δt » (in uur) berekenen tussen beide posities.
• De snelheid van de cycloon wordt uitgedrukt als :
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Copyright 2003 EUMETSAT

Traject van de orkaan Isabel in kaart gebracht. De kleuren geven een indicatie van de hevigheid van de orkaan weer.

> Schatting van de verplaatsingssnelheid van een cycloon
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Datum

Breedtegraad (°)

Lengtegraad (°)

7/09
8/09
9/09
11/09
13/09

Datum

Δ Lat (°)

Δ Long (°)

Δ Lat (km)

Δ Long (km)

L (km)

Δt (u)

v (km/u)

7-8/09
8-9/09
9-11/09
11-13/09
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>>> Toelichting
Breedtegraad en lengtegraad
De breedtegraad situeert de breedtecirkel waarop een punt op het
aardoppervlak zich bevindt. Het is de hoek die de verticaallijn van punt P vormt
met het evenaarsvlak. De lengtegraad situeert de meridiaan waarop zich het
punt P bevindt. Ze wordt gerekend van 0° tot 180° naar het Westen of naar
het Oosten vanaf de meridiaan die door het Engelse plaatsje Greenwich, een
voorstad van Londen, loopt.

Een op het aardoppervlak gelegen punt P kan worden
gelokaliseerd via twee hoeken waarvan de hoekpunten
zich in het centrum van de Aarde bevinden : de
breedtegraad en de lengtegraad.

Omzetting van breedtegraden in kilometer
De meridianen zijn halve cirkels die door de beide polen gaan en die allemaal
dezelfde straal hebben, namelijk die van de Aarde (RA), d.w.z. 6400 km.
360° komt overeen met een cirkelomtrek gelijk aan 2.π.RA = 2.π.6400 km.
Omzetting van lengtegraden in kilometer
De breedtecirkels zijn cirkels die evenwijdig aan de evenaar en loodrecht op
de poolas lopen. Er dient rekening te worden gehouden met de breedtegraad
van de breedtecirkel waar de lengtegraden worden gemeten, want hoe groter
de breedtegraad, hoe kleiner de cirkel wordt. De grootste cirkel bevindt zich
aan de evenaar en de kleinste aan de noord- en zuidpool.
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Om de cirkelomtrek op een gegeven
breedtegraad (Lat=α) te berekenen, volstaat
het de straal te kennen van de cirkel op deze
breedtegraad. Men vindt die met behulp van
de volgende formule :
RLat = RA.cosα
0° breedtegraad komt overeen met een
cirkelomtrek van
2.π.RLat = 2.π. RA.cos0° = 2.π. 6400 km
Berekening van « L »

Meteosat beeld op datum t1

Meteosat beeld op datum t 2

Met behulp van de waarden van ΔLong en ΔLat uitgedrukt in kilometer kan de
lengte « L » van de verplaatsing van de cycloon gedurende het tijdsinterval
Δt = t2 – t1 worden berekend door uit te gaan van de stelling van Pythagoras
in een rechthoekige driehoek :

De snelheid van de cycloon kan, uitgaande van de veronderstelling dat hij
zich gedurende het tijdsinterval met een constante snelheid verplaatst,
gewoon met de volgende formule worden berekend :

Suggesties
• Een spreadsheet van het type « Excel » maakt het mogelijk voor de
verschillende berekeningen veel tijd te winnen.
• De begrippen gemiddelde en onzekerheid op de metingen kunnen
eveneens worden ontwikkeld.
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> de zondvloed in kaart gebracht

Deze fiche is opgemaakt voor leerlingen uit de 3de graad die iets meer
willen weten over hoe men satellietbeelden kan gebruiken in het onderzoek
naar overstromingsgebieden en hoe men aan de hand van deze beelden
de oppervlakte kan bepalen van overstroomde gebieden en hoe men een
schatting kan maken van de impact van een overstroming op woongebieden,
akkers, bossen... In deze oefening gaan we aan de slag met satellietbeelden
en zullen we proberen de oppervlakte van een overstroomd gebied te
berekenen.

>>> Context
Zomer 2000, ons land wordt getroffen door hevige neerslag. Openbare riolen
lopen over en verschillende huizen staan onder water. In het najaar teisteren
weerom een aantal stormen ons land en brengen overvloedige regenval met
zich mee.
In 2001, hetzelfde scenario ; in juli wordt ons land
getroffen door uitzonderlijk veel neerslag en in september
staan grote oppervlakten blank.
Het jaar 2002 was zowaar nog erger ; 25-28 februari,
overvloedige neerslag ; 30-31 juli, overvloedige neerslag ;
3-8 augustus, overvloedige neerslag ;
23-24 augustus, overvloedige neerslag ; 26-28 augustus,
overvloedige neerslag. En tot overmaat van ramp
moesten heel wat families de jaarwisseling van 2002
naar 2003 met natte voeten vieren.

Overstromingen in de streek van Geraardsbergen.

De schade die dergelijke wateroverlast veroorzaakt is niet
te onderschatten en het is dan ook van groot belang om
overstroomde gebieden nauwkeurig in kaart te brengen.
Enerzijds moet men over precieze gegevens beschikken
voor de schadevergoedingen aan de slachtoffers en
anderzijds wil men de ruimtelijke ordening beter kunnen
plannen zodat dergelijke rampen in de toekomst
vermeden kunnen worden.
Mensen kunnen ter plaatse gestuurd worden, maar
meestal is het water zich dan reeds aan het terugtrekken.
Om de overstroomde gebieden correct in kaart te
brengen moeten we zeer snel over gegevens beschikken.
Geen eenvoudige opdracht, waarbij satellietbeelden en
luchtfoto’s ons kunnen helpen.

Overstromingen in de Dendervallei op 30 december 2002.

Hoe men satellietbeelden kan gebruiken om
overstroomde gebieden te bepalen en in kaart te
brengen, gaan we hier samen met jullie onderzoeken.
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>>> Karteren met behulp van teledetectie
Beelden zoals die hieronder krijgen jullie regelmatig te zien tijdens het
weerbericht op televisie. De vier beelden zijn gemaakt op 13 januari 2004,
een zeer regenrijke dag in België.

00.00u

06.00u

12.00u

18.00u

Meteosat 7 beelden van West-Europa, opgenomen op 13 januari op verschillende tijdstippen: 00.00u, 06.00u, 12.00u en 18.00u.
Copyright Eumetsat

Het zijn satellietbeelden die door Meteosat 7 opgenomen werden. Elke 30
minuten stuurt deze satelliet, die op een hoogte van 35 800 km boven het
aardoppervlak hangt, een beeld naar de Aarde waardoor het mogelijk is het
wolkenpatroon van West-Europa te bestuderen en de evolutie van het weer
te bepalen. Deze digitale beelden werden ingekleurd om ze visueel leesbaar
te maken. De lichtblauwe vlekken zijn de nimbostratus, dus regenwolken
en de witte, de stratuswolken. Men ziet duidelijk de regenwolken, men kan
zelf uitmaken hoe snel de wolken bewegen en in welke richting ze voorbij
trekken.

Vraag 1 : Kunnen jullie aan de hand van deze beelden zelf een beperkt
weerbericht opmaken ? Beschrijf waar het regent, in welke richting de
neerslag over ons land trekt en of de regen al dan niet zal verminderen in de
komende uren.
Je kan dus met dergelijke beelden al heel wat aanvangen. Maar toch zijn
ze onbruikbaar als je ze wil gaan gebruiken voor het karteren van overstromingsgebieden.

Vraag 2 : Kan je twee redenen bedenken waarom dit niet zo is ?
Motiveer jouw antwoord.
Om de overstroomde gebieden in kaart te brengen zijn er dus andere
beelden nodig. Een beeld dat we daarvoor wel kunnen gebruiken is het beeld
op de volgende bladzijde. Het toont een klein stukje Vlaanderen (1,5 op 2,5
km), genomen op 26 juni 2003 door Envisat. Aan boord van deze satelliet
bevindt zich een ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar) sensor waarmee
men doorheen de wolken kan kijken. Hij maakt namelijk gebruik van een
actief microgolfsysteem, Radar.
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Deel van een beeld genomen op 26 juni 2003 door de sensor ASAR aan boord van de Envisat
satelliet. Het beeld rechts is een uitvergroting van het gebied binnen het rode vierkantje.
Copyright 2003 European Space Agency. All rights reserved.

Dit deel van het satellietbeeld geeft een stukje van het grondgebied
Willebroek. Als je dit beeld bekijkt, vraag je je terecht af hoe men hier
nu iets op kan herkennen ? Je ziet wel enkele patronen maar wat zijn nu
overstroomde gebieden ? Onmogelijk om dit te bepalen zou je denken maar
toch kan het. Laten we het eens proberen.
Kijk goed naar het beeld. We zien heel veel stipjes in alle mogelijke grijswaarden. Die kleine puntjes worden pixels genoemd. Een pixel (van pic(ture)
el(ement)) is het kleinste onderdeel van een digitaal beeld. Wanneer we
die puntjes uitvergroten zien we dat die pixels, vierkanten zijn met een bepaalde grijswaarde. Hier en daar zie je dat een aantal pixels samen een
patroon vormen ; een rechte of kronkelende lijn of een regelmatig patroon
van enkele donkere en/of lichte pixels. Daar dit beeld een afbeelding is van
het aardoppervlak kunnen deze patronen rivieren, beken, velden, bos of
bebouwing zijn maar hoe kunnen we dat nu weten ? Hiervoor moeten we
eerst achterhalen welke informatie in de pixels verborgen zit.
ASAR neemt het aardoppervlak niet continu waar maar scant de Aarde
in vierkantjes van 12,5 m x 12,5 m. Elke pixel stelt dus eigenlijk een
oppervlakte van 12,5 m x 12,5 m voor. Let wel op, de pixels in de beelden
die in deze fiche worden gebruikt, werden herwekt en representeren een
oppervlak van 25 bij 25 m.
Op het uitvergrote deel van het beeld hebben we de informatie (pixelwaarde)
die de satelliet gedetecteerd heeft, erbij geplaatst.
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Vraag 3 : Welke logica zit er achter de grijswaarden en de pixelwaarden ?
Vanwaar komen nu deze waarden ? De waarde is afhankelijk van de
informatie die de satelliet ontvangt. Hierboven werd reeds vermeld dat
ASAR werkt met een actief microgolfsysteem. Dit wil zeggen dat ASAR
op regelmatige tijdstippen een signaal in het microgolfbereik (5,3 Ghz)
uitzendt. De specialisten spreken van de C-band. Deze microgolven worden
weerkaatst op alle mogelijke objecten op aarde. De golflengte van de
weerkaatste golf blijft dezelfde, maar de intensiteit gaat variëren naargelang
de hoeveelheid teruggekaatste golven.
Een eenvoudige figuur kan dit verduidelijken :

De rode pijl is de microgolf, zoals die door de sensor (ASAR) richting Aarde
wordt gestuurd. De gele pijlen geven de richting aan waarin de microgolf
wordt weerkaatst. Op de onderstaande figuur zie je de objecten zoals ze te
zien zijn op het radarbeeld :

Vraag 4 : Kunnen jullie nu bepalen welke objecten er veel informatie
terugsturen richting satelliet en welke objecten weinig ?
Vraag 5 : In welke grijswaarden zullen de objecten die weinig golven
terugsturen, zichtbaar zijn ? En in welke grijswaarden de objecten die veel
golven terugsturen in de richting van de satelliet ?
Vraag 6 : Als we op zoek willen gaan naar wateroppervlakten, naar welke
grijswaarden moeten we dan kijken ?
Ziezo, we weten nu al welke pixels we moeten selecteren wanneer we op
zoek zijn naar wateroppervlakten maar mogen we die pixels wel allemaal
beschouwen als wateroppervlak, laat staan overstroomde gebieden ?

Vraag 7 : Geef twee mogelijke redenen waarom er veel meer donkere pixels
te herkennen zijn dan dat er overstroomde gebieden zijn.
20
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Laten we dit eens bestuderen: hieronder 3 stukjes uit het radarbeeld.
Fragmenten van een ASAR beeld opgenomen in januari 2003

Fragmenten van een ASAR beeld opgenomen in juni 2003

Copyright © 2003 European Space Agency. All rights reserved.

Op elk van deze beelden kan je donkere gebieden herkennen, dus gebieden
die weinig informatie richting satelliet sturen. Uit de tekening konden we
afleiden dat het hier zeker over vlakke oppervlakten gaat, maar zijn dit allen
dan ook overstroomde gebieden ?

Vraag 8 : Welke oplossing stel je nu voor om de oppervlakte van
overstroomde gebieden te achterhalen ?
Vraag 9 : Welk beeld is nu het beeld van het overstroomde gebied ?
Kan je ook achterhalen wat de andere twee voorstellen ?
En nu aan het werk. We gaan de overstromingen van de Grote Molenbeek in
kaart brengen. Je kan in Vlaanderen heel wat beken en waterlopen vinden
die deze naam dragen. Het snel stromende water van deze beken werd
vroeger gebruikt voor het opwekken van energie door middel van waterlopen.
De Molenbeek die wij gaan onderzoeken is de Grote Molenbeek, die deel uit
maakt van het rivierbekken Beneden-Schelde. Ze ontspringt uit een bron op
de Boterberg op een hoogte van 70m, op het grondgebied van Kobbegem.
Ter hoogte van Oppuurs komt ze samen met de Vondelbeek en de
Klaverbeek en daar wijzigt haar naam in de Vliet.
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Uiteindelijk mondt ze uit in de Rupel. Ze heeft dan een
afstand van ongeveer 31 km afgelegd en een verval
van 60m. Vooral tussen Kobbegem en Londerzeel is
het debiet van de beek vrij groot.

Situering van de Molenbeek in het Beneden-Schelde bekken.

Tijdens perioden van overvloedige regenval, zoals
dit de laatste jaren meermalen het geval was, treedt
de Grote Molenbeek uit haar zomerbedding en
neemt ze terug een deel van haar oorspronkelijke
winterbedding in. Dit zou geen probleem zijn indien
deze winterbedding in de loop der jaren niet door de
mens ingepalmd was. Grote gedeelten zijn momenteel
ingenomen voor landbouw en bewoning. Het is dan ook
van groot belang om deze gebieden in kaart te kunnen
brengen en te kijken over welk soort gebieden het gaat
(weiland, akkerland, bebouwde gebieden..).

Op de volgende bladzijde vinden jullie twee radarbeelden terug van de
omgeving van de Grote Molenbeek. Om de beelden leesbaar te maken
hebben we er een topografische kaart over gelegd. Zo zie je duidelijk de
Grote Molenbeek stromen en kan je de grenzen van de percelen beter
aflijnen.

De Molenbeek ter hoogte van « De Plas » in Steenhuffel.

Vraag 10: Probeer de verschillende overstroomde gebieden uit het beeld
te halen en bereken de oppervlakte van de percelen die op 2 januari 2003
overstroomd waren. Hoeveel hectaren zijn er overstroomd in dit gebied ?
Wat is het landgebruik van de overstroomde gebieden ?
Hoe kan je tewerk gaan om dit te achterhalen ? Zet hier eerst een denkwijze
uiteen en begin vervolgens aan de opdracht.
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Envisat ASAR beeld opgenomen op 2 januari 2003.

Envisat ASAR beeld opgenomen op 26 juni 2003
Copyright 2003 European Space Agency. All rights reserved
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Met de computer gaat dit nog eens zo snel. De twee beelden kunnen van
elkaar worden afgetrokken, de gebieden met grote verschillen tussen
de pixelwaarden worden bepaald en het aantal pixels wordt met de
pixelresolutie vermenigvuldigd. In geen tijd komt het gevraagde resultaat uit
de computer.
Momenteel zijn de Europese, Belgische, Vlaamse en Waalse overheden druk
in de weer om de overstromingsgebieden in kaart te brengen.
Voor Vlaanderen werden deze overstromingsgebieden in detail gekarteerd.
Men spreekt van de ROG/NOG kaarten (ROG : Regelmatig overstroomde
gebieden ; NOG : Nieuw overstroomde gebieden).
Indien je toegang hebt tot internet kan je eens opzoeken of het door jou
gekarteerde gebied inderdaad als overstromingsgebied opgenomen werd in
de gegevensbank van de Vlaamse Overheid.
http://www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten

>>> Conclusie
Je hebt in deze oefening geleerd dat het mogelijk is om aan de hand van
radar satellietbeelden (ASAR) uit te maken welke percelen er overstroomd
zijn en hoe groot het overstroomde gebied is.
De belangrijkste verwezenlijking is dat men op een snelle manier
nauwkeurige kaarten kan opmaken van overstroomde gebieden.
Nutsbedrijven (gas, water en elektriciteit) kunnen hiermee vooruit plannen
zodat de herstelwerkzaamheden sneller en efficiënter kunnen uitgevoerd
worden.
Er zijn echter ook beperkingen bij het gebruik. Overstromingen zijn namelijk
dynamische processen met wassend water dat zich na enkele dagen
terugtrekt. Of deze methode dan ook bruikbaar is voor het afbakenen van de
overstroomde gebieden zal afhankelijk zijn van het tijdstip waarop het beeld
genomen wordt. Een verschil van enkele uren kan reeds een groot verschil
uitmaken wat oppervlakte van het overstroomde gebied betreft.
Wil men voorspellingen maken of een gebied al dan niet zal overstromen,
dan heeft men heel wat meer gegevens nodig. Zo moet men beschikken
over nauwkeurige weersvoorspellingen en moet men beschikken over
hydrologische modellen van de rivieren. Daarom is men in verschillende
Europese landen gestart met het verzamelen van dergelijke gegevens die
men vervolgens, samen met satellietbeelden, in een GIS (Geografisch
Informatie Systeem) inbrengt.
Aan de hand van een multitemporele analyse van de ASAR-beelden kan
men ook risicokaarten opmaken waarop gebieden terug te vinden zijn die
het risico lopen om overstroomd te worden. De Vlaamse ROG/NOG kaarten
zijn hiervan een voorbeeld. Dergelijke kaarten bieden de mogelijkheid
om op gepaste wijze te kunnen ingrijpen in deze gebieden (aanleg van
bufferbekkens, betere riolering en dergelijke) waardoor de gevolgen van
toekomstige overstromingen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Deze
kaarten kunnen ook helpen bij het plannen van toekomstige verkavelingen.
Verkavelen van dergelijke risicogebieden zou hierdoor in de toekomst
onmogelijk moeten worden.
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>>> Context
Stress wordt gedefinieerd als het antwoord van een organisme op agressie
van buitenuit en de definitie houdt, bij uitbreiding, de oorzaak voor deze
agressie in. Planten kunnen, net als wij, te lijden hebben onder stress,
bijvoorbeeld door een tekort aan stikstof of water, door besmetting met
schadelijke organismen of door concurrentie met onkruid voor voedingsstoffen. In planten met nutritionele stress produceren de cellen minder
chlorofyl. Dit beïnvloedt de kleur en zorgt voor een tragere groei.
Plantaardige cellen onderscheiden zich onder
andere van dierlijke cellen door de aanwezigheid van
chloroplasten. Chloroplasten zijn organellen die chlorofyl
bevatten. Dit is een groen pigment dat planten in staat
stelt zonne-energie op te nemen en om te zetten in
chemische energie door de aanmaak van organische
moleculen op basis van eenvoudige anorganische
stoffen, water en koolstofdioxide.
Men noemt dit fotosynthese. Vereenvoudigd ziet de
reactie er als volgt uit :
Structuur van een chloroplast

6 CO2 + 6 H2O + hν (lichtenergie)  C6H12O6 + 6 O2
De plant haalt de voedingselementen uit de bodem (water), de lucht (CO2) en
absorbeert het licht (fotonen) als energiebron.
Chlorofyl is een molecule waarvan de elektronen de energie van de lichtgevende fotonen opvangen. Door deze energie gaan de elektronen over
van een fundamentele toestand (stabiel) naar een geëxciteerde toestand
(onstabiel).
De geëxciteerde elektronen worden opgevangen door andere moleculen
die zich in gereduceerde toestand bevinden terwijl het chlorofyl overgaat
in geoxideerde toestand. Een overdracht van elektronen langsheen een
keten van moleculen resulteert in de vorming van energiemoleculen. Dit
maakt de synthese van koolhydraten mogelijk. Om opnieuw te kunnen
functioneren, moet de geoxideerde chlorofyl a molecule terugkeren naar zijn
gereduceerde toestand. Ze moet daarvoor een elektron ontlenen aan een
andere elektronen-donor. De watermolecule levert dit elektron via oxidatie of
fotolyse van water :
H 2 0  2 H + + ½ O2 + 2 e Dit soort van reactie noemt men een oxidoreductie reactie.
Reductie :

6 CO2 + 24 e - + 24 H+ 

C6H12O6 + 6 H2O

Oxidatie :

12 H2O



24 H+ + 6 O2 + 24 e -

Vergelijking:

6 CO2 + 12 H2O + hν



C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

Slotreactie :

6 CO2 +

6 H2O + hν



C6H12O6 + 6 O2
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Vanuit chemisch standpunt is fotosynthese de reductie van koolstofdioxide
door een waterstof-ion afkomstig uit de fotolyse van water.
Om fotosynthese te bewerkstellingen absorbeert chlorofyl a
(dat 75% van het chlorofyl bij planten uitmaakt) zeer sterk het
licht van de zon in die twee gebieden van het elektromagnetisch
spectrum (430 en 660 nm) die overeenstemmen met paars en
rood-oranje. Daarentegen absorbeert het slechts heel weinig
in de golflengten tussen 500 en 600 nm, d.w.z. in het groene
gebied. Die kleur wordt dus teruggekaatst, wat verklaart waarom
wij de planten groen zien.
Planten kaatsen eveneens zeer sterk infrarood licht terug, maar
dat kunnen onze ogen niet waarnemen.
Moleculaire structuur van
chlorofyl a en b.

Fig. bovenaan : Absorptiespectrum van chlorofyl a.
Fig. onderaan : Efficiëntie van fotosynthese naargelang
de golflengte.

Aangezien de chlorofylconcentratie het grootst is in de zomer,
zijn de bladeren tijdens die periode groener. In de herfst
bevatten de bladeren minder chlorofyl, wordt het rood minder
geabsorbeerd en worden bovendien andere pigmenten zoals
carotenoïden, die geel en rood licht terugkaatsen, niet meer
zoveel gemaskeerd : bladeren zien er veeleer rood of geel uit.

>>> Nut van teledetectie
Hoe kan men zien of planten gezond zijn ?
Visuele observatie van de plantengroei loopt vaak heel ver achter op
mogelijke oplossingen. De eerste visuele tekenen van afsterven worden
immers voorafgegaan door onzichtbare tekenen die wijzen op een algemene
verzwakking van het metabolisme van de planten. De eerste uitingen
van stress komen voor op het niveau van de fotosynthese, waarvan het
rendement afneemt door een vermindering van de chlorofylconcentratie.
Het chlorofylgehalte is aldus bepalend voor de gezondheidstoestand van een
plant. Onvoldoende bemesting kan leiden tot een lager chlorofylgehalte : het
licht wordt dan minder geabsorbeerd en er wordt meer energie weerkaatst
in het zichtbare gebied. Minder chlorofyl leidt overigens tot afbraak van
parenchym waardoor er minder wordt teruggekaatst in het infrarood.
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Invloed van de gezondheidstoestand
van planten op de reflectantie bij
verschillende golflengten

Metingen van de hoeveelheid straling teruggekaatst in het zichtbare
en het nabije infrarood door sensoren aan boord van aardobservatiesatellieten, kunnen op die manier relevante informatie opleveren, niet alleen
over de plantensoorten, zoals hierna wordt getoond, maar ook over de
gezondheidstoestand van gewassen of over de productiviteit.

Beelden genomen door de satelliet Landsat
in 1986 en de satelliet Aster in 2001 van
een gedeelte van het tropische woud (17.6 x
35 km) ten oosten van Santa Cruz de la Sierra
in Bolivië. Sinds het midden van de jaren 80
hebben de ontginning van grond voor landbouwdoeleinden en de internationale vraag naar
tropisch hout bijgedragen tot ontbossing. Op
het Asterbeeld onderscheidt men sojavelden
die cirkelvorminge structuren vormen rond
centrale punten die kleine gemeenschappen
zijn.
Copyright NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS
and U.S./Japan ASTER Science Team
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De komende jaren zal meer en meer van teledetectie worden gebruikgemaakt in de precisielandbouw. Met teledetectie kan immers regelmatig
de verscheidenheid binnen de percelen worden waargenomen. Informatie
afkomstig van sensoren kan worden gekoppeld aan landbouwparameters.
Dit maakt bijv. een beter beheer van productiemiddelen (meststofffen,
herbiciden, insecticiden ...) mogelijk door ze beter over de percelen te
verspreiden (toediening van « de goede dosis op de goede plaats en op het
goede moment »).
Stikstof is heel interessant omdat het het hoofdbestanddeel vormt van
meststof voor gewassen. Er wordt vaak overmatig gebruik van gemaakt : de
voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) schat dat
van de 85 000 ton stikstofhoudende meststoffen die in 1999 wereldwijd
werden gebruikt, slechts 33% effectief door de planten werd geabsorbeerd.
De resterende 67% ging verloren in het landbouwecosysteem met vervuiling
van het oppervlakte- en grondwater tot gevolg. Het belang van een beter
bemestingsbeheer ligt dus zowel in minder kosten voor de aankoop van
minerale meststoffen als in minder schade aan het leefmilieu.
Op teledetectie wordt in de landbouw overigens regelmatig een beroep
gedaan voor de controle van de aangegeven oppervlakten in het kader van
het Gemeenschappelijk landbouwbeleid of voor de raming van de opbrengst
(programma MARS).

Multispectraal SPOT-beeld van 10 december
2000 van Gentinnes in Waals-Brabant. Uit dit
beeld kunnen, na verificatie op het terrein, de
perceelsgrenzen worden afgeleid.
Copyright CNES 2003, distribution Belgian
Science Policy under license from Spot Image,
France ; all rights reserved.
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Een andere toepassing is de raming van de chlorofylconcentraties van de
oceanen als indicator van de biologische activiteit van de oceaan.
Kleurveranderingen van de oceaan wijzen bijvoorbeeld op een plotselinge
toename van de hoeveelheid fytoplankton (microscopische zeealgen).
In volle zee kan deze toename het gevolg zijn van een gunstige combinatie
van de aanwezigheid van licht en voedingsstoffen. Dit kan leiden tot een
toename van de hoeveelheid vis.
Vlak bij de kust kan dit het gevolg zijn van vervuiling door een te grote
aanvoer van nitraten of fosfaten (te hoge dosissen meststoffen komen
via infiltratie in de bodem in het zeewater terecht) en kunnen tot een
vermindering leiden van de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water.
Deze zuurstof is nodig voor de groei van het zoöplankton en van alle in het
water levende soorten die ervan afhangen.

Op dit beeld dat op 15 juni 2003 werd genomen door de Meris sensor aan boord van de Envisat satelliet, zijn
het Kanaal, het zuiden van Engeland en van Wales, Bretagne en Beneden-Normandië te zien. De blauwgroene
verkleuring ten zuiden van Cornwall wijst op een belangrijke fytoplanktonaangroei.
Copyright ESA 2003
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>>> Oefening
Het beeld links op deze bladzijde is een IKONOS opname van een tarwe-veld
in Idaho in de Verenigde Staten. Het gaat om een beeld in valse kleuren
waarbij het rood overeenkomt met de weerkaatsing in het nabije infrarood
kanaal en het groen met de weerkaatsing in het rode kanaal van de sensor.
De cirkelvormige structuur vindt haar verklaring in het feit dat dit veld
geïrrigeerd wordt door een centraal gestuurd systeem. De vier percelen op
het beeld werden op dezelfde manier behandeld op de stikstofbemesting na.
Perceel T4, uiterst rechts op het beeld, werd bemest met 360 kg ureum per
hectare, wat voor deze tarwevariëteit op deze bodemsoort en in deze streek
de normale of optimale dosis is. Perceel T3, links van T4, kreeg 130% van
de hoeveelheid op T4, dus een teveel aan stikstof. Op perceel T2 werd 40%
uitgestrooid van de hoeveelheid op perceel T4, terwijl het linkse perceel T1
niet met stikstof werd bemest.
Deze opname werd gemaakt in het kader van een
studie die wou nagaan of teledectie de vergelijking met
meetmethodes op het terrein (spectro-radiometer voor
het rechtstreeks meten van het chlorofylgehalte, bepaling
van het stikstofgehalte van de planten door monstername,
visuele observatie) kon doorstaan om stikstoftekorten
aan het licht te brengen. De resultaten van deze studie
stemmen overeen met andere die aantonen dat er een
link bestaat tussen de reflectanties in het zichtbare en
het nabije infrarood licht en stikstofstress. Dit toont het
potentiële nut van teledetectie voor dergelijke toepassing
aan, voor zover de opnames gebeuren wanneer de planten
hun geschikte ontwikkelingsstadium bereikt hebben. Het
is daarentegen nog niet bewezen dat satellietgegevens
kunnen worden gebruikt voor het opsporen van een teveel
aan stikstof. In tegenstelling met een onderbemeste plek
vertonen weerkaatsingsspectra boven een overbemest en
een optimaal perceel immers maar weinig verschil.
IKONOS beeld in valse kleuren (nabije infrarood kanaal, rood kanaal en
groen kanaal) van het bestudeerde veld in Idaho in de Verenigde Staten,
genomen op 7 juni 2000, wat overeenkomt met het einde van de lengtegroei
van de tarwe. T1, T2, T3 en T4 zijn de percelen van links naar rechts.

Maar terug naar het beeld. Perceel T1 en, in mindere mate,
perceel T2 lijken donkerder dan het referentieperceel
T4. Er lijkt daarentegen geen verschil te zijn tussen het
Copyright Space Imaging 2000 - Bron: Nitrogen Stress Detection in Spring
perceel dat te veel werd bemest en het referentieperceel.
Wheat Using Remote Sensing -Wright et al., 2000
De studie bepaalde ook de opbrengst op de verschillende
percelen. Wanneer men weet dat er geen enkel significant
verschil in opbrengst was tussen de percelen T3 en T4, kan men stellen
dat het teveel aan stikstof van perceel T4 niet door de planten werd
geabsorbeerd, maar dus door het irrigatiewater werd weggespoeld en
uiteindelijk het grondwater heeft vervuild.
Bereken hoeveel meststof er teveel werd toegediend, als je weet dat:
• vloeibare meststof voor 26 gewichts% bestaat uit N en voor 6% uit
zwavel. Die zijn afkomstig van respectievelijk ureum (NH2)2CO en
zwavelzuur H2SO4 ;
• de densiteit van de oplossing 1,53 bedraagt ;
• de percelen 36,5 m breed en 805 m lang zijn.
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>>> Context
De organische chemie, die koolstofverbindingen bestudeert, kan in twee
grote categorieën worden ingedeeld : de studie van de moleculen die slechts
koolstof- en waterstofatomen bevatten en de studie van de moleculen die
daarnaast heteroatomen bevatten (O, N, Cl, …).
Onze interesse gaat uit naar de eerste categorie, dat wil zeggen de studie
van koolwaterstoffen. Deze groep van verbindingen is heel uitgebreid
aangezien de meeste brandstofproducten en brandstoffen er deel van
uitmaken (steenkool, aardgas, petroleum ...).
Koolwaterstoffen zijn het resultaat van de afzetting van allerlei dierlijke en
plantaardige organismen op sedimenten die, onder druk en bij steeds hogere
temperaturen, gedurende verscheidene miljoenen jaren geleidelijk moleculen
hebben opgeleverd die nog alleen koolstof- en waterstofatomen bevatten.
Petroleum en gas zijn terug te vinden in poreuze rotsen met bovenaan een
ondoorlatende rotsformatie die de vloeistoffen (petroleum) en de gassen
(aardgas) vasthoudt.

Het basisprocédé van de raffinage is de atmosferische
distillatie. De petroleum wordt opgewarmd in een
oven op 370 °C waarin hij gedeeltelijk verdampt. De
opstijgende dampen koelen af in de distillatietoren,
die ook scheidingskolom wordt genoemd. Het
kookpunt van de zware fracties is hoog, dat van
de lichte fracties laag. Eerst condenseren dus de
zwaardere fracties. De lichtere fracties gaan verder
in de toren naar omhoog.
Bron: Informazout

Voorbeelden van alkanen

Om brandstoffen, motorbrandstoffen en andere basisproducten voor de
petrochemie aan te maken, moet de ruwe petroleum worden geraffineerd.
Petroleum bestaat immers uit een grote verscheidenheid aan moleculen
gaande van enkele tot verschillende tientallen koolstofatomen. De fysische
eigenschappen van deze moleculen verschillen en met name het kookpunt
en de densiteit ervan nemen toe met de lengte van hun koolstofketen.
Distillatie maakt gebruik van deze eigenschap om een gedeeltelijke
scheiding mogelijk te maken die fracties oplevert van mengsels met heel
precieze koolwaterstofmoleculen.
De waterstoffen in de verschillende distillatiefracties van petroleum zijn
hoofdzakelijk alkanen, ook verzadigde koolwaterstoffen genoemd. Deze
moleculen bevatten een bepaald aantal waterstofatomen in verhouding tot
het aantal koolstofatomen ; per n C-atomen zijn er 2 n + 2 H-atomen, vandaar
de formule: CnH2n +2. Men noemt ze verzadigde koolwaterstoffen omdat alle
koolstofatomen onderling en met de waterstofatomen verbonden zijn via
eenvoudige verbindingen.
Koolwaterstoffen zijn moleculen die niet in water oplossen omdat ze
slechts uit apolaire verbindingen 1 bestaan die geen goed contact met water
toelaten. Waterstofmoleculen vertonen de neiging aan mekaar te hangen en
de watermoleculen af te stoten. Hun densiteit is kleiner dan die van water
waardoor ze op het wateroppervlak drijven (zoals olie).

Butaan :
C 4H10

Heptaan :
CH3-CH2-CH2-CH3

C7H16

1

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

Een polaire molecule bestaat uit een gedeeltelijk positieve lading en een gedeeltelijk negatieve lading
die een elektrische dipool creëert. Een molecule wordt apolair genoemd wanneer ze geen dipolair
moment noch een lading heeft.
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>>> ROL van teledetectie
Verontreinigingen door koolwaterstoffen op zee zijn echte rampen voor
zowel het milieu als de economie. De gevolgen voor het leven in zee en
voor de fauna en flora van de kustgebieden vloeien voort uit zowel fysische
mechanismen (dichtslibbing, verstikking) als chemische mechanismen
(acute toxiciteit, accumulatie, indringing in de voedselketen).

De olietanker Prestige aan het zinken
nadat hij in tweeën brak.
Bron BSAM/Douanes françaises

Ongevallen met schepen zoals de Tricolor (2003) of olietankers zoals de
Prestige (2002) en de Erika (1999) halen regelmatig het nieuws. Maar deze
spectaculaire ongevallen zijn slechts verantwoordelijk voor een heel klein
gedeelte van de vervuiling door koolwaterstoffen op zee (circa 7%).
Verontreinigingen op zee door koolwaterstoffen zijn in de meeste gevallen
het gevolg van kleinere maar veel talrijkere lozingen door het ontgassen en
het legen van de ballasttanks. Hierdoor komt jaarlijks bijna 2 miljoen ton
petroleumproducten (circa 45%) in de wereldzeeën terecht.

© ESA/KSAT 2003

© Agence spatiale canadienne

Dubbele observatie via satellietradar van een operationele vervuiling in de Baltische Zee met een tussenpoos van 20 uur. Op het beeld
links, genomen op 16 september 2003 om 20 uur door de Envisat satelliet, is het witte stipje helemaal op het uiteinde van de olievlek
het schip. Dit schip komt uit het noorden en heeft naar alle waarschijnlijkheid noodmanoeuvres uitgevoerd (koersverandering van
90° naar bakboord als oefening of voor technische tests) en hierbij water met koolwaterstoffen geloosd. Op het beeld rechts dat de
volgende dag om 16 uur werd genomen door de ScanSAR sensor aan boord van de Radarsat satelliet, is het spoor heel wat langer (de
koersverandering en de «crash stop» beweging zijn duidelijk te zien), wat erop wijst dat het schip niet is gestopt met lozen.
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Ontgassingen zijn opzettelijke lozingen in zee van smeerolie en van olieresten van scheepsmotoren, terwijl legen van de ballasttanks het lozen
is van ballastwater, dat wil zeggen het water waarmee de tanks van een
olietanker na het lossen van de lading werden gevuld voor de stabiliteit van
het schip. Normaal dient dit te gebeuren in een haven die hiervoor over de
nodige installaties beschikt, maar slechts 20 % van de schepen doet dit.
De andere bronnen van verontreiniging door koolwaterstoffen zijn lozingen
van stedelijk en industrieel afvalwater (35 %) en natuurlijke vervuiling (13 %).
Voor de opsporing en het beheer van verontreinigingen door koolwaterstoffen
op zee kan een beroep worden gedaan op twee soorten van teledetectie :
teledetectie met behulp van vliegtuigen of van satellieten. Sensoren aan
boord van vliegtuigen bieden het voordeel van een frequente repetitieve
dekking op verzoek, maar dit is duur. Bij operationele of opzettelijke
verontreinigingen is de hogere resolutie van de beelden ook geschikter voor
de identificatie van de schepen die voor de vervuiling verantwoordelijk zijn.

Beeld genomen op 17 november 2002 door de ASAR sensor aan boord van de Envisat satelliet, 4 dagen nadat
de romp van de olietanker Prestige was gebroken voor de kusten van Galicië. Door dit ongeval kwam meer dan
60 000 ton zware stookolie in de Antantische Oceaan terecht. Met behulp van de satellietbeelden was het
mogelijk weggelekte olie te volgen en de getroffen zones af te bakenen, wat de hulpverlening ten goede kwam.
Copyright ESA 2002 - Processed by ESA/ESRIN

Satellieten van hun kant maken het mogelijk grootschalige beelden te maken
en zijn dus van groot nut voor de monitoring en de initiële opsporing van
olievlekken over zeer uitgestrekte gebieden. Met behulp van de via satelliet
verkregen beelden kunnen op die manier opsporingsvliegtuigen en -schepen
gericht te werk gaan.
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Satellieten bieden ook het voordeel dat regelmatig beelden kunnen
worden genomen, zowel ‘s nachts als overdag, en ongeacht de weersomstandigheden (ongevallen komen namelijk vaker bij slecht weer voor).
Multitemporele beelden (combinaties van gegevens uit opeenvolgende
beelden) zijn nuttig bij het voorspellen van de richting en de verplaatsingssnelheid van olievlekken. De gegevens kunnen oliedriftmodellen voeden en
kunnen het plannen van de controle en de schoonmaak vergemakkelijken.

ERS1 multitemporeel beeld van een grote olievlek in de omgeving van La Coruna in het noorden van Spanje als gevolg
van het stranden van de olietanker Aegean Sea. Dit beeld toont het verloop van de olievlek tussen twee tijdstippen:
13 december 1992, 10 dagen na het ongeval (de olievlek is donker), en 2 januari 1993 (de olievlek is licht grijsgroen).
Copyright 2001 by SRC SASA, original data by ESA

Om de verschillende eigenschappen van verontreinigingen door koolwaterstoffen te bepalen wordt aan boord van vliegtuigen en satellieten
gebruik gemaakt van verschillende types sensoren : passieve sensoren die
registreren in het zichtbare gebied van het spectrum, het nabije infrarood,
het midden infrarood of in het thermische infrarood, fluorometer lasers,
en actieve microgolfsensoren, beter gekend als Radar.
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Het is deze laatste soort sensor die op ruimere schaal wordt gebruikt om
het wateroppervlak af te speuren en de aanwezigheid van olievlekken op te
sporen.

Opsporing via radar van een olievlek op het wateroppervlak is alleen mogelijk bij een zwakke wind tussen 2 en
10m/s. Bij een lagere windsnelheid is het wateroppervlak effen en zal het teruggestuurde signaal zowel voor de
olievlak als voor het water zwak zijn ; bij een hogere windsnelheid zal de oppervlakte van de olievlek te woelig zijn
om een onderscheid te kunnen maken.
Bron : project RAMSES (Regional earth observation Application for Mediterranean Sea Emergency Surveillance)

Radarsensoren van het type SAR (Synthetic Aperture Radar) bevinden zich
aan boord van de satellieten ERS-1, ERS-2 en Envisat van de Europese
Ruimtevaartorganisatie, van de Japanse satelliet JERS-1 en van de Canadese
satelliet Radarsat. Met behulp van deze instrumenten kunnen gegevens
worden verzameld, ongeacht de weersomstandigheden en de helderheid.
De olievlekken op de SAR-beelden zijn donkere vlekken : de radar stuurt
een signaal uit met een bepaalde golflengte en vangt het gedeelte van het
signaal op dat in zijn richting wordt teruggestuurd. Doordat olie op de golven
een schokdempend effect heeft, zal de olievlek een veel zwakker signaal
terugsturen en zal het gebied donkerder lijken dan het water errond.

>>> De bestrijdingsmiddelen
Dispersiemiddelen werken op dezelfde
manier als zeep : ze bevatten moleculen
met een hydrofiel en een hydrofoob
uiteinde. Deze moleculen binden zich met
de koolwaterstofmoleculen. Onder invloed
van de wind of van de golven breekt de
vlek in oliedruppeltjes met daarrond
moleculen van het dispersiemiddel.
Bron: © NOAA’S Office of Response and
Restauration

De beelden die ons bijblijven van hulpacties na een olieramp zijn in de eerste
plaats het opruimen van aangespoelde olie op stranden en het redden van
de met olie besmeurde vogels.
In de strijd tegen verontreinigingen door koolwaterstoffen op zee
beschikken we echter over een heel scala aan middelen. Naast installaties
zoals drijvende olieschermen of pompen kunnen diverse producten
worden gebruikt die in 5 grote families kunnen worden ingedeeld : de
dispersiemiddelen, de schoonmaakproducten, de absorbantia, de
emulgatoren en de biodegradeerbare producten.
Dispersiemiddelen zijn vloeibare producten die tot doel hebben de olie in de
watermassa in suspensie te brengen en te helpen bij de verspreiding ervan
om zo biodegradatie door mariene micro-organismen te vergemakkelijken.

35

> Satellieten sporen olievlekken op

Schoonmaakproducten worden gebruikt om de desorptie 2 en dus
het reinigen van de met olie besmeurde rotsen en andere vervuilde
oppervlakken van de kust te vergemakkelijken. Ze kunnen al dan niet
emulgerend 3 zijn (in dat geval helpen zij bij de dispersie van de vervuiling in
het natuurlijk milieu).
Absorptieproducten zijn vaste producten die worden gebruikt om de
vervuilende stof door impregnatie te fixeren om ze zo gemakkelijker te
kunnen verwijderen. Hydrofobe absorptieproducten kunnen worden gebruikt
op het land en op het water om apolaire producten zoals koolwaterstoffen te
verwijderen.

Sproeien van dispersieproduct op een
olievlek.
Bron: © NOAA’S Office of Response and
Restauration

Absorptieproducten die op het water worden gebruikt hebben een geringe
densiteit en vertonen de eigenschap bij voorkeur olie (oleofiele eigenschap)
eerder dan water (hydrofobe eigenschap) te fixeren en die in hun poriën vast
te houden. Deze producten werken via adsorptie 4 (aan de oppervlakte) en
absorptie 5 (in de massa).
Desemulgatoren zijn vloeibare producten die de emulsies, gevormd door
opname van waterdruppels in de oliefase wanneer de olieproducten
in het water worden omgewoeld, afbreken. Deze emulsies, die tot 80%
water kunnen bevatten, zien eruit als een kleverige, viskeuze, min of meer
donkerkastanjebruine massa en wordt daarom ook wel chocolademousse
genoemd. Door de koolwaterstoffen te scheiden van het water en van de
diverse resten die zich in de emulsie bevinden, wordt het volume koolwaterstoffen dat moet worden opgepompt aanzienlijk verkleind.
Biodegradeerbare producten bevorderen of versnellen de natuurlijke afbraak
van koolwaterstoffen. Koolwaterstoffen kunnen immers mettertijd door
micro-organismen in lichtere verbindingen worden afgebroken. Wanneer de
afbraak totaal is en er alleen nog kooldioxide en water overblijft, spreekt
men van mineralisatie. Dit is het ideale zuiveringsproces aangezien alle
organische koolstof is omgezet in minerale koolstof.
Al deze producten zijn stoffen die vreemd zijn aan het mariene milieu en
waarvan het gebruik dus een mogelijke bron van extra vervuiling vormt.
De strategie voor de bestrijding van vervuiling door koolwaterstoffen moet
rekening houden met diverse parameters zoals het soort en de hoeveelheid
van vervuilende stoffen, de ligging van het getroffen gebied (voor of vlakbij
de kusten, kwetsbare gebieden ...), de weersomstandigheden ... De bevoegde
overheden zullen het gebruik van chemische producten en andere stoffen in
het mariene milieu alleen toestaan indien zij menen dat de afname van de
ongunstige gevolgen van de vervuiling groter is dan het het geval is met het
natuurlijke dispersieproces en de andere bestrijdingsmethoden.

2

Desorptie : afgifte door een vaste stof van geadsorbeerde of geabsorbeerde stoffen.

3

Emulsie : heterogeen mengsel van twee niet mengbare vloeistoffen, bijvoorbeeld water en olie, waarvan
de ene microscopische druppeltjes in suspensie in de andere vormt.

4

Adsorptie : omkeerbare binding van een stof aan de oppervlakte van een partikel door zwakke
verbindingen.

5

Absorptie : proces waarbij een stof in een andere penetreert. Bij het schoonmaken van geloosde
koolwaterstoffen hopen deze laatste zich op in absorberende poreuze materialen.
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