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1. INLEIDING 

 

Geomatica is reeds in veel sectoren geïntegreerd, zoals de bouw, de digitale media en de 

landbouw. Eén van deze toepassingsgebieden is de archeologie en het cultureel erfgoed. 

Kennis van geomatica kan hier gebruikt worden voor data-analyse, maar eveneens om 

gelokaliseerde data efficiënt te beheren om zo nieuwe inzichten te verschaffen. Bovendien 

hoeft de grond bij het gebruik van geomatica niet geroerd te worden om kennis over de 

ondergrondse structuren te verkrijgen. Dit in tegenstelling tot de traditionele en vaak 

invasieve archeologische methoden zoals het graven van proefsleuven. De integratie van 

geomatica in cultureel erfgoed staat het minst op punt in ontwikkelingslanden. Dit is volgens 

Bersani et al. (2015) omdat de erfenis van het verleden vaak wordt beschouwd als een 

obstakel voor de ontwikkeling in de toekomst. Er moet met andere woorden een evenwicht 

gevonden worden tussen het behoud van historische monumenten enerzijds en de 

ontwikkeling van het gebied om het leven van de inwoners te bevorderen anderzijds. Met 

technieken uit de geomatica kunnen waardevolle analyses uitgevoerd worden om dit 

evenwicht te bekomen. Meestal ontbreekt hiervoor echter de financiering, de tijd en de 

expertise.  

 

Omwille van deze beperkingen richt dit onderzoek zich op de volgende probleemstelling: 

Welke optimale methode kan er ontwikkeld worden om het cultureel erfgoed in 

ontwikkelingslanden te detecteren aan de hand geomatica. Vooral in deze gebieden is 

namelijk dringend nood aan een methode die snel en relatief goedkoop is, maar tegelijk 

accuraat en doeltreffend. Deze methode zal ontwikkeld en getest worden voor de 

archeologische site van Edzna in Mexico. De zichtbare structuren rond deze site zijn relatief 

recent gekarteerd, namelijk in 1983, op een moment waarop de site in grote mate ontbost was. 

Nu is de site aan het zicht onttrokken door een dichte begroeiing. Deze bebossing maakt het 

veel moeilijker om archeologisch erfgoed te zien, te bereiken en op een accurate manier in 

kaart te brengen. In dit onderzoek zal de eerder genoemde kartering als referentie gebruikt 

worden om een techniek te ontwikkelen voor het detecteren van archeologisch structuren in 

bebost gebied. Door het aanpassen van verschillende parameters zal de beste techniek bepaald 

worden om dergelijke structuren te vinden op gelijkaardige sites over de hele wereld.  
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Er wordt als volgt te werk gegaan. Verschillende camera’s worden bevestigd aan een 

unmanned aerial vehicle (UAV). Deze zal over enkele zones rond de archeologische site 

vliegen terwijl verschillende types van camera’s foto’s maken. Vervolgens worden deze 

foto’s verwerkt tot 3D-modellen, orthofoto’s en digital elevation models (DEM) aan de hand 

van Agisoft Photoscan. Van de orthofoto’s worden vegetatie-indices (VI) berekend. Deze 

VI’s en de DEM’s worden visueel geanalyseerd op overeenkomsten met de historische kaart, 

die opgesteld werd in 1983. Van de gebieden waar dit het geval is, wordt de correlatie 

berekend met de historische kaart in een geografisch informatiesysteem (GIS). Vervolgens 

worden de beelden gefilterd om de structuren te accentueren. Na deze filtering wordt de 

correlatie opnieuw berekend. De beelden met de beste correlatie worden voorgelegd aan het 

archeologisch team van het Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) in 

Campeche. Zodoende zullen de verantwoordelijke archeologen een duidelijk beeld hebben 

van de aanwezige structuren en kunnen de resultaten van dit onderzoek een 

beleidsondersteunende rol vervullen ter plaatse. Bovendien kan de ontwikkelde techniek 

gebruikt worden bij toekomstige, gelijkaardige veldcampagnes over de hele wereld. De 

doelstelling van dit onderzoek is dus de volgende: de parameters vastleggen die de beste 

correlatie opleveren tussen gemaakte beelden en de historische kaart.  

 

Om deze doelstelling te bereiken worden verschillende technieken van de geomatica 

toegepast. Zoals gedefinieerd door De Maeyer et al. (2012, p. 1) omvat geomatica “de 

wetenschap en de technieken om geografisch gelokaliseerde gegevens en informatie te 

verzamelen, te beheren, te analyseren, te visualiseren, te verdelen en te gebruiken in de 

breedste zin”. De deeldisciplines van de geomatica die tijdens het onderzoek zullen worden 

gebruikt zijn geodesie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, geografische 

informatiewetenschap en cartografie. Aan de hand van de eerste vijf disciplines zal het 

antwoord op enkele onderzoeksvragen gezocht worden. Cartografie wordt gebruikt voor de 

visualisatie van de cartografische producten. De deeldisciplines en bijhorende 

onderzoeksvraag worden opgelijst in Tabel 1.  
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Tabel 1: Gebruikte deeldisciplines van geomatica en bijhorende onderzoeksvragen 

Deeldiscipline Onderzoeksvraag 

Geodesie en topografie 
Volgens welke methode kunnen GNSS-metingen uitgevoerd 

worden om modellen van cultureel erfgoed te georefereren? 

Topografie en 

fotogrammetrie 

Volgens welke methode kunnen 3D-modellen en afgeleide 

producten van de beboste omgeving van een archeologische 

site gemaakt worden?  

Teledetectie en GIS 

Op welke vegetatie-indices kunnen archeologische 

structuren het best visueel waargenomen worden? 

Bestaat er een correlatie tussen de VI- of DEM-banden 

enerzijds en de historische kaart anderzijds en welke 

parametercombinatie levert de beste correlatie op en dus ook 

de beste resulterende methode? 

Teledetectie Heeft een thermaal infrarood-sensor een meerwaarde? 

 

In het verdere verloop van deze masterproef wordt eerst onderzocht op welke manier 

geomatica reeds gebruikt wordt in cultureel erfgoed. Vervolgens wordt het studiegebied en 

het materiaal voor het veldwerk besproken. Daarna wordt voor elke onderzoeksvraag de 

methode, het resultaat en de discussie overlopen, al dan niet opgedeeld in dataverwerving en 

dataverwerking. Deze structuur, die afwijkt van de opgelegde masterproefindeling, werd 

ingevoerd om het overzicht te behouden en kreeg de goedkeuring van de examencommissie.  

 

2. INTEGRATIE VAN GEOMATICA IN CULTUREEL ERFGOED 

 

2.1 Cultureel erfgoed in ontwikkelingslanden 

 

Volgens Remondino en Rizzi (2010) zorgt erfgoed voor de connectie tussen wat we erven en 

wat we zelf achterlaten. Het is echter niet altijd evident om deze connectie in stand te houden. 

Dikwijls worden er namelijk monumenten afgebroken om nieuwe constructies te bouwen in 

de plaats. Een voorbeeld hiervan vond plaats in Xochimilco, een precolumbiaanse Aztekensite 

net buiten Mexico-stad, die vernield werd door de ongecontroleerde uitbreidingen van de stad 

(Eppich & Chabbi, 2006). Ook in Doering en Collins (2009) wordt economische ontwikkeling 

aangehaald als bedreiging voor cultureel erfgoed. Deze tweestrijd komt vooral voor in 
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gebieden die zich nog moeten ontwikkelen. De uitdaging in deze regio’s is dan ook om de 

levenskwaliteit van de bevolking te verbeteren zonder dat de unieke identiteit van de 

omgeving verloren gaat (Bersani et al., 2015). Naast de snelle evolutie van 

ontwikkelingsgebieden, zijn er volgens Eppich en Chabbi (2006) nog een aantal 

moeilijkheden waar deze gebieden mee kampen: massatoerisme, oorlog, verwaarlozing en 

gebrek aan onderhoud, gebrek aan wetgeving, gebrek aan middelen en gebrek aan opleiding 

en kennis in geavanceerde technieken. Ook natuurgebonden fenomenen zorgen vaak voor de 

vernieling van cultureel erfgoed (Dolce et al., 2015). 

 

Het behoud en beheer van cultureel erfgoed is kortom niet vanzelfsprekend in 

ontwikkelingslanden. Volgens UNESCO-topman Koïchiro Matsuura moet de capaciteit van 

deze gebieden dan ook versterkt worden zodat het erfgoed voldoende kan beschermd worden 

en er gepast kan gereageerd worden in noodsituaties (Eppich & Chabbi, 2006). 

 

2.2 Geomatica in cultureel erfgoed  

 

De geo-informatiesector kent een sterke groei (http://www.kansenvoorwest.nl, 19/04/2016). 

De technieken uit deze sector worden dan ook gebruikt in allerlei toepassingen. Gedurende de 

voorbije twintig jaar is dit ook het geval in het domein van cultureel erfgoed (Sarris & 

Déderix, 2012). Zo wordt bij veel onderzoeken laserscanning gebruikt om een geometrisch 

correct beeld van architectonische structuren te bekomen. Er wordt eveneens veel onderzoek 

gedaan naar de ontwikkeling van GI-systemen. Deze trend volgt de globale tendens van 

digitalisatie, maar wordt ook veroorzaakt door de toenemende hoeveelheid documentatie. De 

stijging is vooral merkbaar in Europa door het verdrag van Valetta, waardoor veel terreinen 

worden onderzocht die bedreigd zijn door infrastructuurwerken. Zo is in Vlaanderen het 

aantal opgravingen gestegen met 453% tussen 2004 en 2009 (De Reu et al., 2013). Voor het 

beheer van dergelijke hoeveelheden data kunnen technieken uit de GI-wetenschap gebruikt 

worden. Ondanks de stijgende populariteit van de geomatica in cultureel erfgoed worden nog 

veel onderzoeken gevoerd zonder gebruik van deze technieken. Zo wordt in het onderzoek 

van Dandria et al. (2015) nagegaan wat de beste strategie is om een waardevol gebouw te 

restaureren door zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Er wordt echter geen 

fotomodellering, teledetectie, fotogrammetrie of geografisch informatiesysteem gebruikt. De 

eerste drie technieken kunnen nieuwe inzichten verschaffen in de structuur van het gebouw 

terwijl een GIS de verschillende ruimtelijke resultaten digitaal kan beheren en combineren. In 
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de verdere onderdelen wordt dieper ingegaan op elke subdiscipline van de geomatica en hun 

toepassing binnen het cultureel erfgoed. 

 

2.2.1 GIS en 3D 

 

Er wordt zeer veel onderzoek gedaan naar GIS in cultureel erfgoed en meer bepaald naar 3D-

GIS. Deze 3D-GIS’en maken het mogelijk om 3D-modellen te analyseren aan de hand van 

GIS-tools. Zo wordt in von Schwerin et al. (2013) 3D-GIS-technologie gebruikt in onderzoek 

naar cultureel erfgoed op de Mayasite van Copan in Honduras. Hier wordt een 3D-webGIS 

gemaakt in samenwerking met een kunsthistoricus en een archeoloog om veranderingen in het 

politieke systeem van de Maya’s te linken aan de architecturale evoluties. In van Ruymbeke et 

al. (2008) wordt er zelfs nog een dimensie toegevoegd aan het systeem en ontwikkelen de 

onderzoekers een 4D-GIS voor Calakmul (Mexico) door de factor tijd te integreren. Een 

ander 3D-project dat uitgevoerd werd met Maya-overblijfselen is de Mesoamerican Three-

Dimensional Imaging Database (Doering & Collins, 2009). Hier worden beeldhouwwerken 

van de Maya’s geregistreerd met laserscanning. Van deze scans worden 3D-modellen 

gemaakt die vervolgens in een online bibliotheek worden opgeslagen. Op die manier willen 

de onderzoekers de documentatie over Mayasculpturen centraliseren voor analyse en 

reconstructie. Een gelijkaardige online databank werd gecreëerd door CyArk. Het CyArk 3D 

Heritage Archive werd opgericht met als doel het beschermen van cultureel erfgoed tegen 

vernieling, door 3D-modellen van deze monumenten online beschikbaar te maken. In Figuur 

1 wordt zo een online 3D-model getoond van de tempel El Castillo in Chichén Itza, Mexico. 

In paragraaf 2.1 werden reeds enkele mogelijke oorzaken opgesomd voor de vernieling van 

erfgoed. De onderzoekers willen dan ook zo veel mogelijk erfgoed vastleggen aan de hand 

van 3D-modellen voor ze verloren gaan door één van die oorzaken. Hun doel is om binnen 

vijf jaar 500 culturele erfgoed sites te registreren (http://www.cyark.org, 23/04/2016).  

 

 

Figuur 1: 3D-model van El Castillo tempel in de CyArk online databank 

Bron: http://www.cyark.org, 23/04/2016 
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Een andere online databank voor topografische data is het Maya Skies project. In deze 

webapplicatie wordt er echter geconcentreerd op één enkele site, deze van Chichén Itza 

(http://www.mayaskies.net, 23/04/2016). Naast een webGIS worden ook andere platformen 

gebruikt. Zo heeft TimeTours een iOS-applicatie ontwikkeld voor de Mayasite van Uxmal in 

Mexico. Aan de hand van 3D-modellen kunnen virtuele wandelingen gemaakt worden tussen 

de tempels. Ook kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de reconstructie en de 

huidige situatie, kan er info over alle tempels opgevraagd worden en kan er een schattenjacht 

gespeeld worden aan de hand van GPS (http://www.time-tours.com/uxmal/, 23/04/2016).  

 

In veel van deze toepassingen worden 3D-modellen gebruikt om toeristen een beter beeld te 

geven van het object. Toen bijvoorbeeld de graftombe van Nefertari werd gesloten om de 

schilderingen af te schermen van het publiek, modelleerde een Italiaans team de tombe zodat 

het publiek een virtueel bezoek kon brengen. Deze 3D-technologie kan dus op lange termijn 

massatoerisme beperken door objecten virtueel voor te stellen aan het publiek. Een andere 

veel gebruikte toepassing is het registreren van objecten in 3D zodat deze kunnen 

heropgebouwd worden na een eventuele vernietiging, zoals het geval is bij het CyArk-project 

(Eppich & Chabbi, 2006). In Koller et al. (2009) wordt dan ook terecht opgemerkt dat het 

cultureel erfgoed van een 2D- naar een 3D-tijdperk evolueert.  

 

In ontwikkelingslanden vindt er echter ook een andere evolutie plaats: die van het analoge 

naar het digitale tijdperk. 3D-modellen worden door onderzoekers ontwikkeld in deze 

gebieden, maar in de praktijk niet gebruikt door de conservatoren bij hun beleid. Er worden 

enkele oorzaken voor dit ongebruik opgesomd in Eppich en Chabbi (2006). Zo zitten de 

verantwoordelijken voor cultureel erfgoed in ontwikkelingslanden niet op dezelfde golflengte 

als de onderzoekers wat 3D-modellen betreft. De eerste groep vindt het gebruik van 3D-

modellen nog vaak overbodig. De modellen worden enkel nuttig beschouwd voor visualisatie 

van het erfgoed en niet voor bescherming of onderzoek. Een tweede mogelijke reden voor het 

onbruik van 3D-modellering is het gebrek aan expertise bij de conservatoren. De 3D-tools 

worden ontwikkeld door wetenschappers aan de hand van technologieën die niet beschikbaar 

zijn binnen het beleid inzake cultureel erfgoed. Om hiermee om te gaan is dus een zekere 

opleiding en kennis van de technologie nodig. Daarnaast is de kost één van de grootste 

drempels die verbonden zijn aan het gebruik van 3D-technologie. Het budget voor de nodige 

hardware en software ontbreekt dikwijls binnen de culturele erfgoed sector. Dit komt doordat 
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de bevoegde personen in veel gevallen niet overtuigd zijn van de meerwaarde van 3D-

modellering.  

 

2.2.2 Teledetectie en fotogrammetrie 

 

Teledetectie en fotogrammetrie worden binnen het cultureel erfgoed gebruikt voor 

verschillende toepassingen, waaronder het maken van kaarten en het ontdekken van 

verborgen structuren. Bij de eerste toepassing wordt fotogrammetrie gebruikt om een 

geometrisch correct beeld te creëren van het gebied aan de hand van de luchtfoto’s. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van de overlap tussen de verschillende beelden en de 

parallaxverschillen . De resulterende orthofoto is een beeld van het gebied waarop metingen 

kunnen uitgevoerd worden of dat gedigitaliseerd kan worden tot een topografische kaart 

(Orlando & Villa, 2011). In Hendrickx et al. (2011) wordt deze techniek toegepast op 

grafheuvels in Rusland.  

 

2.2.2.1 Crop marks 

Een andere toepassing binnen de culturele erfgoed sector waarvoor teledetectie wordt 

aangewend is het zoeken van structuren die aanwezig zijn in het landschap. Deze structuren 

kunnen restanten zijn van gebouwen, wegen, grafheuvels, kanalen etc. Zelfs indien de 

restanten zich onder de grond bevinden zouden ze gedetecteerd kunnen worden aan de hand 

van deze niet-invasieve techniek. De onder de grond verborgen structuren veroorzaken 

namelijk verschillen in reliëf, bodemdichtheid of waterverzadiging. Deze eigenschappen 

kunnen bijvoorbeeld leiden tot afwijkende vegetatiepatronen zoals crop marks en verschillen 

in bodemkleur. Het reliëfverschil kan eigenaardigheden voortbrengen in het schaduwpatroon. 

Wanneer deze onregelmatigheden waarneembaar zijn bij zichtbaar licht, kan een standaard 

camera voldoende inzichten verschaffen. Het holistische beeld kan ook helpen bij de 

verklaring van geofysisch onderzoek (Yu-Min Lin et al., 2011). Er is een nog meer 

uitgebreide evaluatie mogelijk door het gebruik van camera’s met sensoren die gevoelig zijn 

voor een ander gedeelte uit het elektromagnetisch spectrum. Er wordt gebruik gemaakt van de 

reflectie-eigenschappen van het oppervlak voor de straling van verschillende gedeeltes uit het 

elektromagnetisch spectrum. In Figuur 2 is de reflectiecurve uitgezet voor verschillende 

materialen.  
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Figuur 2: Reflectiecurven 

Bron: Lillesand et al., 2015 

 

Elk materiaal heeft een eigen distinctieve curve. Dit komt doordat de reflectiecurve 

afhankelijk is van de intrinsieke eigenschappen van een materiaal. Zo heeft vegetatie voor het 

menselijk oog een groene kleur omdat het chlorofyl in de bladeren blauw en rood licht 

absorbeert. Chlorofyl absorbeert met andere woorden golven met een golflengte van 0,45 en 

0,67 μm. Groen licht daarentegen (golflengte 0,53 μm) wordt gereflecteerd. Indien een plant 

ziek is, neemt de productie van chlorofyl af, waardoor minder rood en blauw licht wordt 

geabsorbeerd en de vegetatie zijn groene kleur verliest. Indien we de reflectie in het nabij-

infrarode (NIR) spectrum beschouwen valt op dat de reflectie toeneemt. Deze stijging van de 

reflectie van straling met golflengtes van 0,68 en 0,75 μm is verschillend voor elke 

plantensoort en eveneens voor zieke vegetatie (Lillesand et al., 2015). Hierdoor wordt een 

(nabij-)infraroodsensor dikwijls gebruikt om vegetatie te observeren. In Verhoeven (2011) 

wordt uitgelegd hoe nabij-infrarood kan helpen bij detectie van crop marks. Ook water kan 

geanalyseerd worden aan de hand van een nabij-infraroodsensor omdat het niet reflecteert in 
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het infrarode spectrum. Uiteraard kunnen er nog andere technieken gebruikt worden voor de 

analyse van vegetatie. Zo kan een thermale sensor gebruikt worden voor de detectie van stress 

bij planten. Dit is mogelijk doordat planten met een tekort aan water een hogere temperatuur 

hebben (Berni et al., 2009).  

 

2.2.2.2 Vegetatie-indices 

Vandaag de dag wordt het meest gebruik gemaakt van het NIR en rode spectrum voor de 

studie van vegetatie, aan de hand van de Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

(Anatoly et al., 1996).  

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅
 

 

Andere vegetatie-indices die gebruik maken van de NIR-band worden toegepast in Sripada et 

al. (2006) voor het bepalen van de nodige hoeveelheid stikstof  in maïs tijdens de groeifase. 

 

Menselijke en dierlijke ogen gebruiken echter niet het NIR-spectrum voor vegetatie-analyse, 

maar het groene spectrum. Onderzoekers wijden de laatste decennia dan ook veel aandacht 

aan de kenmerken en tekortkomingen van de NDVI en waarvoor deze het beste gebruikt 

wordt. Zo concludeert men in Anatoly et al. (1996) dat de NDVI geschikt is voor het meten 

van vegetatieverhoudingen en de mate waarin zonlicht wordt opgenomen voor fotosynthese, 

maar dat men een index met groene band moet gebruiken om het chlorofylgehalte, de 

fotosynthetische activiteit en de stress van de plant te meten. Casadesus et al. (2007) 

benadrukken dat het verzamelen van NIR-data een grote kost met zich kan meebrengen. Hier 

vergelijken ze de NDVI met vegetatie-indices die bekomen worden door bewerkingen op de 

rode, groene en blauwe (RGB) kleurenbanden van foto’s. RGB-foto’s kunnen namelijk met 

een gewone camera genomen worden terwijl voor NIR-beelden een NIR-camera voorzien 

moet worden. Het onderzoek toont een hoge correlatie tussen de NDVI beelden en de andere 

VI’s. Het is dan ook belangrijk om op te merken dat niet enkel de NDVI kan gebruikt worden 

voor onderzoek, maar dat ook de kleurindices waardevolle inzichten kunnen verschaffen. In 

Meyer en Camargo Neto (2008) maakt men gebruik van kleurindices om vegetatie van 

ondergrond te onderscheiden voor de automatisering van landbouwvoertuigen. In Gitelson et 

al. (2002) gebruikt men de Visible Atmospherically Resistant Index (VARI) green om de 

storende effecten van de atmosfeer te minimaliseren. Traviglia en Cottica (2011) gebruiken 
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teledetectie in combinatie met andere technieken van de geomatica (zoals GIS) voor het 

onderzoek en beheer van cultureel erfgoed in Constanciacus, een kleine eilandengroep in 

Venetië. 

 

2.2.2.3 Filtering 

Bij teledetectie kunnen naast vegetatie-indices ook filters op de beelden toegepast worden in 

post-processing. Vooral de globale, digitale, sliding window filtering is van belang voor dit 

onderzoek. Hierbij wordt over het volledige beeld een filterkernel verschoven zodat de 

centrale pixel een nieuwe waarde krijgt op basis van de andere pixels opgenomen in de kernel 

(zie Figuur 3).  

 

Figuur 3: Moving window filtering principe 

Bron: http://what-when-how.com, 04/04/2017 

 

De kernel kan voorgesteld worden door een matrix en wanneer deze matrix andere waarden 

krijgt ontstaat een andere filter. Zo kunnen highpass en lowpass filters onderscheiden worden. 

Lowpass filters worden ook smoothing filters of moving averages genoemd. De kernels zijn 

meestal zo opgebouwd dat ze het gemiddelde nemen van de betrokken pixels. Op die manier 

worden de hoge frequenties vervangen en de lage frequenties behouden in een beeld. Met 

andere woorden de ruis wordt verwijderd maar dit gaat gepaard met een verlies aan detail. 

Hoe groter de kernel wordt, hoe meer detail verloren gaat (Liu & Mason, 2009). Veel 

bronnen, waaronder Liu en Mason (2009) en Schowengerdt (1983), waarschuwen voor dit 

informatieverlies of het wazig maken van het beeld. 
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Highpass filters hebben het omgekeerde effect. Zij behouden namelijk de hoge frequenties en 

vervangen de lage frequenties waardoor randen en texturen worden geaccentueerd. Een 

highpass filter kan bekomen worden door een lowpass gefilterd beeld af te trekken van het 

originele beeld. Een andere manier is om gebruik te maken van een kernel met een positieve 

centrale pixel en omringende negatieve pixels waarbij de som van de pixels gelijk is aan nul 

(Schowengerdt, 1983). In tegenstelling tot lowpass filters kunnen highpass filters het 

negatieve effect hebben om ruis te accentueren aangezien dit meestal hoge frequenties zijn 

(http://what-when-how.com, 04/04/2017). Het effect van een lowpass en highpass filter wordt 

geïllustreerd in Figuur 4. 

 

 

Figuur 4: Highpass en lowpass filter effect 

Bron: http://what-when-how.com, 04/04/2017 

 

In Schmid-McGibbon (1995) wordt filtering toegepast op een digitaal terrein model (DTM) 

om de lage frequenties te verwijderen en zo de homogene landvormen te kunnen karteren. 

Chen et al. (1999) ontwikkelden een algoritme voor edge enhancement of lijnextractie van 

teledetectiebeelden na compressie. Hierbij worden twee methoden getest: enerzijds een 

lowpass filter toepassen en deze aftrekken van het origineel beeld en anderzijds de highpass 

filter berekenen aan de hand van een matrix. 
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2.2.2.4 Sensorplatformen 

De camera’s voor teledetectie kunnen op verschillende platformen bevestigd worden. 

Naargelang de toepassing kunnen satellietbeelden, beelden van een bemand vliegtuig of 

onbemand vliegtuig gebruikt worden. Voor de registratie van stress bij vegetatie wordt 

volgens Berni et al. (2009) het best gebruik gemaakt van UAV’s omdat satellietbeelden een te 

lage ruimtelijke en spectrale resolutie hebben voor deze toepassing. Het is wettelijk geregeld 

dat er geen satellietbeelden openbaar mogen gemaakt worden met een resolutie groter dan 50 

cm (Yu-Min Lin et al., 2011). Bovendien kan er niet gekozen worden op welk tijdstip een 

nieuwe vlucht over het gebied genomen wordt. Bij bemande vliegtuigen is de ruimtelijke 

resolutie groter, maar de prijs van deze systemen is zeer hoog. Daarnaast zijn ze niet flexibel 

genoeg voor sommige doelgebieden. Flexibiliteit is daarentegen wel een kenmerk van UAV’s, 

mede doordat er veel verschillende types UAV’s beschikbaar zijn. Ook Nebiker et al. (2008) 

halen de voordelen van UAV’s aan voor het bestuderen van vegetatie. De ruimtelijke resolutie 

van satelliet- en vliegtuigbeelden voldoet niet aan de eisen voor monitoring van gewassen in 

de landbouw. In deze sector wordt veel onderzoek gedaan om UAV’s in te kunnen zetten en 

arbeidsintensiviteit te verlagen. Door het gebruik van UAV’s in andere toepassingen is de 

populariteit van de systemen enorm gestegen. Colomina en Molina (2014) vermelden dat het 

aantal geregistreerde UAV’s in de UVS International inventaris van 2005 tot 2013 meer dan 

verdrievoudigd is. In Yu-Min Lin et al. (2011) worden beelden van UAV-vluchten 

gecombineerd met satellietbeelden van Geo-Eye en geofysisch onderzoek voor drie 

archeologische sites in Noord-Mongolië. Aan de UAV’s wordt een RGB-camera met resolutie 

van 10,1 megapixel gemonteerd, maar ook een NIR-camera. Er wordt met twee types UAV’s 

gevlogen: een fixed wing en een multi-propeller. Deze laatste heeft enkele voordelen in 

vergelijking met het eerste exemplaar: een groter gebruiksgemak, minder invloed van wind of 

turbulentie en hij kan een positie aanhouden voor enkele minuten. De fixed wing heeft dan 

weer het voordeel van een langere vluchttijd omwille van een efficiënter energieverbruik. 

Hierdoor kan een groter gebied gedekt worden. In Eisenbeiss en Zhang (2006) worden UAV’s 

met een ander type van data-acquisitie vergeleken. Er wordt een DTM gemaakt van de site 

Pinchango Alto (Peru) aan de hand van terrestrische laserscanning enerzijds en 

camerabeelden, genomen met behulp van een UAV, anderzijds. Het terreinwerk voor de 

laserscanning gebeurde op vijf dagen terwijl er voor de vluchten met de UAV slechts één dag 

nodig was. Het DTM van de laserscanning had echter een hogere resolutie van 5 cm in 

vergelijking met de resolutie van 10 cm met de UAV.    
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2.2.3 Topografie 

 

Binnen de topografie stijgt de populariteit van de laserscanning enorm de laatste jaren. Dit 

komt doordat deze techniek enkele grote voordelen heeft. Er kan namelijk een groot aantal 

punten geregistreerd worden met een grote nauwkeurigheid op relatief korte tijd. Ook voor 

cultureel erfgoed wordt meer en meer laserscanning gebruikt. Er zijn dan ook veel projecten 

te vinden waarbij terrestrisch scannen of scannen vanuit de lucht gebruikt wordt. In Verdiani 

et al. (2015) bijvoorbeeld worden de data van een pulslaserscanner en een faselaserscanner 

gecombineerd. Dit type van data wordt in Ciocchini et al. (2015) gebruikt om schade aan 

monumenten vast te stellen voor het plannen van een restauratie. In Yastikli (2007) wordt 

laserscanning met fotogrammetrie gecombineerd voor een project in Istanbul en in Rüther et 

al. (2009) wordt de Wonderwerkgrot in Zuid-Afrika gescand. Deze projecten dragen bij tot 

het cultureel erfgoed van de site waar ze worden uitgevoerd. Ze creëren namelijk zeer 

gedetailleerde 3D-puntenwolken van de gescande objecten die na verwerking in een 3D-

model resulteren. Deze 3D-modellen kunnen nieuwe inzichten verschaffen in de betekenis 

van een object of de samenhang tussen verschillende objecten. Zo worden in Dylla et al. 

(2010) 3D-modellen gemaakt van de stad Rome om de evolutie van de eerste nederzettingen 

tot de Middeleeuwen te visualiseren. Aan de hand van deze modellen kan er bijvoorbeeld 

achterhaald worden of de Romeinen het standbeeld van keizer Trajanus zagen bovenop de 

zuil bij het binnenkomen op het forum Trajanum. De zuil van Trajanus staat namelijk achter 

de drie verdiepingen hoge Basilica Ulpia (http://romereborn.frischerconsulting.com, 

22/04/2016). In Guidi et al. (2004) wordt eveneens een 3D-model gemaakt, maar van een 

kleinschaliger object in dit geval. Het standbeeld van de Maddalena van Donatello wordt 

gemodelleerd aan de hand van laserscanning. Aangezien het houten beeld echter zeer 

kwetsbaar is, mogen er geen markeringen aangebracht worden op het materiaal. Naast 

laserscanning kan ook fotomodellering gebruikt worden om 3D-modellen te maken. Hierbij 

worden foto’s van een object ingeladen in een algoritme in plaats van puntenwolken. Een 

project waarbij fotomodellering wordt toegepast voor de creatie van 3D-modellen is Pollefeys 

et al. (2000). Hier ontwikkelen de onderzoekers zelf een programma voor de extractie van een 

3D-model uit digitale foto’s en dit wordt uitgetest op de Romeinse site van Sagalassos in 

Turkije. Eén van de voordelen van fotomodellering is dat er foto’s kunnen gebruikt worden 

die reeds genomen werden voor een ander doel. In Doneus et al. (2011) worden foto’s van 

een lithografische laag in Schwarzenbach (Oostenrijk) gebruikt uit 2008 voor de 3D-

modellering. Deze foto’s werden getrokken bij de opgraving van de site en niet met de 



 

14 

 

bedoeling om een 3D-model te maken, maar ze kunnen toch perfect dienst doen als inputdata. 

In El-Hakim et al. (2004) worden dan beide technieken van data-acquisitie, namelijk 

laserscanning en fotomodellering, gecombineerd voor de abdij van Pomposa (Italië). De 

volledige abdij wordt gefotografeerd voor fotomodellering en de details van de reliëfs en de 

rozet worden gescand met laserscanning (Figuur 5). 

 

 

Figuur 5: Gescande details op de abdij van Pomposa 

Bron: El-Hakim et al. (2004) 

 

Zoals reeds besproken worden deze 3D-modellen achteraf echter zelden gebruikt (Eppich & 

Chabbi, 2006). Om de sector te overtuigen om de investering te maken in 3D, moeten 

projecten ontworpen worden die een nut hebben voor de samenleving en niet enkel dienen 

voor de visualisatie. Een voorbeeld van een dergelijk project met een meerwaarde op vlak van 

veiligheid is Dash et al. (2004). Hier wordt een dorp in Duitsland gescand vanuit een 

vliegtuig. Op de resulterende puntenwolk wordt een algoritme toegepast zodat de individuele 

gebouwen uit de data kunnen geëxtraheerd worden. Het algoritme baseert zich op de hoogte 

van gebouwen om ze van andere structuren te onderscheiden. Dit project is opgestart met het 

oog op eerste hulp na het voorvallen van een ramp. Wanneer een overstroming, aardbeving of 

bombardement de huizen in het gebied vernietigt, moeten er snelle en accurate analyses 

kunnen gebeuren. Deze zijn van groot belang voor de autoriteiten en hulpverleners. Naast het 

nut van de projecten is het ook belangrijk dat deze zijn aangepast aan de mogelijkheden van 

de lokale autoriteiten. In De Reu et al. (2013) zoekt men daarom naar een methode met een 

lage kost om 3D-modellen te maken voor zowel onderzoek naar en beheer van archeologische 

data. Ook in Koutsoudis et al. (2007) wordt een low budget strategie toegepast. Er wordt een 

3D-model van de oude nederzetting Xanthi in Griekenland gemaakt aan de hand van 

fotomodellering in plaats van het duurdere laserscannen. Hier wordt ook open source software 

gebruikt bij de verwerking.  
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 3. STUDIEGEBIED (naar: Matheny et al., 1983) 

 

3.1 Situering in tijd en ruimte van de site 

 

Het studiegebied van deze masterproef bevindt zich in Mexico in de staat Campeche. Deze 

staat bedekt het westen van het schiereiland Yucatan en ligt aan de Golf van Mexico. 

Campeche is grotendeels bedekt door regenwoud en telt een aantal ruïnesteden van de 

Maya’s. Eén van deze archeologische sites is deze van Edzna op ongeveer 60 km van de 

hoofdstad van de staat (Figuur 6).  

 

 

Figuur 6: Overzichtskaart van het studiegebied 

Bron: Google Maps 

 

De meeste structuren in Edzna dateren van de Late Klassieke Periode (tussen de achtste en 

negende eeuw), maar het gebied was in 600 v.C. reeds bewoond door Maya’s. Deze vroege 

bezetting was waarschijnlijk het gevolg van de gunstige ligging van Edzna. De stad ligt 

namelijk in het noordelijke deel van een kleine depressie: de Edznavallei. Deze vallei is 15 

km breed, 36 km lang en eindigt in het brongebied van de Champotonrivier (Figuur 7). Het 

water dat de vallei doorstroomt, mondt dus uit in deze rivier. 
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Figuur 7: Situering van de Edznavallei 

  Bron: Matheny et al., 1983 

 

In de streek wordt een jaar opgedeeld in een regenseizoen en een droogseizoen. In de 

Edznavallei blijven kleine vijvers staan gedurende ongeveer twee maanden tijdens het 

droogseizoen. Het zijn deze kleine vijvers die aantrekkelijk waren voor de eerste inwoners. 

Samen met de dikkere bodem in de vallei vormden zij de perfecte combinatie om aan 

landbouw te doen. De toegepaste landbouwtechniek in de streek rond Edzna is slash and 

burn. Hierbij worden delen van het bos omgehakt en in brand gestoken om gewassen, 

voornamelijk maïs, te kweken. Na een aantal jaar worden nieuwe percelen omgehakt en 

bezaaid terwijl de vorige braak worden gelaten om te rusten. Er wordt aangenomen dat deze 

landbouwtechniek ook gebruikt werd door de oorspronkelijke bewoners van Edzna. De 

aanwezigheid van kanaalvormige structuren in de omgeving doen echter het vermoeden rijzen 

dat er een meer intensieve vorm van landbouw werd toegepast. Hierbij werd het water in de 

kanalen vermoedelijk gebruikt om het land te irrigeren tijdens het droogseizoen.  

 

3.2 Archeologisch onderzoek in Edzna 

 

De site van Edzna werd voor het eerst ontdekt door archeoloog Nazario Quintana Bello in 

januari 1927. Hij doopte het gebied om tot ‘Tixmucuy’, naar een stadje dat 10 km verder lag. 

Tijdens een bezoek van de Carnegie Institution of Washington kreeg de site echter de naam 

‘Edzna’. Onder deze noemer was het gebied namelijk bekend bij de lokale Maya’s. Edzna is 
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een samentrekking van Edz, wat gezicht of grimas betekent, en na, wat huis betekent. 

Samengevoegd wordt dit ‘huis van de grimassen’ of ‘huis dat gezichten maakt’. Dit kan 

verwijzen naar de tekeningen op de tempels. In de beginjaren beperkte het onderzoek zich tot 

de onmiddellijke omgeving van de large acropolis of Edificio de los Cinco Pisos. Zo werd 

tussen 1958 en 1962 een reconstructie uitgevoerd van deze tempel door Pavon. Het meest 

significante werk, uitgevoerd in Edzna, voor dit onderzoek is het grootschalige 

karteringsproject dat werd geleid door George F. Andrews in 1968. Hij bracht voor het eerst 

de uitgestrektheid van de site en het bestaan van het hoofdkanaal onder de aandacht. Het 

hoofdkanaal werd samen met de andere kanalen rond Edzna bestudeerd in Matheny et al. 

(1983). Dit is de meest volledige bron die over de structuren te vinden was, waardoor vooral 

naar dat bepaald onderzoek wordt verwezen. De kaart van Matheny et al. (1983) wordt 

gebruikt bij de dataverwerving en data-analyse. 

 

In 1972 startte de Mexicaanse overheid, meer bepaald secretaria de agricultura, met een 

landbouwproject in de Edznavallei. Grote delen bos werden omgehakt en de grond werd 

voorbereid voor intensieve landbouw. Dit project moest een groot aantal landbouwers 

aantrekken die zich met hun gezin in de buurt vestigden. Net als de oorspronkelijke 

Mayabewoners van Edzna zag ook de regering de geschiktheid van de vallei voor landbouw 

door de dikke bodem en de tijdelijke vijvers. De archeologische site zou gespaard worden bij 

deze graafwerken, maar de autoriteiten beschikten niet over de kaarten van Andrews ten tijde 

van de werken. Hierdoor werd het gebied ten noorden van de site reeds ontbost toen de 

onderzoekers van Matheny et al. (1983) aankwamen. Door die ontbossing kwamen veel 

constructies, archeologische vondsten en kanalen aan het licht die voordien niet of slechts 

gedeeltelijk zichtbaar waren op luchtfoto’s. De onderzoekers besloten dan ook zo veel 

mogelijk van het terrein ten noorden van de site te karteren zodat de kennis van dit gebied niet 

verloren ging. Na het voltooien van hun terreinwerk werd de grond verder bewerkt tot 

landbouwgrond, waardoor veel reliëf verdween uit het beeld. De archeologen van INAH 

gebruiken vandaag de dag nog steeds deze papieren kaart van Matheny et al. (1983) 

aangezien sindsdien geen kartering meer werd uitgevoerd. Door de dichte begroeiing waarin 

de artefacten zich bevinden kunnen deze moeilijk gezocht worden zonder precieze 

coördinaten. In dit onderzoek wordt aan de hand van de kaart van Matheny et al. (1983) een 

techniek ontwikkeld om dergelijke structuren te detecteren zonder de bossen te betreden. 
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3.3 Het hydrologisch systeem van Edzna 

 

Opmerkelijk aan het hydrologisch systeem van Edzna is dat het niet de kenmerken vertoont 

van de omliggende Mayavestigingen. Traditioneel groeven Maya’s bronnen uit in de 

rotsbodem. Een tweede veel gebruikte methode is het uitgraven van een chultun. Dit is een 

flesvormige ondergrondse opslagkamer die werd uitgegraven in de rotsen zodat regenwater 

hier kon instromen (Figuur 8).  

 

 

Figuur 8: Illustratie Chultun 

Bron: http://www.latinamericanstudies.org/chultun.htm, 27/04/2016 

 

In Edzna werden echter slechts twaalf chultuns gevonden met een gemiddelde capaciteit van 

35 m³. Door de uitzonderlijke ligging van de stad in de Edznavallei konden de bewoners 

namelijk een meer effectieve drainage uitvoeren aan de hand van een netwerk van kanalen. 

Het hoofdkanaal draineert water van een gebied met 220 km² oppervlakte wat tussen de 2206 

en 2866 m³ water opvangt. Dankzij het kanalensysteem werd 88% van het regenwater 

opgevangen. 

 

De kanalen werden in 1971 eerst bestudeerd aan de hand van luchtfoto’s en daarna op terrein. 

In 1973 werden bijkomstige infrarood luchtfoto’s genomen tijdens het regenseizoen. 

Aangezien op dat moment reeds veel bos was omgehakt door de Mexicaanse regering en de 

kanaalvormen gevuld waren met water waren deze zeer goed zichtbaar op de foto’s. Het water 

in de kanalen kleurde op de infraroodbeelden namelijk zwart en er was eveneens een verschil 

in kleur merkbaar tussen vegetatie in voormalige kanalen en erbuiten. 
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Het hoofdkanaal is iets langer dan 12 km en loopt vanaf de historische stad tot een punt in de 

Pik, een zuidwestelijk gelegen savanne. Het einde van het kanaal was in 1973 niet langer 

duidelijk zichtbaar op foto’s of terrein waardoor niet met zekerheid kan gezegd worden op 

welke manier het kanaal wordt beëindigd. Eén van de theorieën is dat het kanaal eindigt in 

een grotstructuur in de rotsen. Ook over het doel van het kanaal bestaat onenigheid. Sommige 

onderzoekers geloven dat het werd gebruikt voor het irrigeren van landbouwgrond, terwijl 

anderen beweren dat het de slotgracht van het fort vulde met water of dat het werd gebruikt 

om mensen en goederen te transporteren. De kanalen behoren tot het meest opmerkelijke en 

interessantste onderdeel van het hydrologisch systeem in Edzna, maar ze zijn niet het enige 

onderdeel. Zo werd er nog gebruik gemaakt van aguadas en slotgrachten. Aguadas zijn putten 

die ontstaan doordat grond wordt weggenomen voor de constructie van een huis. Deze putten 

vullen zich bij regenval met water. 

 

3.4 Concrete afbakening studiegebied 

 

Aangezien deze studie tot doel heeft het onderzoeken van het verband tussen de huidige 

situatie en een historische kartering, gebeurt de concrete afbakening van het studiegebied op 

basis van de historische kartering in kwestie. Zoals reeds vermeld is deze afkomstig van 

Matheny et al. (1983). Een correcte digitalisatie van deze kaarten is echter vereist om een 

adequate afbakening van het studiegebied mogelijk te maken. 

 

3.4.1 Digitalisering historische kaarten 

 

De historische kaarten werden één voor één ingescand en bijgeknipt zodat enkel het kaartveld 

overbleef. Vervolgens werd het programma Inkscape gebruikt om de kaartvelden aan elkaar te 

hangen. Hiervoor werd de hoogte en breedte van elk kaartveld vastgezet op 795 pixels. Het 

resultaat is een digitale versie van de papieren kaarten (Figuur 9).  
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Figuur 9: Historische kaart van Edzna 

Bron: Matheny et al. (1983), eigen verwerking 

 

Dit rasterbestand werd vervolgens ingeladen in QGIS voor de georeferentie. Hierbij werden 

de grondcontrolepunten (GCP) gebruikt uit Figuur 10. Deze werden bepaald op basis van de 

overeenkomst tussen Google Maps satellietbeelden van de site en de historische kaart. 
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Figuur 10: Satellietbeeld en grondcontrolepunten 

Bron: Google Maps  

 

De georeferentie wordt volgens twee methoden uitgevoerd: spline en Helmert. Bij de 

splinemethode wordt de kaart uitgerekt tot de fout op de grondcontrolepunten nul is. Hier 

komen dan ook grote vervormingen voor aan de randen. Bij de Helmertmethode, waarbij 

enkel herschaald, getransleerd en gedraaid wordt, zijn de fouten op de punten groter (zie 

Tabel 2), maar zijn de randvervormingen beperkt.  

 

Tabel 2: Nauwkeurigheidsrapport Helmert georeferentie 
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Het veldwerk van deze studie wordt gebaseerd op de gegeorefereerde kaart volgens de 

splinemethode aangezien het merendeel van de archeologisch rijke gebieden in het centrum 

van de kaart liggen. In deze zone zijn veel grondcontrolepunten bepaald en is er dus weinig 

vervorming van de kaart.  

 

3.4.2 Selectie zones 

 

De selectie van de op te meten gebieden gebeurt aan de hand van verschillende factoren. Als 

eerste wordt een zone opgemeten op vraag van INAH ten noorden van de site waar zich 

volgens de oude kaart enkele kanalen bevinden (Zone Antonio). Het bestaan van deze kanalen 

moet geverifieerd worden aangezien er in deze zone werken gepland zijn. Vervolgens worden 

zones gekozen waar volgens de oude kaart grote structuren of kanalen aanwezig zijn, maar die 

niet langer toegankelijk zijn door de dichte begroeiing (Zone Hechicera, Zone Inkom, Zone 

Cinco Pisos, Zone Fortaleza). Ook wordt een zone gemeten die op de kaart als unexplored is 

aangeduid (Zone Unexplored).  

 

Alle zones bevinden zich in de dichtbegroeide jungle. Hierdoor is een goede spreiding van de 

grondcontrolepunten moeilijk haalbaar. Daarom werden de zones zodanig uitgetekend dat ze 

overlappen. Op deze manier kunnen grondcontrolepunten in de overlappende delen voor 

meerdere zones gebruikt worden.  

 

De verschillende opgemeten zones worden op satellietbeelden van Google Maps voorgesteld 

in Figuur 11, Figuur 12 en Figuur 13. De kaart van Matheny et al. (1983) wordt met 50% 

transparantie over de achtergrond geplaatst in de laatste twee figuren.   
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Figuur 11: Opgemeten zones tijdens het veldwerk 

 

 

Figuur 12: Noordelijke zones 
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Figuur 13: Zuidelijke zone 

 

4. MATERIAAL 

 

4.1 Geodetisch 

 

Het bepalen van coördinaten gebeurt met een Trimble R8 en Trimble R10 global navigation 

satellite system (GNSS) toestel. De Trimble R8 wordt gebruikt als rover en de Trimble R10 

als basisstation. De nauwkeurigheden van de gebruikte methoden, real-time kinematic (RTK) 

en fast static, staan per toestel opgelijst in Tabel 3. 

 

Tabel 3: Nauwkeurigheden van de GNSS apparatuur 

  

Nauwkeurigheid 

  

Horizontaal Verticaal 

R8 RTK 8 mm + 1 ppm RMS 15 mm + 1 ppm RMS 

R10 
RTK 8 mm + 1 ppm RMS 15 mm + 1 ppm RMS 

Static en fast static 3 mm + 0,5 ppm RMS 5 mm + 0,5 ppm RMS 

Bron: www.trimble.com, 07/11/2016 
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4.2 Fotografisch 

 

Er worden luchtfoto’s genomen met drie types van camera’s: een camera met nabij-infrarode, 

groene en blauwe band (NGB), een RGB-camera en een warmtecamera. De eerste is de 

aangepaste Canon s110 (Figuur 14) waarbij de infraroodfilter van de camera werd verwijderd. 

Er werd gekozen voor dit type van camera door de lage aankoopprijs en het kleine gewicht 

dat door de UAV moet gedragen worden. Tijdens een crash van de UAV werd de NGB-

camera onherstelbaar beschadigd waardoor slechts van één zone NGB-beelden bestaan, 

namelijk Zone Antonio. Voor de specificaties van de camera wordt verwezen naar Tabel 4 en 

onderdeel 6.1.1.2. 

 

Figuur 14: Canon s110 

 

Tabel 4: Specificaties Canon s110 

Canon s110 

sensortype CMOS 

cameraresolutie 12 MP 

Diafragma f/2 - f/5,9 

ISO Auto, 80 - 12800 

Sluitertijd 15 - 1/2000 s 

Focusafstand 24 mm 

Sensorgrootte 24 mm x 36 mm 

Gewicht 198 g 

Bron: https://www.dpreview.com, 08/11/2016 

 

Als RGB camera wordt de Sony NEX 5R gebruikt (Tabel 5 en Figuur 15). Alle zones worden 

gefotografeerd met deze camera. Opnieuw was één van de redenen om voor dit type te kiezen 

het kleine gewicht van de camera (in vergelijking met een reflexcamera). Een tweede reden 

was de kwaliteit van de beelden door de kleine lensvervormingen.  
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Figuur 15: Sony NEX 5R 

 

Tabel 5: Specificaties Sony NEX 5R 

Sony NEX 5R 

sensortype CMOS 

cameraresolutie 16 MP 

Diafragma f/3,5-f/5,6 

ISO Auto, 100 - 25600 

Sluitertijd 30 - 1/4000 s 

Focusafstand 20 mm 

sensorgrootte 15,6 mm x 23,4 mm 

Gewicht 276 g 

Bron: https://www.dpreview.com, 08/11/2016 

 

De warmtecamera is van het merk FLIR One (Tabel 6 en Figuur 16) en wordt aangesloten op 

een Samsung Galaxy J3 smartphone.  

 

 

Figuur 16: FLIR One 3 
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Tabel 6: Specificaties FLIR One 3 

FLIR One 3 

Temperatuur range -20° tot 120°C 

Gewicht 29 gram 

RGB-camera VGA 

Bron: http://www.flir.com/flirone/android/, 19/04/2017 

 

Op de NGB-camera wordt de Canon Hack Development Kit geïnstalleerd. Deze software doet 

de camera foto’s nemen over een bepaald tijdsinterval. Op de RGB-camera wordt hiervoor de 

timelaps app gebruikt. In dit onderzoek is het interval zo klein mogelijk, namelijk twee 

seconden. Via de FLIR One app kan geen tijdsinterval ingesteld worden voor het nemen van 

foto’s. Om dit mogelijk te maken werd de Hiro Macro app geïnstalleerd die aanrakingen op 

het touchscreen van de smartphone kan opnemen en afspelen. Zo wordt het drukken op de 

camerasluiter opgenomen en afgespeeld met een interval van 2 seconden. Om deze app te 

gebruiken moeten systeemrechten verkregen worden. Dit gebeurt door het rooten van de 

smartphone via de app SuperSU. 

 

4.3 Unmanned Aerial Vehicle 

 

Aangezien het studiegebied in dichtbegroeide jungle gesitueerd is, zijn er weinig geschikte 

opstijg- en landingsplaatsen beschikbaar. Daarom werd geopteerd voor kleinere zesmotorige 

UAV’s die geen landingsbaan nodig hebben. Voor de vluchten van de eerste veldcampagne 

wordt gebruik gemaakt van een 540H Hexa Flyer (Figuur 17). Voor de specificaties wordt 

verwezen naar Tabel 7. De tweede veldcampagne wordt uitgevoerd aan de hand van de DJI 

F550 (Tabel 8 en Figuur 18: DJI F550Figuur 18). Het verschil tussen beide modellen is dat de 

DJI een langere  maximale vliegtijd heeft (+ 50%) doordat deze over krachtigere batterijen en 

efficiëntere motoren beschikt. Het nadeel van deze kleinere modellen in vergelijking met een 

fixed wing model is dat de vliegtijd en dus de vlieghoogte aanzienlijk lager zijn en er dus meer 

vluchten moeten uitgevoerd worden om hetzelfde gebied te bedekken. Op het terrein is dit 

echter niet als nadeel ondervonden aangezien na elke (korte) vlucht de datakwaliteit kon 

gecontroleerd worden en zo nodig instellingen konden aangepast worden. Dit was vooral 

nodig indien de weersomstandigheden veranderden tijdens de vlucht. Een tweede voordeel 

van de 540H Hexa Flyer en de DJI F550 is dat de gebruiker de UAV zelf kan assembleren en 

herstellen bij schade. Zo is de 540H Hexa Flyer op de tweede dag van de meetcampagne 



 

28 

 

neergestort waardoor een nieuw exemplaar moest opgebouwd worden met reservestukken. De 

vluchtroutes worden uitgetekend in QGIS en geprogrammeerd met Ground Station 4.0.11 en 

Mission planner voor respectievelijk de Hexa Flyer en de DJI.  

 

 

Figuur 17: 540H Hexa Flyer 

 

Tabel 7: 540H Hexa Flyer specificities 

540H Hexa Flyer 

Gewicht (zonder batterijen en camera) 1150 g 

Maximum gewicht 2500 g 

Diameter 540 mm 

Hoogte 323 mm 

Batterijen 2 x (4 Ah, 12,8 V) 

Flight controller Naza-M V2 met GPS 

Bron: http://www.gauimrt.com, 08/11/2016 

 

 

Figuur 18: DJI F550 
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Tabel 8: DJI F550 specificaties 

DJI F550 

Maximum gewicht 2400 g 

Diameter 550 mm 

Batterijen 2 x (4 Ah, 16,8 V) 

Flight controller Pixhawk met GPS 

Bron: http://www.dji.com/flame-wheel-arf/, 19/04/2017 

 

5. GNSS-METINGEN VOOR GEOREFEREREN VAN ERFGOED MODELLEN  

 

5.1 Dataverwerving  

 

5.1.1 Methode 

 

Om de luchtfoto’s te oriënteren moeten GCP’s in het studiegebied aangebracht worden 

waarvan de coördinaten gekend zijn. Deze GCP’s worden gemaakt met witte handdoeken en 

zwarte of donkerblauwe verf. Met nagels worden ze vastgemaakt in de grond zodat ze 

gedurende de hele campagne niet bewegen en zo nodig opnieuw kunnen ingemeten worden 

(Figuur 19). 

 

 

Figuur 19: Plaatsen van de GCP’s 

 

Voor een optimale georeferentie moeten de GCP’s zo goed mogelijk verspreid worden in het 

studiegebied.  Zoals aangehaald in deel 3.4.2 wordt dit door de dichte begroeiing bemoeilijkt. 

Om de georeferentie bij de verwerking te kunnen optimaliseren werden de zones zodanig 

gekozen dat ze overlappen met elkaar. Op die manier kunnen in een model met onvoldoende 
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gespreide grondcontrolepunten de GCP’s gebruikt worden van een overlappende zone. De 

spreiding van de GCP’s in de verschillende zones wordt in Figuur 20 getoond. Zone Fortaleza 

staat niet op deze kaart weergegeven omdat in deze zone geen grondcontrolepunten liggen. 

Dit was door de dichte begroeiing en de vele wateroppervlakken niet mogelijk.  

 

 

Figuur 20: Spreiding GCP’s en bijhorende base stations 

 

Na het plaatsen van de GCP’s worden deze punten opgemeten met GNSS. Dit gebeurt met 

een Trimble R10 die als basisstation (base station, base) wordt ingesteld en een Trimble R8 

die als rover wordt gebruikt. Eerst wordt een basisstation opgesteld op een centraal punt in de 

zone. Deze meet zijn positie gedurende minstens drie uur. Deze meting gebeurt op basis van 

SBAS, zonder correcties van de satellietsignalen en dus met een lage nauwkeurigheid van 

maximum 5 m. Van de tijdens deze logging bepaalde posities wordt een gemiddelde 

berekend. Zo is een nauwkeurige positie van de base gekend (fast static methode).  

 

Vervolgens worden de GCP’s ingemeten met behulp van  de real-time kinematic methode. 

Hierbij gebruikt de base zijn eerder bepaalde positie om de fout te bepalen op de 

satellietsignalen. Er kunnen namelijk correcties berekend worden door de werkelijke positie te 

vergelijken met foutieve posities die de base ontvangt van de satellieten. Deze correcties 

worden via radioverbinding doorgestuurd naar de rover zodat deze onmiddellijk, in real-time, 
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de nauwkeurige coördinaat van de GCP’s kan meten. Wanneer de radioverbinding met de 

base wegvalt, wordt overgeschakeld naar post-processing kinematic (PPK). Hierbij worden de 

coördinaten van de GCP’s in post-processing berekend door de correctie toe te passen die 

gemeten werd op hetzelfde tijdstip als de coördinaat van de GCP’s. 

 

Om zo efficiënt mogelijk te werken wordt tijdens het veldwerk deze methode echter niet strikt 

gevolgd. De fast static methode wordt tegelijk met de kinematic methode uitgevoerd. Dit 

betekent dat de logging van de base tegelijk wordt uitgevoerd met de metingen van de rover. 

De correcties worden dan ook bepaald ten opzichte van een foutieve positie in plaats van de 

werkelijke positie. In post-processing wordt de volledige meting dan verschoven op basis van 

het verschil tussen de foutieve base-positie en het gemiddelde van de logging. Deze maatregel 

wordt genomen omdat er geen tijd is om op de gemiddelde positie van de logging te wachten 

om de metingen te verrichten en heeft geen invloed op de nauwkeurigheid van de meting. De 

coördinaten worden opgemeten in UTM 15N en met datum ETRS89. 

 

5.1.2 Resultaat 

 

Het resultaat van de topografische metingen zijn de loggings van de base en de gemeten 

coördinaten in RTK of PPK. 

 

5.2 Dataverwerking 

 

5.2.1 Methode 

 

De posities die bepaald worden tijdens het loggen van het basisstation werden gebruikt om 

een gemiddelde te bereken met behulp van de RTX-PP-webservice van Trimble Business 

Centre. De foutieve base coördinaat, die gebruikt werd voor het doorsturen van correcties, 

wordt dan in post-processing vervangen door het gemiddelde van de logging. Na het 

importeren van deze juiste coördinaat wordt de volledige meting verschoven volgens de 

nieuwe base-positie. Als laatste stap moeten de correcties toegepast worden op de punten die 

met PPK werden ingemeten. Deze verwerking gebeurt door Allterra Belux in Trimble 

Business Centre.  
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5.2.2 Resultaat 

 

De topografische data worden verwerkt tot een coördinatenlijst van de verschillende GCP’s 

(Bijlage 8). 

 

5.3 Discussie 

 

De geodetische metingen zijn heel efficiënt verlopen. Het UTM-coördinatensysteem is 

universeel en kan over de hele wereld gebruikt worden. Om deze methode op een andere site, 

in een ander land uit te voeren hoeft dus enkel de UTM-zone van dit gebied bepaald te 

worden. De nauwkeurigheid van de meetmethoden (zie Tabel 3) is zeer goed waardoor deze 

metingen voor toepassingen kunnen gebruikt worden waar een hoge precisie vereist is, zoals 

het georefereren van orthofoto’s of het topografisch opmeten van de site. Hier moet echter 

wel opgemerkt worden dat de uiteindelijke nauwkeurigheid van de modellen vooral afhangt 

van het nauwkeurig aanduiden van de targets op de foto’s. In onderdeel 6.2.1 zal duidelijk 

worden dat de nauwkeurigheid van de georeferentie beter kan. Dit kan veroorzaakt worden 

door het inzakken van de targets ter hoogte van de ingeslagen nagel in het centrum. Bij de 

materiaalkeuze van de targets moet dan ook de afweging gemaakt worden tussen de kostprijs 

en de duurzaamheid van het materiaal. In plaats van handdoeken kan bijvoorbeeld geopteerd 

worden voor harde materialen zoals plastiek.  

 

De keuze om de RTK-metingen en de logging van de base tegelijk uit te voeren, heeft veel 

tijd gespaard tijdens het veldwerk. Op die manier moest namelijk niet gewacht worden op de 

verwerking van de base-data om te meten met de rover. Een nadeel is dat de verwerking van 

de geodetische data ingewikkelder wordt doordat niet enkel een gemiddelde van de logging 

moet bepaald worden, maar ook post-processing van de coördinaten nodig is. De extra tijd die 

nodig was voor de verwerking was echter veel kleiner dan de bespaarde tijd bij de meting. 

Aangezien geen licentie van Trimble Business Centre beschikbaar was, werd de verwerking 

uitgevoerd door Allterra BeLux. Voor toekomstig gebruik van deze methode wordt 

aangeraden om een licentie aan te schaffen voor dergelijke topografische software met post-

processing mogelijkheden. Dit opdat de juistheid van de data onmiddellijk kan nagegaan 

worden. Deze licenties en de twee GNSS-toestellen zijn echter niet goedkoop waardoor dit 

een pijnpunt kan zijn bij het gebruik van de methode in ontwikkelingslanden.  
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Het grootste probleem bij deze methode was niet de meting of de verwerking, maar de 

plaatsing van de GCP’s. In de bossen konden namelijk geen GCP’s geplaatst worden omdat 

deze niet zichtbaar waren op de foto’s van de UAV. Langs de wegen en toegangspaden 

konden wel GCP’s geplaatst worden, maar ze konden dikwijls onvoldoende verspreid worden. 

Deze methode is dus enkel geschikt voor onderzoek waarin de zones dicht genoeg liggen bij 

open plaatsen zoals wegen, weides, de site zelf, etc. Voor onderzoek van dichte bossen moet 

op een andere manier geodetische informatie verzameld worden, bijvoorbeeld door het 

geotaggen van foto’s met een on board RTK-GNSS. Dit kan verder onderzocht worden. 

 

6. 3D-MODELEREN VAN BEBOST ARCHEOLOGISCH GEBIED 

 

6.1 Dataverwerving 

 

6.1.1 Methode 

 

6.1.1.1 Vluchtplanning 

Na de inspectie van de doelgebieden moet een vlieghoogte gekozen worden op basis van de 

gewenste grondbreedte (GB) en Ground Sampling Distance (GSD). De formule voor de 

grondbreedte berekent de breedte die door één foto op de grond bedekt wordt: 

𝐺𝐵 =
𝐻 ∗ 𝑑

𝑓
 

Met: H vlieghoogte 

 d sensorbreedte 

 f focuslengte 

 

De grondlengte kan analoog berekend worden door de sensorbreedte te vervangen door de 

sensorlengte. Een tweede formule die in rekening moet gebracht worden is die van de GSD of 

de werkelijke breedte in mm van één pixel: 

𝐺𝑆𝐷 =
𝐻 ∗ 𝑑

𝑓 ∗ 𝐷
 

Met: H vlieghoogte 

 d sensorbreedte 

 f focuslengte 

 D pixelbreedte van een foto 
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Wanneer de vlieghoogte gekozen is en de bijhorende GB bepaald, worden vlieglijnen 

getekend in QGIS. Er wordt beslist om de UAV twee lijnen per vlucht te laten vliegen. De 

coördinaten van de eindpunten van deze lijnen worden geëxporteerd uit QGIS en in Ground 

Station of Mission planner ingevoerd om de UAV automatisch te laten vliegen. Enkel de 

landing gebeurt manueel. Net voor het opstijgen wordt de camera aangezet en de timelapse 

geactiveerd door één foto te nemen. Gedurende de hele vlucht worden de instellingen van de 

eerste foto behouden. Wanneer de weersomstandigheden veranderden tijdens de vlucht 

leverde dit soms problemen op door onderbelichte of overbelichte foto’s.  

 

6.1.1.2 NGB 

Er wordt gekozen voor een vlieghoogte van 60 m om het aantal vluchten te beperken tot 

maximaal acht per zone, maar toch de GSD onder 3 cm te houden. De parameters van de 

NGB camera bij deze instellingen staan in Tabel 9 waarbij de GB, GL en GSD werden 

berekend volgens de formules in 6.1.1.1. 

 

Tabel 9: Parameters NGB camera en vluchten 

Focusafstand f (mm) 24 

Sensorlengte l (mm) 24 

Sensorbreedte d (mm) 36 

Breedte van een foto D (pixels) 4000 

Lengte van een foto L (pixels) 3000 

Vlieghoogte H (m) 60 

Foto interval (s) 2 

Vliegsnelheid (m/s) 5 

Grondbreedte GB (m) 90 

Grondlengte GL (m) 60 

Ground Sampling Distance GSD (mm) 22,5 

Overlap binnen vlieglijnen 50 m, 83% 

Overlap tussen vlieglijnen 27 m, 30% 

Bron: https://www.dpreview.com, 14/11/2016 
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Met deze camera bevestigd aan de 540H Hexa Flyer werd gevlogen in Zone Antonio. De 

parameters van de foto’s op de verschillende vluchten staan in Tabel 10 en de vluchten 

worden gevisualiseerd op Figuur 21. Deze parameters werden vastgelegd voor de hele vlucht 

bij het nemen van de eerste foto. 

 

Op het laatste punt van de laatste vlucht is de UAV echter neergestort, waarschijnlijk door een 

slecht functionerende motor of electronic speed controller. De UAV werd teruggevonden in 

de jungle, maar bevond zich in een poel. De NGB-camera was onherroepelijk beschadigd 

waardoor slechts één zone met deze sensor is gefotografeerd. Daarom werden alle volgende 

vluchten van de eerste veldcampagne met de RGB-camera uitgevoerd. 

 

Tabel 10: Parameters NGB vluchten 

Zone Antonio - 10 vluchten 

Datum 05/10/2016 - 06/10/2016 

Sluitertijd 1/1000 

Diafragma f/2 - f/2,8 

ISO 80 - 200 

Resolutie 4000 x 3000 

 

 

Figuur 21: Vluchten Zone Antonio 
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6.1.1.3 RGB 

De parameters van de RGB-camera en de vluchten met de 540H Hexa Flyer staan in Tabel 11. 

Opnieuw werden de formules in 6.1.1.1 gebruikt voor de berekening van GB, GL en GSD. 

 

Tabel 11: Parameters RGB camera en vluchten 

Focusafstand f (mm) 20 

Sensorlengte l (mm) 15,6 

Sensorbreedte d (mm) 23,4 

Breedte van een foto D (pixels) 4912 

Lengte van een foto L (pixels) 3264 

Vlieghoogte H (m) 90 

Foto interval (s) 2 

Vliegsnelheid (m/s) 5 

Grondbreedte GB (m) 105,3 

Grondlengte GL (m) 70,2 

Ground Sampling Distance GSD (mm) 21,44 

Overlap binnen vlieglijnen 60 m, 85% 

Overlap tussen vlieglijnen 31,5 m, 30% 

Bron: https://www.dpreview.com, 14/11/2016 

 

Om het risico op een tweede crash te beperken, wordt gekozen om het aantal vluchten te 

beperken door een vlieghoogte van 90 m te hanteren. Als eerste zone wordt er gevlogen rond 

la Vieja Hechicera op de site van Edzna. Vervolgens wordt er gevlogen in Zone Unexplored 

en de zone aan de inkom van de site. Het deel van Zone Antonio dat door INAH werd 

gevraagd, wordt met de RGB-camera nogmaals gevlogen. Daarnaast vinden er bijkomende 

vluchten plaats, namelijk 20, 21 en 22, omdat Agisoft PhotoScan bepaalde foto’s niet kon 

aligneren. De laatste vluchten worden gedaan achter de tempel van Cinco Pisos en in het 

gebied van de Fortaleza. Voor de parameters van al deze vluchten wordt verwezen naar Tabel 

12 en voor de visualisatie van de vlieglijnen naar Bijlage 1 tot Bijlage 7. 
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Tabel 12: Parameters RGB vluchten 

  Zone Hechicera Zone Unexplored Zone Inkom 

Datum 08/10/2016 09/10/2016 – 10/10/2016 10/10/2016 - 11/10/2016 

Aantal vluchten 4 9 5 

Sluitertijd 1/1000 1/500 - 1/1000 1/1000 

Diafragma f/9 - f/16 f/6,3 - f/16 f/5,6 - f/16 

ISO 1600 400 - 1600 1600 

Resolutie 4912 x 3264 4912 x 3264 4912 x 3264 

  Zone Antonio  Zone Cincopisos  Zone Fortaleza  

Datum 11/10/2016 - 12/10/2016 12/10/2016 12/10/2016 

Aantal vluchten 5 4 4 

Sluitertijd 1/500 1/500 1/500 

Diafragma f/4 - f/14 f/11 - f/14 f/14 - f/16 

ISO 100 - 1600 800 - 1600 1600 

Resolutie 4912 x 3264 4912 x 3264 4912 x 3264 

 

6.1.2 Resultaat 

 

Het resultaat van de dataverwerving op terrein zijn zes sets van foto’s:  

- één set NGB-beelden van Zone Antonio 

- vijf sets RGB-beelden van Zone Antonio, Zone Cincopisos, Zone Fortaleza, Zone Hechicera 

en Zone Inkom 

 

6.2 dataverwerking 

 

6.2.1 Methode 

 

Na het uitvoeren van de vluchten worden de foto’s opgedeeld per vlieglijn. Deze lijnen 

worden per zone in Agisoft PhotoScan geladen. De eerste stap in de verwerking is het 

maskeren van objecten die niet in het model mogen opgenomen worden zoals auto’s. De 

tweede stap is het aligneren waarbij wordt gezocht naar overeenkomstige punten op de foto’s. 

Op basis van deze punten worden de posities van de camera’s berekend en wordt er een 

puntenwolk (sparse point cloud) gevormd. De meeste modellen worden op medium kwaliteit 

verwerkt om de alignering binnen een werkbaar tijdskader te kunnen uitvoeren. In bepaalde 
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probleemzones slaagde de software er echter niet in om de foto’s te koppelen. Dit werd 

opgelost door deze subset van foto’s op high te verwerken en de verschillende stukken of 

chunks vervolgens samen te voegen. Slechts één zone kon niet volledig gealigneerd worden 

via deze werkwijze: Zone Inkom. Op Figuur 22 is te zien dat de lijnen van vlucht 15 niet 

konden gealigneerd worden aan de andere vluchten. Bij de NGB-beelden van Zone Antonio 

konden acht foto’s niet gealigneerd worden met de rest.  

 

 

Figuur 22: Probleem bij alignering van Zone Inkom 

 

In de tweede stap wordt de puntenwolk gegeorefereerd aan de hand van de 

grondcontrolepunten. Deze coördinaten worden geïmporteerd in Agisoft Photoscan en de 

GCP’s worden aangeduid op elke foto waar deze zichtbaar zijn. Op sommige foto’s waren de 

GCP’s vervormd doordat de foto wazig was en op andere foto’s zijn de GCP’s bedekt door 

het bladerdek (Figuur 23). Dit bemoeilijkte het nauwkeurig aanduiden.  

 

 

Figuur 23: Moeilijkheden bij het aanduiden van de GCP 
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Aangezien de mogelijke locaties voor GCP’s beperkt waren, worden er bij verschillende 

zones overlappende GCP’s gebruikt van een andere zone. Bij Zone Antonio wordt bij de 

RGB-beelden zelfs een vlucht van Zone Inkom toegevoegd om een extra target te 

introduceren wat tot een betere spreiding leidt (Figuur 24).  

 

 

Figuur 24: Overlap tussen Zone Antonio RGB en Zone Inkom 

 

Bij de georeferentie ondergaat het model een transformatie aan de hand van zeven parameters: 

drie translatieparameters, drie rotatieparameters en één schaalfactor. Deze stap corrigeert de 

lineaire fouten, maar er kunnen eveneens niet-lineaire fouten ontstaan door verschillende 

factoren zoals overlap en vorm van het object. Deze niet-lineaire fouten worden 

geminimaliseerd door het aanpassen van geschatte coördinaten en cameraparameters waarbij 

de som van de herprojectiefout en de aligneringsfout van de referentiecoördinaten wordt 

verkleind tot een minimum. Na deze optimalisatie hebben de modellen een nauwkeurigheid 

van 0 tot 14 cm (Tabel 13). Hier moet opgemerkt worden dat Agisoft Photoscan, bij de 

optimalisatie van de GCP’s, het model uitrekt tot de fout op deze punten minimaal is. Als er 

weinig GCP’s zijn (zoals bij Zone Antonio RGB, Zone Inkom en Zone Cincopisos) kan deze 

fout zelfs nul worden, maar dit geeft een vertekend beeld van de nauwkeurigheid. Hier wordt 

nogmaals het belang van voldoende GCP’s in het model geïllustreerd. Zone Antonio NGB 

heeft een grote fout van 14 cm. Dit is vermoedelijk veroorzaakt doordat de NGB-camera soms 

wazige foto’s maakte. Bovendien gaat het middelpunt van de GCP-stof telkens naar beneden 
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door de nagel die in dit punt geslagen wordt. Dit kan eveneens een fout van enkele 

centimeters veroorzaken. De behaalde nauwkeurigheid is echter voldoende voor het opsporen 

van archeologische artefacten. Het verbeteren van deze nauwkeurigheid kan een onderwerp 

vormen voor verder onderzoek. 

 

In de volgende stappen wordt achtereenvolgens een dense point cloud, mesh, texture, 

orthofoto en DEM gegenereerd. Voor de instellingen van deze bewerkingen wordt verwezen 

naar Tabel 14.  

 

Tabel 13: Nauwkeurigheden georeferentie 

Zone Antonio NGB  Zone Hechicera 

Target RMS (m)  Target RMS (m) 

x y z Totaal  x y z Totaal 

1 -0,005 0,004 0,000 0,007  1 0,055 -0,013 -0,002 -0,053 

2 0,000 0,000 0,000 0,000  2 0,053 -0,036 -0,021 0,034 

3 0,000 0,000 0,000 0,000  3 7,683 5,005 1,358 5,669 

4 0,011 -0,011 -0,001 0,015  4 0,090 0,053 0,043 0,057 

5 -0,045 -0,021 -0,008 0,051  5 0,031 -0,005 -0,022 -0,021 

6 -0,008 0,020 0,006 0,022  6 0,037 0,024 0,025 -0,012 

0H -0,122 0,188 -0,071 0,235  7 0,029 -0,025 -0,016 0,000 

1H -0,104 0,004 -0,077 0,129  8 0,018 0,015 0,002 0,010 

2H 0,259 -0,178 0,158 0,352  5A 0,017 -0,010 -0,013 -0,006 

3H 0,012 -0,002 0,025 0,028  10 0,008 -0,004 0,002 -0,006 

Totaal 0,097 0,083 0,061 0,141  Totaal 0,044 0,026 0,021 0,030 

           
Zone Antonio RGB  Zone Inkom 

Target RMS (m)  Target RMS (m) 

x y z Totaal  x y z Totaal 

1 0,000 0,000 0,000 0,000  1 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 0,000 0,000 0,000 0,000  2 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 0,000 0,000 0,000 0,000  3A 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 0,000 0,000 0,000 0,000  Totaal 0,000 0,000 0,000 0,000 

Totaal 0,000 0,000 0,000 0,000       
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      Zone Unexplored 

Zone Cincopisos  Target RMS (m) 

Target RMS (m)  x y z Totaal 

x y z Totaal  1 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 0,000 0,000 0,000 0,000  2 0,151 0,022 -0,090 0,119 

2I 0,000 0,000 0,000 0,000  3 0,123 0,021 0,109 -0,054 

3I 0,000 0,000 0,000 0,000  4 0,125 -0,074 -0,077 -0,067 

Totaal 0,000 0,000 0,000 0,000  6 0,072 0,034 0,063 0,009 

      Totaal 0,108 0,039 0,077 0,066 

 

Tabel 14: Parameters fotomodellering 

Dense cloud Mesh Texture Orthofoto 

Quality: medium Quality: medium 
Texture mapping: 

generic 
Color correction 

Depth filtering: 

agressive 

Surface type: heigth 

field 

Texture blending: 

mosaic 
Pixel size: 0,02144 m 

 

6.2.2 Resultaat 

 

Voor de resulterende orthofoto’s en DEM’s wordt verwezen naar Bijlage 9 tot Bijlage 20. 

Hierbij wordt opgemerkt dat bij het DEM van Zone Unexplored een vermoedelijk foutief 

reliëf is gegenereerd ter hoogte van target 1 (Figuur 25). De fout op dit target is tot nul herleid 

(zie Tabel 13) wat tot een globaal foutenminimum zal leiden, maar tegelijk voor een 

vertekening van het reliëf. Om deze fouten te vermijden of te corrigeren moet de software 

aangepast worden opdat interventies van de gebruiker mogelijk worden bij de optimalisatie.  

 

 

Figuur 25: Foutief reliëf in Zone Unexplored 
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6.3 discussie 

 

Bij de vluchtplanning werd er verzocht door INAH om naast de zelf geselecteerde zones 

eveneens onderzoek te verrichten ter hoogte van Zone Antonio. Dit omdat het gebied zou 

omgevormd worden tot een kampeerplaats door projectontwikkelaars. Het principe dat door 

Bersani et al. (2015) werd aangehaald, is hier dus ook van toepassing: de erfenis van het 

verleden wordt vaak beschouwd als een obstakel voor de ontwikkeling in de toekomst.  

 

Het gebruikte type UAV was ideaal voor het vliegen van de kleine zones. Zoals reeds vermeld 

werd er namelijk tussen de vluchten door op het terrein reeds kwaliteitscontrole van de foto’s 

gedaan. Dit was noodzakelijk aangezien de hele timelaps werd getrokken met dezelfde 

instellingen van de eerste foto. Vooral wanneer de weersomstandigheden veranderden tijdens 

de vlucht leverde dit aanzienlijke problemen op. Door bewolking tijdens een aantal vluchten 

zijn hier onderbelichte foto’s genomen. Dit effect is ook zichtbaar op de orthofoto wat een 

vertekend beeld van de kleuren geeft. Op momenten met zeer wisselvallig weer kan deze 

methode dus problemen opleveren. Om dit te vermijden is er nood aan een systeem waar de 

fotoparameters automatisch aangepast worden tijdens de timelaps.  

 

De alignering van de foto’s in Agisoft Photoscan verliep heel moeizaam. De rekentijd 

bedroeg meer dan 36 uur voor de meeste modellen waarna het resultaat dikwijls niet naar 

wens was. De fotomodellering wordt binnen cultureel erfgoed dan ook vooral gebruikt om 

archeologische voorwerpen te modelleren (zie 2.2.3). Hiervoor is het programma duidelijk 

beter geschikt dan voor het vinden van overeenkomstige punten op foto’s van bossen. Om dit 

probleem op te lossen zou er een softwarepakket moeten ontwikkeld worden, gespecialiseerd 

in modelleren van begroeide oppervlakken. Ook kan onderzoek gedaan worden naar welke 

soort begroeiing het best aligneert, bijvoorbeeld gras, braakliggende grond, bomen etc. 

 

Een volgend probleempunt in de 3D-modellering is de nauwkeurigheid van de georeferentie. 

Wanneer er te weinig GCP’s zijn, is deze fout gelijk aan nul doordat het model wordt 

uitgerekt tot het perfect op deze punten past. Hierdoor is er geen kennis van de fout op de 

andere punten van het model. Wanneer er wel genoeg GCP’s zijn, maar deze niet voldoende 

geometrisch verdeeld zijn over het model, wordt er enkel in één richting getrokken (bv. Zone 

Antonio). Bovendien kunnen grote fouten in de georeferentie ontstaan bij het aanduiden van 

de targets op de foto’s. Soms worden deze bedekt door de boomkruinen of zijn de vierkanten 



 

43 

 

vervormd op wazige foto’s. Ook het materiaal van de GCP’s kan voor fouten zorgen als het 

middelpunt niet nauwkeurig kan bepaald worden. Al deze foutenbronnen doen de vraag rijzen 

naar een alternatief voor de georeferentie. Zoals reeds vermeld in 5.3 kan het geotaggen van 

beelden een oplossing zijn.  

 

7. ARCHEOLOGISCHE STRUCTUREN WAARNEMEN OP VEGETATIE-INDICES 

 

7.1 Methode  

 

Op de verschillende banden van de orthofoto’s worden bewerkingen uitgevoerd om vegetatie-

indices te berekenen (zie 2.2.2.2). Op de RGB-beelden worden volgende formules uit Meyer 

en Camargo Neto (2008) en Gitelson et al. (2002) toegepast: 

 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 (𝐸𝑥𝐺) =
2 ∗ 𝐺

255⁄ − 𝑅
255⁄ − 𝐵

255⁄

𝑅
255⁄ + 𝐺

255⁄ + 𝐵
255⁄

 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑁𝐷𝐼) =
𝐺 − 𝑅

𝐺 + 𝑅
 

𝑉𝐴𝑅𝐼𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛 =
𝐺 − 𝑅

𝐺 + 𝑅 − 𝐵
 

𝑔 − 𝑏

𝑟 − 𝑔
  

Met:   

𝑟 − 𝑔 =
𝑅 255⁄

𝑅
255⁄ + 𝐺

255⁄ + 𝐵
255⁄

−
𝐺 255⁄

𝑅
255⁄ + 𝐺

255⁄ + 𝐵
255⁄

 

𝑔 − 𝑏 =
𝐺 255⁄

𝑅
255⁄ + 𝐺

255⁄ + 𝐵
255⁄

−
𝐵 255⁄

𝑅
255⁄ + 𝐺

255⁄ + 𝐵
255⁄

 

 

Met de nabij-infrarode band van Zone Antonio kunnen volgende combinaties gemaakt 

worden volgens Sripada et al. (2006): 

 

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐷𝑉𝐼) = 𝑁𝐼𝑅 − 𝑅 

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐺𝐷𝑉𝐼) = 𝑁𝐼𝑅 − 𝐺 

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼) =
𝑁𝐼𝑅 − 𝐺

𝑁𝐼𝑅 + 𝐺
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𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 (𝑁𝐺) =
𝐺

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅 + 𝐺
 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑅𝑒𝑑 (𝑁𝑅) =
𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅 + 𝐺
 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑁𝑒𝑎𝑟 − 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑 (𝑁𝑁𝐼𝑅) =
𝑁𝐼𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅 + 𝐺
 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑅𝑉𝐼) =
𝑁𝐼𝑅

𝑅
 

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝐺𝑅𝑉𝐼) =
𝑁𝐼𝑅

𝐺
 

𝑆𝑜𝑖𝑙 𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑆𝐴𝑉𝐼) =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅 + 1
∗ 2 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅
 

 

7.2 Resultaat 

 

Alle berekende vegetatie-indices worden toegevoegd in Bijlage 21 tot Bijlage 28. Uit een 

visuele evaluatie kan opgemerkt worden dat de ExG, NDI en VARIg onderling veel 

gelijkenissen vertonen en dat de g-b/r-g een ander patroon weergeeft. De opvallendste 

verschillen worden in onderstaande tabel weergegeven, telkens met een voorbeeld ter 

illustratie. In de linker kolom zijn alle voorbeelden afkomstig van de ExG, aangezien het 

verschil tussen ExG en g-b/r-g het duidelijkst is.  
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Tabel 15: Vergelijking RGB vegetatie-indices 
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Er kan geconcludeerd worden dat de keuze van een RGB-vegetatie-index afhankelijk is van 

de analyse en opdracht. Zo kunnen bijvoorbeeld de verschillende gewassen beter onderzocht 

worden aan de hand van een ExG, NDI of VARIg terwijl begroeide tempelconstructies beter 

zichtbaar zijn in de g-b/r-g. Voor verdere analyses wordt dan ook gebruik gemaakt van de g-

b/r-g.  

 

Bij de indices waarin de nabij-infrarode band gebruikt werd, zijn minder grote verschillen 

merkbaar. Alle indices geven hetzelfde patroon, al dan niet met een ander contrast. Enkel bij 

de NG zijn de kanalen niet zichtbaar, deze index is dan ook niet bruikbaar voor deze 

toepassing. Hier moet wel opgemerkt worden dat door het defect aan de NGB-camera enkel 

NIR-beelden beschikbaar zijn van het kanaalgedeelte en niet van een zone waar tempels 

begraven zijn. Voor verdere analyses wordt de NDVI gebruikt. 

 

Vervolgens worden de gekozen VI’s en DEM’s visueel onderzocht op overeenkomstige 

patronen met de historische kaart. De zichtbaarheid van archeologische structuren op de 

beelden hangt af van tal van factoren zoals soort begroeiing, reliëf en vochtigheid waardoor 

zowel de VI als het DEM van belang kunnen zijn. In onderstaande figuren wordt een 

samenvatting gegeven van de zones waarin patronen gevonden worden die visueel 

overeenkomen met elementen op de historische kaart. Deze drie zones worden verder 

onderzocht in de volgende onderzoeksvraag.  

 

 

Figuur 26: Visuele patronen Zone Cincopisos 
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Figuur 27: Visuele patronen Zone Inkom 

 

 

Figuur 28: Visuele patronen Zone Antonio 
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7.3 Terreincontrole 

 

Na het berekenen van de VI’s werd een kwalitatieve terreincontrole gedaan van enkele 

resultaten, namelijk tempel 1 en 2 van Zone Inkom en kanaal 2 van Zone Antonio (voor de 

ligging van deze structuren wordt verwezen naar Figuur 38 en Figuur 46). Alle drie de 

structuren waren visueel waarneembaar in het landschap. Onderstaande terreinfoto’s 

illustreren dit. 

 

 

Figuur 29: Terreincontrole Zone Inkom, tempel 1 

 

 

Figuur 30: Terreincontrole Zone Inkom, tempel 2 
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Figuur 31: Terreincontrole Zone Antonio, kanaal 2 

 

7.4 Discussie 

 

Verschillende bronnen benadrukken de voordelen van kleurindices (zie 2.2.2.2). Ook in dit 

onderzoek zijn kleurindices zeer nuttig gebleken. Jammer genoeg kan de vergelijking met de 

NIR-indices enkel gemaakt worden in Zone Antonio door de crash van de UAV. In deze zone 

bevinden zich enkel kanalen dus er kunnen geen conclusies gemaakt worden over NIR-

indices voor het opsporen van tempels. Wat de kanalen betreft kan opgemerkt worden dat de 

meeste kleurindices dezelfde structuren tonen als de NIR-indices. Ook tempels kunnen 

waargenomen worden op de kleurindices. Op het ene type index, namelijk de g-b/r-g, 

weliswaar duidelijker dan op de andere. Er kan dus geconcludeerd worden dat de NGB-

camera voor dit onderzoek niet noodzakelijk was. Casadesus et al. (2007) benadrukken de 

grote kost van een camera met NIR-band. Wanneer deze niet wordt opgenomen in de 

resulterende methode brengt dit dus een grote besparing met zich mee. Het gebruik van een 

gewone RGB-camera verlaagt de drempel voor ontwikkelingslanden om deze methode toe te 

passen. Er moet echter benadrukt worden dat deze conclusies (en resulterende methode) enkel 

kan gebruikt worden in gelijkaardige, beboste gebieden voor het opsporen van gelijkaardige 

structuren. Ook werden de foto’s tijdens het regenseizoen genomen waardoor de meeste 

kanaalvormen gevuld waren met water. Toekomstig onderzoek kan bestaan uit een 

diepgaande vergelijking tussen RGB en NGB resultaten van verschillende gebieden, tussen 

verschillende begroeiingen of tijdens verschillende seizoenen.  
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8. CORRELATIE TUSSEN VI/DEM-BANDEN EN HISTORISCHE KAART 

 

8.1 Methode 

 

Bij deze onderzoeksvraag wordt eerst onderzocht of er een correlatie is tussen de historische 

kaart en de resultaten van de dataverwerking en vervolgens hoe deze correlatie kan verbeterd 

worden aan de hand van filtering. De beelden met de beste correlatie worden voorgelegd aan 

de lokale archeologen voor analyse.  

 

Allereerst worden de zones geselecteerd waarbij structuren en kanalen worden waargenomen 

op de VI’s en DEM’s na visuele analyse: Zone Antonio, Zone Cincopisos en Zone Inkom. 

Binnen deze zones wordt de VI geselecteerd waar de elementen het best geaccentueerd 

worden. Voor Zone Antonio is dit de NDVI en voor de andere twee zones de g-b/r-g (zie 7.2). 

Van deze DEM’s en VI’s worden de toegangspaden en bestaande tempels afgeknipt omdat 

deze een foutieve correlatie kunnen veroorzaken. In een eerste stap wordt de correlatie 

bepaald tussen de VI en de historische kaart enerzijds en het DEM en de historische kaart 

anderzijds. Dit gebeurt aan de hand van de r.covar GRASS-tool in QGIS die voor elke pixel 

de correlatie berekent tussen de binaire waarde van de historische kaart (1 voor tempel/ 

kanaal, 0 voor omgeving) en de DEM- of VI-waarde van de overeenkomstige pixel. In een 

tweede stap worden filterbewerkingen (zie 2.2.2.3) op het DEM en de VI uitgevoerd met als 

doel de correlatie te verbeteren. Na de filtering wordt opnieuw de correlatie berekend met de 

historische kaart. Voor deze tweede stap wordt een grafisch model in QGIS ontwikkeld (zie 

Figuur 32). 
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Figuur 32: Grafisch model data-analyse 

 

Dit model bestaat uit een opeenvolging van bewerkingen: 

 Resampling: de oorspronkelijke resolutie van 0,02 m wordt verkleind van 1 tot 10 m. Dit 

omdat de individuele bladeren en takken niet meer mogen onderscheiden worden in het 

beeld. De verkleining van de resolutie heeft als positief gevolg dat de uitvoeringstijd van 

de bewerkingen aanzienlijk afneemt.  

 Lowpass filter: er worden lowpass filters met grootte van 3x3 tot 21x21 toegepast op elke 

resolutie. Dit zorgt voor een vermindering van de ruis of foutieve pixels (zie 2.2.2.3). Er 
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wordt gekozen om geen gewicht aan de pixels te geven zodat elke pixel evenwaardig is, 

aangezien geen voorspellingen worden gedaan over de structuur van het beeld. In 

volgende tabel wordt een voorbeeld gegeven van een filtermatrix. 

 

Tabel 16: 3x3 lowpass matrix 

1/9 1/9 1/9 

1/9 1/9 1/9 

1/9 1/9 1/9 

 

 Highpass filter: na de lowpass wordt een highpass filter uitgevoerd. De grootte varieert 

tegelijk met de lowpass van 3x3 tot 21x21. Na een lowpass filter van 7x7 wordt dus enkel 

een highpass filter van 7x7 uitgevoerd. De highpass moet grote pixelovergangen in het 

beeld accentueren waardoor verborgen structuren duidelijker worden (zie 2.2.2.3). Ook 

hier worden geen gewichten aan de pixels gegeven. Voor een voorbeeldmatrix wordt 

verwezen naar Tabel 17. 

 

Tabel 17: 3x3 highpass matrix 

-1/8 -1/8 -1/8 

-1/8 8 -1/8 

-1/8 -1/8 -1/8 

 

 Lowpass filter: na de highpass filter wordt de eerste lowpass filter nog eens toegepast om 

de pixelsprongen uit te middelen.  

 Visuele analyse: na de filtering wordt gecontroleerd of er niet te veel informatieverlies is. 

Deze overgeneralisatie is namelijk een groot nadeel van lowpass filters en moet 

gemonitord worden (zie 2.2.2.3). Indien het rasterbeeld te veel detail is verloren wordt dit 

beeld niet meegeteld in de analyse. Figuur 33 toont een voorbeeld van een beeld dat alle 

kenmerken is verloren na filtering. 
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Figuur 33: Voorbeeld van informatieverlies door filtering 

 

 Correlatieberekening: hier wordt de correlatiematrix berekend tussen het gefilterde beeld 

en een binaire rasterbeeld van de historische kaart. Zone inkom is de enige zone waar 

zowel tempelstructuren als kanalen voorkomen. Voor de vergelijking met de VI kunnen 

beide op dezelfde binaire kaart voorgesteld worden aangezien water en tempels beide 

hoge waarden krijgen. Bij het DEM krijgen wateroppervlakken echter lage waarden 

terwijl tempelstructuren een hoger reliëf hebben. Hier moeten dus twee binaire kaarten 

gemaakt worden met kanalen en tempels apart. Voor een voorstelling van de binaire 

kaarten wordt verwezen naar Figuur 34 tot Figuur 36 (van Zone inkom wordt enkel de 

binaire kaart getoond zonder opsplitsing tussen tempels en kanalen). 

 

 

Figuur 34: Binaire kaart van kanalen in Zone Antonio 
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Figuur 35: Binaire kaart van tempels in Zone Cincopisos 

 

 

Figuur 36: Binaire kaart van kanalen en tempels in Zone Inkom 
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In Figuur 37 wordt een voorbeeld uitgewerkt van het grafisch model voor Zone Cincopisos. 

 

Figuur 37: Uitgewerkt voorbeeld grafisch model 

 

De beschreven bewerkingen van stap één en twee worden toegepast op de VI’s en DEM’s van 

de volledige zone, maar eveneens ook op een selectie van structuren die zichtbaar zijn op de 

DEM’s en VI’s. Rond de digitalisatie van deze structuren wordt een buffer van 50 m 

getekend. De buffer wordt niet groter genomen omdat veel structuren zich aan de rand van 

een zone bevinden en dus niet meer ruimte hebben dan enkele tientallen meters.  

 

8.2 Resultaat 

 

8.2.1 Zone Antonio 

 

De tabel in Bijlage 29 geeft een overzicht van alle berekende correlaties binnen Zone 

Antonio. De correlatie van beelden met te veel informatieverlies wordt niet opgenomen in de 

tabel (zie 8.1). Figuur 39 en Figuur 40 geven een grafiek van de correlaties van de volledige 

zone voor respectievelijk de NDVI en het DEM (kolom drie en zes uit de tabel). Zowel voor 

deze zone als voor de volgende twee zones wordt telkens één schematische voorstelling 

getoond, namelijk deze die de grootste correlatie opleverde. Voor Zone Antonio is dit het 

DEM van kanaal 1. Voor de resulterende correlaties en bijhorende beelden van de andere VI’s 

en DEM’s wordt verwezen naar Bijlage 30 tot Bijlage 34. Voor de ligging van de kanalen 

binnen de zone wordt verwezen naar Figuur 38. 
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Figuur 38: Ligging kanalen Zone Antonio 

 

 

Figuur 39: Correlaties tussen NDVI-beelden van Zone Antonio  

en binaire historische kaart 
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Figuur 40: Correlaties tussen DEM-beelden van Zone Antonio 

en binaire historische kaart  

 

 

Figuur 41: Beste correlatie kanaal 1 DEM 
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Alvorens de waarde van de correlaties te bestuderen kan opgemerkt worden dat grote 

resoluties en filtermatrices geen goede resultaten opleveren bij de beelden van kanaal 1 en 2. 

Dit kan verklaard worden doordat deze gebieden veel kleiner zijn in oppervlakte dan de 

volledige zone. De correlaties van de uitgeknipte delen zijn bovendien telkens hoger dan de 

correlaties van de volledige zone. Ook dit kan verklaard worden aangezien andere foutieve 

patronen hier niet meegerekend worden. Wanneer de correlaties van de beelden van de 

volledige zone bekeken worden, kan opgemerkt worden dat bij grote resoluties de hoogste 

correlaties worden bekomen in combinatie met kleinere filtermatrices (bv. 10 m en 7x7 

matrix). Bij kleine resoluties wordt net het omgekeerde waargenomen (bv. 1 m en 21x21 

matrix). Dit komt doordat het vergoten van de resolutie en het vergroten van de filtermatrix 

hetzelfde effect hebben, namelijk informatieverlies. Hierdoor geeft een grote resolutie met een 

kleine filtermatrix enerzijds en een kleine resolutie met een grote filtermatrix anderzijds het 

beste resultaat voor die bepaalde resolutie. Verder kan in Zone Antonio geconcludeerd 

worden dat de correlaties van de DEM’s telkens hoger zijn dan de correlaties van de NDVI’s. 

Dit kan verklaard worden door het grote reliëfverschil tussen de wateroppervlakken en de 

omringende bomenkruinen. Het reliëfverschil van de twee kanalen komt bijna exact overeen 

met de binaire kaart. Een filtering van het beeld waardoor de patronen waziger worden kan 

dan ook twee van de drie keer niet zorgen voor een correlatieverbetering. Wanneer de 

correlaties na filtering wel toenemen, bereikt dit telkens een maximum bij 5 m resolutie in 

combinatie met een 9x9 of 15x15 matrix. Verder kan er opgemerkt worden dat de correlaties 

van de NDVI en het DEM telkens negatief zijn. Water heeft namelijk zowel op de NDVI als 

op de DEM een lage waarde in tegenstelling tot de hoge waarde die de kanalen kregen op de 

binaire kaart.  

 

8.2.2 Zone Cincopisos 

 

Voor de Cincopisos zone wordt een overzicht van alle berekende correlaties gegeven in de 

tabel in Bijlage 35 en een grafische voorstelling van kolom drie en zeven in Figuur 43 en 

Figuur 44. In deze grafieken zijn zowel de positieve als negatie correlatiewaarde van de 

oorspronkelijke resolutie (0,02 m) getekend. Dit omdat de gemaximaliseerde correlaties 

zowel positief als negatief zijn en dus de originele correlatie in twee richtingen kunnen 

overtreffen. In de daaropvolgende figuur wordt het beeld met de beste correlatie opgenomen, 

namelijk de gefilterde VI van tempel 2. Voor de overige beelden met beste correlatie wordt 
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verwezen naar Bijlage 36 tot Bijlage 42. De ligging van de drie tempels wordt op Figuur 42 

aangeduid.  

 

 

Figuur 42: Ligging tempels Zone Cincopisos 

 

 

Figuur 43: Correlaties tussen g-b/r-g-beelden van Zone Cincopisos 

en binaire historische kaart  
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Figuur 44: Correlaties tussen DEM-beelden van Zone Cincopisos 

en binaire historische kaart  

 

 

Figuur 45: Beste correlatie tempel 2 g-b/r-g 
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Om dezelfde reden als bij zone Antonio worden ook bij Zone Cincopisos kleinere resoluties 

en matrices gebruikt voor de individuele tempels in vergelijking met de volledige zone. Ook 

hier zijn de correlaties van deze individuele tempels telkens groter dan deze van de volledige 

zone. Bij de g-b/r-g van de volledige zone moeten echter ook de resoluties boven 7 m 

geschrapt worden omdat hier te veel informatieverlies optreedt. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat door de relatieve kleine variatie in pixelwaarden bij de g-b/r-g sneller een 

overgeneralisering optreedt dan bij het DEM waar de pixelwaarden hogere extrema bereiken. 

Een derde overeenkomst met de vorige zone is dat bij de beelden van de volledige zone kleine 

resoluties in combinatie met grote filtermatrices en grote resoluties in combinatie met kleine 

filtermatrices de beste correlaties opleveren voor die bepaalde resolutie. Wat verschillend is 

ten opzichte van de kanalen van Zone Antonio, is dat de VI van de tempels meestal hogere 

correlaties oplevert dan het DEM. Tempel 1 is duidelijk zichtbaar op het DEM. Deze heeft 

dan ook een hoge correlatie op het oorspronkelijke beeld die niet kan verbeterd worden door 

filtering. Ook de beste correlatie van de VI overtreft deze waarde niet. De andere twee 

tempels kunnen echter niet duidelijk onderscheiden worden op het DEM. Via filtering kan de 

correlatie van de DEM’s wel verbeterd worden, maar de beste correlatie van de VI’s is hier 

hoger. De beste correlaties worden na filtering bereikt bij een resolutie van 2 tot 5 m en een 

9x9 of 15x15 matrix. Ten slotte kan opgemerkt worden dat bij de VI’s de oorspronkelijke 

correlatie negatief is en deze na filtering positief wordt. De negatieve correlatie van de 

oorspronkelijke resolutie wordt veroorzaakt doordat lage waarden van de VI (donkere pixels) 

overeenkomen met hoge waarden op de binaire kaart (lichte pixels). De positieve correlatie na 

filtering kan verklaard worden door het effect van de highpass filter die hoge waarden toekent 

aan pixels met grote verschillen ten opzichte van de naburige pixels. Met andere woorden 

krijgen de buitenranden van de tempels een hoge waarde door de highpass, wat overeen komt 

met de hoge waarde van de tempels op de binaire kaart. Bij de DEM’s wordt het 

tegenovergestelde effect waargenomen. Het oorspronkelijke beeld heeft een positieve 

correlatie doordat tempels een grote hoogtewaarde hebben op het DEM in combinatie met de 

hoge waarde op de binaire kaart. De correlatie wordt echter negatief na filtering door de grote 

randeffecten die hierbij optreden. Randeffecten zorgen er voor dat de buitenrand van het beeld 

een hogere waarde krijgt dan alle binnenliggende pixels. Hierdoor komen lagere waarden van 

het gefilterde DEM overeen met hoge waarden op de binaire kaart.  
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8.2.3 Zone Inkom 

 

Net als bij de vorige twee zones wordt eerst een overzicht gegeven van de ligging van de 

tempels en kanalen binnen de zone, gevolgd door een grafiek van de derde, zevende en 

achtste kolom. Vervolgens kan de tabel met alle berekende correlaties teruggevonden worden 

in Bijlage 43. Hierbij moet opgemerkt worden dat bij het DEM van de volledige zone de 

tempels apart van het kanaal worden bekeken. Dit omdat beide structuren een omgekeerd 

effect hebben op het DEM, maar wel dezelfde pixelwaarde op de binaire kaart. Bij de VI 

krijgen zowel de tempels als het kanaal lage waarden waardoor een opsplitsing hier niet nodig 

is.  De hoogste correlatie is voor het DEM van tempel 2 (Figuur 46), de andere beelden 

worden getoond in Bijlage 44 tot Bijlage 51.  

 

 

Figuur 46: Ligging tempels Zone Inkom 
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Figuur 47: Correlaties tussen g-b/r-g-beelden van Zone Inkom  

en binaire historische kaart 

 

  

Figuur 48: Correlaties tussen DEM-beelden van Zone Inkom (kanalen) 

en binaire historische kaart  
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Figuur 49: Correlaties tussen DEM-beelden van Zone Inkom (tempels) 

en binaire historische kaart  

 

 

Figuur 50: Beste correlatie tempel 2 DEM 
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Ook bij de filtering van Zone Inkom geven de uitgeknipte structuren hogere correlaties dan de 

volledige zone, maar dit met kleinere resoluties en matrices. Opnieuw geven voor de VI-

beelden van de volledige zone hoge resoluties in combinatie met kleine filtermatrices en 

kleine resoluties in combinatie met grote filtermatrices de beste resultaten voor die resolutie. 

Om dezelfde reden als bij Zone Cincopisos moeten de resolutie en matrix groottes voor de VI 

van de hele zone beperkt worden om informatieverlies te voorkomen. In deze zone is dat 

eveneens het geval voor de DEM waar de tempels vergeleken worden. Dit komt doordat 

tempel 1 zich dicht tegen de rand van het beeld bevindt. Hoe groter de resolutie en de matrix, 

hoe meer randeffecten er namelijk optreden en hoe minder het patroon van de tempel kan 

waargenomen worden. De optimale combinatie van grote/kleine resoluties en kleine/grote 

matrices wordt bij het DEM, in tegenstelling tot bij de VI, dan ook niet waargenomen. Verder 

is de correlatie van het DEM op basis van de tempels hoger dan de correlatie op basis van de 

kanalen. Dit kan verklaard worden doordat er een heel groot deel van de historische kanalen 

niet meer zichtbaar zijn de dag van vandaag terwijl de grootste tempelstructuren wel nog 

bestaan. De overige observaties zijn analoog aan deze van Zone Antonio: er is telkens een 

groot reliëfverschil tussen het kanaal of de tempels en de onmiddellijke omgeving. De 

oorspronkelijke DEM’s hebben dan ook reeds hoge correlaties die drie van de vijf keer niet 

kunnen verbeterd worden. De correlaties van de VI’s kunnen drie van de vier keer wel 

verbeterd worden, maar zelfs na filtering blijven de correlaties van de DEM’s het hoogst. De 

beste correlaties worden bekomen bij een resolutie van 2 tot 5 m in combinatie met een matrix 

van 9x9 tot 15x15. Tenslotte kan nog iets over het teken van de correlaties opgemerkt worden. 

Bij de VI’s gaat dit teken van negatief op het oorspronkelijk beeld naar positief na filtering 

terwijl dit bij de DEM’s op basis van de tempels net omgekeerd is. Dit effect is ook bij Zone 

Cincopisos waarneembaar. Bij de DEM’s waar kanalen bekeken worden blijft het teken 

negatief. 

 

8.3 Discussie 

 

Er zijn een aantal projecten in de literatuur beschreven waar beeldfiltering en cultureel 

erfgoed onderzoek gekoppeld worden. Zelden worden echter opeenvolgingen gebruikt van 

highpass en lowpass filters. In dit onderzoek werd een methode bedacht waarvan de 

parameters werden aangepast. Er werd dus niet afgeweken van het ontwikkelde stappenplan, 

namelijk resamplen, lowpass, highpass, lowpass, correlatie berekenen. Toekomstig onderzoek 

zou deze opeenvolging van bewerkingen kunnen aanpakken door een andere volgorde te 
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gebruiken of bewerkingen weg te laten of bij te voegen en hiervan telkens de resultaten te 

vergelijken.  

 

Vervolgens kunnen enkele minpunten van de filtering aangehaald worden die eveneens 

vragen om verder onderzoek. Een groot aandachtspunt is het informatieverlies dat optreedt 

wanneer de matrices en de resolutie te groot worden. Verschillende bronnen waarschuwen 

voor dit effect (zie 2.2.2.3). Dit aspect werd hier visueel geanalyseerd, maar in toekomstig 

onderzoek kan er gefocust worden op het vastleggen van regels hieromtrent. Vooral bij de 

DEM’s kwam een specifieke soort van informatieverlies voor, namelijk randeffecten die 

groter werden naarmate de matrices groeiden. Ook dit kan onderwerp vormen voor 

toekomstig onderzoek.  

 

Tenslotte moet er opgemerkt worden dat de correlaties van de beelden van de volledige zones 

zeer laag zijn. Dit is zo bij alle drie de zones en de correlatie is telkens aanzienlijk beter bij de 

uitgeknipte structuren. Aangezien naar de hoogste correlatie wordt gezocht waren de 

berekeningen van de beelden van volledige zones overbodig in dit onderzoek.   

 

9. THERMAAL INFRAROOD 

 

9.1 Methode 

 

De eerder vermelde metingen vonden plaats in een eerste veldcampagne in oktober 2016. Op 

basis van een beperkte verwerking, die toeliet potentiële structuren te lokaliseren, werd een 

tweede campagne te Edzna in april 2017 georganiseerd. Tijdens deze tweede campagne en 

aan de hand van de eerste resultaten kon de DJI F550 drone met FLIR One warmtecamera 

getest worden. Er werd gekozen om gedurende 15 seconden centraal boven een aantal 

structuren op 150 m hoogte foto’s te nemen zodat de volledige structuur van zijn omgeving 

kon onderscheiden worden op één beeld. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste was 

het omwille van een softwareprobleem niet mogelijk om in een vast interval foto’s te nemen 

met de warmtecamera. Ten tweede bleek de geotagging van de foto’s niet nauwkeurig 

genoeg. Om die redenen worden de warmtefoto’s niet verder verwerkt of geanalyseerd. 

Hiermee wordt enkel kwalitatief onderzoek gedaan. De parameters van de camera staan in 

Tabel 18 en de punten waarboven de drone bleef hangen voor enkele seconden worden in 

Figuur 51 weergegeven. 
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Tabel 18: Parameters warmtecamera en vlucht 

Focusafstand f (mm) 3,8 

Sensorlengte l (mm) 2,8 

Sensorbreedte d (mm) 3,1 

Breedte van een foto D (pixels) 160 

Lengte van een foto L (pixels) 120 

Vlieghoogte H (m) 150 

Foto interval (s) 2 

Vliegsnelheid (m/s) 7 

Grondbreedte GB (m) 122,37 

Grondlengte GL (m) 110,53 

Ground Sampling Distance GSD (mm) 764,80 

Bron: https://be.hardware.info, 19/04/2017 

 

 

Figuur 51: Fotopunten warmtecamera 
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9.2 Resultaat 

 

Bij tempel 1 zijn de beelden zwart door een disfunctie van de camera maar op de foto’s van 

tempel 2 en 3 is een warme, ronde structuur zichtbaar die mogelijk duidt op de aanwezigheid 

van een ander materiaal dan in de nabije omgeving (zie Figuur 52). De positieve resultaten 

van deze kwalitatieve proef bevestigen dat voor toekomstig onderzoek ook kwantitatief 

onderzoek kan gevoerd worden met een betere sensor en software.  

 

 

Figuur 52: Warmtebeelden Zone Cincopisos 

9.3 Discussie 

 

Zoals reeds vermeld werd er met de warmtecamera enkel kwalitatief onderzoek gedaan. De 

Flir One is namelijk niet gemaakt om nauwkeurige metingen uit te voeren. De foto’s kunnen 

niet georiënteerd of geschaald worden en hebben een grove resolutie. Om die redenen werd 

gedurende enkele seconden boven een aantal structuren gehangen. Ter hoogte van deze 

structuren worden duidelijke warme vlekken gefotografeerd. In de literatuurstudie (2.2.2.3) 

wordt vermeld dat dit mogelijk is doordat vegetatie op structuren ongezonder en dus ook 

warmer is. In april was het echter droogseizoen in Mexico waardoor veel bomen hun bladeren 

hadden verloren. De warmte kan dus ook afkomstig zijn van de stenen van de verborgen 

tempels. Deze resultaten kunnen aanleiding geven om een nauwkeurige (en duurdere) 

warmtecamera aan te schaffen waarmee gegeorefereerde modellen kunnen gemaakt worden. 

Om dit mogelijk te maken zal eveneens de mogelijkheid van geotagging moeten onderzocht 

worden. 
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10. CONCLUSIE 

 

In dit onderzoek werd aan de hand van verschillende onderzoeksvragen getracht om een 

doelstelling te bereiken, namelijk de parameters vastleggen die de beste correlatie opleveren 

tussen gemaakte beelden en de historische kaart van Edzna. De verzameling van al deze 

parameters legt een techniek vast die kan gebruikt worden op gelijkaardige sites over de hele 

wereld.  

 

Voor het geodetische onderdeel kan geconcludeerd worden dat de gebruikte techniek van 

gecombineerde RTK en fast static in het UTM-systeem zeer efficiënt verliep. Voor 

toekomstig onderzoek wordt wel aangeraden om een topografische softwarelicentie aan te 

schaffen en het materiaal van de GCP’s te verbeteren. Dit laatste kan namelijk grote fouten 

veroorzaken in de latere verwerking. De grootste oorzaak van fouten bij de georeferentie is 

echter het aantal GCP’s. In beboste gebieden is het zelden mogelijk om voldoende GCP’s te 

plaatsen of voor een goede spreiding te zorgen. Voor dit onderdeel in de techniek kan beter en 

alternatief onderzocht worden zoals geotagging van de foto’s.  

 

De gebruikte methode bij de vluchtplanning werd eveneens positief geëvalueerd. Een klein 

type van drone was ideaal voor het veldwerk. Het enige nadeel in deze stap was dat de 

camera’s gedurende de timelaps de instellingen behielden van de eerste foto, wat nadelig was 

bij veranderlijk weer. Vervolgens verliep het fotomodelleren van de beboste gebieden heel 

moeilijk. Agisoft Photoscan had vooral moeite met het aligneren van de foto’s waardoor hier 

veel tijd werd verloren. Bij toepassingen van de methode voor andere (beboste) gebieden kan 

beter gezocht worden naar een gespecialiseerd programma voor het modelleren van 

oppervlakken.  

 

In de onderzoeksvraag van de vegetatie-indices kunnen enkele opmerkelijke conclusies 

gemaakt worden. De laatste decennia wordt het gebruik van NIR-indices in vraag gesteld, 

bijvoorbeeld door Casadesus et al. (2007). Op basis van dit onderzoek kunnen deze 

vermoedens beaamt worden. Er kan besloten worden dat NIR geen weerwaarde levert voor 

het opsporen van archeologische kanalen in bebost gebied tijdens het regenseizoen. Bij de 

kleurindices werden namelijk dezelfde kanaalstructuren opgemerkt als bij de NIR-indices. 

Hier moet opgemerkt worden dat de vergelijking niet kan gemaakt worden voor 

tempelstructuren aangezien hiervan NIR-beelden ontbreken. Deze conclusie kan een grote 
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kost schrappen voor toekomstige, gelijkaardige projecten. Zeker in ontwikkelingslanden is dit 

een positief gegeven. Wat de tweede infraroodsensor betreft, namelijk deze van thermaal 

infrarood, kan de omgekeerde conclusie gemaakt worden. De beelden genomen met de Flir 

One geven een duidelijke, warme structuur weer ter hoogte van tempelstructuren. Deze 

kwalitatieve resultaten kunnen aanleiding geven tot het aanschaffen van een betere 

warmtecamera. De methode om deze beelden te verwerken tot een model zal vermoedelijk 

afwijken van de hier beschreven werkwijze en zal dus verder onderzocht moeten worden. 

 

Tenslotte worden in onderstaande tabel en grafiek de beste correlaties per structuur van de 

laatste onderzoeksvraag samengevat. Deze werden samen met de resultaten van onderdeel 8.2 

voorgelegd aan INAH in Campeche. Op basis hiervan kan een rangschikking gemaakt worden 

van de beelden die het grootste verband vertonen met de oude kaart. Zo heeft het DEM van 

tempel 2 in Zone Inkom met 0,67 de hoogste correlatie, gevolgd door het DEM van kanaal 

twee in Zone Antonio met -0,65. Dit zijn hoge waarden die wijzen op een beduidend verband 

tussen de huidige situatie en deze van bijna 35 jaar geleden. Globaal gezien kunnen een aantal 

dingen opgemerkt worden. Zo zijn de correlaties van de volledige zones telkens lager dan van 

de uitgeknipte structuren (dit werd reeds verklaard in 8.2.1). Ten tweede geven de 

combinaties van kleine resoluties met grote filtermatrices enerzijds en grote resoluties met 

kleine filtermatrices anderzijds de beste resultaten voor die resolutie bij de beelden van de 

volledige zones. Bij Zone Antonio en Zone Inkom geven de DEM’s meestal hogere 

correlaties dan de overeenkomstige VI. Bovendien kunnen de correlaties van de 

oorspronkelijke resoluties van deze DEM’s dikwijls niet verbeterd worden door filtering. Dit 

komt doordat in beide zones de geselecteerde structuren een duidelijk reliëfverschil hebben 

ten opzichte van hun omgeving. In Zone Cincopisos daarentegen hebben twee van de drie 

tempels geen duidelijk hoogteverschil, namelijk tempel 2 en tempel 3. Bij deze structuren 

geven de VI’s dan ook een hogere correlatie aangezien er wel een beduidend reflectieverschil 

is. Na filtering werden de beste correlaties bekomen bij een resolutie van 2 tot 5 m in 

combinatie met een 9x9, 11x11 of 15x15 matrix. Er werd echter reeds opgemerkt dat deze 

filtering de correlaties van de DEM’s dikwijls niet kon verhogen. Een tweede nadeel van 

filtering bij DEM’s is dat er grote randeffecten ontstaan die structuren kunnen weg wissen of 

een vertekend beeld van de correlatie kunnen veroorzaken.  
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Tabel 19: Grootste correlaties 

  

zone tempel 1 tempel 2 tempel 3 kanaal 1 kanaal 2 

Zone Antonio 
VI -0,16   

  

  

  

  

  

-0,41 -0,43 

DEM -0,24 -0,65 -0,45 

Zone Cincopisos 
VI 0,11 0,48 0,59 0,45     

DEM -0,14 0,54 -0,37 -0,42     

Zone Inkom 

VI -0,19 0,27 0,28   0,32   

DEM (tempel) 0,39 0,58 0,67       

DEM (kanalen) -0,16       -0,53   

 

 

Figuur 53: Grootste correlaties 

 

In dit onderzoek is dus gebleken dat voor reliëfrijke structuren het best de ongefilterde DEM’s 

worden geanalyseerd. Voor structuren die geen duidelijk reliëfverschil vertonen wordt best 

een VI berekend en een filtering (2 tot 5 m resolutie, 9x9, 11x11 of 15x15 matrix) toegepast. 

Deze resultaten kunnen vervolgens aan de lokale autoriteiten overhandigt worden, waarna aan 

de hand van de coördinaten van de vermoedelijke structuren gerichte terreincontroles kunnen 

uitgevoerd worden. Op dat moment is de rol van de geomatica uitgespeeld en neemt de 

archeologie het over. 
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BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: Vlieglijnen NGB Zone Antonio 

 

 

Bijlage 2: Vlieglijnen RGB Zone Antonio 
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Bijlage 3: Vlieglijnen Zone Cincopisos 

 

 

Bijlage 4: Vlieglijnen Zone Hechicera 
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Bijlage 5: Vlieglijnen Zone Inkom 

 

 

Bijlage 6: Vlieglijnen Zone Unexplored 
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Bijlage 7: Vlieglijnen Zone Fortaleza 
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Bijlage 8: Coördinaten GCP 

Zone Antonio (UTM) 

Target x (m) y (m) z (m) 

1 790195,401 2169958,245 12,535 

2 790451,070 2169985,564 12,808 

3 790699,869 2170020,723 12,843 

4 790077,891 2169942,052 12,588 

5 789830,417 2169905,986 12,753 

6 789707,219 2169884,030 13,208 

Zone Unexplored (UTM) 

Target x (m) y (m) z (m) 

1 788871,961 2169647,952 19,502 

2 788961,578 2169935,231 19,116 

3 788753,507 2169994,457 18,638 

4 789242,002 2169924,070 20,306 

Zone Cincopisos (UTM) 

Target x (m) y (m) z (m) 

1 790714,836 2169221,404 14,041 

Zone Hechicera (UTM) 

Target x (m) y (m) z (m) 

1 789802,285 2169720,902 17,566 

2 789778,817 2169715,600 18,027 

3 789781,375 2169746,123 12,314 

4 789821,066 2169734,437 19,362 

5 789800,553 2169702,647 17,527 

6 789866,409 2169670,124 15,588 

7 790123,926 2169484,367 14,328 

8 790313,988 2169386,603 16,368 

10 790450,252 2169332,074 24,935 

Zone Inkom (UTM) 

Target x (m) y (m) z (m) 

1 790956,912 2169761,239 15,881 

2 790762,955 2169587,599 16,147 

3 790557,956 2169379,488 17,287 
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Bijlage 9: Orthofoto NGB Zone Antonio 

 

 

Bijlage 10: DEM NGB Zone Antonio 
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Bijlage 11: Orthofoto RGB Zone Antonio 

 

 

Bijlage 12: DEM RGB Zone Antonio 
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Bijlage 13: Orthofoto Zone Cincopisos 

 

 

Bijlage 14: DEM Zone Cincopisos 
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Bijlage 15: Orthofoto Zone Hechicera 

 

 

Bijlage 16: DEM Zone Hechicera 
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Bijlage 17: Orthofoto Zone Inkom 

 

 

Bijlage 18: DEM Zone Inkom 
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Bijlage 19: Orthofoto Zone Unexplored 

 

 

Bijlage 20: DEM Zone Unexplored 
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Bijlage 21: Vegetatie-indices Zone Antonio (1) 
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Bijlage 22: Vegetatie-indices Zone Antonio (2) 
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Bijlage 23: Vegetatie-indices Zone Antonio (3) 
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Bijlage 24: Vegetatie-indices Zone Antonio (4) 
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Bijlage 25: Vegetaties indices Zone Cincopisos 
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Bijlage 26: Vegetatie-indices Zone Hechicera 
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Bijlage 27: Vegetatie-indices Zone Inkom 
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Bijlage 28: Vegetatie-indices Zone Unexplored 
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Bijlage 29: Correlaties Zone Antonio 

 

 
Correlatie 

resolutie matrix grootte 
NDVI DEM 

zone kanaal 1 kanaal 2 zone kanaal 1 kanaal 2 

0,02m - -0,05 -0,31 -0,17 -0,24 -0,65 -0,37 

1m 

3x3 -0,02 -0,07 -0,06 -0,03 -0,06 -0,09 

5x5 -0,03 -0,10 -0,09 -0,04 -0,08 -0,12 

7x7 -0,03 -0,12 -0,12 -0,04 -0,10 -0,15 

9x9 -0,04 -0,14 -0,14 -0,05 -0,11 -0,18 

11x11 -0,04 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,06 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13x13 -0,05 -0,06 

15x15 -0,05 -0,07 

17x17 -0,06 -0,08 

19x19 -0,07 -0,08 

21x21 -0,07 -0,09 

2m 

3x3 -0,03 -0,10 -0,10 -0,05 -0,08 -0,14 

5x5 -0,04 -0,13 -0,15 -0,06 -0,12 -0,19 

7x7 -0,05 -0,16 -0,20 -0,07 -0,15 -0,23 

9x9 -0,06 -0,19 -0,24 -0,08 -0,18 -0,27 

11x11 -0,07     -0,10     

13x13 -0,09     -0,11     

15x15 -0,10     -0,13     

17x17 -0,10     -0,14     

19x19 -0,11     -0,15     

21x21 -0,11     -0,16     

3m 

3x3 -0,03 -0,14 -0,13 -0,05 -0,10 -0,17 

5x5 -0,05 -0,18 -0,20 -0,07 -0,15 -0,24 

7x7 -0,07 -0,23 -0,27 -0,09 -0,20 -0,29 

9x9 -0,09 -0,29 -0,32 -0,11 -0,25 -0,34 

11x11 -0,11     -0,13     

13x13 -0,11     -0,15     

15x15 -0,12     -0,16     

17x17 -0,13     -0,16     

19x19 -0,14     -0,17     

21x21 -0,15     -0,17     

4m 

3x3 -0,04 -0,14 -0,16 -0,07 -0,14 -0,20 

5x5 -0,07 -0,19 -0,25 -0,09 -0,20 -0,28 

7x7 -0,09 -0,27 -0,32 -0,12 -0,26 -0,35 

9x9 -0,10 -0,34 -0,38 -0,14 -0,32 -0,40 

11x11 -0,11     -0,16     
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13x13 -0,13     -0,16     

15x15 -0,14     -0,16     

17x17 -0,14     -0,16     

19x19 -0,14     -0,15     

21x21 -0,14     -0,15     

5m 

3x3 -0,06 -0,17 -0,19 -0,07 -0,16 -0,23 

5x5 -0,09 -0,27 -0,30 -0,11 -0,25 -0,32 

7x7 -0,11 -0,35 -0,37 -0,14 -0,32 -0,39 

9x9 -0,13 -0,41 -0,43 -0,16 -0,39 -0,45 

11x11 -0,14     -0,17     

13x13 -0,15     -0,17     

15x15 -0,16     -0,16     

17x17 -0,15     -0,16     

19x19 -0,13     -0,15     

21x21 -0,12     -0,15     

6m 

3x3 -0,05     -0,07     

5x5 -0,08     -0,12     

7x7 -0,10     -0,15     

9x9 -0,12     -0,16     

11x11 -0,13     -0,16     

13x13 -0,13     -0,15     

15x15 -0,12     -0,14     

17x17 -0,10     -0,13     

19x19 -0,08     -0,14     

21x21 -0,07     -0,14     

7m 

3x3 -0,07     -0,11     

5x5 -0,12     -0,15     

7x7 -0,14     -0,18     

9x9 -0,15     -0,18     

11x11 -0,15     -0,17     

13x13 -0,14     -0,16     

15x15 -0,12     -0,15     

17x17 -0,10     -0,16     

19x19 -0,09     -0,16     

21x21 -0,08     -0,17     

8m 

3x3 -0,07 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,11 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5x5 -0,12 -0,16 

7x7 -0,15 -0,17 

9x9 -0,15 -0,17 

11x11 -0,14 -0,15 

13x13 -0,12 -0,15 

15x15 -0,09 -0,15 
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17x17 -0,08     -0,15     

19x19 -0,07     -0,16     

21x21 -0,07     -0,16     

9m 

3x3 -0,07 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,11 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5x5 -0,11 -0,16 

7x7 -0,14 -0,17 

9x9 -0,14 -0,16 

11x11 -0,12 -0,15 

13x13 -0,09 -0,15 

15x15 -0,08 -0,15 

17x17 -0,07 -0,16 

19x19 -0,07 -0,16 

21x21 -0,06 -0,15 

10m 

3x3 -0,11     -0,13     

5x5 -0,13     -0,17     

7x7 -0,15     -0,17     

9x9 -0,13     -0,16     

11x11 -0,10     -0,15     

13x13 -0,08     -0,16     

15x15 -0,08     -0,16     

17x17 -0,08     -0,16     

19x19 -0,07     -0,16     

21x21 -0,05     -0,13     

 

Bijlage 30: Beste correlatie NDVI Zone Antonio 
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Bijlage 31: Beste correlatie DEM Zone Antonio 

 

 

Bijlage 32: Beste correlatie kanaal 1 NDVI Zone Antonio 
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Bijlage 33: Beste correlatie kanaal 2 NDVI Zone Antonio 

 

 

Bijlage 34: Beste correlatie kanaal 2 DEM Zone Antonio 
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Bijlage 35: Correlaties Zone Cincopisos 

 

  Correlatie 

resolutie matrix grootte 
G-B/R-G DEM 

zone tempel 1 tempel 2 tempel 3 zone tempel 1 tempel 2 tempel 3 

0,02m - -0,08 -0,20 -0,10 -0,14 0,07 0,54 0,25 0,03 

1m 

3x3 0,02 0,07 0,02 0,04 -0,06 -0,12 -0,10 -0,12 

5x5 0,03 0,12 0,05 0,08 -0,07 -0,15 -0,14 -0,16 

7x7 0,05 0,15 0,09 0,10 -0,08 -0,18 -0,16 -0,19 

9x9 0,06 0,18 0,12 0,13 -0,09 -0,20 -0,19 -0,22 

11x11 0,07 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,10 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13x13 0,08 -0,11 

15x15 0,09 -0,12 

17x17 0,09 -0,13 

19x19 0,10 -0,13 

21x21 0,10 -0,13 

2m 

3x3 0,03 0,13 0,05 0,08 -0,08 -0,16 -0,14 -0,17 

5x5 0,06 0,20 0,12 0,13 -0,10 -0,21 -0,19 -0,23 

7x7 0,08 0,25 0,18 0,19 -0,11 -0,24 -0,24 -0,28 

9x9 0,09 0,29 0,24 0,24 -0,12 -0,27 -0,28 -0,33 

11x11 0,10       -0,13       

13x13 0,10       -0,14       

15x15 0,11       -0,14       

17x17 0,10       -0,14       

19x19 0,10       -0,14       

21x21 0,10       -0,14       

3m 

3x3 0,05 0,18 0,11 0,11 -0,09 -0,19 -0,18 -0,22 

5x5 0,08 0,26 0,20 0,21 -0,12 -0,24 -0,25 -0,29 

7x7 0,10 0,32 0,28 0,29 -0,13 -0,28 -0,31 -0,36 

9x9 0,11 0,37 0,36 0,37 -0,14 -0,31 -0,37 -0,42 

11x11 0,10       -0,14       

13x13 0,10       -0,14       

15x15 0,09       -0,13       

17x17 0,09       -0,13       

19x19 0,08       -0,11       

21x21 0,07       -0,10       

4m 

3x3 0,06 0,19 0,13 0,17 -0,10 -0,22     

5x5 0,09 0,29 0,25 0,29 -0,13 -0,28     

7x7 0,10 0,36 0,33 0,39 -0,14 -0,32     

9x9 0,10 0,40 0,41 0,45 -0,14 -0,37     

11x11 0,09       -0,14       
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13x13 0,07       -0,12       

15x15 0,06       -0,11       

17x17 0,04       -0,09       

19x19 0,03       -0,08       

21x21 0,02       -0,07       

5m 

3x3 0,06 0,24 0,16 0,13 -0,12 -0,24 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5x5 0,09 0,35 0,34 0,26 -0,14 -0,30 

7x7 0,11 0,42 0,49 0,35 -0,14 -0,35 

9x9 0,10 0,48 0,59 0,39 -0,13 -0,42 

11x11 0,08       -0,12   

13x13 0,06       -0,10   

15x15 0,04       -0,08   

17x17 0,03       -0,06   

19x19 0,01       -0,04   

21x21 -0,01       -0,03   

6m 

3x3 0,07       -0,12       

5x5 0,09       -0,14       

7x7 0,09       -0,14       

9x9 0,07       -0,13       

11x11 0,05       -0,11       

13x13 0,04       -0,08       

15x15 0,02       -0,06       

17x17 0,00       -0,04       

19x19 -0,03       -0,02       

21x21 -0,05       0,00       

7m 

3x3         -0,13       

5x5         -0,13       

7x7         -0,11       

9x9         -0,08       

11x11         -0,06       

13x13         -0,03       

15x15         0,00       

17x17         0,02       

19x19         0,04       

21x21         0,06       

8m 

3x3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,13 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5x5 -0,14 

7x7 -0,12 

9x9 -0,09 

11x11 -0,06 

13x13 -0,03 

15x15 0,00 
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17x17         0,02       

19x19         0,05       

21x21         0,06       

9m 

3x3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,14 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5x5 -0,14 

7x7 -0,11 

9x9 -0,08 

11x11 -0,05 

13x13 -0,02 

15x15 0,02 

17x17 0,05 

19x19 0,07 

21x21 0,09 

10m 

3x3         -0,14       

5x5         -0,14       

7x7         -0,11       

9x9         -0,07       

11x11         -0,04       

13x13         0,00       

15x15         0,03       

17x17         0,06       

19x19         0,07       

21x21         0,08       

 

Bijlage 36: Beste correlatie g-b/r-g Zone Cincopisos 
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Bijlage 37: Beste correlatie DEM Zone Cincopisos 

 

 

Bijlage 38: Beste correlatie tempel 1 g-b/r-g Zone Cincopisos 
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Bijlage 39: Beste correlatie tempel 1 DEM Zone Cincopisos 

 

 

Bijlage 40: Beste correlatie tempel 2 DEM Zone Cincopisos 
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Bijlage 41: Beste correlatie tempel 3 g-b/r-g Zone Cincopisos 

 

 

Bijlage 42: Beste correlatie tempel 3 DEM Zone Cincopisos 
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Bijlage 43: Correlaties Zone Inkom 

 

 
Correlatie 

resolutie 
matrix 

grootte 

G-B/R-G DEM 

zone 
tempel 

1 

tempel 

2 

kanaal 

1 

zone 

kanalen 

zone 

tempels 
tempel 1 tempel 2 kanaal 1 

0,02m - -0,19 -0,13 -0,23 -0,31 -0,11 0,39 0,58 0,67 -0,44 

1m 

3x3 0,00 0,09 0,01 0,05 -0,04 -0,02 -0,12 -0,10 -0,09 

5x5 0,01 0,12 0,02 0,08 -0,05 -0,02 -0,16 -0,12 -0,13 

7x7 0,02 0,15 0,03 0,11 -0,06 -0,01 -0,18 -0,14 -0,16 

9x9 0,02 0,18 0,03 0,14 -0,07 -0,01 -0,20 -0,15 -0,18 

11x11 0,03       -0,07 -0,01       

13x13 0,03       -0,08 0,00       

15x15 0,03       -0,09 0,00       

17x17 0,04       -0,09 0,01       

19x19 0,04       -0,10 0,01       

21x21 0,04       -0,11 0,01       

2m 

3x3 0,01 0,12 0,02 0,10 -0,06 -0,02 -0,16 -0,13 -0,13 

5x5 0,02 0,18 0,03 0,15 -0,07 -0,01 -0,20 -0,15 -0,19 

7x7 0,03 0,23 0,04 0,19 -0,09 0,00 -0,23 -0,18 -0,24 

9x9 0,04 0,27 0,08 0,22 -0,10 0,01 -0,26 -0,20 -0,30 

11x11 0,04 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,11 0,02 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13x13 0,04 -0,12 0,03 

15x15 0,03 -0,13 0,04 

17x17 0,02 -0,14 0,05 

19x19 0,02 -0,15 0,07 

21x21 0,01 -0,15 0,08 

3m 

3x3 0,02   0,05 0,09 -0,07 -0,01   -0,14 -0,17 

5x5 0,03   0,07 0,17 -0,09 0,00   -0,17 -0,26 

7x7 0,04   0,12 0,20 -0,11 0,01   -0,21 -0,34 

9x9 0,04   0,17 0,22 -0,13 0,03   -0,24 -0,40 

11x11 0,03       -0,14 0,05       

13x13 0,01       -0,15 0,07       

15x15 0,00       -0,15 0,10       

17x17         -0,16         

19x19         -0,16         

21x21         -0,16         

4m 

3x3 0,03   0,05 0,17 -0,08 -0,01   -0,15 -0,21 

5x5 0,04   0,12 0,22 -0,11 0,00   -0,19 -0,32 

7x7 0,03   0,17 0,23 -0,13 0,03   -0,24 -0,41 

9x9 0,01   0,21 0,25 -0,14 0,05   -0,29 -0,48 
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11x11 -0,01       -0,15 0,09       

13x13 -0,02       -0,16 0,12       

15x15 -0,04       -0,16 0,15       

17x17         -0,15         

19x19         -0,15         

21x21         -0,14         

5m 

3x3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,06 0,20 -0,09 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,17 -0,26 

5x5 0,15 0,24 -0,12 -0,23 -0,38 

7x7 0,22 0,26 -0,14 -0,29 -0,47 

9x9 0,28 0,32 -0,16 -0,36 -0,53 

11x11     -0,16     

13x13     -0,16     

15x15     -0,15     

17x17     -0,14     

19x19     -0,13     

21x21     -0,12     

6m 

3x3         -0,09         

5x5         -0,13         

7x7         -0,15         

9x9         -0,16         

11x11         -0,15         

13x13         -0,14         

15x15         -0,13         

17x17         -0,12         

19x19         -0,10         

21x21         -0,08         

7m 

3x3         -0,11         

5x5         -0,14         

7x7         -0,16         

9x9         -0,16         

11x11         -0,15         

13x13         -0,13         

15x15         -0,12         

17x17         -0,10         

19x19         -0,08         

21x21         -0,06         

8m 

3x3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,11 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5x5 -0,14 

7x7 -0,15 

9x9 -0,15 

11x11 -0,13 

13x13 -0,11 
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15x15         -0,09         

17x17         -0,07         

19x19         -0,05         

21x21         -0,03         

9m 

3x3 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-0,11 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5x5 -0,15 

7x7 -0,15 

9x9 -0,13 

11x11 -0,11 

13x13 -0,09 

15x15 -0,07 

17x17 -0,05 

19x19 -0,03 

21x21 -0,01 

10m 

3x3         -0,12         

5x5         -0,14         

7x7         -0,14         

9x9         -0,13         

11x11         -0,10         

13x13         -0,08         

15x15         -0,06         

17x17         -0,03         

19x19         -0,01         

21x21         0,01         
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Bijlage 44: Beste correlatie g-b/r-g Zone Inkom 

 

 

 

Bijlage 45: Beste correlatie DEM tempels Zone Inkom 
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Bijlage 46: Beste correlatie DEM kanalen Zone Inkom 

 

 

Bijlage 47: Beste correlatie tempel 1 g-b/r-g Zone Inkom 
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Bijlage 48: Beste correlatie tempel 1 DEM Zone Inkom 

 

 

Bijlage 49: Beste correlatie tempel 2 g-b/r-g Zone Inkom 
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Bijlage 50: Beste correlatie kanaal 1 g-b/r-g Zone Inkom 

 

 

Bijlage 51: Beste correlatie kanaal 1 DEM Zone Inkom 

 

 

 


