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WOORD VOORAF 

 

De kans krijgen deel te nemen aan een wetenschappelijke expeditie naar het Russische Altaï-

gebergte is niet iedereen gegeven. Een once in a lifetime-ervaring zoals ik het zou noemen. 

Het is een mooie manier om mijn tienjarig studentenleven (jawel, u hoort het goed) af te 

sluiten. Het onderwerp van deze masterproef is voornamelijk gekozen door de interesse in 

mijn vorige opleiding ‘Archeologie’ en het opleidingsonderdeel ‘3D-registratie en 

visualisatie’, waarbij de binnentuin van het STAM-museum in Gent werd gedocumenteerd. 

Graag zou ik een aantal fantastische mensen oprecht willen bedanken, en in het bijzonder 

diegenen die direct of indirect hebben bijgedragen tot een geslaagde studententijd en het 

schrijven van deze masterproef. 

 

In de eerste plaats wil ik mijn promotor Prof. Dr. Rudi Goossens en copromotor Prof. Dr. 

Jean Bourgeois oprecht bedanken voor de (financiële) ondersteuning. Ze hebben mij de 

unieke kans gegeven om deel te nemen aan deze expeditie en hebben mij vertrouwen gegeven 

in dit boeiende onderzoek. Het was een buitengewoon geweldige en leerrijke ervaring die de 

kers op de taart vormt van mijn studie. Verder wil ik hen bedanken voor de goede 

begeleiding, hulp en deskundige uitleg op technisch en wetenschappelijk vlak rond dit 

interessante onderwerp. Een zeer grote dank gaat uit naar Dr. Wouter Gheyle voor de 

uitstekende organisatie en begeleiding tijdens de expeditie en het terreinwerk. Verder wil ik 

hem bedanken voor de interessante en boeiende uitleg over het Altaïsche leven en de 

geschiedenis ervan. Voor ideeën, hulp of bij problemen vóór, tijdens en na de expeditie kon ik 

altijd bij hem terecht. Verder wil ik ook de overige gemotiveerde archeologische 

expeditieleden bedanken, onder meer Dr. Nikita Konstantinov, Dr. Gertjan Plets, archeologe 

Sarah Dalle en studenten archeologie Lore Goethals en Aidin Urbushev. Ook wil ik een 

dankwoord richten aan de Gorno-Altaisk State University (GASU) die mee hebben 

bijgedragen tot dit onderzoek en deze expeditie. Deze masterproef kon nooit tot stand 

gekomen zijn zonder hen. Ook wil ik een dankwoord richten aan Prof. Dr. ir. Alain De Wulf, 

MSc. Annelies Vandenbulcke en Marijke De Ryck voor het ter beschikking stellen van het 

onderzoeksmateriaal en de vakkundige hulp gedurende het hele digitale 

naverwerkingsproces. Mijn dank gaat ook uit naar mijn medestudenten voor de vele leuke 

momenten en herinneringen tijdens de afgelopen vijf jaar, en mijn vrienden voor hun steun. 

Ook wens ik Joeri Cardon te bedanken voor het nalezen van mijn thesis. 
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1 INLEIDING 

 

Sinds 1995 bestudeert en inventariseert de vakgroep Archeologie (faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte, Universiteit Gent (UGent)) het rijke archeologische patrimonium en 

ecologische landschap in het Altaï-gebergte in Zuid-Siberië, Noord-Azië. In samenwerking 

met de faculteit Geschiedenis van Gorno-Altaïsk State University (GASU) en UNESCO 

World heritage Centre worden jaarlijks transdisciplinaire onderzoekscampagnes 

georganiseerd (Bourgeois et al., 2007b). Tijdens deze expedities wordt er hoofdzakelijk 

terreininventariserend onderzoek verricht. Het doel van deze expedities is voornamelijk het 

ontdekken van archeologische sites met rituele en funeraire stenen structuren. Occasioneel 

worden er opgravingen uitgevoerd. Gespecialiseerde teams bestuderen deze sites en structuren 

in hun archeologische, culturele en landschappelijke context. Deze structuren kennen hun 

oorsprong zo‟n 5 000 jaar geleden en zijn in de loop der eeuwen opgetrokken door 

verschillende culturen. Op de valleien, plateaus en hellingen herbergen zich vele duizenden 

archeologische relicten, waaronder Scytho-Siberische grafheuvels (1
ste

 millennium v.C.), die 

het archeologische landschap een grote historische waarde en een uniek karakter geven.  

 

Een grote hoeveelheid archeologische structuren zijn zeer goed bewaard gebleven doordat ze 

voor een groot deel in een permafrostzone liggen. Door de opwarming van de aarde ontdooit 

het bevroren organisch materiaal onder de verschillende grafheuvels waardoor de conservatie 

van het organisch materiaal wordt aangetast. De rituele en funeraire sites en het organisch 

materiaal zijn zeer gevoelig voor deze ernstige klimaatsveranderingen. Ze dreigen in de loop 

van de volgende eeuwen dan ook te verdwijnen. Het archeologische landschap in het Altaï-

gebergte wordt verder bedreigd door andere factoren: erosieve processen, aardbevingen, 

toename van toerisme, industriële expansie (bv. pijpleidingen) en plunderingen door rovers. 

Deze vormen een gevaar voor het archeologische erfgoed waardoor heel wat landschappelijke 

en archeologische waarde verloren gaat (Gheyle et al., 2011). 

 

In samenwerking met de vakgroep Geografie (faculteit Wetenschappen, UGent) worden deze 

archeologische sites en structuren topografisch en fotogrammetrisch gedocumenteerd. 

Gedetailleerde en nauwkeurige eindproducten worden gegenereerd: Digital Elevation Models 

(DEM’s), (topografische) kaarten, contourlijnenkaarten, geschaalde orthofotoplannen en 

virtuele, getextureerde 3D-modellen. Deze eindproducten vormen samen met de traditionele 
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archeologische 2D-documentatie een toegevoegde waarde. Aan de hand van deze 

fotogrammetrische producten kunnen de archeologische vondsten en sites in hun ruimtelijke, 

ruimtelijk-temporele en archeologische context, samen met hun thematische eigenschappen, 

worden geplaatst en geïnterpreteerd (Bourgeois et al., 2007a). Deze analyses kunnen leiden 

tot nieuwe en betere inzichten over het leven van en de relatie tussen de verschillende Altaï 

volkeren (Scytho-Siberiërs) onderling. Verder kan de relatie met hun omgeving hieruit 

worden afgeleid. Onderzoek omtrent fotomodellering en klassieke fotogrammetrie in functie 

van archeologische documentatie werd de afgelopen jaren reeds uitgevoerd. Een verdere 

integratie van deze fotogrammetrische technieken is essentieel voor de documentatie van het 

archeologische erfgoed (http://www.archaeology.ugent.be/altai, 6 oktober 2015). 

 

Tijdens de expedities van 2014 en 2015 voerden de vakgroep Archeologie en de vakgroep 

Geografie onderzoek en terreinwerk (inventarisatie) uit in het oostelijk deel van het Altaï-

gebergte, in het zuiden van Rusland. Het studiegebied, gelegen op circa 2 000 m hoogte, 

bevindt zich ten oosten van de stad Kosh-Agatch en staat bekend als de heuvelrug van Turu 

Alty (Jacobson & Kubarev, 1994).  

 

Deze studie wordt onderverdeeld in twee luiken. In het eerste onderdeel wordt de focus 

gelegd op het visueel (fotogrammetrisch) documenteren en analyseren van Turu Alty. Met 

behulp van een stereopaar Pléiades-satellietbeelden en 27 grondcontrolepunten, ingemeten 

met een C-Nav 2050 GPS-ontvanger, werd een digitale fotogrammetrische restitutie 

uitgevoerd van Turu Alty. In het noordwestelijk deel van de heuvelrug van Turu Alty ligt een 

natuurlijk theatervormig landschap („theater‟) dat wordt gekarakteriseerd door een 

opmerkelijk groot aantal archeologische structuren (stèles, petrogliefen en kourganen) 

(Jacobson & Kubarev, 1994). Aan de hand van een systeem met heliumballonnen, een digitale 

camera en een Structure from Motion en Multiview Stereo-benadering 

(fotomodelleringstechniek) wordt deze archeologische site driedimensionaal gemodelleerd. 

Ook worden de archeologische structuren, die binnen het „theater‟ gelegen zijn, onderzocht. 

Door middel van een digitale camera, een statiefpaal en een Structure from Motion en 

Multiview Stereo-benadering worden 3D-modellen gemaakt van deze archeologische objecten 

en worden deze geïntegreerd in het 3D-model van het „theater‟. De archeologische structuren 

bestaan uit tien stèles, gesitueerd in het lager gelegen deel van het „theater‟, en één 

opmerkelijk paneel op de top van het „theater‟ waarop petrogliefen staan afgebeeld. Het 

http://www.archaeology.ugent.be/altai
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uiteindelijke doel is het genereren van gegeorefereerde fotogrammetrische eindproducten 

(getextureerde 3D-visualisaties, Digital Elevation Models, multispectrale orthofoto‟s) die 

kunnen dienen voor verder (archeologisch) onderzoek waaronder topologische, ruimtelijke en 

akoestische analyses, geomorfologische karteringen, (spatio-temporele) 

zichtbaarheidsanalyses, berekenen van hellingsverschijnselen, het detecteren van 

(archeologische) restanten aan de hand van shadow, soil en crop marks, etc. In het specifieke 

geval van het „theater‟ zullen, indien mogelijk, de afgeleverde fotogrammetrische 

eindproducten worden toegepast voor een akoestische studie. De onderzoeksvragen en 

hypothesen, die in dit eerste onderdeel aan bod komen, zijn: 

 

(i) Kunnen kwaliteitsvolle, geschikte en nauwkeurige eindproducten (DEM, 

orthofoto, 3D-modellen) met een voldoende hoge resolutie worden aangemaakt 

aan de hand van de hierboven beschreven methoden, technieken en platformen in 

functie van archeologische doeleinden? 

(ii) Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij het gebruik van deze methoden, 

technieken en platformen? Wat houden de problemen in en hoe kunnen deze 

worden vermeden in de toekomst? 

(iii) Kan het systeem met de heliumballonnen, een digitale camera en een Structure 

from Motion en Multiview Stereo-benadering een alternatief vormen op het 

gebruik van duurder acquisitiemateriaal, waaronder Unmanned Aerial Vehicles 

(UAV‟s), laserscanner, luchtfoto‟s uit klassieke vliegtuigen en satellietbeelden 

voor het modelleren van een archeologische site? 

(iv) Vormt een statiefpaal een meerwaarde voor het modelleren van archeologische 

structuren waaronder stèles en petrogliefen? 

 

Het tweede luik omvat een vergelijkende nauwkeurigheidsanalyse tussen twee digitale 

fotogrammetrische verwerkingsprocessen in het softwareprogramma ERDAS Imagine 2015, 

waarbij terreincoördinaten werden verkregen door middel van twee verschillende 

acquisitiemethoden. Enerzijds worden een twintigtal grondcontrolepunten gebruikt die tijdens 

de expeditie van 2015 werden ingemeten met een C-Nav 2050 GPS-ontvanger. Anderzijds 

worden een vijfhonderdtal terreinpunten gehanteerd die tijdens de expedities van 2014 en 

2015 differentieel werden ingemeten met een Leica SR20 GPS-ontvanger. Sinds een aantal 

jaren wordt dit meettoestel door het team van de vakgroep Archeologie gebruikt voor de 
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opmeting van een grote hoeveelheid archeologische structuren in verschillende regio‟s van het 

Altaï-gebergte. De theoretische meetnauwkeurigheid van de Leica SR20 GPS-ontvanger is 3 à 

4 maal lager dan die van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger. De kwaliteit van de resulterende 

fotogrammetrische eindproducten wordt onderzocht en geanalyseerd in relatie tot de 

hoeveelheid ingemeten punten en de theoretische meetnauwkeurigheid van de 

acquisitiemethode. Voor de fotogrammetrische restitutie wordt gebruik gemaakt van een 

stereopaar Pléiades-satellietbeelden en de locatie voor deze casestudie is Turu Alty. De 

onderzoeksvragen, die in het tweede onderdeel aan bod komen, zijn: 

 

(i) Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van Pléiades-satellietbeelden en Leica 

SR20 GPS-terreincoördinaten bij het fotogrammetrisch dataverwerkingsproces? 

(ii) Wat is het verschil in planimetrische en altimetrische nauwkeurigheid tussen beide 

fotogrammetrische eindproducten en is deze aanvaardbaar in functie van de 

beoogde archeologische doeleinden?  

 

Deze masterproef start met een een geografische en archeologische omkadering van het 

studiegebied. In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de basisbegrippen en de 

basisprincipes van de fotogrammetrie en fotomodellering (Computer Vision), dit om een beter 

beeld te krijgen van het verwerkingsproces. In deze scriptie is het niet de bedoeling deze 

technieken uitgebreid te bespreken. Verder wordt in dit hoofdstuk een literatuuroverzicht 

gegeven van een aantal archeologische onderzoeken waarin deze technieken en methoden 

werden toegepast voor het genereren van archeologische 3D-documentatie. De 

dataverwerving (met de eigenschappen van de gebruikte instrumenten) en de methodologie 

van de aangewende technieken en strategieën worden in het vierde hoofdstuk besproken. In 

hoofdstuk 5 worden de problemen en (mogelijke) oplossingen van de dataverwerking 

beschreven en onderzocht. Verder omvat dit hoofdstuk een gedetailleerde rapportering van de 

bekomen eindproducten waaronder 3D-visualisaties, DEM‟s en/of orthofoto‟s. Indien 

mogelijk werd de planimetrische en/of altimetrische nauwkeurigheid van deze eindproducten 

statistisch geanalyseerd en bestudeerd. Ten slotte worden in dit hoofdstuk de resultaten van 

het tweede luik van de scriptie kritisch bestudeerd aan de hand van een 

nauwkeurigheidsanalyse in CloudCompare V2, QGIS 2.4.0 en ArcMap 10.3. In de discussie 

en het besluit wordt een antwoord gegeven op bovenstaande onderzoeksvragen en worden 

toekomstige ontwikkelingen besproken. 
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2 STUDIEGEBIED 

 

2.1 Geografische situering 

 

2.1.1 Altaï-gebergte 

 

Het Altaï-gebergte, gesitueerd in Zuid-Siberië, is één van de belangrijkste bergcomplexen van 

Noord-Azië en bestaat uit brede U-vormige steppevalleien, hooglandplateaus, morenen, 

gletsjers en gebergten met pieken tot 4 500 m hoog. Het ruwe bergcomplex bevindt zich op 

een breedteligging tussen 48° NB en 53° NB en heeft het uitzicht van een steppelandschap 

met een hoogalpien glaciaal reliëf. De gebergteketen, afgeleid van het Turks-Mongoolse 

woord „Altan‟ wat „gouden‟ betekent, is gelegen in een uitgestrekte Euraziatische 

steppegordel en ligt op de grens met Rusland, China, Mongolië en Kazachstan (Gheyle et al., 

2016). Het gebergte strekt zich uit over een lengte van ongeveer 2 000 km. Het vormt een 

biogeografische barrière tussen de noordelijk gelegen taiga en de zuidelijke woestijnsteppe 

(Enkhtaivan, 2006).  

 

De Altaï behoort tot het Tien Shan – Altaï – Nan Shan bergsysteem. De afzetting van deze 

montane regio kent zijn oorsprong zo‟n 300 tot 500 miljoen jaar geleden (tussen het Midden-

Cambrium en het begin van het Devoon) met de Laat-Caledonische gebergtevorming. In het 

Mesozoïcum vonden verschillende erosieprocessen plaats. Een tweede orogenese speelde zich 

zo‟n 30 miljoen jaar geleden af in het Laat-Oligoceen, door tektonische activiteiten 

(Shaghedanova, 2002).  

 

Deze regio omvat een groot hydrografisch net waar verschillende rivieren ontspringen 

waaronder de Katoen en de Bieja. Deze rivieren zijn afkomstig van de grote gletsjers en deze 

waterwegen voeden onder andere de Ob en Jenisej. Verder bevinden er zich verschillende 

meren waarvan het Teleskojemeer het bekendste is (Chlachula, 2001; Enkhtaivan, 2006).  

 

In het Altaï-gebergte heerst een continentaal klimaat met lange, koude winters en korte, 

warme zomers. De jaarlijkse gemiddelde neerslag varieert naargelang de positie binnen het 
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gebergte. Verder wordt de neerslag beïnvloed door de topografie en hoogte van het gebied 

(Chlachula, 2001; Enkhtaivan, 2006). 

 

 

Figuur 1: Geografische situering onderzoeksgebied (rode kader: studiegebied)  

(Bron: Gheyle, 2009, eigen verwerking) 

 

2.1.2 Chuya steppe 

 

In 2014 voerden de vakgroep Archeologie en de vakgroep Geografie onderzoek en 

terreinwerk (inventarisatie) uit in het oostelijk deel van de uitgestrekte Chuya steppe 

(bergsteppe), in het zuiden van Rusland (Figuur 1). Dit uitgestrekte grasland is gelegen in het 
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oosten van het Altaï-gebergte, ten noordwesten van de vallei van de Yustid (Gheyle, 2009). 

Het bevindt zich in de autonome Russische deelrepubliek Altaï, in de regio Kosh-Agatch en 

heeft een rijke archeologische inventaris. Deze regio behoorde toe aan de toenmalige Sovjet-

Unie en heeft een oppervlakte van 19845 km
2 

(Plets et al., 2011).  

 

In de regio Kosh-Agatch bevinden zich veel wijdopen valleien zonder vegetatie die uitkijken 

over brede vlaktes en steppen. De omgeving wordt gekenmerkt door steppevegetatie met 

montane graslanden en struiktoendra. Het gebied situeert zich in de Chuya depressie waar in 

het Midden-Pleistoceen (780 000 BP tot 130 000 BP) een groot gletsjermeer aanwezig was 

(Gheyle, 2009). De Chuya steppe wordt in het noorden gescheiden door de Kurai bergketen, 

in het westen door de gletsjerpieken van de noordelijke en zuidelijke Chuya bergketen en in 

het noordoosten door de Chikachova bergketen. Ten zuiden en zuidoosten van de steppe 

bevindt zich de Sailiugem bergketen die de Altaï Republiek scheidt van Noordwest-Mongolië 

(Jacobson, 1994).  

 

 

Figuur 2: Overzicht van Turu Alty en zijn onmiddellijke omgeving 

(Bron: eigen verwerking) 
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2.1.3 Turu Alty 

 

Het grimmige studiegebied, gelegen op ongeveer 2 000 m hoogte, bevindt zich ten oosten van 

de stad Kosh-Agatch, ten zuidoosten van het dorp Kokorya en ten noorden van het dorp 

Tashanta, genaamd Turu Alty (Figuur 2). Deze heuvelrug situeert zich dan weer op de 

rechteroever van de Barbugazy (rivier) (Figuur 3), net voor de samenvloeiing met de Yustid 

rivier. De terrassen van Ak-Koby situeren zich ten oosten van Turu Alty. De heuvelrug begint 

in het zuidoosten en wordt gekarakteriseerd door een rode klif, genaamd Kyzyl-Kabak. Op 

deze locatie maakt de Barbugazy stroomafwaarts een scherpe bocht in noordwestelijke 

richting. Vanaf dit punt strekt de heuvelrug zich circa 5 km uit in noordwestelijke richting. 

Bovenop de klif kan in zuidelijke richting een indrukwekkend uitzicht van de Chuya steppe 

(vlakte), de Ulandryk rivier en de „Oven van de Genghis Khan‟, een driehoekige zwarte klif, 

worden waargenomen. Deze massieve zwarte klif definieert het einde van de Chuya steppe 

(Jacobson & Kubarev, 1994).  

 

 

Figuur 3: De Barbugazy 

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 
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2.1.4 Amfitheater 

 

In het noordwesten van Turu Alty lokaliseert zich een gebied dat wordt gekarakteriseerd door 

een groot theatervormig open landschap, gericht naar het zuiden en de Barbugazy (Figuur 4). 

Het is ongeveer 900 m lang en 700 m breed en wordt aan weerszijden begrensd door rotsen. 

Binnen dit halfcircusvormige gebied situeren zich verschillende archeologische structuren 

waaronder ceremoniële altaren, kourganen, balbals, stèles en petrogliefen. Deze werden over 

de millennia heen ingericht. Terwijl het ongebruikelijk hoge aantal rechtopstaande en 

omgevallen stèles (individueel of gegroepeerd) zich voornamelijk in het lager gelegen gebied 

bevinden, situeren de altaren, balbals, kourganen en petrogliefen zich hoofdzakelijk op de 

bovenrand van de kom en langs de oostelijke en westelijke hellingen (Jacobson & Kubarev, 

1994). 

 

 

Figuur 4: Het amfitheater  

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent)  
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2.2 Archeologische omkadering 

 

2.2.1 Archeologisch overzicht van het Altaï-gebergte 

 

Het Altaï-gebergte kent een rijke archeologische waarde en is een belangrijk gebied geworden 

voor de archeologische wereld. Doorheen de tijd werd dit periglaciale landschap bewoond 

door tal van volkeren. Het Altaï-gebergte is vooral belangrijk voor zijn grote hoeveelheden 

funeraire en rituele sites die aan het oppervlak zichtbaar zijn. Deze sites omvatten duizenden 

archeologische structuren die afkomstig zijn van verschillende culturen (Bourgeois et al., 

2007b).  

 

2.2.1.1 De Steentijd 

 

In het Altaï-gebergte zijn een aantal paleolithische sites bekend. De vroegste tekenen van 

menselijke activiteiten in dit bergcomplex werden teruggevonden in de omstreden site 

Ulalinka, nabij de stad Gorno Altaïsk. Tijdens archeologische opgravingen werden op deze 

plaats primitieve stenen werktuigen in een alluviale grintafzetting gevonden die dateren uit de 

tijd van het Vroeg-Paleolithicum (1,5 miljoen v.C. tot 150 000 v.C). Een aantal grot- en 

openluchtcontexten, waaronder Aiu-Tash, Ak-Tash, Kara-Bom en Ust-Sema, werden 

blootgelegd en zijn afkomstig uit een latere fase van het Vroeg-Paleolithicum (430 000 v.C. – 

120 000 v.C.) en uit het Midden-Paleolithicum (120 000 v.C. - 28 500 v.C.). Op deze locaties 

werden onder andere Mousteriaan- en Levallois artefacten, schrapers, messen, puntige 

werktuigen, tanden, fragmenten van een sleutelbeen en radiale botten van de primitieve mens 

(Neanderthalers) ontdekt. Uit het Laat-Paleolithicum (28 500 v.C. – 12 000 v.C.) werden 

meerdere sites en bewijzen opgegraven die wijzen op meer continue menselijke bewoning in 

het Siberische landschap. Uit deze periode werden verder gespecialiseerde seizoenale kampen 

teruggevonden (Kydyev, 1998; Bourgeois & Gheyle, 2006). 

 

Er is weinig informatie voorhanden over het Mesolithicum (12 000 v.C. – 6 000 v.C.) in het 

Altaï-gebergte. Het Neolithicum (6
de

 millennium v.C. – 4
de

 millennium v.C.) in de Altaï wordt 

gelinkt aan de productie van aardewerk. De archeologische site van Tytkesken vormt de 

belangrijkste informatiebron voor deze twee tijdperken. Op deze site werden voornamelijk 
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stenen werktuigen en keramiek teruggevonden. Op die manier werd een onderscheid gemaakt 

tussen de Vroeg- en Laat-Neolithische periode (Parzinger, 2006). 

 

2.2.1.2 De Metaaltijden 

 

Het einde van de Steentijd (circa 4000 v.C.) werd ingeleid door drie pijlers: de introductie van 

koper- en bronsproductie, de introductie van landbouw en veeteelt en het ontstaan van twee 

belangrijke culturen, namelijk de Afanasievcultuur (eind 4
de

 millennium v.C. – 1
ste

 helft 3
de

 

millennium v.C.) en de Karakolcultuur (eind 3
de

 millennium v.C. – begin 2
de

 millennium v.C.) 

(Parzinger, 2006). De Afanasievcultuur staat bekend voor zijn typische funeraire monumenten 

(cromlechs), omringd door opstaande stenen platen, waarbinnen zich ovale of rechthoekige 

overdekte grafkamers bevinden. Deze werden voornamelijk aangetroffen op rivierterrassen. 

De grafgiften bestonden voornamelijk uit sieraden, keramisch vaatwerk met een platte of 

bolvormige bodem en werktuigen. Gereedschappen werden nog steeds vervaardigd uit steen 

(bijlen, pijlpunten), beenderen (vishaken) en gewei. Terwijl de eerste aanwijzingen van 

voedselproductie en domesticatie van dieren (schapen, geiten en paarden) werden 

toegeschreven aan deze cultuur, leefde deze gemeenschap nog steeds grotendeels van de 

jacht. Van deze cultuur zijn vandaag de dag weinig woonstructuren teruggevonden (Kydyev, 

1998; Bourgeois & Gheyle, 2006; Bourgeois et al., 2007b).  

 

Grafkuilen (bedekt met een aarden heuvel), die omringd waren met een rechthoekige stenen 

omheining, en polychroom beschilderde graveringen op grafstenen en/of op de binnenkant 

van grafkamers, vormen de belangrijkste informatiebronnen voor de Karakolcultuur in de 

Vroege-Bronstijd. De rechthoekige omheiningen en de stenen kisten, waarin een overledene 

werd begraven, zijn aspecten die ook werden teruggevonden in de Okunevcultuur uit Tuva en 

de Minoesinskdepressie. De Karakolcultuur vertoonde ook gelijkenissen met de Krotovo-en 

Samusculturen uit het gebied rond de Boven-Ob rivier en de Baraba steppe (Kydyev, 1998; 

Bourgeois & Gheyle, 2006; Parzinger, 2006; Bourgeois et al., 2007b). 

 

In de Bronstijd (2 400 v.C. - 800 v.C.) werd de landbouw en veeteelt belangrijker en werden 

grote rituele monumenten, zogenaamde kereksurs, in het oostelijk gebied van het Altaï-

gebergte (Mongolië) teruggevonden. Ze bestaan uit een centrale stenen grafheuvel, 

afgebakend door een rechthoekige of circulaire omheining (Gheyle, 2009).  
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Er is weinig geweten over de Midden-Bronstijd (1 800 v.C. – 1 500 v.C.) en Late-Bronstijd (1 

400 v.C. – 800 v.C.) in het Altaï-gebergte. De noordelijke delen van deze regio en het gebied 

rond de Boven-Ob rivier werden in de Midden-Bronstijd bevolkt door de Andronovo-

Fedorovkacultuur, oorspronkelijk afkomstig uit het gebied van de Kaspische Zee. Deze 

invloed werd voornamelijk vastgesteld in de funeraire structuren en de bijzettingen. Verder 

wordt deze cultuur gelinkt aan de specialisatie van de bronsproductie (Parzinger, 2006). 

 

Keramiekresten uit Majma VII en Majma XII en uit de Denisovagrot (Late-Bronstijd) 

vertoonden duidelijke parallellen met de Irmencultuur en de Korcazinocultuur en wezen op de 

verdwijning van de Andronova-Federovkacultuur. De Irmencultuur was een gemeenschap die 

leefde in een gebied tussen de Irtysj rivier en de Boven-Ob rivier en de Korcazinocultuur 

situeerde zich in de noordelijke regionen van het Altai-gebergte. Uit deze periode werden ook 

een aantal bronzen messen en dolken van het Karasuktype opgegraven in onder andere 

Katanda, Kokorja en Sebalino. Deze cultuur was oorspronkelijk afkomstig uit Tuva 

(Parzinger, 2006). 

 

De IJzertijd dateert van ca. 800 v.C. tot 400 n.C. en was een bloeiende periode in de Altaï. 

Het is de best gedocumenteerde periode in de geschiedenis van deze regio. Deze periode kan 

worden ingedeeld in de Scythisch/Vroeg-Nomadische periode (800 v.C. - 200 v.C.) en de 

Hunnische periode (200 v.C. – 400 n.C.). Er is een rijke variabiliteit aan archeologische 

structuren uit de Scythische periode gevonden die van onschatbare archeologische waarde 

zijn. De laatste decennia werd een wetenschappelijke interesse opgewekt voor deze rijke 

Scythische cultuur door onderzoekers over de hele wereld. Deze structuren hebben elk hun 

eigen specifieke karakteristieken. De Scythen (Nemontai) waren een nomadisch ruitervolk dat 

de Euraziatische steppe beheerste tijdens de overgang Bronstijd – IJzertijd. De Scythen 

bestonden niet uit één groot volk maar waren onderverdeeld in verschillende nomadische 

stammen en volkeren, die onderling veel gemeenschappelijke elementen hadden in hun 

cultuur en levenswijze. De Scytho-Siberiërs, een verzamelnaam voor de Scythen die leefden 

in het Altaï-gebergte, verschenen in de 9
de

 eeuw v.C. in het oosten van de bergketen, onder de 

vorm van de Mayemir-Kurtucultuur. De bronnen voor deze cultuur werden vooral 

teruggevonden door de blootlegging van graven in Kurtu II, Semisart I en Ust Kujum. De 

overledene werd begraven in eenvoudige aarden kuilen of in rechthoekige stenen grafkisten 
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die parallellen vertoonden met graven uit de Late-Bronstijd. Woonstructuren zijn niet bekend 

van deze cultuur (Kydyev, 1998; Bourgeois & Gheyle, 2006; Parzinger, 2006). 

 

In de 7
de

 eeuw v.C. verscheen de Pazyrykcultuur (de klassieke Scythische cultuur) (Legrand, 

2006; Parzinger, 2006). Over deze cultuur bestaat heel wat archeologische informatie in de 

vorm van grafheuvels (kourganen), herdenkings- en rituele monumenten, stenen sculpturen, 

stèles en petrogliefen. De Scytho-Siberische kourganen zijn monumentale grafheuvels, die tot 

maximum 1 meter met aarde en stenen zijn opgehoopt over een stenen of  houten grafkamer 

(Figuur 5). Deze zijn vaak nog zeer goed bewaard doordat ze voor een groot deel in 

permafrostzone liggen. De bekendste grafheuvels uit deze periode werden teruggevonden in 

Pazyryk, Yustid, Bashadar, Ulandryk, Tuektin, Berel en Ukok. In deze grafkamer werd een 

lid van de heersende klasse geplaatst, vaak in combinatie met enkele rijke en prestigieuze 

grafgiften (gouden sieraden, tapijten, metalen strijdhamers, messen, dolken, spiegels, 

paardengebitten, gespen, aardewerk, etc.). Verder werden in enkele grafheuvels kledij, 

gebalsemde lichamen van mensen en objecten uit hout, leder en vilt in het ijs opgegraven, 

waarvan de vondsten op het Ukokplateau de meest bekende zijn. In het noordelijk deel van 

deze grafheuvels werden vaak kadavers van paarden aangetroffen om de overledene te 

vergezellen in het hiernamaals. Scythische begraafplaatsen zijn in rijen gesitueerd en vertonen 

een noord-zuidoriëntatie. De stèles zijn menhir-achtige rechtopstaande stenen, variëren in 

hoogte tussen 1 en 4 m en worden soms omgeven door een stenen platform (Figuur 6). Op 

stèles en rotsformaties werden voornamelijk graveringen van dieren aangetroffen in de 

zogenaamde „Dierstijl‟. Het onderzoeksgebied in deze scriptie (Turu Alty) karakteriseert een 

ongebruikelijke hoge concentratie van deze archeologische structuren, voornamelijk in het 

noordwestelijk deel ervan (Kydyev, 1998; Bourgeois & Gheyle, 2006; Bourgeois et al., 

2007b). 
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Figuur 5: Scythische kourgaan (KABB-003-002) in Turu Alty  

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 

 

Opgravingen in Kara-Koba II, Kyzyl-Telan I, Borotal III en Taldura I hebben aangetoond dat 

er naast de Pazyrykcultuur nog een andere cultuur in de 5
de

 tot 3
de

 eeuw v.C. in het Altaï-

gebergte voorkwam: de Kara-Kobacultuur. Ondanks de parallellen in grafgiften (bronzen en 

ijzeren messen, spiegels, keramiek) met de Pazyrykcultuur, vertoonde deze cultuur enkele 

opmerkelijke verschillen. De overledene werd niet meer vergezeld door paarden en werd in 

het graf niet meer op de rug geplaatst, maar op de rechterzijde, met het hoofd naar het oosten 

of zuiden gericht. De grafvelden van de Kara-Kobacultuur werden voornamelijk 

teruggevonden in het westen van het Altaï-gebergte, terwijl deze van de Pazyrykcultuur 

hoofdzakelijk in het oosten werden blootgelegd. Grafvelden van de Kara-Kobacultuur, die 

toch in het oosten werden gevonden, bevonden zich vaak naast Pazyryk-kourganen. Dit werd 

ondere andere vastgesteld op het Ukokplateau en in Bertek-Tal (Parzinger, 2006). 
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Figuur 6: Stèle (KABB-001-004) in Turu Alty  

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 

 

De Hunnen trokken het Altaï-gebergte binnen in de Late-IJzertijd (2
de

 eeuw v.C. – 5
de

 eeuw 

n.C.) en staan bekend onder de verzamelnaam „Hunno-Sarmaten‟. Van hen werden op het 

Ukokplateau vlakke graven opgegraven die maximaal 20 cm hoog waren. De rechthoekige 

grafstructuren en de blootgelegde grafgiften, waaronder bestempelde gouden platen, 

vertoonden overeenkomsten met de Hunnische graven uit Transbaikalië. Verder werden 

grafheuvels (Ust-Edigan, Chendeck, Sary-Bel, Bulan-Koby, Airydash), woonstructuren, 

heiligdommen en productiecentra (Yustid, Berteck, Maima) uit deze periode gevonden. Het 

gevonden materiaal toont ook duidelijke parallellen met de Pazyrykcultuur. Dit bewijst dat de 

Pazyrykcultuur zich mengde met de Hunnen en dat de Pazyrykcultuur in de Late-IJzertijd niet 

volledig verdween in het landschap. Deze samenvloeiing leidde tot een nieuwe cultuur, 

genaamd de Bulan-Kobinskayacultuur (1
ste

 – 2
de

 eeuw n.C.) (Kydyev, 1998; Bourgeois & 

Gheyle, 2006; Parzinger, 2006). 

 

Tijdens de vroegste fase van de Late-IJzertijd kwam nog een andere cultuur voor: de 

Shibecultuur (5
de

 eeuw v.C. – 3
de

 eeuw v.C.). De eerste ontdekkingen werden gedaan in 

Katanda en Berel, later werden opgravingen blootgelegd in Sibe, Pazyryk en Kok-Pas die 

belangrijke informatiebronnen vormden voor deze cultuur. Deze lokale cultuur werd 
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gekarakteriseerd door invloeden van de Pazyrykcultuur (bv. grote kourganen, rijke grafgiften, 

keramiek, houtsnijwerk) en nieuwe Hunnische elementen (Parzinger, 2006). 

 

2.2.1.3 De Middeleeuwen en de Etnografische periode 

 

Na de Hunnen kwamen de Turken (3
de

 n.C. – 5
de 

eeuw n.C.) in het Altaï-gebergte terecht 

(Chlachula, 2001). Het waren verschillende Turks sprekende nomadische stammen 

(Kudyrgecultuur) en ze worden vandaag de dag beschreven als bekwame metaalbewerkers. Er 

werden verschillende Turkse rituele herdenkingsmonumenten voor de doden (ogradki), 

grafmonumenten, rotsblokken en gesculpteerde (menselijke) stèles (izvayanie) op of nabij 

begraafplaatsen teruggevonden. Ogradki zijn rechthoekige of vierhoekige structuren die 

omheind zijn door granieten of schisteuze stenen platen. De meest bekende grafmonumenten, 

vaak vergezeld met kadavers van paarden, en herdenkingsstructuren werden opgegraven in 

Kuderge, Kourai en Yakonur. De bekendste antropomorfe stèle, die werd teruggevonden, is 

Kezer Tash en vertegenwoordigt een strijder die toebehoorde aan de Turkse elite. Deze werd 

ontdekt in de Kourai steppe. Verder zijn relatief kleine verticaal geplaatste stenen, 

zogenaamde balbals, kenmerkend voor deze periode. Deze zijn gewoonlijk gesitueerd ten 

oosten van de rechthoekige of vierhoekige structuren. Verder werden een groot aantal 

petrogliefen aangetroffen uit deze periode. In het begin van de 13
de

 eeuw werden de Turken 

verjaagd door de Mongolen. Archeologische structuren uit de Mongoolse periode zijn amper 

terug te vinden (Kydyev, 1998; Bourgeois & Gheyle, 2006). 

 

Uit de Etnografische periode (1 500 n.C. - 1 900 n.C.) werden grafmonumenten uit steen of 

hout aangetroffen. Deze zijn vaak gelegen nabij Scythische en Turkse grafvelden. Verder 

kunnen deze zich bevinden op de top van kereksurs uit de Bronstijd of op Scythische 

grafheuvels. Het gaat onder andere om rechthoekige of polygonale structuren, die aan de 

hoekpunten werden vergezeld met houten palen. Etnografische grafvelden werden 

bijvoorbeeld ontdekt in de Dhazatorvallei. Uit deze periode werden verder petrogliefen 

vastgesteld (Bourgeois & Gheyle, 2006; Bourgeois et al., 2007b).  
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2.2.2 Archeologisch onderzoek in Turu Alty 

 

Het onderzoeksgebied in deze scriptie (Turu Alty) karakteriseert een ongebruikelijk hoge 

concentratie van archeologische structuren (kourganen, stèles, petrogliefen, etc.) die 

voornamelijk worden gedateerd in de Bronstijd. Deze bevinden zich hoofdzakelijk in het 

noordwestelijk deel van Turu Alty (Bourgeois et al., 2007b). Dit gebied, en meer specifiek 

een komvormige landschap – amfitheater – in het noordwesten van Turu Alty, werd reeds 

bestudeerd door Jacobson & Kubarev (1994). Zij stelden vast dat deze plaats sinds de 

Bronstijd gedurende millennia door verschillende volkeren werd gebruikt voor rituele, 

ceremoniële en artistieke activiteiten. Zij spreken over een „heiligdom‟. Op het hoogste punt 

van het „theater‟ en tevens het hoogste punt van Turu Alty situeert zich een oboo (steenhoop) 

en een groot paneel van ongeveer 2 x 1,5 m waarop voornamelijk herten en geiten in de vorm 

van petrogliefen worden afgebeeld. De herten worden zowel met als zonder gewei afgebeeld. 

Het paneel is zuidwaarts gericht. Naast deze rotsgraveringen en het beduidend hoge aantal 

stèles trekt ook de Barbugazy de aandacht en vormen deze belangrijke markers in het 

landschap. Het komvormige landschap vertoont verder een natuurlijke geluidsversterkende 

eigenschap. Indien een persoon op de top van de kom met een normale grondtoon praat, kan 

dit met een gelijke geluidsfrequentie in het benedendeel van de kom worden waargenomen. 

Omwille van de hierboven beschreven aspecten veronderstellen archeologen dat dit 

amfitheater een belangrijke culturele plaats moet geweest zijn in het verleden (Jacobson & 

Kubarev, 1994). Daarom is het noodzakelijk de ruimtelijke samenhang (oriëntatie, slope, 

aspect, etc.) tussen de archeologische monumenten en het omliggende landschap – 

amfitheater - te bestuderen en de culturele en ecologische aspecten van Turu Alty met zijn 

ommiddellijke omgeving te analyseren.  
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3 PRINCIPES VAN FOTOGRAMMETRIE EN FOTOMODELLERING 

 

3.1 Klassieke fotogrammetrie 

 

3.1.1 Algemeen 

 

In de loop van de 19
de

 en 20
ste

 eeuw werden verschillende methoden ontwikkeld voor het 

genereren van fotogrammetrische eindproducten: de grafische, analoge, analytische en 

digitale methode. In deze masterproef wordt enkel gebruik gemaakt van een computer, met 

andere woorden de digitale werkwijze. Digitale fotogrammetrie is ontstaan in de jaren 90 van 

de twintigste eeuw en is een onderdeel van het domein van de teledetectie (remote sensing). 

Deze toegepaste wetenschap is een image-based onderzoeksmethode en is gebaseerd op de 

wetten van natuurkunde, scheikunde en wiskunde (Atkinson, 2001). Volgens de 

„International Society for Photogrammetry and Remote Sensing‟ (ISPRS) is fotogrammetrie 

en teledetectie “[…] the art, science, and technology of obtaining reliable information from 

noncontact imaging and other sensor systems about the Earth and its environment, and other 

physical objects and processes through recording, measuring, analyzing and representation” 

(http://www.isprs.org, 12 november 2015). Geometrische informatie wordt verkregen door 

gebruik te maken van digitale 2D-beelden van het object en door metingen en berekeningen te 

verrichten op deze beelden.  Deze metrische  informatie omvat de vorm, afmetingen en plaats 

in de ruimte van een object (Yastikli, 2007).  

 

Door het verschil in positie van onze ogen zien we de wereld vanuit een verschillende hoek. 

Dit hoekverschil noemt men stereoscopische parallax en staat in relatie met de afstand tot het 

object en de lengte van de oogbasis (Figuur 7) (De Maeyer & Van de Weghe, 2007). Een 

object kan op ieder moment worden waargenomen vanuit twee verschillende posities. Een 

minimumoverlapping van ongeveer 60% tussen nagenoeg twee identieke beelden van het 

linker- en rechteroog zorgt voor een ruimtelijke indruk van diepte (3D-informatie) van het 

object. Met andere woorden: afstandsverschillen worden waargenomen. Door de verschillen 

in parallax verwerken onze hersenen deze beelden tot één 3D-zicht en dit noemt men 

binoculaire fusie, stereovisie of stereoscopisch zicht (Linder, 2009). Hetzelfde principe vinden 

we terug in de (stereo)fotogrammetrie. Vanuit een verschillende camerahoek en camerapositie 
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worden twee overlappende beelden van het studieobject genomen waaruit afstanden en 

hoogteverschillen kunnen worden bepaald. Deze twee beelden worden een stereopaar 

genoemd en dit medium vormt het domein van de stereografie. Men kan 3D-coördinaten van 

ieder punt berekenen die op beide beelden aanwezig zijn. Fotografische beelden veroorzaken 

beeldvervormingen en de geometrie van het studieobject, de resolutie en schaal variëren 

doorheen het beeld. Deze distorsies kunnen worden geëlimineerd door het toepassen van een 

fotogrammetrische restitutie (Mikhael et al., 2001).  

 

  

Figuur 7: Stereoscopische parallax  

(Bron: htpp://www.skillsoz-elearning.com.au, 6 september 2015) 

 

Fotogrammetrie kan worden onderverdeeld op basis van de werkwijze waarop de foto‟s zijn 

gemaakt: terrestrische fotogrammetrie (close-range fotogrammetrie) en luchtfotogrammetrie. 

Terrestrische fotogrammetrie maakt gebruik van beeldmateriaal genomen, vanop de vaste 

ondergrond van de aarde of vanuit opnamepunten die vast verbonden zijn met de aarde 

(Goossens, 2007). In de luchtfotogrammetrie worden de fotografische opnamen genomen 

vanuit de lucht en dit aan de hand van vliegtuigen, satellieten, drones, heliumballonnen, etc. 

(Murray et al., 2013). 
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3.1.2 Schaal 

 

De schaal vormt een belangrijk aspect in de fotogrammetrie. Aangezien foto‟s vaak niet vanaf 

dezelfde afstand worden genomen, kan de schaal verschillen. Verder kan de hoogte 

van het studieobject variëren waardoor de schaal binnen eenzelfde foto ook wijzigt. De schaal 

is verder afhankelijk van de focale lengte van de gebruikte camera. De fotoschaal (S) kan 

worden berekend met behulp van volgende formule: 

 

 

  
 = 

 

 
 

 

waarin SF = schaalfactor 

            f = focuslengte 

            H = afstand tot het object 

(Goossens, 2007). 

 

3.1.3 Fotogrammetrisch verwerkingsproces 

 

Het traditionele digitale fotogrammetrische verwerkingsproces bestaat uit twee stappen: de 

dataverwerving (fotogafische opname) en dataverwerking (fotogrammetrische restitutie). 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van geavanceerde fotogrammetrische softwarepakketten. In 

deze scriptie wordt het fotogrammetrisch verwerkingsproces uitgevoerd in het commerciële 

softwarepakket ERDAS Imagine 2015. De dataverwerving omvat zowel het fotograferen van 

het object als het verrichten van metingen op het object. De digitale fotogrammetrische 

restitutie is een geautomatiseerd proces waarbij foto-opnamen worden omgezet naar een 

metrische voorstelling van het object en waarbij de beeldvervormingen in de foto‟s worden 

weggewerkt (Goossens et al., 2006). De stralenbundels van een stereopaar worden 

georiënteerd en de conische projectie wordt getransformeerd naar een orthogonale projectie. 

Met behulp van deze technieken kunnen verschillende fotogrammetrische eindproducten 

worden bekomen: DTM (Digital Terrain Model), DEM (Digital Elevation Model), DSM 

(Digital Surface Model), orthofoto(plan), contourlijnenkaart, etc. (Tack et al., 2005). 
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3.1.3.1 Dataverwerving 

 

De dataverwerving bestaat uit twee delen: het fotograferen van een stereokoppel van het 

studieobject vanuit unieke zichtpunten en het inmeten van grondcontrolepunten (GCP‟s). De 

foto‟s moeten met voldoende overlap (60% - 80%) worden genomen. Aangezien de kaart in 

een lokaal referentiestelsel met relatieve afmetingen wordt berekend, worden 

grondcontrolepunten op het object ingemeten via klassieke topografische methoden. Deze 

metrische informatie is nodig voor het genereren van een gegeorefereerde kaart (Linder, 

2009). De metingen kunnen vandaag de dag gebeuren op millimeterniveau, door middel van 

een totaalstation en/of centimeternauwkeurigheid aan de hand van differentiële GNSS-

ontvangers. Deze ontvangers maken gebruik van satellieten om terreincoördinaten van 

grondcontrolepunten te verwerven. Deze punten, met gekende x-,y- en z-coördinaten, moeten 

gelegen zijn in het overlappende gedeelte van het stereopaar en zo goed mogelijk verspreid 

geplaatst zijn, zowel planimetrisch (x,y) als altimetrisch (z). De coördinaten van deze punten 

zijn belangrijk voor de absolute oriëntatie (Goossens, 2007). 

 

3.1.3.2 Dataverwerking 

 

De fotogrammetrische restitutie bestaat uit drie delen: de interne, relatieve en absolute 

oriëntatie van de stralenbundels van een stereopaar (Goossens, 2007). 

 

De interne oriëntatie wordt enkel uitgevoerd wanneer opnamen worden gemaakt met een 

metrische camera. De geometrische positie van de fotofilm wordt georiënteerd ten opzichte 

van het interne 2D-coördinatensysteem van de camera (fotobeeldsysteem) op het moment van 

de opname. Een fotografische opname veroorzaakt beeldvervormingen die onder andere 

worden veroorzaakt door de bolvorm van de lens en de kromming van het aardoppervlak. Om 

deze vervormingen te beperken zijn de inwendige oriëntatieparameters van de camera vereist: 

de gekalibreerde focale lengte van de lens, de geometrische lensvervormingen (aberraties) en 

de coördinaten van de cameramerktekens of fiducial marks. Deze parameters worden door de 

camera bepaald en worden door de fabrikant meegeleverd bij de camera en lens door middel 

van zogenaamde kalibratiefiles. Deze handeling wordt ook „camerakalibratie‟ genoemd 

(Goossens, 2007). 
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In de relatieve oriëntatie worden de twee perspectieve stralenbundels in hun onderlinge 

positie georiënteerd zoals tijdens de opname. Alle homologe punten worden op een correcte 

afstand van elkaar geplaatst binnen het gegeven instrument, via het image matching process. 

Dit resulteert in een 3D-beeld van het studiegebied (Linder, 2009). Per stralenbundel worden 

zes parameters bepaald: de drie coördinaten van het opnamecentrum (x, y en z) en de 

beeldrotaties φ (pfi), ω (omega) en κ (kappa) rondom de orthogonale assen doorheen het 

opnamecentrum. Hieruit kunnen vijf differentiële parameters (oriënteringselementen) worden 

berekend: de translatieparameters dx en dy en de rotatieparameters dω, dφ en dκ. De 

positieverandering langsheen de x-as (dx) of langsparallax is in de relatieve oriëntatie niet 

belangrijk. Ze beïnvloedt de schaal maar niet de snijding van de homologe stralenparen. 

Daarentegen is de y-parallax (dwarsparallax) wel essentieel. Indien deze parallax voor alle 

corresponderende stralen wordt herleid tot nul, zijn de stralenbundels relatief georiënteerd. 

Deze stap noemt men epipolaire resampling. Enkel de hoogteparameter boven een bepaald 

referentieoppervlak (x-parallax) blijft onbeantwoord. De software zoekt automatisch naar 

homologe punten in beide beelden en duidt deze aan. Met behulp van een sjabloonvenster 

worden de pixels doorlopen. Aangezien de correlatie tussen de pixelwaarden wordt berekend, 

is het van belang dat er een voldoende grote overlap is tussen beide foto‟s. De 

geautomatiseerde beeldherkenning (image matching) is gebaseerd op de stereomatcher en 

beeldpiramiden. De correlaties tussen de twee beelden kunnen worden onderverdeeld op basis 

van grijswaarden (area based matching), vormkenmerken en randen (feature based matching) 

of symbolische beschrijvingen (symbolic matching). Nadat een overeenkomstig punt wordt 

gevonden, wordt de parallax berekend. Daarna wordt het punt in het coördinatenstelsel van 

het model bepaald (Goossens, 2007). 

 

Tijdens de absolute oriëntatie worden de coördinaten van het stereopaar (modelcoördinaten) 

getransformeerd naar absolute terreincoördinaten (grondcoördinaten). Het stereopaar, 

bekomen na de relatieve oriëntatie, wordt geplaatst in een absoluut coördinatenstelsel 

(objectsysteem). Dit gebeurt met behulp van zeven transformatieparameters: schaalfactor (λ), 

drie translatieparameters (x0, y0 en z0), en drie rotatieparameters (ω, φ en κ). De opgemeten 

coördinaten van de grondcontrolepunten (GCP‟s) worden gebruikt binnen dit proces. Dit zijn 

geografisch herkenbare punten op het terrein en moeten op de foto‟s ondubbelzinnig 

afgebeeld staan. Voor deze oriëntatie zijn in principe zes grondcontrolepunten voldoende 

maar de kwaliteit van de transformatieparameters en de absolute oriëntatie worden verbeterd, 
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indien meer dan zes grondcontrolepunten worden gebruikt. Verder wordt de kwaliteit van de 

absolute oriëntatie bepaald door de nauwkeurigheid van het inmeten van de 

grondcontrolepunten. De relatieve en absolute oriëntatie wordt de externe oriëntatie genoemd. 

Het bepalen van de externe oriëntatieparameters wordt aangeduid met de naam „camera 

oriëntatie‟ (Goossens, 2007; Linder, 2009). 

 

Zodra deze stappen uitgevoerd zijn, kunnen verschillende digitale eindproducten worden 

bekomen: Digital Elevation Model (DEM), orthofoto, contourlijnenkaart, overlay, etc. Een 

Digital Elevation Model (DEM) stelt het aardoppervlak (naakte bodem) voor en is een 

regelmatig vierkant of rechthoekig rastergrid van punten waaraan continue hoogtewaarden 

worden toegekend. Het DEM wordt afgeleid uit het Digital Terrain Model (DTM) - een 

onregelmatig grid van punten. De grondcontrolepunten worden geïnterpoleerd en het 

gebiedsdekkende terreinoppervlak wordt in 3D voorgesteld (Smith et al., 2009). Een 

orthofoto is een metrisch correcte foto waarin alle systematische beeldvervormingen ten 

opzichte van het nadirpunt zijn verwijderd (orthogonale projectie). Het gaat om vervormingen 

met betrekking tot de conische projectie, vervormingen door tilt van de camera (niet-verticale 

opname-as) en vervormingen door variaties in objecthoogte (reliëf). De geprojecteerde stralen 

worden loodrecht afgebeeld op een horizontaal referentievlak. Er is geen parallax meer 

aanwezig. De hoogte-informatie van het DEM is van belang om deze vervormingen te 

elimineren. De geometrisch niet-correcte beelden worden verwerkt tot geometrisch correcte 

orthofoto‟s of kaarten. Het eindresultaat is afhankelijk van de kwaliteit en de resolutie van het 

DEM. Orthofoto‟s karakteriseren een constante schaal waarbij alle pixels en punten in een 

2D-omgeving juist worden geplaatst ten opzichte van elkaar. Aan elke pixel worden 

coördinaten toegekend. Bovenop het orthofotoplan kunnen contouren (isohypsen) worden 

geplaatst die de hoogte van het oppervlak weergeven. Hoogtelijnenkaarten worden 

geproduceerd door het DEM. Een overlay omvat een contourlijnenkaart bovenop een 

orthofoto (Goossens, 2007; Linder, 2009). 
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3.2 Fotomodellering 

 

3.2.1 Algemeen 

 

Fotomodellering is een imaged-based onderzoeksmethode die gebaseerd is op de 

conventionele fotogrammetrie (zie paragraaf 3.1) en informatica. Net zoals bij de klassieke 

fotogrammetrie bestaat de dataverzameling uit fotografische opnamen. Een set 

ongestructureerde maar overlappende foto‟s wordt genomen vanuit verschillende hoeken en 

posities. Deze opnamen kunnen bestaan uit terrestrische foto‟s en/of luchtfoto‟s. Luchtfoto‟s 

kunnen worden genomen vanuit satellieten, vliegtuigen of Low (Altitude) Aerial Platforms 

(L(A)AP). Onder L(A)AP worden bijvoorbeeld volgende platformen verstaan: masten, 

helikites, heliumballonnen, zeppelins en UAV‟s (Unmanned Aerial Vehicles) (Smith et al., 

2009; Verhoeven, 2009; Martinez-del-Pozo et al., 2013; Lonneville et al., 2014; Hugh, 2016).  

 

Foto‟s bevatten uitsluitend 2D-informatie. Er is geen infomatie beschikbaar over de diepte 

van het studieobject. Door een verschil in parallax tussen de foto‟s en door middel van de 

fotomodelleringsalgoritmes en -technieken, die op de principes van de fotogrammetrie 

steunen, bekomt men een puntenwolk met 3D-informatie van het reële object. Dit proces 

wordt Multiview Stereo (MvS) genoemd. Het eindresultaat is een virtueel 3D-model van het 

desbetreffende studieobject waarop metingen kunnen worden verricht (Aaneas, 2009; 

Robertson et al., 2009). In tegenstelling tot de klassieke fotogrammetrie is het gebruik van een 

netwerk van targets (grondcontrolepunten) in het fotomodelleringsproces geen vereiste voor 

het genereren van 3D-modellen. Voor de verwerking worden geavanceerde softwarepakketten 

gehanteerd. In deze scriptie wordt gebruik gemaakt van het Russische commerciële 

softwarepakket Agisoft PhotoScan Professional. Vandaag de dag zijn er ook verscheidene 

niet-commerciële softwarepakketten beschikbaar voor het reconstrueren van studieobjecten in 

3D, zoals Bundler (http://phototour.cs.washington.edu/bundler, 12 november 2015) en 

Microsoft Photosynth (http://photosynth.net, 11 november 2015).  

  

http://phototour.cs.washington.edu/bundler/


25 

 

 

3.2.2 Kwaliteitsvolle 3D-modellen 

 

Om scherpe en goed belichte foto‟s en de kwaliteit van het toekomstige 3D-model te 

garanderen, dienen verschillende camera-instellingen (exposure) met de nodige oplettendheid 

te worden geanalyseerd en bekeken: scherpstelling (diafragma), belichting (sluitertijd) en 

filmgevoeligheid (ISO of International Standard Organisation). Deze drie parameters worden 

in de fotografie voorgesteld door een exposure triangle. Het „netwerkdesign‟ is een andere 

belangrijke factor voor het genereren van kwaliteitsvolle eindproducten met een hoge 

resolutie beeldkwaliteit. Dit omvat het selecteren van een geschikte sensor, camera, 

beeldformaat, focale lengte en de bepaling van waaruit de foto‟s het best worden genomen om 

een gebiedsdekkende weergave te creëren. In het gebruikte 

fotomodelleringssoftwareprogramma Agisoft PhotoScan moeten deze foto‟s worden genomen 

op de wijze zoals voorgesteld in Figuur 8 (http://www.agisoft.ru, 26 september 2015). Andere 

factoren en parameters die van primordiaal belang zijn voor het ontwikkelen van 

kwaliteitsvolle 3D-reconstructies zijn de volgende: aanwezigheid van homogene 

belichtingsomstandigheden en de afwezigheid van harde slagschaduw door te fotograferen op 

een (licht) bewolkte dag. Verder is het aangewezen dat elk punt van het studieobject op 

tenminste twee afbeeldingen waarneembaar is (Lonneville, 2014).  

 

 

Figuur 8: Het opnemen van foto’s in Agisoft PhotoScan Professional 

(Bron: http://www.agisoft.ru, 26 september 2015) 

 

3.2.3 Structure from Motion 

 

Het softwarepakket Agisoft PhotoScan houdt zich bezig met Computer Vision en is sterk 

verbonden met de fotogrammetrie. De software hanteert verschillende wiskundige algoritmes 

waaronder feature detection and stereo matching en Structure from Motion (SfM) (Szeliski, 

2010). In een eerste stap worden afbeeldingen van het desbetreffende studieobject als input 

http://www.agisoft.ru/
http://www.agisoft.ru/
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genomen (input images). Ieder punt van het object moet op minstens twee foto‟s afgebeeld 

staan. Aan de hand van verschillende ongeordende foto‟s van een bepaald studieobject 

worden herkenningspunten of interest points op het objectoppervlak gezocht en gematcht. Dit 

wordt feature detection and stereo matching genoemd. De Harris-detector en het SIFT-

algoritme (Scale-Invariant Feature Transformation) zijn vaak gebruikte algoritmes voor dit 

principe. Door middel van het SIFT-algoritme van Lowe worden punten gegenereerd, waarbij 

het verschil met de buren wordt gemaximaliseerd (Doneus et al., 2011). Indien er op 

verschillende afbeeldingen een grote gelijkenis is tussen punten, worden deze kenmerkende 

features aan elkaar gekoppeld door middel van een correlatietechniek. Vervolgens wordt een 

trifocal tensor (3x3x3-matrix) bepaald (Torr & Zisserman, 1997).  

 

Structure from Motion is een techniek in Computer Vision die de samenhang bepaalt tussen 

een set overlappende, ongeordende 2D-afbeeldingen van een studieobject (Figuur 9) (Szeliski, 

2010). De twee belangrijkste stappen in het SfM-proces zijn enerzijds het bepalen van de 

positie van de camera‟s (Motion) en anderzijds het reconstrueren van de 3D-puntenwolk 

(Structure). De posities van de camera‟s worden berekend met een projectiematrix en dit 

gebeurt na het reconstrueren van de trifocal tensor. Voor elke foto worden een aantal 

extrensieke en intrinsieke cameraparameters berekend: de focale lengte, de translatie en 

rotatie. Voor het bepalen van een 3D-puntenwolk wordt een niet-lineair kleinste 

kwadratenalgoritme, bundle block adjustment, gebruikt waarin karakteristieke punten in 

verschillende foto‟s met elkaar worden gematcht en waarin de fout tussen deze punten wordt 

geminimaliseerd (Triggs et al., 2000; Aber et al., 2010). De 3D-coördinaten en de parameters 

van de relatieve geometrie en de optische kenmerken van de camera worden verfijnd. De 

stralenbundels van alle fotografische opnamen worden gelijktijdig gecorrigeerd en elk punt 

van het object wordt eenduidig in de ruimte bepaald met dit wiskundig algoritme. In deze 

scriptie wordt niet dieper ingegaan op de wiskundige achtergrond van het SfM-proces. Dit 

beeldmateriaal wordt in een workspace verwerkt en het eindresultaat is een virtueel, 

getextureerd 3D-model van het studieobject (Stal et al., 2012. Koutsoudis et al., 2013). 
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Figuur 9: Structure from Motion 

(Bron: http://www.cs.cornell.edu, 13 november 2015) 

 

3.3 State of the art 

 

3.3.1 Probleemstelling 

 

Digitale fotogrammetrische toepassingen worden niet enkel gebruikt in stedenbouw, 

stadsplanning, industrie en architectuur maar worden vaak ook succesvol toegepast voor de 

documentatie, conservatie, management en restauratie van archeologische sites en cultureel 

erfgoed (De Wulf et al., 2011; Nuttens et al., 2012; Stal et al., 2013; Yin & Shiode, 2014; 

Vandenbulcke et al., 2015). Echter, de registratie en visualisatie van zichtbare archeologische 

structuren en sites worden door de meeste archeologen nog te vaak enkel met traditionele 

archeologische methoden gegenereerd. Foto‟s, tekeningen en doorsneden van archeologische 

structuren en sites worden door de archeoloog manueel op millimeterpapier getekend. Dit 

bewijsmateriaal geeft een 2D-beeld weer en maakt het minder geschikt voor latere studies. De 

fotogrammetrische discipline is een belangrijk onderdeel in het wetenschappelijk 

archeologisch onderzoek en voegt letterlijk een extra dimensie toe aan het beeld 
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(hoogte/diepte) (Yilmaz, 2007; Núñez Andréz et al., 2012; Verhoeven, 2016). Het behoud van 

historisch erfgoed en een gedetailleerde archeologische documentatie met hoge resolutie van 

sites en structuren is fundamenteel aangezien deze kunnen worden beschadigd of vernietigd 

door verschillende omstandigheden: aardbevingen, opgravingen, erosieve processen, 

vandalisme, terrorisme, etc. In 2015 werden archeologische sites (bijvoorbeeld Khorsabad en 

Nimrud) en Assyrische en Babylonische kunst in het Nabije Oosten doelbewust vernietigd 

door de Islamitische Staat (IS). In mei 2015 is de Antieke stad Palmyra in Syrië, de stad van 

de 1 000 zuilen, in handen gevallen van IS en dit archeologische wonder werd eind 2015 

grotendeels verwoest door hen. Twee Amerikaanse archeologen (C. Coughenour en M. Luke 

Vincent) proberen daarom aan de hand van bewaarde foto‟s en fotomodellering het 

archeologische erfgoed virtueel te reconstrueren en te bewaren 

(https://dougsarchaeology.wordpress.com, 10 april 2015).  

 

3.3.2 Toepassingen in de archeologie 

 

De vraag naar gedetailleerde 3D-documentatie neemt de laatste jaren toe binnen het 

studiegebied van de archeologie, door de verbeterde computertechnologie en de toename van 

verwerkingsprogramma‟s en verwervingstechnieken waaronder fotomodellering en 

laserscanning (Haukaas & Hodgetts, 2016; Verhoeven, 2016). Metrische gegevens en 

morfologische kenmerken van het onderzoeksobject kunnen met de nodige fotogrammetrische 

technieken op millimeter- en centimeterniveau worden bepaald ten opzichte van topografische 

metingen (De Reu et al., 2014). Zowel met de klassieke fotogrammetrische softwarepakketen 

zoals VirtuoZo NT en ERDAS Imaging als met de fotomodelleringssoftware (Computer 

Vision), waaronder Bundler, PhotoScan, Photosynth of VisualSFM, kunnen DEM‟s, 

orthofoto‟s en 3D-visualisaties worden gegenereerd (Delporte, 2011; Green et al., 2014; 

Lonneville, 2014; Lonneville et al., 2014; Verhoeven, 2016). Uit deze cartografische 

producten kunnen gefundeerde (beeld)analyses en interpretaties worden getrokken door 

archeologen en kan een reproductie worden gemaakt van de structurele componenten van het 

archeologisch erfgoed (Tsipidis et al., 2011). Traditionele plannen zouden kunnen worden 

vervangen door orthofoto‟s waarop correcte metingen kunnen worden uitgevoerd. Multiview 

Stereo en Computer Vision-technieken worden vandaag de dag meer en meer gebruikt in 

archeologische contexten voor het maken van kwalitatieve, getextureerde 3D-modellen met 

een hoge geometrische nauwkeurigheid (Verhoeven et al., 2012; De Reu et al., 2013; 

https://dougsarchaeology.wordpress.com/
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Verhoeven, 2016). Deze fotogrammetrische technieken werden reeds besproken in de 

literatuur. Stal et al. (2012) maakte een virtuele 3D-reconstructie van de culturele erfgoedsite 

van de Sint-Baafsabdij in Gent. Dit gebeurde zowel met laserscanning, klassieke 

fotogrammetrie als terrestrische fotogrammetrie, gebaseerd op Structure from Motion. In dit 

artikel werd bewezen dat deze technieken zeer nuttig zijn en heel wat mogelijkheden bieden 

voor verdere interpretaties en analyses van het object. Verder heeft Stal et al. (2014) een 

Structure from Motion-benadering gebruikt om een getextureerd 3D-model te genereren van 

een waterbak in de archeologische antieke site in Thorikos, Griekenland. Plets et al. (2012b) 

focuste zich op de 3D-registratie en conservatie van rotskunst in het Altaï-gebergte aan de 

hand van fotomodellering (Figuur 10). De Reu et al. (2014) maakte gebruik van het 

softwarepakket Agisoft PhotoScan om funderingen, een kelder en een waterput, afkomstig van 

verschillende archeologische sites in België, in 3D te registreren. Hij concludeerde dat deze 

software zeer nuttig was voor 3D-registratie en -documentatie van archeologisch erfgoed. De 

methode kan zorgen voor een snelle en systematische documentatie van het bedreigde 

erfgoed. Met deze modellen kunnen eventuele restauraties en renovaties worden uitgevoerd 

van het desbetreffende studieobject en kan een inventaris worden opgemaakt (De Reu et al., 

2013).  

 

 

Figuur 10: 3D-model van petrogliefen afgebeeld op een rotspaneel in de Elangash vallei, 

Rusland  

(Bron: Plets et al., 2012b) 
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3.3.3 Voor- en nadelen van archeologische 3D-documentatie 

 

Het genereren van fotorealistische 3D-computermodellen aan de hand van digitale (klassieke) 

fotogrammetrische technieken biedt een aantal voordelen ten opzichte van andere 

acquisitietechnieken. Ten eerste is het een kosteneffectieve verbetering in vergelijking met de 

traditionele documentatiemethoden (Haukaas & Hodgetts, 2016). Er moet geen 

gespecialiseerde en dure acquisitie-apparatuur (bijvoorbeeld laserscanner) worden aangekocht 

om gedetailleerde en geometrisch nauwkeurige 3D-modellen met een fotorealistische textuur 

te genereren (Lerma et al., 2010; Mozas-Calvache et al., 2012). De componenten van het 

systeem (hardware) bestaan enkel uit een kwaliteitsvolle digitale camera, een computer met 

voldoende geheugen- en opslagcapaciteit en een softwarelicentie (bijvoorbeeld Agisoft 

PhotoScan of ERDAS Imagine 2015) om de verwerving en verwerking te kunnen verrichten 

(Faltynova et al., 2016; Haukaas & Hodgetts, 2016). Verder kan de data-acquisitie relatief 

snel en nauwkeurig worden uitgevoerd om een archeologische context te documenteren, 

waardoor de voortgang van de archeologische opgravingen niet wordt vertraagd (Faltynova et 

al., 2016). Een ander voordeel is de flexibiliteit. Indien bepaalde archeologische sites 

moeilijk, niet toegankelijk of dicht begroeid zijn, kunnen deze toch worden gedocumenteerd 

door middel van luchtfotogrammetrische technieken. Een structurele 3D-dataset van het 

archeologisch object biedt voor wetenschappers en de publieke gemeenschap een betere 

visualisatie en interpretatie aan dan 2D-plannen (Plets et al., 2012a). Het opgraven van 

archeologische sites en structuren heeft (vaak) een destructief en vergankelijk karakter. Indien 

het verleden wordt onderzocht, gaat dit vaak gepaard met het uitgraven en vernietigen van de 

in situ dataset en blijft enkel de archivering van de waarnemingen over. Met deze 3D-

documentatie kan het behoud van de studieobjecten (virtueel) worden verzekerd ongeacht 

welke strategie werd gebruikt tijdens de opgravingen. De verzamelde data bevinden zich in 

hun oorspronkelijke context en deze data kunnen op elk tijdstip opnieuw worden geanalyseerd 

en bestudeerd. De 3D-registratie van het archeologische erfgoed wordt door een archeoloog 

op een meer objectieve manier bekeken en geïnterpreteerd dan wanneer dit gebeurt aan de 

hand van traditionele opgravingstechnieken (Kooi, 2014). De Reu et al. (2013) argumenteren 

dat archeologen en wetenschappers, die niet hebben deelgenomen aan de desbetreffende 

opgraving, evenwel nieuwe visies, inzichten en theorieën kunnen formuleren maar hierbij kan 

de vraag worden gesteld of dat wel zo is. Door de opkomst van 3D-printers kunnen verder 

waarheidsgetrouwe replica‟s worden gegenereerd. Verder hebben zulke gedetailleerde, 
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optische 3D-visualisaties een educatief karakter en zijn ze aantrekkelijker en intrigerender 

voor het grote publiek. Ze worden vaak gebruikt in lezingen, tentoonstellingen en musea. Het 

brede publiek heeft de mogelijkheid om een ideaal beeld te scheppen van het archeologische 

erfgoed en om deze te (her)ontdekken. Het brede publiek zal de historische context hierdoor 

beter kunnen verstaan (Hermon & Nikodem, 2008; De Reu et al., 2013; von Schwerin et al., 

2013; Haukaas & Hodgetts, 2016). 

 

Een foto levert niet altijd alle archeologische informatie op. Een voorbeeld hiervan is de 

bodemtextuur. Het gevaar bestaat erin dat een eerste interpretatie niet op het veld wordt 

uitgevoerd. Dit is nochtans noodzakelijk om de site en de latere 3D-modellen beter te 

begrijpen. Een ander nadeel van fotogrammetrie vindt men terug in de verwerkingstijd. Indien 

een grote hoeveelheid foto‟s in het fotomodelleringsproces moet worden verwerkt, krijgt men 

vaak te maken met lange computertijden. Verder is het heel moeilijk om elk detail van een 

volledige archeologische site in beeld te brengen en zijn deze technieken sterk onderhevig aan 

meteorologische factoren (De Reu et al., 2013). 
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4 MATERIAAL EN METHODEN 

 

4.1 Algemeen overzicht 

 

In dit hoofdstuk worden de verwerving en verwerking van de geografische gegevens, de 

technieken, de parameters en de materialen beschreven die gebruikt werden tijdens de 

expedities van 2014 en 2015 in Rusland. Aan de hand van een praktijkstudie werden 

procedures opgesteld om 3D-modellen en fotogrammetrische eindproducten te genereren voor 

archeologische doeleinden. Dit gebeurde met behulp van teledetectie (remote sensing), 

terrestrische fotogrammetrie en luchtfotogrammetrie. Tijdens de naverwerking werden de 

principes van de traditionele fotogrammetrie en fotomodellering toegepast. Deze technieken 

worden ook image-based modelling systems (IBM) genoemd waarbij men gebruik maakt van 

passieve sensoren (Nguyen et al., 2013). Voor de 3D-documentatie en inventarisatie van 

archeologische studieobjecten en studiegebieden bestaan er verschillende technieken die elk 

hun voor- en nadelen hebben in functie van hun toepassing. Een eenduidige oplossing bestaat 

niet en geen enkele modelleringstechniek voldoet aan alle toepassingsvereisten (Lonneville, 

2014). Door de toenemende vraag naar 3D-visualisaties met behulp van op beeldgebaseerde 

technieken en methoden worden de mogelijkheden en beperkingen (nauwkeurigheid, 

kwaliteit, bruikbaarheid, etc.) voor 3D-documentatie van archeologische sites en structuren 

onderzocht en aangetoond.  

 

De expeditie van 2015 werd grondig voorbereid en de nodige maatregelen werden genomen 

inzake materialen en opnamemethoden. In een eerste fase werd het terreinwerk uitgevoerd. 

Elf archeologische structuren - tien stèles en één rotsformatie waarop petrogliefen staan 

afgebeeld - werden driedimensionaal gedocumenteerd met behulp van terrestrische foto‟s. In 

de literatuur wordt luchtfotogrammetrie vandaag de dag voornamelijk uitgevoerd vanuit 

bemande vliegtuigen, satellieten en drones waardoor de kostprijs hoog oploopt (Hendrickx et 

al., 2011; Brutto & Meli, 2012). In deze scriptie werd een meer eenvoudige, goedkope en 

betaalbare techniek gehanteerd om het „theater‟ – met een lengte van ongeveer 900 m en een 

breedte van ongeveer 700 m - vanuit de lucht te fotograferen, meer bepaald een lighter than 

air device. Met een digitale camera en twee heliumballonnen werden luchtfoto‟s vanop een 

gemiddelde hoogte van circa 70 m genomen. De mogelijkheden en beperkingen van deze 
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techniek en de kwaliteit van de fotogrammetrische resultaten worden in deze scriptie 

onderzocht. Ook worden de verschillende stappen in het fotomodelleringsproces kort 

beschreven. Verder worden in dit hoofdstuk fotogrammetrische restituties (stereocompilaties) 

uitgevoerd en geanalyseerd door middel van aangekochte Pléiades-satellietbeelden en 

grondcontrolepunten, die op het terrein werden ingemeten met een C-Nav 2050 GPS-

ontvanger en Leica SR20 GPS-ontvangers. Hierbij worden fotogrammetrische eindproducten 

(DEM‟s en orthofoto‟s) gegenereerd van zowel het amfitheater, de heuvelrug van Turu Alty 

als van het volledige stereopaar dat werd aangekocht. Een analyse wordt uitgevoerd om te 

bepalen hoe nauwkeurig en bruikbaar deze technieken, methoden en platformen zijn in het 

genereren van deze eindproducten. De naverwerking van deze beschikbare gegevens wordt 

uitgevoerd in twee verschillende digitale softwarepakketten. Het fotomodelleringsproces 

gebeurt met behulp van het softwarepakket Agisoft PhotoScan Professional en de klassieke 

fotogrammetrische verwerking wordt uitgevoerd in het digitale fotogrammetrische 

softwarepakket ERDAS Imaging 2015.  

 

4.2 Topografisch materiaal 

 

4.2.1 Coördinatenprojectie 

 

Tijdens de veldcampagnes van 2014 en 2015 werden archeologische structuren en 

grondcontrolepunten (GCP‟s) ingemeten met satellietplaatsbepalingsapparatuur. Dit gebeurde 

respectievelijk met een Leica SR20 GPS-ontvanger en een C-Nav 2050 GPS-ontvanger. Deze 

punten werden bepaald in het rechthoekig WGS84-coördinatenreferentiesysteem (World 

Geodetic System). Het is een gradenstelsel ontworpen voor GPS. Deze geodetische of 

geografische coördinaten (breedtegraad b en lengtegraad λ) maken gebruik van de WGS84 

referentie-ellipsoïde, een wiskundig model van de aarde. Hoogtewaarden worden ingemeten 

ten opzichte van deze ellipsoïde (http://gisgeography.com, 4 mei 2016). Deze ellipsoïdale 

coördinaten werden omgezet naar een orthogonaal, universeel en werkbaar 

coördinatensysteem, namelijk het cartesisch UTM-assenstelsel (Universal Transverse 

Mercator). Deze projectie maakt gebruik van een onveranderlijke afstandsmaat, namelijk de 

meter. Hierbij worden de coördinaten uitgedrukt in „Northing‟ (y) en „Easting‟ (x). Het 

http://gisgeography.com/
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desbetreffende studiegebied (Turu Alty) ligt in UTM-zone 45N en de transformatie werd 

uitgevoerd in ArcMap 10.3 en QGIS 2.4.0.  

 

4.2.2 Leica SR20 GPS-ontvanger 

 

Tijdens de expedities van 2014 en 2015 heeft het archeologisch team van de vakgroep 

Archeologie de gelegenheid gehad om een enorme hoeveelheid archeologische structuren op 

te meten met behulp van satellietplaatsbepalingsapparatuur, meer bepaald de monofrequente 

handheld Leica SR20 GPS-ontvanger (Figuur 11). In tegenstelling tot RTK-ontvangers leggen 

deze ontvangers enkel GPS signalen vast op de L1 draaggolffrequentie. Het L1 signaal wordt 

gemoduleerd met een 1 023 MHz Coarse/Acquisition code (C/A-code) en een 10,23 MHz 

Precision code (P-code). Het toestel is geschikt om zowel monofrequente fasemetingen als 

codemetingen uit te voeren. Deze monofrequente ontvanger heeft de mogelijkheid om de L1 

signalen van 12 NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging) GPS satellieten 

simultaan op te sporen. Deze signalen omvatten een eigen individuele code of CDMA (Code 

Division Multiple Acces). Een betere plaatsbepaling kan worden bekomen aan de hand van 

SBAS (Satellite-Based Augmentation System). Door gebruik te maken van een aantal 

geostationaire satellieten worden differentiële correcties uitgezonden. Het toestel is 

compatibel met het Amerikaanse WAAS (Wide Area Augmentation System) en met het 

Europese EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Enerzijds kunnen 

metingen worden uitgevoerd aan de hand van een interne antenne (AT575), anderzijds kan 

een hogere nauwkeurigheid worden verkregen door de externe AT501 antenne te koppelen 

aan de Leica SR20 (http://gefos-leica.cz, 25 november 2015). 
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Figuur 11: Leica SR20 GPS-ontvanger  

(Bron: http://www.06-gps.nl, 18 september 2015) 

 

Voor de archeologische metingen werd door de archeologen een planimetrische en 

altimetrische nauwkeurigheid onder de meter vooropgesteld. Om deze reden werden de 

archeologische structuren differentiëel ingemeten (DGPS). Deze techniek bestaat uit het 

meten ten opzichte van een referentiestation met bekende positie. Bij differentiële 

positiebepaling worden atmosferische verstoringen, klokfouten en fouten in satellietbanen 

verwijderd (De Wulf, 2007). Tijdens de metingen werden twee ontvangers gebruikt als 

referentiestation om een hogere nauwkeurigheid van de Leica SR20 GPS-metingen te 

verkrijgen en om geen problemen te ondervinden indien een referentiestation door 

weersomstandigheden zou omvallen. De andere ontvangers fungeerden als draagbare rovers. 

Deze ontvangers nemen dezelfde satellieten waar als het referentiestation. Eén 

referentieontvanger werd opgesteld in het kamp (Figuur 12), de andere referentieontvanger 

werd gepositioneerd dichtbij de op die dag opgemeten archeologische structuren. Deze 

ontvangers werden met driepikkel op een statief boven het meetpunt opgesteld zodat deze 

basisstations niet konden worden verplaatst. De referentieontvangers logden deze meetpunten 

continu, waardoor meer nauwkeurige coördinaten konden worden verkregen van deze punten. 

De referentiestations berekenen individuele correctiesignalen en sturen deze vervolgens door 

naar de mobiele rovers. Deze rovers kunnen hun eigen waarnemingen corrigeren en hierdoor 

is een aanzienlijke verbetering in plaatsbepaling mogelijk. De afstand tussen rover en 

referentiestation moet zo minimaal mogelijk worden gehouden (<1 km). De correctiewaarden 

gelden voor het referentiestation en vormen een goede benadering voor de onmiddellijke 
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omgeving. De kwaliteit van de correctiewaarden voor de positie van de punten, opgemeten 

met de rover, zal aanzienlijk afnemen indien de basisafstand te groot wordt. Dit wordt 

ruimtelijke decorrelatie genoemd (Araújo & Gomes, 2009). In Bijlage 2 wordt een overzicht 

gegeven van de vier referentiepunten die werden gebruikt tijdens de metingen in 2015. Hierop 

is te zien dat de referentiestations  nabij de opgemeten archeologische structuren gestationeerd 

zijn. 

 

 

Figuur 12: Referentiestation (Leica SR20 GPS-ontvanger) in het kamp  

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 

 

Tijdens de expedities van 2014 en 2015 werden differentiële codemetingen uitgevoerd om de 

archeologische structuren ruimtelijk te oriënteren. De gelogde ruwe data werd achteraf 

herberekend en verwerkt aan de hand van het sofwareprogramma Leica Geo Office 8.3 

(LGO). Met deze postprocessing kan een theoretische nauwkeurigheid van 30 cm en 60 cm in 

respectievelijk planimetrie en altimetrie worden behaald (http://www.gefos-leica.cz, 25 

november 2015). Ter controle werden de referentiepunten ingemeten met de C-Nav 2050 

GPS-ontvanger. De coördinaten hiervan en de kwaliteit van de positiebepaling worden 

weergegeven in Bijlage 1. Hoe gunstig de waargenomen geometrische configuratie voor de 

positiebepaling is, kan worden uitgedrukt met verschillende maten. De VDOP, HDOP en 

PDOP geven elk respectievelijk de verticale, horizontale en de positionele (in 3D) 

vermindering in precisie ten gevolge van de geometrie weer. Hoe meer de waarden het getal 1 

benaderen, hoe beter de satellietconfiguratie en hoe nauwkeuriger de meting (Yarlagadda et 

http://www.gefos-leica.cz,/
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al., 2000). De gemiddelde PDOP, HDOP en VDOP voor de metingen van de 

referentiestations met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger zijn respectievelijk 2,0; 1,1 en 1,7. 

FOM (Position Figure of Merit) is een maat die de nauwkeurigheid van de positie aanduidt in 

meter (http://www.cnav.com, 5 augustus 2016). De gemiddelde FOM is 0,06 m. Deze 

waarden geven weer dat de referentiestations met een hoge nauwkeurigheid werden 

opgemeten. De coördinaatverschillen tussen de vier referentiemeetnagels, ingemeten met 

Leica SR20 GPS-referentieontvanger en C-Nav 2050 GPS-ontvanger, werden berekend en 

met elkaar vergeleken in Tabel 1. Deze vergelijking illustreert grote absolute afwijkingen in x, 

y en z-richting tussen de twee acquisitiemethoden en in het bijzonder in de y- en z-richting. 

Deze zijn respectievelijk 0,371 m, 0,893 m en 3,000 m. Deze uitkomsten hebben weinig tot 

geen invloed op de nauwkeurigheid van de andere resultaten, beschreven in deze masterproef, 

uitgezonderd op deze betreffende de archeologische structuren. 

 

Tabel 1: Absolute verschillen in x, y en z-waarden van de referentiemeetpunten 

ingemeten met Leica SR20 en C-Nav 2050  

(Bron: eigen verwerking) 

 

 
 

SR20 C-NAV Verschillen 

 
Meetnagel X (m) Y (m) 

Z                           
(m) 

(WGS84) 
X (m) Y (m) 

Z                                  
(m) 

(WGS84) 

delta X 
(m) 

delta Y 
(m) 

delta Z 
(m) 

E
x
p

ed
it

ie
 2

0
1
5
 

1000 655752,943334 5520621,7521 1958,98 655752,67608 5520620,7617 1962,16 0,267 0,990 3,180 

2000 653507,591969 5522701,533392 1994,87 653507,552879 5522700,53114 1998,91 0,039 1,002 4,040 

3000 652630,767685 5523110,12687 1948,72 652631,024686 5523109,53808 1952,71 0,257 0,589 3,990 

4000 655487,829678 5521511,28555 2026,65 655486,908599 5521512,27591 2027,44 0,921 0,990 0,790 

  
Gemiddelde: 0,371 0,893 3,000 

 

 

 

 

http://www.cnav.com,/
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4.2.3 C-Nav 2050 GPS-ontvanger 

 

Aan de hand van een dubbele frequente hoogtechnologische C-Nav 2050 GPS-ontvanger 

(Figuur 13), ontworpen door C&C Technologies, Inc., werden tijdens de veldcampagne van 

2015 twee types meetpunten in realtime geregistreerd: grondcontrolepunten voor de 

fotogrammetrische restituties (zie paragraaf 4.4.2) en de referentiepunten die in paragraaf 

4.2.2 worden vermeld. De satellieten zenden twee breed-spectrum, L-band draaggolven uit. 

Twaalf kanalen zijn beschikbaar voor het L1 signaal, twaalf voor het L2-signaal en twee extra 

kanalen worden gebruikt om Satellite-Based Augmentation System (SBAS) signalen te 

ontvangen. Het toestel is compatibel voor zowel WAAS als voor EGNOS. In totaal worden er 

dus 26 kanalen ter beschikking gesteld. De satellieten moduleren een civiele C/A code op de 

L1 draaggolf en een militaire P-code op zowel L1 als L2 (ftp://ftp.cctechnol.com, 5 september 

2015). De C-Nav correctie service ondersteunt correctiesignalen die in realtime worden 

verkregen door drie Inmarsat geostationaire correctiesatellieten (De Wulf et al., 2011). Deze 

communicatiesatellieten karakteriseren een nagenoeg volledige wereldwijde bedekking 

(tussen 76° NB en 76° ZB). De L-band demodulator ontvangt deze correctiesignalen. Dit 

dynamische, differentiële GPS-systeem is gebaseerd op Real Time GYPSY technologie 

(RTG), ontwikkeld in het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van de NASA (National 

Aeronautics and Space Administration), en het StarFire netwerk van NavCom Technology, 

Inc., onderdeel van John Deere. De referentiestations bevinden zich wereldwijd. De GIPSY 

technologie staat voor GPS Inferred Positioning System en wordt ook wel Global Corrected 

GPS (GcGPS) genoemd. In tegenstelling tot de traditionele differentiële GPS-meting, waarbij 

wordt gebruik gemaakt van één correctiewaarde, worden bij deze techniek meerdere 

correctiewaarden gehanteerd. Dit leidt tot een hogere nauwkeurigheid. Dit 

plaatsbepalingssysteem kan wereldwijd worden gebruikt (Roscoe-Hudson & Sharp, 2001). 

Indien gebruik wordt gemaakt van de C-Nav correctie service is de theoretische 

planimetrische nauwkeurigheid < 0,1 m en de theoretische altimetrische nauwkeurigheid < 

0,15 m (ftp://ftp.cctechnol.com, 5 september 2015).  

 

De C-Nav 2050 GPS-ontvanger is uitgerust met volgende onderdelen en deze worden 

weergegeven in Figuur 13: sensor, L1/L2 GPS antenne, batterijblok en uitleestoestel. De 

antenne wordt aangebracht op een valstok. Een zogenaamde rugged laptop wordt gebruikt om 

de data in realtime te bekijken. Postprocessing is hier niet van toepassing. 
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Figuur 13: Uitrusting van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger  

(Bron: vakgroep Archeologie, Ugent; http://hydrosurvey.en.frbiz.com, 7 oktober 2015) 

 

4.3 Archeologische structuren 

 

Zoals reeds werd vermeld, heeft het archeologische team van de vakgroep Archeologie tijdens 

de expedities van 2014 en 2015 de gelegenheid gehad om een enorme hoeveelheid 

archeologische structuren op te meten met behulp van een aantal Leica SR20 GPS-

ontvangers. Het gaat voornamelijk om kourganen, ogradka, dwellings, kereksurs, stèles en 

petrogliefen. Een petroglief of stèle werd ingemeten als een puntobject, terwijl de andere 

structuren ruimtelijk werden gelokaliseerd door een aantal hoek- en boogpunten te registreren. 

De nauwkeurigheid van de ingemeten coördinaten werd verbeterd door het uitvoeren van een 

postprocessing van de ruwe data. Dit werd na de expeditie toegepast in het 

softwareprogramma Leica Geo Office 8.3. De geografische gegevens van 2014 en 2015 

werden samengevoegd tot één shapefile waarbij ieder punt werd gekarakteriseerd door 
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volgende attributen: puntnummer, UTM 45N-coördinaten en type meetpunt. Verder werd een 

DXF- en DWG-bestand aangemaakt van deze geografische data. Aangezien de vakgroep 

Archeologie over de nodige archeologische vakkennis beschikte, werd deze postprocessing-

data door hen verwerkt tot digitale archeologische 2D-plannen in het softwareprogramma 

AutoCAD Civil 3D (Figuur 14). 

 

 

Figuur 14: Deel van een archeologisch 2D-plan met orthofoto als onderlaag  

(Bron: eigen verwerking) 
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4.4 Klassieke fotogrammetrie 

 

4.4.1 Pléiades-satellietbeelden 

 

Een stereopaar satellietbeelden (Pléiades) met zeer hoge resolutie werd digitaal aangekocht in 

het najaar van 2014 door de vakgroep Archeologie. Dit werd aangevraagd omdat er op dat 

moment geen nauwkeurig en gedetailleerd civiel kaartmateriaal voor het studiegebied 

voorhanden was. Deze producten werden ter beschikking gesteld via de website van de 

beeldprovider Airbus Defence and Space Geoinformation Services (http://www.intelligence-

airbusds.com, 10 september 2015). Aangezien het desbetreffende studiegebied iedere winter, 

herfst en lente onder een dik sneeuwtapijt ligt, werden zomerbeelden aangevraagd.  Het gaat 

om wolkenvrije beelden die werden opgenomen op 27 augustus 2015, kort na de expeditie 

van 2015. Het vertegenwoordigt een volledige gebiedsdekkende opname van het studiegebied 

- de heuvelrug van Turu Alty. De Franse nationale ruimtevaartorganisatie CNES is 

verantwoordelijk voor de optische component, Pléiades, die bestaat uit twee satellieten 

(Pléiades 1A en Pléiades 1B) (Figuur 15). Dit koppel kleine tweelingsatellieten is 

respectievelijk gelanceerd in december 2011 en 2012 met een Soyuz draagraket. Ze werken 

op dezelfde gefaseerde omloopbaan, op 180° van elkaar. Op 90° van deze satellieten bevinden 

zich de satellieten SPOT-6 en SPOT-7. Ze vormen een onderdeel van het Italiaans-Frans 

ORFEO-samenwerkingssysteem (Optical and Radar Federated Earth Observation) en zijn 

gebouwd door het Europese bedrijf EADS-Astrium.  Het optisch- en radarbeeldmateriaal van 

zeer hoge resolutie heeft een dagelijkse wereldwijde opnamebedekking en wordt gebruikt 

voor civiele en militaire doeleinden. Dit project is de opvolger van de SPOT-

aardobservatiesatellieten (Gleyzes et al., 2012).  

 

http://www.intelligence-airbusds.com/
http://www.intelligence-airbusds.com/
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Figuur 15: Satelliet Pléiades 1B  

(Bron: http://a137.idata.over-blog.com, 12 oktober 2016) 

 

De satellieten zijn uitgerust met een optische hogeresolutiesensor die panchromatische 

beelden – met een ruimtelijke resolutie van 50 cm - combineert met multispectrale beelden in 

4 banden (rood, groen, blauw en nabij-infrarood) – met een ruimtelijke resolutie van 2 m 

(http://www.cscrs.itu.edu.tr, 14 november 2015). De golflengtes van het zichtbare spectrum 

van de spectrale banden worden weergegeven in Tabel 2. De grondresolutie bedraagt 

minimaal 50 cm en ze maken kleurenbeelden met een strookbreedte van 20 km (Bernard et 

al., 2012). De aangekochte satellietbeelden in deze scriptie hadden een grondresolutie van 

ongeveer 100 cm. Iedere satelliet is uitgerust met een synchronized machine vision CCD-

camera (Charge-Coupled Device), genaamd HiRi. Het is een telescoop van het type Korsch 

met een diameteropening van 65 cm. De radiometrische resolutie bedraagt 12 bits (Vaudour et 

al., 2015). Ze bevinden zich in een baan om de aarde op 694 km hoogte. Deze satellietbeelden 

zijn geregistreerd met een focale lengte van 12,905 m en een diafragma van f/20 (Poli et al., 

2015). Na het terreinwerk werden digitale fotogrammetrische processen uitgevoerd met 

behulp van de software ERDAS Imagine 2015. Aan de hand van deze Pléiades-

satellietbeelden werden verschillende fotogrammetrische eindproducten aangemaakt 

waaronder orthofoto‟s, DEM‟s en contourlijnenkaarten.  

  

http://www.cscrs.itu.edu.tr/
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Tabel 2: Golflengtes van het zichtbare spectrum van de spectrale banden van de 

Pléiades-sensor   

(Bron: naar http://www.cscrs.itu.edu.tr, 14 november 2015) 

 

  

Pléiades 1A (nm) Pléiades 1B (nm) 

Panchromatisch 470-830 480-830 

Blauw 430-550 430-550 

Groen 500-620 490-610 

Rood  590-710 600-720 

Nabij-Infrarood 740-940 750-950 

 

4.4.2 Grondcontrolepunten 

 

Tijdens de expeditie van 2015 werden in totaal 27 grondcontrolepunten (GCP‟s) ingemeten 

met behulp van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger. Deze grondcontrolepunten bevinden zich in 

de omgeving van Turu Alty en Yustid. Het gebied, waarin de GCP‟s zich bevinden, bestrijkt 

een oppervlakte van circa 300 km
2
. Deze puntcoördinaten zijn belangrijk voor de absolute 

oriëntatie tijdens de fotogrammetrische restituties. Ondanks de moeilijke toegankelijkheid van 

bepaalde delen van het studiegebied en ondanks de slechte bereikbaarheid naar bepaalde 

grondcontrolepunten, werd er toch aandacht besteed aan een goede homogene ruimtelijke 

spreiding en ligging in planimetrie (x- en y-waarde) en altimetrie (z-waarde). Dit wordt 

geïllustreerd in Figuur 16 en Bijlage 5. De grondcontrolepunten werden zowel op bergheuvels 

als in lager gelegen gebieden opgemeten. Het laagst opgemeten punt had een hoogte van 1 

896,15 m en het hoogste punt was 2 276,17 m. Het hoogteverschil bedroeg dus circa 380 m. 

Naast de meetnauwkeurigheid van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, zal de spreiding en ligging 

ook een invloed hebben op de kwaliteit van de fotogrammetrische eindproducten. Deze 

GCP‟s stemmen overeen met karakteristieke punten in het landschap.  

 

http://www.cscrs.itu.edu.tr/
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Figuur 16: Spreiding en ligging van de grondcontrolepunten bovenop de orthofoto  

(Bron: eigen verwerking) 

 

In een eerste fase verricht het toestel een initialisatie die circa 30 minuten in beslag neemt. 

Gedurende deze fase krijgt de gebruiker steeds meer nauwkeurige positiebepalingen van het 

desbetreffende meetpunt. Het toestel verloor vaak de connectie wanneer men zich verplaatste 

naar een volgend meetpunt. Aangezien telkens opnieuw een initialisatie moest worden 

uitgevoerd, verloor men hierdoor heel wat tijd. Vóór de expeditie werd op zoek gegaan naar 

een honderdtal karakteristieke punten, gevisualiseerd in Google Earth Pro. Tijdens de 

expeditie werd een selectie gemaakt van deze punten. Aangezien de bestelde Pléiades-

satellietbeelden nog niet beschikbaar waren tijdens de expeditie, werden voldoende 

grondcontrolepunten ingemeten. Een geoPDF, met in het verleden verworven Coronabeelden 

van het studiegebied als onderlaag, werd gebruikt om de grondcontrolepunten in het 
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landschap te vinden. Aangezien de bereikbaarheid van het draadloos netwerk vaak te wensen 

overliet, was het niet altijd even makkelijk om zich te oriënteren in het landschap en aldus de 

grondcontrolepunten te lokaliseren. Geschikte grondcontrolepunten waren onder andere 

kruispunten van wegen, bruggen, archeologische structuren en hoekpunten van gebouwen. In 

Figuur 17, Figuur 18, Figuur 19 en Figuur 20 worden een aantal grondcontrolepunten op het 

veld en op het satellietbeeld gevisualiseerd. Het toestel meet de punten in WGS84-

coördinaten en deze coördinaten werden getransformeerd naar UTM-coördinaten. De UTM-

coördinaten en de kwaliteit van de positiebepaling van de gemeten grondcontrolepunten 

worden weergegeven in Tabel 3. Deze waarden illustreren dat de grondcontrolepunten met 

een hoge nauwkeurigheid werden opgemeten met uitzondering van grondcontrolepunt 111. 

De FOM van grondcontrolepunt 111 is veel hoger, namelijk 0,47 m. Dit was het gevolg van 

de vroegtijdige inmeting van dit punt op het terrein wegens tijdsgebrek. Tijdens de 

fotogrammetrische verwerking in paragraaf 4.4.3 wordt dit punt niet gebruikt. De coördinaten 

van de grondcontrolepunten en het type werden als back-up in een veldboek geregistreerd. De 

lokalisatie van deze punten werden geschetst aan de hand van een tekening waarbij het 

noorden naar boven werd gericht. De absolute coördinaten en de kwaliteit van de 

positiebepaling werden voor ieder punt digitaal opgeslagen. Verder werden een aantal foto‟s 

voor ieder meetpunt vanuit verschillende richtingen genomen, dit om het aanduidingsproces 

van de GCP‟s tijdens de absolute oriëntatie (fotogrammetrische restitutie) vlotter te laten 

verlopen. In Bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van het type van ieder opgemeten 

grondcontrolepunt. 
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Tabel 3: Coördinaten grondcontrolepunten (UTM 45N) van C-Nav-metingen en 

kwaliteit van de positiebepaling  

(Bron: eigen verwerking) 

 

Puntnummer 
x-coördinaat 

(m) 
y-coördinaat 

(m) 

z-
coördinaat 

(m) 
(WGS84-

ellipsoïde) 

PDOP HDOP VDOP 
FOM 
(m) 

90_GCP 653316,370584 5522146,13879 1941,465 2,4 1,2 2,0 0,05 

91_GCP 652707,249758 5522897,8601 1932,055 2,3 1,2 2,0 0,06 

6_GCP 651652,132447 5526396,14015 1896,15 2,0 1,1 1,6 0,05 

34_GCP 654360,877143 5525029,32178 1950,02 2,0 1,2 1,6 0,05 

73_GCP 651913,425004 5524554,07187 1903,36 1,8 1,0 1,4 0,04 

32_GCP 655585,276064 5520837,20371 1961,78 1,8 1,0 1,5 0,05 

24_GCP 657652,430159 5518100,89478 1990,24 1,7 1,1 1,3 0,04 

31_GCP 652597,615791 5518257,21167 1935,89 2,0 1,0 1,7 0,05 

51_GCP 652876,910361 5516308,66236 1961,17 1,9 1,0 1,6 0,04 

92_GCP 657912,53099 5513985,46866 1990,62 1,7 1,0 1,4 0,04 

23_GCP 658708,684991 5516716,47929 1999,92 2,0 1,1 1,6 0,05 

93_GCP 660218,872552 5516899,16413 2025,81 1,8 1,0 1,5 0,04 

30_GCP 651209,532392 5514392,07161 1979,87 2,0 1,0 1,7 0,05 

46_GCP 661580,964649 5514053,42 2051,08 1,8 1,2 1,4 0,05 

101_GCP 663874,499177 5514722,22415 2058,4 2,0 1,3 1,5 0,08 

77_GCP 665939,709906 5515579,28862 2094,72 2,0 1,1 1,7 0,05 

52_GCP 668764,012821 5514635,6334 2152,98 2,3 1,4 1,8 0,06 

95_GCP 670239,43153 5518541,0571 2173,12 2,0 1,1 1,7 0,05 

79_GCP 658390,675176 5521818,0068 2039,61 2,3 1,4 1,8 0,07 

61_GCP 658694,09397 5523060,62635 2017,69 2,3 1,4 1,8 0,06 

64_GCP 662333,567005 5522510,67893 2140,93 2,8 1,4 2,4 0,07 

54_GCP 666071,443892 5523275,51376 2276,17 2,4 1,2 2,0 0,06 

58_GCP 663314,407629 5522054,18085 2155,88 3,1 1,5 2,7 0,07 

60_GCP 665271,68388 5520952,28805 2240,63 2,5 1,4 2,0 0,08 

97_GCP 667093,774023 5517943,23075 2112,36 2,9 1,8 2,3 0,08 

111_GCP 670041,082488 5520262,91166 2259,75 2,6 1,4 2,2 0,47 

112_GCP 659577,985499 5520563,58121 2073,95 2,1 1,1 1,8 0,05 

 
Gemiddelde: 2,2 1,2 1,8 0,07 
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Figuur 17: Opmeting van grondcontrolepunt 34 op het kruispunt van twee wegen 

(midden) 

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 

 

 

Figuur 18: Opmeting van grondcontrolepunt 73 op een hoekpunt van een waterloop 

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 
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Figuur 19: Opmeting van grondcontrolepunt 32 op een hoekpunt van een brug 

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 

 

 

Figuur 20: Opmeting van grondcontrolepunt 93 op een spaak van een kereksur 

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 
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4.4.3 ERDAS Imagine 2015 

 

4.4.3.1 Algemeen 

 

Een stereopaar Pléiades-satellietbeelden werd verkregen door de beeldprovider Airbus 

Defence and Space Geoinformation Services. Een digitale fotogrammetrische restitutie van de 

heuvelrug van Turu Alty werd uitgevoerd met behulp van dit stereopaar en C-Nav-

terreincoördinaten in het softwareprogramma ERDAS Imagine 2015. Na de interne en externe 

oriëntatie werden fotogrammetrische eindproducten bekomen. Deze producten bestaan onder 

andere uit een Digital Elevation Model (DEM), orthofoto(plan) en contourlijnenkaart. De 

kwaliteit en geometrische nauwkeurigheid van deze fotogrammetrische eindproducten worden 

in het volgende hoofdstuk besproken en onderzocht in functie van archeologische doeleinden.  

 

 

Figuur 21: De aangekochte satellietbeelden met de verschillende substereoparen (geel 

kader: heuvelrug van Turu Alty)  

(Bron: eigen verwerking) 
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De ontvangen geoTIFF-bestanden (Tagged Imaged File Format) werden eerst omgezet naar 

IMG-formaat (ERDAS Imagine Image) aangezien ERDAS Imagine beter overweg kan met dit 

formaat (http://www.hexagongeospatial.com, 15 oktober 2015). De strooklengte en -breedte 

van het desbetreffende stereopaar is circa 20 x 15 km. De pixelgrootte op de sensor bedroeg 

18,6 micron. De schaal werd berekend door middel van de volgende formule: 

  

             

                              
  =  

 

 
  =  

      

       
  =  

 

      
 

 

De Ground Sampling Distance (GSD) omvat de afstand tussen 1 pixel in werkelijkheid en 

geeft de resolutie van het model weer (Faltynova et al., 2016). De GSD werd berekend op 

volgende manier:  

 

pixelgrootte x schaalfactor = GSD = 0,00186 cm x 53777 = 100 cm 

 

Opmerkelijk is dat het verkregen stereopaar samengesteld is uit 15 verschillende beelden 

(Figuur 21). Samen vormen zij het studiegebied dat aangevraagd is door de vakgroep 

Archeologie. Aangezien enkele substereoparen te weinig overlap omvatten, was het enerzijds 

niet mogelijk om het verschil in parallax te berekenen in bepaalde zones van het gehele 

stereopaar en anderzijds een volledig gebiedsdekkende fotogrammetrische restitutie van het 

gehele satellietbeeld uit te voeren. Deze belemmering wordt geïllustreerd in Figuur 22. 

 

http://www.hexagongeospatial.com/
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Figuur 22: Principe van onvoldoende overlap voor de aanmaak van een gebiedsdekkend 

fotogrammetrisch eindproduct  

(Bron: eigen verwerking) 

 

4.4.3.2 Interne oriëntatie 

 

In Figuur 21 wordt de heuvelrug van Turu Alty voorgesteld aan de hand van een geel kader. 

Dit gebied is gelegen binnen één substereopaar. Deze was voorzien van voldoende overlap 

om een fotogrammetrische restitutie uit te voeren. In een eerste fase gebeurt de interne 

oriëntatie waarbij een aantal interne afwijkingen in het stereopaar worden bepaald en 

cameraparameters worden ingegeven. Voor de oriëntatie van de HR-satellietbeelden en de 

orthorectificatie werd gebruik gemaakt van het rational function model. Deze metadata is een 

RPC-bestand (Rational Polynomial Coefficients) dat ter beschikking wordt gesteld in XML-

formaat. Dit bestand omvat polynomiale coëfficienten en normalisatieparameters van het 

rational function model, die gebaseerd zijn op de positie van de satellieten op het moment van 

de beeldverwerving (http://www.cscrs.itu.edu.tr, 14 november 2015). Tijdens de interne 

oriëntatie werd het noordoostelijk substereopaar niet correct gepositioneerd ten opzichte van 

de andere substereoparen. Dit substereopaar wordt daarom niet gebruikt tijdens de 

fotogrammetrische restitutie.  

http://www.cscrs.itu.edu.tr/
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4.4.3.3 Externe oriëntatie 

 

Vervolgens werd de externe oriëntatie uitgevoerd door gebruik te maken van de UTM-

coördinaten van de grondcontrolepunten die met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger werden 

ingemeten (Figuur 23). Het aanduiden van dezelfde pixel op het stereopaar gebeurde manueel. 

Hoe meer punten worden gebruikt, hoe groter de nauwkeurigheid van de externe oriëntatie en 

de fotogrammetrische eindproducten zullen zijn. Ondanks de hoge resolutie kon niet ieder 

punt ondubbelzinnig worden aangeduid op de beelden. Er was enige twijfel over de lokalisatie 

van grondcontrolepunt 112. De nauwkeurigheid van de externe oriëntatie wordt uitgedrukt 

door de root mean square (RMSE). Deze residuwaarden worden bekomen door de 

dwarsparallax te berekenen. De RMSE definieert het verschil tussen de gemeten waarden en 

de geschatte waarden (Chai & Draxler, 2014).  

 

 

Figuur 23: Absolute oriëntatie in ERDAS Imagine 2015  

(Bron: eigen verwerking) 

 

Indien alle ingemeten grondcontrolepunten werden gebruikt tijdens de triangulatie bedroeg de 

root mean square error 1,2147 pixels. De RMSE van grondcontrolepunten 64 en 112 waren 

beduidend hoger dan de andere grondcontrolepunten. Deze bedroegen respectievelijk 6,7 

pixels en 13,2 pixels. De grote fout op grondcontrolepunt 64 kon zijn veroorzaakt door het 

onzorgvuldig aanduiden van de juiste pixel op de satellietbeelden. Aangezien de resolutie van 
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de satellietbeelden 100 cm bedroeg, kan een verkeerde aanduiding van enkele pixels van het 

grondcontrolepunt leiden tot grote fouten. De twijfel over de lokalisatie omtrent 

grondcontrolepunt 112 lag waarschijnlijk aan de basis van de grote fout. Zoals reeds vermeld 

in paragraaf 4.4.2 werd grondcontrolepunt 111 niet gebruikt omwille van de te hoge FOM. 

Wegens deze mindere nauwkeurigheid werden deze drie punten (punt 64, 111 en 112) 

verwijderd waarna een RMSE van 0,7048 pixels werd bekomen (Figuur 24; links). In totaal 

werden dus 24 grondcontrolepunten gebruikt tijdens de fotogrammetrische restitutie. Om het 

resultaat van de triangulatie te verbeteren, werd op het linker- en rechterbeeld door het 

softwareprogramma gezocht naar homologe punten – tiepoints. De koppeling tussen het 

stereopaar wordt verbeterd door dit geautomatiseerd proces (aerotriangulatie). Dit wordt ook 

image matching genoemd en bepaalt mee de kwaliteit van de eindproducten. Nadat 455 

tiepoints werden verkregen, daalde de RMSE naar 0,2246 pixels (Figuur 24;  rechts). Om een 

goede matching van de beelden en een kwaliteitsvol resultaat te garanderen, moet de RMSE 

bij de relatieve oriëntatie kleiner zijn dan één pixel. Aangezien de satellietbeelden een 

pixelgrootte van 100 cm x 100 cm kenmerken, is de gemiddelde fout (RMSE) op de relatieve 

oriëntatie 22,46 cm. Deze is klein, gezien de omvang van het stereopaar en de gewenste 

nauwkeurigheid. De tiepoints bevonden zich voornamelijk in de nabijheid van rivieren en 

wegen. In Figuur 25 worden de GCP‟s en tiepoints respectievelijk weergegeven door 

driehoeken en vierkanten. De spreiding van de homologe punten is niet optimaal. Er werden 

weinig tot geen tiepoints gevonden in gebieden waar weinig contrast op de satellietbeelden 

aanwezig was (bijvoorbeeld open velden). Dit wordt geïllustreerd in Figuur 25.  

 

De gemiddelde fouten van de absolute oriëntatie of GCP‟s in de x, y en z-waarden waren 

klein en bedroegen respectievelijk 0,5942 pixels (59,42 cm), 0,7120 pixels (71,20 cm) en 

0,5668 pixels (56,68 cm). Om een goede matching van de beelden en kwaliteitsvolle 

eindproducten te bekomen, moet de Ground X en de Ground Y bij de absolute oriëntatie 

kleiner zijn dan 2 pixels en de Ground Z bij de absolute oriëntatie kleiner zijn dan 3 pixels. 

Dit correspondeert in x-,y- en z-waarden respectievelijk met 200 cm, 200 cm en 300 cm. Men 

kan concluderen dat een goed resultaat werd bekomen. Ondanks de hogere theoretische 

pixellimiet in altimetrie, vertoont deze gemiddelde absolute fout in deze toepassing de laagste 

waarde. De nauwkeurigheden van de absolute oriëntatie van de grondcontrolepunten worden 

weergegeven in Bijlage 4. De hoogste fouten in x, y en z zijn respectievelijk – 1,1305 m, -

1,8915 m en -1,3239 m. Het triangulatieresultaat is aanvaardbaar en weerspiegelt een 
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nauwkeurig resultaat. Volgende foutenbronnen kunnen aan de basis liggen van de 

nauwkeurigheid van de triangulatie: 

 

(i) De theoretische meetnauwkeurigheid van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger; 

(ii) Fouten in de instrumentatie en de interne oriëntatie van de camera; 

(iii) fouten in de relatieve oriëntatie; 

(iv) Het aanduiden van de grondcontrolepunten op het stereopaar (collimation residual). 

Deze handeling wordt mee bepaald door de pixelgrootte van het oorspronkelijk 

stereopaar, de fotoschaal en de GSD; 

(v) Het aantal grondcontrolepunten; 

(vi) De verdeling en herkenbaarheid van de grondcontrolepunten; 

(vii) Het uitgestrekte studiegebied dat een oppervlakte van circa 300 km
2
 bestrijkt. 

 

 

Figuur 24: RMSE na de absolute oriëntatie (links) en RMSE na de aerotriangulatie 

(rechts)  

(Bron: eigen verwerking) 
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Figuur 25: Overzicht van een deel van het satellietbeeld met grondcontrolepunten 

(driehoek) en tiepoints (vierkant)  

(Bron: eigen verwerking) 

 

4.4.3.4 Eindproducten 

 

Na de externe oriëntatie werden DEM‟s aangemaakt van drie studiegebieden: het amfitheater 

in het noordwesten van Turu Alty, de heuvelrug van Turu Alty en het overlappende gebied 

van het volledige stereopaar. Hierbij wordt het verschil in parallax op één positie berekend en 

dit gebeurt aan de hand van het stereopaar. De instellingen in ERDAS Imagine 2015 worden 

weergegeven in Bijlage 6. Er werd bepaald dat de software elke pixel moet berekenen en geen 

enkele pyramid layer (detailniveau) mag overslaan. Men opteerde voor zo weinig mogelijk 

kwaliteitsverlies. Verder werd een lage filtering gebruikt en werd de interpolatie ingesteld op 

„spike’ om extreme waarden te vermijden. De uiteindelijke DEM‟s werden in ERDAS Imagine 

2015 geëxporteerd als een puntenwolk in LAS-formaat, als een raster-DEM in IMG-formaat 

en als een vector-DEM (non-gridded Triangular Irregular Network) in LTFx-formaat. Bij de 
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aanmaak van het rasterbestand (gridfile) werd een pixelgrootte ingesteld van 0,53 m op 0,53 

m (default-waarde). Het LAS-formaat werd omgezet naar een txt-formaat met behulp van de 

toolbox Lastools (functie las2txt) en het IMG-formaat werd geëxporteerd naar een geoTIFF-

formaat (http://www.cs.unc.edu, 2 december 2016). Hierbij wordt geospatiale metadata 

toegevoegd aan de hand van een TFW-bestand of World-File om de georeferentie te bewaren 

(http://www.gdal.org, 16 februari 2016). De LAS-puntenwolken vertegenwoordigen talrijke 

zwarte gaten en vertonen geen gebiedsdekkende digitale terreinmodellen. Deze leemten 

stellen niet-berekende punten voor en werden voornamelijk teruggevonden in gebieden waar 

weinig contrast of hoogteverschil aanwezig was (bijvoorbeeld open velden). Verder kunnen 

deze zwarte gaten het gevolg zijn van occlusies in het stereopaar. Occlusies zijn delen van het 

studieobject die niet door de fotografische opname kunnen worden geregistreerd omdat ze 

niet zichtbaar zijn. Er is geen beeldinformatie voorhanden en er kunnen geen homologe 

punten worden gedetecteerd (Sturzenegger & Stead, 2009). Aangezien de LAS-DEM‟s 

onvoldoende altimetrische informatie omvatten, werd besloten om de orthofoto‟s niet aan te 

maken op basis van de LAS-puntenwolken maar door gebruik te maken van de hoogte-

informatie uit de raster-DEM‟s (IMG-formaat) of vector-DEM‟s (LTFx-formaat).  

 

4.5 Fotomodellering 

 

4.5.1 Algemeen 

 

Het theatervormige landschap in het noordwesten van Turu Alty – amfitheater – en elf  

archeologische structuren binnen dit „theater‟ werden driedimensionaal gemodelleerd aan de 

hand van Structure from Motion en Multiview Stereo in het softwareprogramma Agisoft 

PhotoScan Professional. Indien voldoende gedetailleerde en geometrisch nauwkeurige 

eindproducten worden verkregen, kunnen deze fotogrammetrische producten (3D-modellen 

met een fotorealistische textuur, DEM, etc.) in een later onderzoek worden gebruikt om de 

specifieke akoestische eigenschappen van dit archeologisch gebied te analyseren. De 3D-

modellen van de archeologische structuren worden gegeorefereerd en geïntegreerd binnen het 

„theater‟ waardoor een ruimtelijke en archeologische analyse mogelijk is. Deze 3D-

visualisaties kunnen een gepast beeld van het archeologische erfgoed scheppen voor het brede 

publiek. Een overzicht van de site wordt weergegeven in Figuur 26.  
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Dit studiegebied veronderstelt een belangrijke plaats te zijn geweest voor rituele, ceremoniële 

en artistieke activiteiten gedurende vele millennia. Deze veronderstelling wordt ondersteund 

door een aantal factoren: het „theater‟ dat gericht is naar de Barbugazy, het ongebruikelijk 

hoge aantal stèles in het amfitheater, de oriëntatie en positie van de archeologische structuren 

binnen het amfitheater, de positie van het grote hertenpaneel op de top van het amfitheater en 

de specifieke akoestische eigenschappen van dit „theater‟. De dataverwerving bestond uit 

digitale terrestrische- en luchtfoto‟s met hoge resolutie. De belangrijkste vraag is of 

kwaliteitsvolle en nauwkeurige fotogrammetrische eindproducten (3D-modellen, DEM, 

orthofoto) met een fijne resolutie kunnen worden bekomen aan de hand van: 

 

(i) de gebruikte methoden en technieken; 

(ii) het type camera, de camera-instellingen en de cameraposities die gebruikt werden 

op het terrein; 

(iii) de opname-afstand; 

(iv) de resolutie van de foto‟s. 
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Figuur 26: Visualisatie van het amfitheater met de archeologische structuren bovenop 

de orthofoto  

(Bron: eigen verwerking) 

 

4.5.2 Agisoft PhotoScan Professional 

 

De dataverzameling wordt verwerkt in de commerciële fotomodelleringssoftware Agisoft 

PhotoScan Professional. De kwaliteit van de eindproducten worden mee bepaald door de 

kwaliteit van de foto‟s (input). Nadat vier stappen worden doorlopen, bekomt men een 



59 

 

 

getextureerd 3D-model. De gekozen instellingen binnen de verschillende stappen bepalen mee 

de uiteindelijke nauwkeurigheid en kwaliteit van de eindproducten en worden weergegeven in 

Bijlage 33. In deze scriptie wordt niet dieper ingegaan op de gebruikte instellingen. Voor 

verdere details betreffende de instellingen wordt doorverwezen naar de handleiding van 

Agisoft PhotoScan (http://downloads.agisoft.ru, 26 september 2015). De verschillende stappen 

zijn grotendeels geautomatiseerd en het proces vertoont een blackbox-systeem. Uiteindelijk 

kan ook een DEM en een orthofoto worden aangemaakt binnenin deze software. 

 

Vooraleer het verwerkingsproces kon worden uitgevoerd, werd de lucht op de terrestrische 

foto‟s gemaskeerd. De software houdt vervolgens geen rekening met deze ongewenste en 

overbodige delen van de foto. Bijgevolg wordt hierdoor de rekentijd verlaagd. De 

verschillende processen worden hieronder kort uitgelegd en gevisualiseerd aan de hand van 

archeologische structuur KABB-001-002 in Figuur 27:  

 

(i) Tijdens de eerste stap worden de afbeeldingen gealigneerd en gebeurt er een 

triangulatie. De afbeeldingen moeten met voldoende overlap worden genomen. In 

deze stap worden overeenkomstige punten (features of tiepoints) gezocht en 

gematcht en worden de cameraposities bepaald (camera oriëntatie). Deze posities 

worden met een blauw vlak voorgesteld in Figuur 31. De cameraposities op het 

moment van de dataverwerving worden relatief georiënteerd en de interne 

kalibratieparameters worden bepaald: drie radiale en twee tangentiale 

vervormingsparameters, de positie van de knooppunten en de focale lengte 

(http://www.agisoft.ru, 26 september 2015). Dit gebeurt aan de hand van een 

Structure from Motion-benadering. Een verspreide 3D-puntenset (sparse point 

cloud) karakteriseert de vorm van het object, berekend op basis van 

diepteverschillen van de features. Via een wiskundig proces (bundle block 

adjustment) worden de posities van de camera verfijnd en wordt een best-fit 3D-

puntenwolk gegenereerd (Verhoeven, 2011); 

(ii) In de tweede stap wordt de afstand van de camerapositie tot elk punt of pixel van 

het studieobject bepaald. Dit gebeurt op basis van de berekende cameralocaties uit 

de vorige stap. Met andere woorden, voor iedere foto wordt diepte-informatie 

verzameld (Multiview Stereo). De verschillende dieptekaarten worden 

http://downloads.agisoft.ru/
http://www.agisoft.ru/
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gecombineerd tot een dichte 3D-puntenwolk (dense point cloud) 

(http://www.agisoft.ru, 26 september 2015); 

(iii) In de volgende stap wordt een oppervlak gedrapeerd over de puntenwolk. Dit 

noemt men een surface triangulation of mesh generation. Er wordt een polygonale 

mesh of TIN (Triangular Irregular Network) gecreëerd waarin de geometrische 

details worden bepaald op basis van verschillende multiview stereo-matching 

algoritmes (http://www.agisoft.ru, 26 september 2015). Een mesh stelt het 

terreinoppervlak voor en bestaat uit een netwerk van aaneensluitende, 

onregelmatige driehoeken tussen gemeten of geïnterpoleerde punten (Antrop & De 

Maeyer, 2008). Deze object-georiënteerde methode benadert zo goed mogelijk het 

objectoppervlak en genereert een volledig dekkend oppervlak. Dit gebeurt op basis 

van de dense point cloud die werd opgebouwd in de vorige stap. Deze surface-

based voorstellingstechniek zorgt voor een realistische visualisatie van het 

studieobject (http://www.agisoft.ru, 26 september 2015); 

(iv) Tijdens de laatste stap in de workflow wordt een rasterbeeld (textuur) van de foto‟s 

op de mesh gedrapeerd. Dit wordt texture mapping of UV-mapping genoemd. De 

positie in een 2D-texture map kan worden aangeduid met textuurcoördinaten (U, V) 

die aan de vertices van de polygonen worden toegevoegd. Een zogenaamde 

textuuratlas wordt uit één of meerdere geselecteerde foto‟s berekend. 

Kleurenbeelden of -patronen worden aan de puntenwolk en het geometrische 

oppervlak toegekend. Uiteindelijk wordt een getextureerd 3D-model gecreëerd 

(http://www.agisoft.ru, 26 september 2015). 

 

 

Figuur 27: Het vierstappenplan in Agisoft PhotoScan Professional  

(Bron: eigen verwerking) 

http://www.agisoft.ru/
http://www.agisoft.ru/
http://www.agisoft.ru/
http://www.agisoft.ru/
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4.5.3 Terrestrische foto’s 

 

4.5.3.1 Expeditie 2014 

 

Tijdens de expeditie van 2014 werden de archeologische structuren binnen het „theater‟ reeds 

gefotografeerd met een digitale camera. In een persoonlijk onderzoek werd archeologische 

structuur KABB-001-004 gemodelleerd in Agisoft PhotoScan (De Vuyst, 2015). Het 

resulterende 3D-model was duidelijk van beperkte kwaliteit en werd gekarakteriseerd door 

enkele occlusiezones. Twee oorzaken lagen hiervan aan de basis: tijdens de expeditie van 

2014 werden de foto‟s gefotografeerd vanop éénzelfde hoogte en werden te weinig foto‟s 

genomen (De Vuyst, 2015). In Figuur 28 wordt het gegenereerde 3D-model van deze 

archeologische structuur gevisualiseerd aan de hand van de foto‟s die genomen zijn in 2014 

(links) en 2015 (rechts). 

 

 

Figuur 28: 3D-model van archeologische structuur KABB-001-004 op basis van foto’s 

genomen in 2014 (links) en 2015 (rechts)  

(Bron: De Vuyst, 2015 (links); Bron: eigen verwerking (rechts)) 

 

4.5.3.2 Methodologie terrestrische foto-opnamen 2015 

 

Tijdens de expeditie van 2015 werden foto‟s genomen van een aantal archeologische 

structuren: tien archeologische stèles, het paneel waarop petrogliefen staan afgebeeld en de 

rotsformatie waarbinnen dit paneel gelegen is. Voor de fotografische opnamen werd gebruik 
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gemaakt van een niet-metrische Full Frame camera Canon EOS 5Ds met een beeldsensor van 

21,10 megapixels. Dit is een hoogwaardige, digitale spiegelreflexcamera met een goede 

lenskwaliteit. Deze digital single-lens reflex camera (DSLR) heeft de mogelijkheid om 

objectieven te verwisselen. Dit toestel werd uitgerust met een breedhoeklens. Het toestel bezit 

een CMOS-sensor (Complementary Metal Oxide Semiconductor) met hoge resolutie en 

gevoeligheid en deze sensor maakt gebruik van de halfgeleidertechniek. Het formaat van de 

multispectrale beeldsensor (drager) is 24 x 36 mm. De radiometrische resolutie of beelddiepte 

is 14 bits (htpp://gdlp01.c-wss.com, 22 november 2015). 

 

Op de archeologische structuren werden kunstmatige targets geplaatst, afgeprint op 

zelfklevend papier. Een totaalstation laat toe de targets op millimeterniveau in te meten, maar 

omwille van logistieke en budgettaire redenen was zo‟n toestel niet voorhanden. Als 

alternatief werden de afstanden tussen de targets onderling ingemeten met een meetband. 

Deze referentie-afstanden worden gebruikt om de benaderende globale schaal van het 

objectmodel te bepalen. Dit werd in Agisoft PhotoScan toegepast aan de hand van reference 

scale bars (Figuur 29). Minstens twee targets moeten zichtbaar zijn op de foto‟s om de schaal 

te kunnen bepalen. Om de schaal te kunnen bepalen, moeten minimaal twee targets op 

tenminste één welbepaalde foto zichtbaar zijn.  
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Figuur 29: Markers met reference scale bars 

(Bron: eigen verwerking) 

 

Vervolgens werden op een systematische manier foto‟s genomen in een cirkel rondom het 

desbetreffende studieobject. De manier waarop de foto‟s worden genomen, bepaalt mee de 

kwaliteit van de eindproducten. De fotografische opnamen gebeurden in verschillende reeksen 

in functie van de hoogte, dit om een zo goed mogelijk eindresultaat te creëren (Figuur 31). De 

foto‟s werden om praktische redenen zowel met de vrije hand gefotografeerd als met een 

L(A)AP, namelijk een statiefpaal. Deze statiefpaal werd gebruikt om de bovenkant van de 

archeologische structuren te fotograferen (Figuur 30). De camera werd gemonteerd aan het 

uiteinde van deze mast waarna een maximale hoogte van circa 5 m kon worden behaald. Aan 

de hand van een zender („Gigtube Wireless‟) kon het beeld van de camera op afstand worden 

waargenomen en kon de camera op afstand worden bediend. Met behulp van de 

zelfontspanner konden foto‟s van het studieobject vanop afstand worden genomen. Om 

voldoende foto-overlap te garanderen en occlusiezones tijdens de verwerking te vermijden, 

werden voldoende foto‟s genomen.  
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Figuur 30: Camera gemonteerd op het uiteinde van de mast  

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 

 

Aangezien het merendeel van de fotografische opnamen onder zonnige omstandigheden werd 

uitgevoerd, vertoonden een aantal foto‟s slagschaduw. Deze storende factor werd veroorzaakt 

door de stand van de zon op het moment van de opname. Wegens tijdsgebrek kon dit niet 

worden vermeden. De voorbereidingen en de fotografische opnamen werden voor ieder object 

uitgevoerd door één persoon en deze namen individueel ongeveer een tweetal uren in beslag. 

De foto‟s werden op de camera opgeslagen in een RAW-formaat. Dit is een zogenaamd CR2-

formaat (Canon Raw version-2) met enkel de oorspronkelijke gegevens zoals ze door de 

beeldsensor worden uitgelezen. De beelden worden niet gecomprimeerd 

(http://www.openthefile.net, 10 februari 2016). Deze ruwe gegevens werden bewerkt in het 

softwareprogramma Adobe Photoshop Lightroom 5 door optische lens- en kleurencorrecties 

op de foto‟s toe te passen. Deze optimalisatie werd uitgevoerd om de bolvorm van de lens te 

elimineren, de pixelgrootte te verkleinen en om de foto‟s te kunnen gebruiken in Agisoft 

PhotoScan. Vervolgens werden de foto‟s omgezet naar TIFF-formaat. Tijdens de aanmaak 

van de 3D-modellen van de archeologische structuren werden nauwelijks problemen 

ondervonden in Agisoft PhotoScan. Ieder project werd opgesplitst in verschillende chunks 

(opdelingen of preprocessed meshes) in functie van de hoogte van de cameraposities. Iedere 
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chunk werd gekenmerkt door een fotoselectie van het project. Deze fotoreeks kon afzonderlijk 

worden verwerkt tot een getextureerd 3D-model. Na ieder vierstappenplan werden deze 

chunks samengevoegd tot één model op basis van de gemeenschappelijke markers. Het 

genereren van een getextureerd 3D-model van een stèle in Agisoft PhotoScan duurde 

ongeveer 5 à 10 uren, afhankelijk van de grootte van het studieobject, het aantal gebruikte 

foto‟s en het aantal gegenereerde punten in de eerste stap. De volledige naverwerking van het 

paneel duurde ongeveer 6 uren. Het modelleren van de rotsformatie nam meer tijd in beslag 

(17 uren) aangezien het studieobject een groter formaat karakteriseerde en meer foto‟s werden 

gebruikt tijdens de verwerking. Uit deze verwerking werd opgemerkt dat de aanmaak van de 

dense point cloud de meest tijdrovende stap bleek te zijn.  

 

 

Figuur 31: Opname van foto’s in verschillende lagen in functie van de hoogte 

(Bron: eigen verwerking) 

 

4.5.3.3 Camera-instellingen 

 

Om een goede ruimtelijke resolutie te kunnen garanderen, werd aandacht besteed aan de 

specifieke camera-instellingen tijdens de fotografische opnamen. De archeologische stèles 

werden gefotografeerd met een focale lengte van 50 mm, dit om de vervormingen aan de 

randen van de foto‟s te minimaliseren en om een voldoende groot gezichtsveld te garanderen. 
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Hoe kleiner de focale lengte van de lens, hoe groter de lensvervormingen (aberraties) in het 

beeld (Mikhael et al., 2001). Door de grootte van de rotsgravure (en het paneel) werden de 

foto‟s voor deze studieobjecten genomen met een bollere lens, meer bepaald een focale lengte 

van 24 mm. De meerderheid van de fotografische opnamen werden uitgevoerd onder zonnige 

omstandigheden en hierdoor viel er meer licht op de sensor. Daarom werd de sluitertijd 

(shutter time) op 1/125
ste

 van een seconde ingesteld. Hoe langer de sluiter open staat, hoe 

groter het risico op wazigheid en overbelichting. De diafragmaopening  (f-stop of aperture) 

bepaalt de scherptediepte (depth of field), de radiale vervormingen en de 

belichtingshoeveelheid op de sensor. Deze mechanische iris werd automatisch ingesteld door 

de camera tijdens de fotografische opnamen. Deze specificatie varieerde tussen f/5 en f/11. 

Hoe kleiner het f-getal, hoe groter de diafragmaopening en hoe meer licht wordt doorgelaten 

naar de sensor (en vice versa) (http://imaging.nikon.com, 25 februari 2016a). Het vermogen, 

waarbij het licht wordt omgezet naar elektrische signalen, noemt men de lichtgevoeligheid 

van de sensor (ISO) (Goossens, 2007). Deze parameter werd ingesteld op 100. Hierdoor treedt 

minder ruis en korreligheid op. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe minder licht vereist is maar 

hoe korreliger het beeld (en vice versa) (http://imaging.nikon.com, 25 februari 2016b).  

 

De breedte en hoogte van de foto‟s telden respectievelijk 5 616 pixels en 3 744 pixels 

waardoor een scherp en gedetailleerd beeld kon worden gegenereerd. Door berekening kon de 

pixelgrootte op de sensor worden bepaald: 

  

    

            
 = 

    

            
  = 0,0064 mm of 6,4 micron 

 

De schaal varieerde naargelang de grootte van het archeologische object. De gemiddelde 

afstand van de cameraopstelling tot het studieobject, de GSD en de schaal worden vermeld in 

Tabel 4. Uit deze tabel blijkt dat de GSD afhankelijk is van de voorwerpsafstand. Hoe groter 

de voorwerpsafstand, hoe meer beeld er op een foto kan en hoe groter de GSD zal zijn. 

  

http://imaging.nikon.com/
http://imaging.nikon.com/
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Tabel 4: Voorwerpsafstand, schaalfactor en Ground Sampling Distance van de 

archeologische structuren   

(Bron: eigen verwerking) 

 

  

Gemiddelde afstand object – 

cameraopstelling (m) 

 

Schaalfactor 

 

GSD 

(mm/pixel) 

KABB001001 8,690 174 1,112 

KABB001002 5,510 110 0,705 

KABB001003 11,300 226 1,446 

KABB001004 11,900 238 1,523 

KABB001005 9,190 184 1,176 

KABB001006 5,370 107 0,687 

KABB001008 6,870 137 0,879 

KABB001010 5,440 109 0,696 

KABB001012 9,530 191 1,220 

KABB001017 14,300 286 1,830 

Rotswand 

(Petroglief) 

15,800 658 4,213 

Hertenpaneel 2,020  84 0,478 

 

 

4.5.3.4 Grondcontrolepunten 

 

Tijdens deze expeditie werden voor iedere structuur telkens drie punten ingemeten met een 

Leica SR20 GPS-ontvanger. Aangezien het toestel in normale omstandigheden een 

theoretische nauwkeurigheid op decimeterniveau aanbiedt en aangezien de meeste 

archeologische structuren niet groter waren dan twee meter, was het volkomen nutteloos om 

meerdere punten in te meten. Indien echter gebruik werd gemaakt van een totaalstation, kon 

de relatieve en absolute nauwkeurigheid van deze archeologische structuren in de ruimte 

worden verbeterd (Muls & De Wulf, 2008). In deze toepassing ligt de nadruk niet op het feit 

of de archeologische structuren een absolute nauwkeurigheid van enkele millimeters of 

centimeters bevatten. De focus ligt hier vooral op het creëren van fotorealistisch 3D-modellen 

die met voldoende absolute nauwkeurigheid – decimeterniveau - kunnen worden geïntegreerd 

in het amfitheater. 
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4.5.4 Luchtfoto’s 

 

4.5.4.1 Expeditie 2014 

 

Tijdens de expeditie van 2014 werd een eerste poging ondernomen om het amfitheater vanuit 

de lucht te fotograferen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een digitale camera en een 

L(A)AP, meer bepaald een deltavliegtuig. Het studiegebied is gelegen in een gebergteketen 

waar wind een grote rol speelt. Op het moment van de opname lag een te sterke wind aan de 

basis van het stopzetten van het experiment. Het platform is windgevoelig en een matige tot 

sterke wind had een negatieve invloed op de vlucht en de opnamen. Als alternatief werden 

241 terrestrische foto‟s van het „theater‟ genomen. In een persoonlijk onderzoek werd het 

amfitheater gemodelleerd in Agisoft PhotoScan aan de hand van deze terrestrische foto‟s. Dit 

leidde tot foutieve informatie en het 3D-model van het topografisch studiegebied stemde niet 

overeen met de werkelijkheid. Een slechte matching lag aan de basis van het resultaat. Uit dit 

onderzoek bleek dat het driedimensionaal modelleren van een dergelijk uitgestrekt, 

contrastloos landschap met behulp van terrestrische foto‟s uitgesloten is (De Vuyst, 2015). 

 

4.5.4.2 Methodologie luchtfoto-opname 2015 

 

Tijdens de expeditie van 2015 werd een tweede poging ondernomen om het uitgestrekte 

amfitheater - met een lengte van ongeveer 900 m en een breedte van ongeveer 700 m - vanuit 

de lucht te fotograferen. Voor dit experiment werd gebruik gemaakt van een platform dat was 

samengesteld uit een digitale camera en twee heliumballonnen (Figuur 32). In tegenstelling 

tot het eerste experiment (zie paragraaf 4.5.4.1) moest het terrein voor deze test toegankelijk 

zijn voor de operator. Een technische kennis van het platform was geen vereiste. Het platform 

werd bestuurd door twee personen en dit door middel van twee koorden. De camera werd 

bevestigd onder de heliumballonnen en gemonteerd op een aluminium frame onder een hoek 

van 90°. Aangezien dit systeem zeer gevoelig is voor wind werd de opname in de vroege 

ochtend uitgevoerd, het enige moment van de dag waarop de wind nog niet sterk wordt 

aangewakkerd. Door de rijzende zon kwam een deel van het landschap in de schaduw te 

liggen en een ander deel in de zon. Deze storende factor werd duidelijk zichtbaar op de 

fotografische opnamen en in de texturatie van de resulterende eindproducten. Wegens 
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tijdgebrek en de korte duur van de veldcampagne konden deze storende belichtingscondities 

niet worden vermeden. Voor dit experiment werd gebruik gemaakt van een niet-metrische 

SONY NEX-5R camera met 16,1 megapixels. Deze camera heeft een standaardlens en is 

uitgerust met een APS-C CMOS sensor. De radiometrische resolutie is 14 bits. Het formaat 

van de beeldsensor is 23,4 x 15,6 mm (http://pdf.crse.com, 12 november 2015). Met behulp 

van de timelapse-functie werden foto‟s genomen gedurende een tijdsinterval van 30 minuten. 

Deze functie legt beelden vast met een interval van 3 seconden tussen iedere foto. Door het 

uitgestrekte karakter van het amfitheater werd deze procedure driemaal herhaald. Een nadeel 

van deze functie werd ondervonden in de camera-instellingen. Terwijl deze instellingen 

werden bepaald in functie van de eerste vluchtfoto, waren deze ook van toepassing op de 

daaropvolgende opnamen. Daardoor kunnen veranderende weersomstandigheden tijdens de 

vlucht de foto-opnamen negatief beïnvloeden. Verder kon een volledige gebiedsdekkende 

registratie van het amfitheater niet worden gegarandeerd, aangezien een live view-functie op 

de camera ontbrak en het richten van de camera naar het studieobject werd bemoeilijkt door 

de wind. 

 

 

Figuur 32: Platform met camera en twee heliumballonnen  

(Bron: vakgroep Archeologie, UGent) 

 

http://pdf.crse.com,/
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4.5.4.3 Camera-instellingen 

 

De luchtfotografische opnamen werden genomen met een brandpuntsafstand van 20 mm. 

Aangezien een matige tot sterke wind tijdens de opnamen aanwezig was, werd de sluitertijd 

zo klein mogelijk gehouden. Door de wind hing de camera op het moment van de foto-

opnamen niet perfect stil. De sluitertijd werd ingesteld op 1/500
ste

 van een seconde, dit om het 

aantal onscherpe beelden en het sluiereffect, veroorzaakt door de beweging van de camera, te 

reduceren. De filmgevoeligheid werd ingesteld op 100. Door de korte sluitertijd moest een 

grote diafragmaopening worden gebruikt. Dit was nodig zodat voldoende licht op de sensor 

viel en onderbelichte foto‟s werden vermeden. Deze iris werd ingesteld op f/4.  

 

De breedte en hoogte van de foto‟s waren respectievelijk 5 616 pixels en 3 744 pixels. Door 

berekening kon de pixelgrootte van de foto‟s worden bepaald:  

 

    

            
 = 

    

            
 = 0,0048 mm of 4,8 mm 

 

De gemiddelde vlieghoogte, de schaalfactor en de Ground Sampling Distance worden 

vermeld in Tabel 5. De Ground Sampling Distance bedraagt 15,6 mm en benadrukt een fijne 

resolutie van het model.  

 

Tabel 5: Vlieghoogte, schaalfactor en Ground Sampling Distance van het amfitheater   

(Bron: eigen verwerking) 

 

  

Afstand aardoppervlak – 

cameraopstelling (m) 

 

Schaalfactor 

 

GSD 

(mm/pixel) 

aardoppervlak 68,800 3 250 15,60 
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4.5.4.4 Grondcontrolepunten 

 

In het maaiveld van het „theater‟ werden 30 gesignaliseerde black-white targets geplaatst, 

afgeprint op zelfklevend papier. Deze targets dienden om het studiegebied te georefereren in 

de ruimte. Aangezien niet op voorhand kon worden gegarandeerd dat de labels van de 

puntnummers, aangebracht op de cross-targets, visueel zichtbaar zouden zijn op de 

luchtfoto‟s, werd een schets van het „theater‟ en de grondcontrolepunten gemaakt. Deze 

targets werden vastgemaakt door ijzeren nagels om te voorkomen dat deze zouden worden 

verplaatst tijdens de luchtfotografische opnamen. Wegens tijdgebrek werden slechts zes 

grondcontrolepunten opgemeten met behulp van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger. De UTM-

coördinaten van deze grondcontrolepunten en de kwaliteit van de positiebepaling worden 

weergegeven in Tabel 6. De gemiddelde PDOP, HDOP en VDOP voor de metingen van deze 

grondcontrolepunten met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger zijn respectievelijk 2,4; 1,4 en 1,9. 

De gemiddelde FOM is 0,07 m. Deze waarden illustreren dat de grondcontrolepunten met een 

hoge nauwkeurigheid werden opgemeten. Een overzicht van deze punten wordt weergegeven 

in Figuur 33. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de ligging en spreiding van de 

grondcontrolepunten niet optimaal zijn. Indien meerdere punten in het landschap werden 

ingemeten, kon de absolute nauwkeurigheid van het amfitheater worden verbeterd (Muls & 

De Wulf, 2008). 
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Tabel 6: Coördinaten GCP’s (UTM 45N) van het ‘theater’en kwaliteit van de 

positiebepaling 

(Bron: eigen verwerking) 

 

Puntnummer 
x-coördinaat 

(m) 
y-coördinaat 

(m) 

z-
coördinaat 

(m) 
(WGS84-

ellipsoïde) 

PDOP HDOP VDOP 
FOM 
(m) 

1 652560,165936 5523007,55489 1933,97 2,3 1,4 1,8 0,07 

2 652596,462639 5522991,0574 1931,355 2,3 1,5 1,8 0,06 

3 652662,261517 5522949,16801 1930,28 2,3 1,2 1,9 0,06 

11 652575,896366 5523042,7773 1938,655 2,3 1,4 1,8 0,07 

22 652668,591504 5523139,69306 1956,088 2,5 1,5 1,9 0,07 

28 652641,25482 5523227,99165 1971,348 2,4 1,4 1,9 0,07 

 
Gemiddelde: 2,4 1,4 1,9 0,07 
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Figuur 33: Visualisatie van de grondcontrolepunten van het amfitheater bovenop de 

orthofoto 

(Bron: eigen verwerking) 
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4.5.4.5 Problemen en (mogelijke) oplossingen: 

 

Het theatervormige landschap werd gemodelleerd op basis van luchtfoto‟s.  Deze werden 

genomen vanuit een platform dat was samengesteld uit een digitale camera en twee 

heliumballonnen. Door de uitgestrektheid van de site werden in totaal 3 563 luchtfoto‟s 

genomen in JPEG-formaat (Joint Photographic Experts Group). Tijdens de voorbereiding op 

het vierstappenplan in Agisoft PhotoScan kwamen een aantal knelpunten en problemen aan 

bod: 

 

(i) Uit de fotografische opnamen bleek dat niet enkel het landschap werd geregistreerd 

maar vaak ook de teamleden en de koorden waarmee het platform werd 

aangestuurd. Tijdens de voorbereidingen werden deze storende factoren in Agisoft 

PhotoScan gemaskeerd. 

(ii)  Uit de dataverzameling werden relatief veel onscherpe foto‟s en onder- en 

overbelichte foto‟s aangetroffen. Aangezien deze een negatieve invloed hebben op 

de eindproducten, werden deze verwijderd uit de relatief goed gestructureerde 

dataverzameling. Dit zorgde voor een daling van 1 641 foto‟s. De fotoselectie en 

het maskeren van de hierboven beschreven factoren vormden een tijdrovende 

procedure. Deze handelingen namen een 24-tal uren in beslag. 

(iii) De archeologische structuren konden op de luchtfoto‟s van elkaar worden 

onderscheiden maar deze werden met een veel mindere kwaliteit afgebeeld in 

vergelijking met deze op de terrestrische foto‟s.  

(iv) Door de relatief hoge voorwerpsafstand en door het hoge aantal onscherpe foto‟s 

was het niet altijd even makkelijk om de labels van de targets te identificeren en 

het centrum ervan aan te duiden. Deze voorbereidende stap was belangrijk voor de 

latere absolute oriëntatie van het studiegebied in de ruimte (3D-transformatie) en 

nam ook een volledige dag in beslag. 

 

Tijdens het fotomodelleringsproces kwamen verder volgende problemen aan het licht: 

 

(i) In deze scriptie werd gebruik gemaakt van twee computers met verschillende 

hardwarecomponenten: een Intel® Core 
TM

 i7-3930K processor en een Intel® 
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Core
TM

 i3-2350M processor met een centrale verwerkingseenheid van 

respectievelijk 3,20 GHz en 2,30 GHz. De geïnstalleerde geheugens op deze 

computers bedroegen respectievelijk 32 GB RAM en 8 GB RAM (Random Access 

Memory). De RAM-capaciteit van de computer bepaalt de gekozen instellingen per 

stap en het maximaal aantal foto‟s die kunnen worden verwerkt in Agisoft 

PhotoScan. Indien de grote hoeveelheden foto‟s in Agisoft PhotoScan werden 

samengebundeld tot één chunk en werden verwerkt tot één getextureerd 3D-model, 

viel de computer met 8 GB RAM geheugen geregeld uit. Om dit probleem op te 

lossen, werd het project onderverdeeld en verwerkt in negen chunks. Door de 

geslinkte fotoselecties individueel te reconstrueren tot één 3D-model, werd de 

belasting op de Central Processing Unit (CPU) gereduceerd.  

(ii) Voor iedere stap werden de parameters ingesteld op de hoogste kwaliteit. De 

verschillende chunks werden achteraf samengevoegd tot één 3D-model op basis van 

de overlap en de gemeenschappelijke punten in de te aligneren modellen (point-

based alignment). Deze stap werd niet optimaal uitgevoerd. Het model vertoonde 

een aantal breuklijnen (hoogteverschillen). Deze werden veroorzaakt door een 

verkeerde onderlinge positionering van aangrenzende chunks. 

(iii) Indien gebruik werd gemaakt van de computer met 32 GB RAM-geheugen en 

indien de parameters werden ingesteld op een hoge kwaliteit, liep de 

bestandsgrootte van het project snel op tot enkele GB. Wanneer er door de 

gebruiker binnen het model werd genavigeerd, liep de computer vaak vast of werd 

de actie pas na lange tijd uitgevoerd. 

(iv) Aangezien een grote hoeveelheid foto‟s werd gebruikt en aangezien de kwaliteit 

van de parameters werden ingesteld op „high‟, veroorzaakte dit verder ook 

ellenlange verwerkingstijden die soms opliepen tot 50 uren voor één welbepaalde 

stap. 

 

Uiteindelijk werd besloten om het model op basis van één chunk te verwerken op de computer 

met 32 GB RAM-geheugen. De parameters werden op een lagere kwaliteit ingesteld en 

worden weergegeven in Bijlage 33. Het vierstappenplan nam een 24-tal uren in beslag.  
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4.6 Fotogrammetrische restitutie op basis van metingen met Leica SR20 GPS-

ontvangers 

 

4.6.1 Algemeen 

 

Sinds 1995 organiseerde de vakgroep Archeologie verscheidene intensieve 

inventarisatiecampagnes in bepaalde regio‟s in het Altaï-gebergte: Sebystei, Ozek, Irbistu, 

Elangash, Yustid, Dhazator, etc. (Bourgeois et al., 2009). In deze paragraaf wordt een 

fotogrammetrische restitutie uitgevoerd aan de hand van een stereopaar Pléiades-

satellietbeelden. De grote hoeveelheden terreincoördinaten, verkregen met Leica SR20 GPS-

ontvangers tijdens de expedities van 2014 en 2015, worden gebruikt als grondcontrolepunten 

voor de absolute oriëntatie tijdens de fotogrammetrische dataverwerking. De locatie voor deze 

casestudie is Turu Alty. Het doel is om een vergelijkende nauwkeurigheidsanalyse te maken 

tussen twee digitale fotogrammetrische verwerkingsprocessen in het softwareprogramma 

ERDAS Imagine 2015, waarbij terreincoördinaten werden verkregen door middel van 

enerzijds de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, beschreven in paragraaf 4.4.2 en paragraaf 4.4.3, en 

anderzijds Leica SR20 GPS-ontvangers. Indien de gemiddelde planimetrische en altimetrische 

afwijking aanvaardbaar is, kunnen fotogrammetrische restituties en fotogrammetrische 

eindproducten van de andere studiegebieden in het Altaï-gebergte worden aangemaakt op 

basis van de reeds geïnventariseerde archeologische structuren, ingemeten met Leica SR20 

GPS-ontvangers. De enige kost omvat de aankoop van een stereopaar Pléiades-

satellietbeelden van het desbetreffende studiegebied. Indien de gemiddelde afwijking te groot 

is, moeten nieuwe expedities worden georganiseerd en zullen deze hogere kosten met zich 

meebrengen. Met andere woorden, op basis van de resultaten zal door de vakgroep 

Archeologie een afweging moeten worden gemaakt tussen het belang van de nauwkeurigheid 

en het financiële aspect. 

  

4.6.2 Fotogrammetrische restitutie 

 

Tijdens de expedities van 2014 en 2015 werden in totaal 2 908 terreinpunten ingemeten met 

behulp van de Leica SR20 GPS-ontvangers. Deze terreincoördinaten, bekomen na het 

uitvoeren van een postprocessing van de ruwe data, stellen voornamelijk hoek-, boog- en 
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middelpunten van archeologische structuren voor. Deze bevinden zich hoofdzakelijk op en 

rond de heuvelrug van Turu Alty. Het (sub)stereopaar, waarop dit studiegebied staat 

afgebeeld, werd gebruikt voor de digitale fotogrammetrische restitutie in het 

softwareprogramma ERDAS Imagine 2015. Het gebied bedekt een oppervlakte van ongeveer 

64 km
2
. De interne oriëntatie en externe oriëntatie werden op dezelfde manier uitgevoerd als 

deze beschreven in paragraaf 4.4.3. Door de resolutie van de aangekochte satellietbeelden 

(100 cm) en door de omvang van de archeologische structuren was het vaak niet eenvoudig 

om de punten (archeologische structuren) van de onmiddellijke omgeving te onderscheiden 

(Figuur 34). De terreinpunten (pixels) op de satellietbeelden konden niet altijd duidelijk, 

ondubbelzinnig en precies worden herkend en aangeduid. Daarom werden niet alle punten 

gehanteerd tijdens de absolute oriëntatie. Aangezien de resolutie van de satellietbeelden 100 

cm bedroeg, kan een verkeerde aanduiding van enkele pixels van het terreinpunt leiden tot 

grote fouten. In totaal werden 647 grondcontrolepunten gebruikt om absolute coördinaten aan 

het model te geven. Indien twee grondcontrolepunten manueel werden aangeduid op beide 

satellietbeelden, werd door de software de locatie van de overige grondcontrolepunten 

benaderend weergegeven op het stereopaar. Dit vereenvoudigde het aanduidingsproces 

aanzienlijk. Er werd geopteerd om de spreiding en ligging van de ingemeten punten zo 

optimaal mogelijk te kiezen in planimetrie (x- en y-waarde) en altimetrie (z-waarde) (Figuur 

35). Het laagst opgemeten punt had een hoogte van 1901,81 m en het hoogste punt was 

2070,13 m. Het hoogteverschil bedroeg dus circa 168 m.  

 

 

Figuur 34: Absolute oriëntatie in ERDAS Imagine 2015 

(Bron: eigen verwerking) 
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Figuur 35: Overzicht van de grondcontrolepunten (driehoek) 

 (Bron: eigen verwerking) 

 

Indien elk grondcontrolepunt - 647 in totaal - in rekening werd gebracht tijdens de 

triangulatie, bedroeg de root mean square error (RMSE) 0,9699 pixels. Om de 

nauwkeurigheid van de triangulatie verder te verbeteren, werd gezocht naar tiepoints. Er 

werden 415 tiepoints gevonden, wat de RMSE van de triangulatie verder verlaagde tot 0,8312 

pixels en het nieuwe totaal op 1 062 homologe punten bracht. De spreiding van de homologe 

punten was niet optimaal door het contrastloze gebied. Deze bevonden zich voornamelijk 

nabij de Barbugazy en langs wegen. Ondanks de hinder in het aanduiden van de juiste pixels, 

was de triangulatie voldoende nauwkeurig en werd er een goed resultaat bekomen. De RMSE 

van de triangulatie was namelijk kleiner dan één pixel en bedroeg 83,12 cm. De gemiddelde 
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fouten van de absolute oriëntatie in de x-, y- en z-waarden waren respectievelijk 0,7882 pixels 

(78,82 cm), 0,9629 pixels (96,29 cm) en 1,3173 pixels (131,73 cm). De gemiddelde absolute 

fout in altimetrie vertoonde de hoogste waarde. Het triangulatieresultaat was aanvaardbaar. 

De twee satellietbeelden werden nauwkeurig genoeg en ondubbelzinnig aan elkaar gekoppeld. 

In Tabel 7 wordt een kort overzicht gegeven van de resultaten van de fotogrammetrische 

restituties beschreven in deze paragraaf (Leica SR20) en in paragraaf 4.4.3 (C-Nav 2050). De 

resultaten van de x- en y-waarden verschillen onderling niet zozeer. De grote afwijkingen 

vinden we voornamelijk terug in de z-waarden en in de pixelfout. 

 

Tabel 7: Resultaten tijdens de fotogrammetrische restituties met C-Nav 2050-

coördinaten en Leica SR20-coördinaten 

(Bron: eigen verwerking) 
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Na de externe oriëntatie werden DEM‟s aangemaakt van het (sub)stereopaar waarop de 

heuvelrug van Turu Alty staat afgebeeld. De ingestelde parameters waren dezelfde als deze 

die werden gebruikt in paragraaf 4.4.3. De DEM‟s werden in ERDAS Imagine 2015 

geëxporteerd als een puntenwolk in LAS-formaat, als een raster-DEM in IMG-formaat en als 

een vector-DEM in LTFx-formaat. Bij de aanmaak van het rasterbestand (gridfile) werd een 

pixelgrootte ingesteld van 0,53 m op 0,53 m. Terwijl het LAS-formaat een aantal zwarte gaten 

(niet-berekende punten) visualiseerde, die eerder in paragraaf 4.4.3.4 ook werden 

teruggevonden, dekte het raster-DEM wel het volledige gebied. Op basis van dit raster-DEM, 

dat een goede kwaliteit vertoonde, werd een orthofoto aangemaakt van dit (sub)stereopaar.  
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5 RESULTATEN 

 

In deze scriptie werden verschillende studiegebieden aan de hand van verscheidene 

technieken, methoden en platformen fotogrammetrisch gedocumenteerd: het amfitheater in 

het noordwesten van Turu Alty, de heuvelrug van Turu Alty en het overlappende gebied van 

het volledige stereopaar. Indien mogelijk werd een statistisch onderzoek uitgevoerd naar de 

kwaliteit en geometrische nauwkeurigheid van de gegenereerde fotogrammetrische 

eindproducten (DEM‟s, orthofoto‟s, etc.). Voor de analyse van de resultaten werd gebruik 

gemaakt van het statistische programma R i386 3.1.2. Extra beeldmateriaal kan worden 

teruggevonden in de bijlagen. 

 

5.1 Soorten fouten 

 

De „ware‟ waarde is een slechts in theorie bestaande, ideale meetuitkomst. Omdat de „ware‟ 

waarde principieel niet te meten is, werden de metingen, verkregen met behulp van de C-Nav 

2050 GPS-ontvanger, in deze scriptie beschouwd als de „ware‟ of referentiewaarden. 

Nauwkeurigheid is de graad van overeenstemming van een gemeten waarde, vergeleken met 

zijn reële of werkelijke waarde. Deze graad wordt onderverdeeld in juistheid en precisie. De 

distributie van de waarnemingen of afwijkingen tussen twee methoden kan behept zijn met 

volgende soorten fouten: 

 

(i) Grove fout of uitschieter: een fout die niet bij de overige lijkt te passen en relatief 

ver van de overige data verwijderd ligt. Uitschieters worden vaak veroorzaakt door 

blunders, zoals afleesfouten. Door herhaaldelijke metingen kunnen deze makkelijk 

worden opgespoord; 

(ii) Toevallige fout: een maat voor de precisie en wordt uitgedrukt als de relatieve 

standaardafwijking van de distributie. De precisie is de mate van overeenstemming 

tussen onafhankelijke resultaten. De toevallige fout heeft te maken met de 

betrouwbaarheid van een meetinstrument. Deze afwijkingen kunnen zowel positief 

als negatief zijn en komen bij iedere meting voor. Hoe groter de 

standaardafwijking, hoe lager de precisie en hoe groter de spreiding van de fouten 

(en vice versa); 
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(iii) Systematische fout: heeft betrekking op de validiteit van een meetinstrument en de 

juistheid van een meting (en vice versa). Het is een fout die zich in één richting 

manifesteert en bijgevolg steeds positief of negatief is. Hoe meer het gemiddelde 

van het nulpunt verschilt, hoe groter de systematische fout. Dit impliceert dat de 

coördinaten een significante afwijking vertonen ten opzichte van de werkelijke 

waarden. Systematische fouten bepalen de nauwkeurigheid van de gebruikte 

meettechniek 

 

(Van Ree, 2006; Muls & De Wulf, 2008). 

 

5.2 Statistische analyse 

 

Naast de statistische kengetallen beschreven in paragraaf 5.1, werden in deze scriptie ook 

volgende statistische waarden berekend om de nauwkeurigheid en de kwaliteit van de 

bekomen resultaten te bepalen: 

 

(i) Gemiddelde absolute fout: het verschil in absolute waarde tussen een gemeten 

waarde en de „ware‟ waarde. De gemiddelde verschillen/fouten zijn zowel positief 

als negatief, waardoor fouten elkaar opheffen en de gemiddelde fout een verkeerd 

beeld zou kunnen scheppen van de gemiddelde grootte, ongeacht het teken van de 

verschillen; 

(ii) Minimum en maximum: de kleinste en grootste fout binnen een gegeven dataset; 

(iii) Mediaan (Q2): het midden van een gegevensverzameling gerangschikt naar grootte. 

Deze geeft een indicatie van de normale verdeling. Deze statistieke parameter is 

minder gevoelig voor uitschieters dan het gemiddelde; 

(iv) Eerste kwartiel (Q1) en derde kwartiel (Q3): deze parameters worden gebruikt om 

uitschieters te bepalen. Voor het eerste kwartiel geldt dat ten minste 1/4
de

 van de 

data niet groter is dan Q1 en ten minste 3/4
de

 van de data niet kleiner is dan Q1. 

Voor het derde kwartiel geldt het omgekeerde. Het verschil van beide is de 

interkwartielafstand of interquartile range (IQR); 

(v) RMSE (root mean square error): deze waarde wordt meestal gebruikt om aan te 

geven hoe groot de fout is tussen twee datasets. Deze waarde drukt de juistheid van 

de meting uit. De som van de gekwadrateerde 3D-afwijkingen wordt gedeeld door 
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het aantal waarnemingen en vervolgens wordt de wortel daarvan genomen. De root 

mean square error is een betere benadering om het verschil weer te geven tussen de 

coördinaten verkregen uit twee registratiemethoden. 

 

Er zijn verschillende manieren om uitschieters te bepalen. In deze scriptie werd een fout als 

uitschieter beschouwd indien de afwijking kleiner of groter is dan respectievelijk de onder- of 

bovengrens van de box. De onder- en bovengrens werden bepaald met de volgende formules: 

 

                          

                          

 

(Van Ree, 2006; Muls & De Wulf, 2008). 

 

5.3 Klassieke fotogrammetrie 

 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de fotogrammetrische eindproducten (DEM‟s, 

orthofoto‟s) die werden gegenereerd in ERDAS Imagine 2015 aan de hand van Pléiades-

satellietbeelden en C-Nav 2050-terreincoördinaten. De coördinaten van een onafhankelijke 

dataset van vergelijkingspunten, ingemeten met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, werden 

vergeleken met de coördinaten van de vergelijkingspunten, verkregen met ERDAS Imagine 

2015, aan de hand van een statistische nauwkeurigheidsanalyse. Verder worden op basis van 

de DEM‟s kort verschillende afgeleide GIS-producten gevisualiseerd en besproken: 

contourlijnenkaarten, slope-modellen, hillshade-modellen en TIN-modellen. 

 

5.3.1 Digital Elevation Models 

 

5.3.1.1 Aanmaak Digital Elevation Models 

 

Op basis van een stereopaar Pléiades-satellietbeelden werden verschillende types DEM‟s van 

drie studiegebieden gegenereerd in ERDAS Imagine 2015: het amfitheater in het noordwesten 

van Turu Alty, de heuvelrug van Turu Alty met zijn onmiddellijke omgeving en het 
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overlappende gebied van het volledige stereopaar. Iedere pixel kenmerkt een hoogtewaarde 

die wordt voorgesteld door een kleurenschaal. De nauwkeurigheid van een DEM wordt 

bepaald door de foutenbronnen die werden beschreven in paragraaf 4.4.3.3. De aangemaakte 

DEM‟s werden in ERDAS Imagine 2015 geëxporteerd als: 

 

(i) een puntenwolk in LAS-formaat; 

(ii) een raster-DEM in IMG-formaat (rastergrid); 

(iii) een vector-DEM (non-gridded Triangular Irregular Network) in LTFx-formaat. 

 

De LAS-puntenwolken kunnen in ERDAS Imagine 2015 worden gerepresenteerd aan de hand 

van ware RGB-kleuren en via een kleurenschaal in functie van de hoogte. Verder kunnen deze 

puntenwolken worden voorgesteld aan de hand van twee visualisatietechnieken: point modus 

en triangular modus. De point modus geeft de afzonderlijke punten weer. De puntenwolken 

van de verschillende studiegebieden worden gekenmerkt door een te lage puntendichtheid. Op 

verschillende plaatsen bevinden zich zwarte gaten die geen altimetrische informatie omvatten. 

Er wordt met andere woorden geen gebiedsdekkend oppervlak bekomen aan de hand van het 

LAS-formaat in point modus. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd in Bijlage 14 en Bijlage 16 

voor Turu Alty. De niet-berekende punten bevinden zich voornamelijk in gebieden waar 

weinig contrast of hoogteverschil aanwezig was. In Bijlage 16 komen deze leemten onder 

andere voor op de vlakte, op de linkeroever van de Barbugazy.  De open velden ten zuiden 

van het amfitheater vertonen deze gebreken ook (Bijlage 7). De triangular modus genereert 

driehoeken tussen de naburige punten. Deze modus vult zo de zwarte gaten op en geeft een 

gebiedsdekkende voorstelling van het gebied weer. In Bijlage 8 wordt het amfitheater 

gevisualiseerd aan de hand van deze voorstellingswijze en deze figuur beklemtoont het 

halfcircusvormige landschap. In Bijlage 15 is te zien dat de heuvelrug van Turu Alty een 

natuurlijke barrière vormt tussen het lager gelegen westen en het bergachtige oosten.  

 

In tegenstelling tot de point cloud-DEM‟s vertonen de aangemaakte raster-DEM‟s een betere 

kwaliteit. Deze werden aangemaakt met een resolutie van 0,53 m. Gebieden, waar geen 

hoogte-informatie voorhanden was, werden opgevuld met geïnterpoleerde hoogtewaarden van 

omliggende punten. Op enkele uitzonderingen na worden hierdoor volledig gebiedsdekkende 

producten aangemaakt. In Bijlage 9 en Bijlage 10 wordt het raster-DEM van het amfitheater 

gevisualiseerd. De hoogte-informatie wordt hierop goed weergegeven en het komvormige 
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landschap wordt nadrukkelijk voorgesteld. Bijlage 17 en Bijlage 18 beelden de heuvelrug van 

Turu Alty uit. Deze figuren onderstrepen opnieuw dat de heuvelrug van Turu Alty het begin 

vormt van de hoger gelegen landvormen ten noordoosten van Turu Alty. Aangezien de 

vector-DEM‟s in LTFx-formaat in geen enkel softwareprogramma konden worden ingeladen, 

was het niet mogelijk om deze bestanden te visualiseren. In Bijlage 25 en Bijlage 26 worden 

respectievelijk de LAS-puntenwolken in point modus en triangular modus weergegeven van 

het overlappende deel van het volledige stereopaar. Deze figuren geven een goede 

voorstelling weer van het reliëf en hierop worden een aantal landschapselementen 

geaccentueerd: 

 

(i) de resten van de glaciale periode, meer bepaald het hoger gelegen en minder 

toegankelijke morenelandschap ten oosten en noordoosten van Turu Alty (Dzholin 

vallei); 

(ii) de Barbugazy die de oostelijke uitlopers van het morenelandschap doorkruist;  

(iii) het meest oostelijke punt van de Chuya depressie, meer bepaald de valleivlakte van 

Yustid ten zuidoosten van Turu Alty. 

 

5.3.1.2 Problemen en (mogelijke) oplossingen 

 

Tijdens de aanmaak van de verschillende types DEM‟s van het overlappende gebied van het 

volledige stereopaar kwamen een aantal knelpunten en problemen aan bod: 

 

(i) In bepaalde gebieden van de DEM‟s kon het verschil in parallax niet worden 

bepaald en kon geen hoogte-informatie worden berekend. Dit wordt geïllustreerd in 

Figuur 36. Deze werden veroorzaakt door verschillende factoren: te weinig overlap 

tussen enkele substereoparen (zie paragraaf 4.4.3.1), koppelingsmoeilijkheden 

tijdens de triangulatie en de aanwezigheid van occlusiezones. 

(ii) Het substereopaar, gelegen in het uiterste noordoosten van het volledige stereopaar, 

werd niet juist gepositioneerd tijdens de interne oriëntatie in ERDAS Imagine 2015. 

Deze regio werd daarom niet opgenomen tijdens de aanmaak van de 

fotogrammetrische eindproducten (Figuur 36). 
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Figuur 36: 2D-beeld van een point cloud in Las-formaat in point modus (weergave hoogte 

via een kleurenschaal) (blauw: minimale hoogte; rood: maximale hoogte) 

(Bron: eigen verwerking) 

 

(iii) De triangular modus van de LAS-puntenwolk geeft een gebiedsdekkende 

voorstelling weer (zie Bijlage 26). De leemten worden opgevuld met 

geïnterpoleerde hoogtewaarden van omliggende punten. Hierdoor werden in 

bepaalde zones vlakken gecreëerd die duidelijk visueel zichtbaar waren. Deze 

zones geven een vertekend beeld weer van de werkelijkheid. 

(iv) Indien in ERDAS Imagine 2015 het raster-DEM werd aangemaakt op basis van één 

project, waarin alle substereoparen tezamen werden gebruikt, verkreeg men een 

ondermaats DEM. Dit product wordt voorgesteld in Figuur 37. Op deze figuur 

kunnen duidelijk de witte strepen worden opgemerkt. Het IMG-formaat werd 

omgezet naar een TIFF-formaat maar opnieuw werden deze strepen in het DEM 

afgebeeld. Deze vervelende factoren kunnen te wijten zijn aan de instellingen in het 

softwareprogramma maar dit moet in de toekomst verder worden onderzocht. 
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Opmerkelijk is ook dat het substereopaar, waarop de heuvelrug van Turu Alty staat 

afgebeeld, deze storende elementen omvatten, terwijl dit bij een afzonderlijk project 

niet aanwezig was. Daarom werd besloten de raster-DEM‟s individueel (per 

substereopaar) aan te maken en de fotogrammetrische eindproducten op deze wijze 

voor te stellen. Vervolgens werden deze rastergrids samengevoegd tot één 

rasterbestand in ArcMap 10.3. Het gebied werd veel beter voorgesteld, 

uitgezonderd het zuidwestelijke substereopaar en enkele kleinere zones binnen 

verscheidene (sub)stereoparen. In deze gebieden werd geen hoogte-informatie 

berekend en gevisualiseerd omwille van koppelingsmoeilijkheden tijdens de 

triangulatie en/of de aanwezigheid van occlusiezones (Bijlage 28). 

  

 

Figuur 37: Storende witte strepen in het raster-DEM  

(Bron: eigen verwerking) 
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5.3.2 Orthofoto’s 

 

5.3.2.1 Aanmaak orthofoto‟s 

 

Om satellietdata bruikbaar te maken binnen een GIS-omgeving werden in ERDAS Imaging 

2015 orthofoto‟s van de studiegebieden gegenereerd. In een orthofoto worden alle radiale 

reliëfverplaatsingen weggewerkt. Elke pixel krijgt een aangepaste waarde en er wordt een 

planimetrisch en geometrisch correct beeldbestand verworven in ware RGB-kleuren. De 

nauwkeurigheid van de orthofoto hangt grotendeels af van de nauwkeurigheid van het DEM. 

Een verkeerde hoogtewaarde van een bepaald punt in het DEM zorgt voor een verkeerde 

planimetrische positie op de orthofoto. De orthofoto‟s werden in eerste instantie opgebouwd 

op basis van de LAS-puntenwolken. De leemten, aanwezig in de point cloud-DEM‟s, werden 

ook vastgesteld in de orthofoto‟s. De kwaliteit van deze producten op basis van LAS-

formaten was dus ondermaats. Daarom werd besloten om de orthofoto‟s te produceren op 

basis van de rastergrids. Het raster-DEM van het substereopaar, waarop de heuvelrug van 

Turu Alty staat afgebeeld, werd gebruikt om de desbetreffende orthofoto aan te maken 

(Figuur 38). Het gebiedsdekkende karakter van dit DEM zorgde eveneens voor een volledige 

bedekking van de orthofoto. In enkele rastergrids kwamen een aantal kleinere zones voor 

waar geen hoogte-informatie voorhanden was. Indien orthofoto‟s werden aangemaakt op basis 

van deze grids, werden de zones ook niet gevisualiseerd op de orthofoto‟s, terwijl dit op basis 

van de vector-DEM‟s in LTFx-formaat wel het geval was. Vervolgens werden de orthofoto‟s 

geëxporteerd als GeoTIFF-bestanden. In Bijlage 12, Bijlage 24 en Bijlage 27 worden de 

orthofoto‟s weergegeven van respectievelijk het amfitheater in het noordwesten van Turu 

Alty, de heuvelrug van Turu Alty en het overlappende gebied van het volledige stereopaar. De 

resolutie van de orthofoto‟s bedroeg 0,53 m.  
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Figuur 38: Orthofoto van de heuvelrug van Turu Alty  

(Bron: eigen verwerking) 

 

5.3.2.2 Archeologische 2D-plannen 

 

Tijdens de expedities van 2014 en 2015 heeft het team van de vakgroep Archeologie de 

gelegenheid gehad om een enorme hoeveelheid archeologische structuren in Turu Alty op te 

meten met behulp van een aantal Leica SR20 GPS-ontvangers. In Bijlage 22 en Bijlage 23 

wordt een overzicht gegeven van de Leica SR20-metingen die respectievelijk werden 

geregistreerd tijdens de expeditie van 2014 en 2015. In Bijlage 24 worden deze metingen 
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samen gevisualiseerd bovenop de orthofoto, aangemaakt in ERDAS Imagine 2015. In Figuur 

39 worden twee voorbeelden van kourganen afgebeeld die in het amfitheater werden 

opgemeten met een Leica SR20 GPS-ontvanger. De groene punten vertegenwoordigen de 

SR20-metingen. Aan de linkerkant van de figuur worden de archeologische opmetingen 

voorgesteld bovenop de orthofoto, aangemaakt met luchtfoto‟s in Agisoft PhotoScan 

(fotomodellering). Aan de rechterkant van de figuur worden dezelfde structuren weergegeven 

maar nu bovenop de orthofoto die werd aangemaakt met Pléiades-satellietbeelden in ERDAS 

Imagine 2015 (klassieke fotogrammetrie). Aan de hand van deze cartografische producten 

kunnen de archeologische structuren in hun ruimtelijke, ruimtelijk-temporele en 

archeologische context, samen met hun thematische eigenschappen, worden geanalyseerd en 

geïnterpreteerd.  

 

 

Figuur 39: Archeologische opmeting van twee kourganen (groene punten) bovenop de 

orthofoto (links: aangemaakt in Agisoft PhotoScan; rechts: aangemaakt in ERDAS 

Imagine 2015) 

(Bron: eigen verwerking) 
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Om een foutenanalyse te maken, werden de planimetrische en altimetrische afwijkingen 

vergeleken tussen de coördinaten van de archeologische structuren, die enerzijds werden 

bepaald op de orthofoto (aangemaakt in ERDAS Imagine 2015) en anderzijds werden 

geregistreerd met de Leica SR20 GPS-ontvangers. Een steekproef van 35 punten werd 

gebruikt voor de statistische nauwkeurigheidsanalyse (zie digitale bijlage). De afwijkingen 

werden afgelezen in ArcMap 10.3. Deze verschillen konden niet zeer nauwkeurig worden 

bepaald aangezien de vorm van de structuren op de orthofoto niet altijd ondubbelzinnig en 

duidelijk kon worden vastgesteld. Deze analyse vormt dus slechts een indicatie van hoe groot 

de fouten zijn en wordt in deze scriptie daarom niet bondig besproken en geanalyseerd. Van 

deze 35 punten werden drie uitschieters gedetecteerd die uit de dataset werden verwijderd. Na 

deze eliminatie werd de precisie en nauwkeurigheid voorgesteld in Tabel 8. De fouten werden 

niet alleen ééndimensionaal (x-,y- en z-richting) maar ook tweedimensionaal (in het xy-vlak) 

en driedimensionaal (in de ruimte) geanalyseerd. De afwijkingen in x-,y- en z-richting worden 

respectievelijk dx, dy en dz genoemd. De gemiddelde absolute fouten in x-, y- en z-richting 

bedragen respectievelijk 71,65 cm, 81,97 cm en 240,17 cm. De standaardafwijkingen in x-,y- 

en z-richting zijn respectievelijk 85,33 cm, 93,02 cm en 300,74 cm. Voor archeologische 

doeleinden zijn dit relatief aanvaardbare resultaten, met uitzondering van de hoogtewaarden. 

 

Tabel 8: Statistieken voor de verschillen tussen de SR20-metingen en de orthofoto 

(Bron: eigen verwerking) 

 

  Distributie zonder uitschieters 

  dx (cm) dy (cm) dz (cm) dxy(cm) dxyz (cm) 

gemiddelde fout 2,85 -36,99 50,32 121,78 289,28 

standaardafwijking 85,33 93,02 300,74 49,78 163,11 

gemiddelde absolute fout 71,65 81,97 240,17 ////////// ////////// 

minimum -152,35 -217,98 -624,64 54,32 100,92 

maximum 173,83 158,70 623,97 224,36 644,75 

mediaan Q2 -6,13 -47,95 41,70 102,69 227,76 

eerste kwartiel Q1 -58,29 -84,39 -96,45 85,42 149,96 

derde kwartiel Q3 67,38 24,03 228,35 154,25 402,00 

RMSE 85,38 100,10 304,92 131,56 332,09 
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5.3.3 Nauwkeurigheidsanalyse op basis van vergelijkingspunten 

  

De fotogrammetrische restitutie, beschreven in paragraaf 4.4.3, werd opnieuw uitgevoerd 

maar ditmaal werd de absolute oriëntatie toegepast aan de hand van 12 grondcontrolepunten, 

ingemeten met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger. Tijdens de aerotriangulatie werden 407 

tiepoints gevonden. De RMSE bedroeg na de aerotriangulatie 0,1441 pixels of 14,41 cm. De 

gemiddelde fouten van de absolute oriëntatie of GCP‟s in de x-, y- en z-waarden waren 

respectievelijk 0,5194 pixels (51,94 cm), 0,3842 pixels (38,42 cm) en 0,5720 pixels (57,20 

cm). Indien de vergelijking wordt gemaakt tussen het triangulatierapport, dat werd verkregen 

op basis van de 24 grondcontrolepunten beschreven in paragraaf 4.4.3, en het 

triangulatierapport in deze paragraaf, kan worden opgemerkt dat de resultaten in deze 

paragraaf beter zijn, ondanks het lager aantal gebruikte grondcontrolepunten. Met behulp van 

een statistische analyse werden de coördinaten van een onafhankelijke dataset van 14 

karakteristieke punten (vergelijkingspunten), ingemeten met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, 

vergeleken met deze berekend door ERDAS Imagine 2015 (Figuur 40) (zie digitale bijlage). In 

Tabel 9 worden de grondcontrolepunten en vergelijkingspunten beschreven zonder de suffix 

„_GCP‟. 
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Figuur 40: Grondcontrolepunten en vergelijkingspunten  

(Bron: eigen verwerking) 

 

Tabel 9: Grondcontrolepunten en vergelijkingspunten 

(Bron: eigen verwerking) 

 

 Grondcontrolepunten Vergelijkingspunten 

Pléiades 23, 24, 30, 51, 54, 73, 79, 90, 93, 95, 97 en 

101    

6, 31, 32, 34, 46, 52, 58, 60, 61, 

64, 77, 91, 92 en 112  

 

Van de 14 vergelijkingspunten werden in totaal 2 uitschieters (punten 52 en 112) gedetecteerd 

die in minstens één van de richtingen een uitschieter vormden. Punt 52 is een uitschieter in de 



94 

 

 

x-richting met een gemiddelde absolute afwijking van 2,6 m. Punt 112 vormt een uitschieter 

in alle richtingen. De gemiddelde absolute afwijkingen in x-, y- en z-richting van 

vergelijkingspunt 112 bedroegen respectievelijk 11,79 m, 3,23 m en 17,39 m. Een verklaring 

voor de grote afwijkingen van deze twee vergelijkingspunten dient gezocht te worden in het 

verkeerd aanduiden van de punten op de satellietbeelden tijdens de absolute oriëntatie. 

 

Tabel 10: Statistieken voor de ERDAS Imagine-verschillen zonder uitschieters 

(Bron: eigen verwerking) 

 

  Distributie zonder uitschieters 

  dx (cm) dy (cm) dz (cm) dxy(cm) dxyz (cm) 

gemiddelde fout -24,21 -40,57 -48,17 103,04 198,21 

standaardafwijking 54,74 99,47 133,33 67,13 101,03 

gemiddelde absolute fout 44,48 83,81 121,17 ////////// ////////// 

minimum -141,90 -220,69 -307,96 16,87 58,18 

maximum 33,30 164,49 150,94 220,75 400,94 

mediaan Q2 2,23 -24,06 -32,43 94,96 174,49 

eerste kwartiel Q1 -53,13 -114,00 -107,93 48,15 114,80 

derde kwartiel Q3 16,17 11,33 40,53 163,13 281,64 

RMSE 59,86 107,43 141,76 122,98 224,76 

 

Na eliminatie van de uitschieters werden de statistieken opnieuw berekend en werden meer 

betrouwbare waarden bekomen voor de nauwkeurigheid en precisie. De resultaten van de 

verschillen tussen de coördinaten, verkregen met ERDAS Imagine 2015, en deze, ingemeten 

met behulp van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, worden weergegeven in Tabel 10. In Figuur 

41 worden de boxplots gevisualiseerd die werden aangemaakt in het statistisch programma R 

i386 3.1.2. De gemiddelde afwijkingen in x-,y- en z-richting en de medianen liggen relatief 

dicht bij het nulpunt. Deze stellen een normale verdeling van de data voor. Met uitzondering 

van het histogram en de normaliteitsplot van dy, maken deze van dx en dz echter duidelijk dat 

ze niet normaal verdeeld zijn (Figuur 42). De waarden liggen namelijk te ver verspreid ten 

opzichte van de rechte. Daarom werd een Shapiro-Wilk Normality Test uitgevoerd. De 

nulhypothese geeft weer dat de gegevens normaal verdeeld zijn. Indien de p-waarde kleiner is 

dan de a-waarde (0,05), kan worden gesteld dat er een significant verschil is en verwerpen we 

de nulhypothese. De p-waarden (a = 0,05) voor dx, dy en dz zijn respectievelijk 0,0822; 
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0,9880 en 0,6235. Men kan concluderen dat de nulhypothese van normaliteit niet wordt 

verworpen op het 95%-significantieniveau. De gemiddelde absolute fouten in x-, y en z-

richting zijn respectievelijk 44,48 cm, 83,81 cm en 121,17 cm. Omwille van de omvang van het 

studiegebied (20 x 15 km), de collimation residual en de theoretische meetnauwkeurigheid 

van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, liggen deze fouten binnen de vooropgestelde 

nauwkeurigheid. De standaarddeviaties in de x-,y- en z-richting zijn respectievelijk 54,74 cm, 

99,47 cm en 133,33 cm. De RMSE-waarden liggen in de buurt van de standaardafwijkingen en 

bedragen respectievelijk 59,86 cm, 107,43 cm en 141,76 cm.  

 

 

Figuur 41: Boxplots voor de ERDAS Imagine-verschillen 

(Bron: eigen verwerking) 
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Figuur 42: Histogrammen en normaliteitsplots van dx, dy en dz 

(Bron: eigen verwerking) 
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5.3.4 Andere GIS-producten 

  

Op basis van de Digital Elevation Models, gegenereerd in ERDAS Imagine 2015, kunnen 

verschillende GIS-producten worden afgeleid die het reliëf op een andere of soortgelijke 

manier voorstellen: contourlijnenkaarten, slope-modellen, hillshade-modellen en TIN-

modellen. Deze eindproducten werden aangemaakt in ArcMap 10.3.  

 

5.3.4.1 Contourlijnenkaart 

 

Op een contourlijnenkaart of isolijnenkaart worden lijnen afgebeeld die een gelijke hoogte op 

het terrein voorstellen (Mikhael et al., 2001). De landschappelijke elementen die op de raster-

DEM‟s werden gevisualiseerd, worden in deze eindproducten ook nadrukkelijk 

geaccentueerd. Deze worden weergegeven in Bijlage 11, Bijlage 19 en Bijlage 29 voor 

respectievelijk het amfitheater in het noordwesten van Turu Alty, de heuvelrug van Turu Alty 

en het overlappende gebied van het volledige stereopaar. In Figuur 43 wordt een 

isolijnenkaart van de heuvelrug van Turu Alty (met een interval van 10 m) geprojecteerd 

bovenop de orthofoto. Op deze figuur is de omtreksvorm van de heuvelrug goed te 

onderscheiden van de omliggende omgeving. De vlakkere gebieden ten zuiden van de 

heuvelrug van Turu Alty geven een lichte daling in hoogte van oost naar west weer. De 

grootte van het interval tussen de contouren kan vrij worden gekozen. 
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Figuur 43: Hoogtelijnenkaart (met een interval van 10 m) van de heuvelrug van Turu 

Alty bovenop de orthofoto (overlay) 

(Bron: eigen verwerking) 
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5.3.4.2 Slope en hillshade 

 

Het reliëf kan ook worden voorgesteld aan de hand van een slope-model en een hillshade-

model. Een slope-model geeft de hellingsgraad per rastercel van het terrein weer 

(http://desktop.arcgis.com, 24 mei 2016b). In Bijlage 20 wordt een slope-model weergegeven 

van de heuvelrug van Turu Alty. Op de figuur is te zien dat het zuidoosten van Turu Alty 

gekarakteriseerd wordt door een steil landschap. Dit stelt de rode klif – Kyzyl-Kabak – voor. 

Ook het amfitheater vertoont een steil hellend oppervlak van de berg. In Bijlage 31 wordt het 

slope-model van het overlappende gebied van het volledige stereopaar gevisualiseerd. Hierop 

is te zien dat de rotswanden, gelegen aan beide kanten van de Barbugazy (ten noordoosten 

van Turu Altu), een steil karakter vertonen. Een hillshade is een 3D-schaduwmodel van het 

terrein, gebaseerd op de positie van de zon. Het reliëf en de hoogteverschillen worden 

nadrukkelijker geaccentueerd door dit model. Het model is gebaseerd op twee parameters: de 

elevatiehoek van de zon en de relatieve positie van de zon aan de horizon (azimut van de zon) 

(http://desktop.arcgis.com, 24 mei 2016a). In Bijlage 21 wordt een hillshade voorgesteld van 

de heuvelrug van Turu Alty. Op deze figuur is de heuvelrug duidelijk waarneembaar. In 

Bijlage 30 wordt een hillshade afgebeeld van het overlappende gebied van het volledige 

stereopaar. De hoogteverschillen op het terrein en de landschapselementen kunnen duidelijk 

worden onderscheiden van elkaar. 

  

5.3.4.3 TIN-model 

 

Om 3D-gegevens te visualiseren en te analyseren in ArcGis werd gebruik gemaakt van de 3D-

extensie ArcScene 10.3 (http://resources.arcgis.com, 24 april 2016). Aan de hand van de 

rasterdata werd een TIN-model opgebouwd van de verschillende studiegebieden. Figuur 44 

geeft het TIN-model van de heuvelrug van Turu Alty weer. Het blauwe kader stelt de 

rotsformatie met paneel voor, gelegen op de top van het amfitheater. Uit deze figuur blijkt dat 

het paneel zich bevindt op één van de hoogste punten van Turu Alty. In Bijlage 13 en Bijlage 

32 worden respectievelijk de TIN-modellen voorgesteld van het amfitheater en het 

overlappende gebied van het volledige stereopaar. Orthofoto‟s werden gedrapeerd bovenop de 

oppervlakken en een vergrotingsfactor van 2 (voor de hoogte) werd gebruikt om het 3D-

karakter van de modellen meer te benadrukken (Figuur 45). In Figuur 46 wordt een beeld 

http://desktop.arcgis.com/
http://desktop.arcgis.com/
http://resources.arcgis.com/
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weergegeven vanop de top van het amfitheater, gericht naar de Barbugazy. Deze 

perspectiefbeelden geven een vrij realistisch model van de werkelijkheid weer. 

 

 

Figuur 44: TIN-model van de heuvelrug van Turu Alty (blauwe kader: rotsformatie met 

hertenpaneel) (weergave hoogte via een kleurenschaal) (lichtblauw: minimale 

hoogtewaarde; rood: maximale hoogtewaarde)  

(Bron: eigen verwerking) 

 

 

Figuur 45: TIN-model van de heuvelrug van Turu Alty met drapering van orthofoto  

(Bron: eigen verwerking) 
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Figuur 46: TIN-model met zicht vanop de top van het amfitheater  

(Bron: eigen verwerking) 

 

5.4 Fotomodellering 

 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de fotogrammetrische eindproducten die werden 

gegenereerd in Agisoft PhotoScan op basis van de methoden, technieken en materialen 

beschreven in paragraaf 4.5. De kwaliteit en geometrische nauwkeurigheid van de 3D-

modellen van zowel de archeologische structuren als van het amfitheater worden besproken. 

 

5.4.1 Weergave en nauwkeurigheid archeologische structuren 

 

Op de archeologische structuren werden kunstmatige targets geplaatst. De afstanden tussen de 

targets onderling werden met een meetband ingemeten. Deze referentie-afstanden werden 

gebruikt om de benaderende globale schaal van het objectmodel te bepalen. De afstanden 

konden niet altijd op millimeter- of centimeterniveau worden ingemeten, aangezien het vaak 

niet mogelijk was deze te bepalen volgens een rechte lijn. De gemiddelde relatieve 

nauwkeurigheid van de verschillende archeologische objectmodellen werd bepaald in Agisoft 

PhotoScan. De gemiddelde afwijkingen tussen de referentie-afstanden, ingemeten met de 
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meetband, en deze, geschat door Agisoft PhotoScan, worden voorgesteld in Bijlage 34. Met 

een maximale afwijking van 28,9 mm zijn deze afwijkingen klein. Deze fouten werden onder 

andere veroorzaakt door de wijze waarop de archeologische structuren werden ingemeten. In 

Bijlage 36 tot en met Bijlage 47 worden de getextureerde 3D-modellen van de archeologische 

structuren met de nodige details gevisualiseerd. Ze geven een realistische weergave van de 

werkelijkheid weer, met uitzondering van de onderkant van het paneel waarop petrogliefen 

staan afgebeeld. Ondanks het gebruik van een korte focale lengte (24 mm), vertoonde de 

onderkant van het paneel een wazig beeld. Afgezien daarvan kan worden besloten dat 

fotorealistische 3D-modellen kunnen worden aangemaakt in Agisoft PhotoScan aan de hand 

van de gebruikte methoden, technieken en materialen beschreven in paragraaf 4.5.3.  

 

Tijdens de expeditie werden voor iedere structuur telkens drie punten ingemeten met een 

Leica SR20 GPS-ontvanger om de structuren in de ruimte (en het amfitheater) te 

georefereren. In deze paragraaf werden de planimetrische en altimetrische verschillen tussen 

de coördinaten van de negen archeologische structuren, die werden ingemeten met de Leica 

SR20 GPS-ontvanger, en de coördinaten van de fotogrammetrische eindproducten, 

aangemaakt door Agisoft PhotoScan, onderzocht aan de hand van een statistische 

nauwkeurigheidsanalyse (zie digitale bijlage). Archeologische structuur „KABB-001-012‟ 

vormde een uitschieter in de y- en z-richting. Deze uitschieter bevindt zich aan de rand van 

het 3D-model en kan een mogelijke oorzaak zijn voor de grote afwijkingen in y-richting (4,56 

m) en z-richting (5,48 m) (Figuur 47). Na eliminatie van deze uitschieter wordt in Tabel 11 

een indicatie gegeven van hoe groot de fouten zijn. De gemiddelde absolute afwijkingen in x-, 

y- en z-richting bedragen respectievelijk 73,54 cm, 80,22 cm en 105,13 cm. De 

standaardafwijkingen in x-,y- en z-richting zijn respectievelijk 75,37 cm, 62,22 cm en 123,24 

cm. Voor archeologische doeleinden zijn deze resultaten aanvaardbaar. 
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Figuur 47: Overzicht van de archeologische structuren in het amfitheater bovenop de 

orthofoto 

(Bron: eigen verwerking) 
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Tabel 11: Statistieken voor de Agisoft PhotoScan-verschillen van de archeologische 

structuren 

(Bron: eigen verwerking) 

 

  Distributie zonder uitschieters 

  dx (cm) dy (cm) dz (cm) dxy (cm) dxyz (cm) 

gemiddelde fout -33,67 -80,22 -1,72 122,79 171,11 

standaardafwijking 75,37 62,22 123,24 46,19 55,90 

gemiddelde absolute fout 73,54 80,22 105,13 ////////// ////////// 

minimum -113,68 -185,69 -163,39 50,14 54,48 

maximum 115,30 -6,65 214,96 213,33 249,89 

mediaan Q2 -58,44 -67,06 23,22 121,46 179,82 

eerste kwartiel Q1 92,14 -133,83 -120,86 90,33 155,68 

derde kwartiel Q3 6,98 -21,93 72,32 146,65 203,76 

RMSE 82,56 101,53 123,25 131,20 180,01 

 

5.4.2 Het amfitheater 

 

5.4.2.1 Aanmaak fotogrammetrische eindproducten 

 

Een 3D-model van het theatervormige landschap – het amfitheater - werd gereconstrueerd aan 

de hand van een Structure from Motion en Multiview Stereo-benadering. Met een digitale 

camera en twee heliumballonnen werden luchtfoto‟s van het amfitheater vanop een 

gemiddelde hoogte van circa 70 m genomen. Het resulterende 3D-model vertoonde een 

fotorealistische weergave van het reliëf en enkele landschapselementen werden 

gevisualiseerd: het halfcircusvormige landschap, de top van het amfitheater, het verhoogde 

plateau (terras) in het centrum van het „theater‟, etc. Aan de hand van zes 

grondcontrolepunten, ingemeten met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, werd het amfitheater in 

de ruimte gegeorefereerd. Deze zes markers werden manueel aangeduid in Agisoft PhotoScan 

en gekoppeld aan hun overeenkomstige coördinaten. In Figuur 49 wordt een beeld 

weergegeven van het amfitheater, gericht naar het paneel op de top van het „theater‟. In 

Figuur 50 wordt het amfitheater gevisualiseerd vanaf de top van het „theater‟. Het model heeft 

een grondresolutie van 1,56 cm. Uit de resultaten bleek dat het amfitheater niet in zijn gehele 

vorm werd gemodelleerd. Tijdens de vlucht werden geen luchtfoto‟s geregistreerd van het 
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noordelijke en oostelijke deel van het „theater‟. Dit werd veroorzaakt door twee factoren: de 

afwezigheid van een live view-functie op de camera en de weersomstandigheden die het 

richten van de camera naar het studieobject hebben belemmerd. Stèles KABB-001-008 en 

KABB-001-010 bevonden zich in het noordelijke deel van het landschap en werden niet 

opgenomen in het 3D-model. Het DEM werd aangemaakt op basis van de mesh met een 

resolutie van 2 cm. De dekking van het model (het aantal gebruikte foto‟s per zone) en het 

DEM worden weergegeven in Figuur 48 en Bijlage 49. De zwarte strepen in het 

dekkingsmodel geven het traject van de vlucht weer. Op het DEM is duidelijk te zien dat de 

hoogte geleidelijk aan toeneemt naar het zuiden. Het hoogteverschil tussen het lager en hoger 

gelegen deel is circa 130 m. Het DEM karakteriseert een realistische weergave van de 

werkelijkheid. Aan de hand van het DEM werd een multispectrale orthofoto van het 

amfitheater aangemaakt en deze wordt weergegeven in Bijlage 48 en Bijlage 50. Deze werd 

aangemaakt met een grondresolutie van 2 cm. Net als het 3D-model wordt ook de orthofoto 

gekarakteriseerd door slagschaduw. Op de orthofoto kunnen de meeste objecten van elkaar 

worden onderscheiden: kourganen, stèles, grondcontrolepunten, struiken, etc. In Bijlage 54 

wordt het TIN-model van het amfitheater weergegeven dat werd aangemaakt in ArcScene 

10.3. De hoogte werd ingesteld met een vergrotingsfactor van 2. De orthofoto werd 

gedrapeerd bovenop dit model en geeft een realistische weergave van de werkelijkheid weer. 

Uiteindelijk werd een contourlijnenkaart (met een interval van 5 m) gegenereerd (Bijlage 51) 

en werd het reliëf voorgesteld aan de hand van een slope-model (Bijlage 52) en hillshade-

model (Bijlage 53).  
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Figuur 48: De dekking van het model (links) (zwarte streep: traject van de vlucht) en het 

DEM (rechts) berekend in Agisoft PhotoScan Professional 

(Bron: eigen verwerking) 

 

 

Figuur 49: Deel van het getextureerde model (met archeologische structuren) gericht 

naar de top van het amfitheater  

(Bron: eigen verwerking) 
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Figuur 50: Deel van het getextureerde model (met archeologische structuren) gericht 

vanaf het hoogste punt van het amfitheater (het paneel)  

(Bron: eigen verwerking) 

 

5.4.2.2 Nauwkeurigheidsanalyse amfitheater 

 

Wegens tijdgebrek werden slechts 6 grondcontrolepunten in het veld ingemeten met behulp 

van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger. Deze punten werden gebruikt om het „theater‟ in de 

ruimte te georefereren. Indien bepaalde punten in Agisoft PhotoScan een te hoge fout met zich 

meebrachten, werden ze uitgesloten. Dit was hier niet het geval. Aangezien onvoldoende 

grondcontrolepunten werden ingemeten met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, kon geen extra 

absolute nauwkeurigheidsanalyse of vergelijkende analyse worden uitgevoerd (zoals in 

paragraaf 5.3.3) tussen een onafhankelijke set terreincoördinaten (vergelijkingspunten), 

ingemeten met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, en de coördinaten van het model, geschat door 

Agisoft PhotoScan. Daarom werd een statistische nauwkeurigheidsanalyse uitgevoerd aan de 

hand van de weinige grondcontrolepunten om een beeld te krijgen van hoe groot de fouten 

ongeveer zijn. Dit werd toegepast in het statistische programma R i386 3.1.2. Aan de hand 

van een aantal statistische kengetallen werden de afwijkingen berekend tussen de 
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terreincoördinaten, ingemeten met de C-Nav 2050 GPS-ontvanger, en de coördinaten van het 

model, geschat door Agisoft PhotoScan (Tabel 12). Verder werden boxplots aangemaakt die 

de verdeling van de data weergeven (Figuur 51). De nauwkeurigheid van de 

fotogrammetrische eindproducten (DEM en orthofoto) worden bepaald door verschillende 

factoren: 

 

(i) de theoretische meetnauwkeurigheid van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger; 

(ii) de resolutie van de gebruikte camera; 

(iii) het aantal gebruikte foto‟s. Hoe meer foto‟s, hoe nauwkeuriger het model. Een 

hoger aantal afbeeldingen zal wel leiden tot meer overbodige punten of ruis; 

(iv) het manueel aanduiden van de grondcontrolepunten in de software (collimation 

residual). Deze handeling wordt mee bepaald door de pixelgrootte van de 

oorspronkelijke luchtfoto‟s, de fotoschaal en de Ground Sampling Distance. 

Aangezien de GSD 1,56 cm is, is het duidelijk dat een marker aanduiden met deze 

precisie of kleiner niet haalbaar is;  

(v) de inputparameters voor iedere stap in Agisoft PhotoScan. 

 

 

Figuur 51: Boxplots van de verschillen tussen ingemeten en geschatte coördinaten in 

Agisoft PhotoScan Professional 

(Bron: eigen verwerking) 
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De afwijkingen in x-, y-, z-richting worden respectievelijk dx, dy en dz genoemd. De fouten 

in het xy-vlak en het xyz-vlak worden respectievelijk weergegeven met dxy en dxyz. Er 

werden geen uitschieters gedetecteerd. De globale afstandsfout tussen de twee datasets 

bedraagt 21,5 cm. Deze fout geeft de nauwkeurigheid van de absolute oriëntatie van het 

model weer. De root mean square herprojectiefout is 3,036 pixels. De gemiddelde fouten in 

x-, y- en z-richting bedragen respectievelijk -1,5 cm, -1,1 cm en -3,2 cm. Deze gemiddeldes 

liggen dicht bij het nulpunt. Dit wijst op een normale verdeling van de gegevens. Dit wordt 

bevestigd door de Shapiro-Wilk Normality Test. De nulhypothese geeft weer dat de gegevens 

normaal verdeeld zijn. Indien de p-waarde kleiner is dan de a-waarde (0,05), kan worden 

gesteld dat er een significant verschil is en verwerpen we de nulhypothese. De p-waarden (a = 

0,05) voor dx, dy en dz zijn respectievelijk 0,85;0,39 en 0,32. De nulhypothese van 

normaliteit wordt niet verworpen op het 95%-significantieniveau. Er zijn geen significante 

systematische fouten in de dataset aanwezig. De gemiddelde absolute fouten in x-, y- en z-

richting zijn respectievelijk 10,1 cm, 6,2 cm en 13,8 cm. Dit zijn goede resultaten, rekening 

houdend met de methodologie van de registratiemethode. De standaarddeviaties in de x-, y en 

z-richting zijn respectievelijk 12,2 cm, 7,6 cm en 15,5 cm. Deze zijn behoorlijk klein en 

duiden op een relatief hoge precisie. De RMSE-waarden liggen in de buurt van de 

standaardafwijkingen en bedragen in x-, y- en z-richting respectievelijk  12,3 cm, 7,7 cm en 

15,8 cm (Bijlage 35). 

  

Tabel 12: Statistieken voor de verschillen tussen de ingemeten en de geschatte 

coördinaten in Agisoft PhotoScan Professional 

(Bron: eigen verwerking) 

 

  Distributie 

  dx (cm) dy (cm) dz (cm) dxy (cm) dxyz (cm) 

gemiddelde fout -1,5 -1,1 -3,2 12,9 19,3 

standaardafwijking 12,2 7,6 15,5 6,6 9,5 

gemiddelde absolute fout 10,1 6,2 13,8 ////////// ////////// 

minimum -20,8 -15,4 -18,7 4,1 4,2 

maximum 15,6 6,7 23,8 21,4 31,3 

mediaan Q2 1,3 0,5 -7,0 12,4 20,8 

eerste kwartiel Q1 -10,2 -4,0 -17,2 7,4 12,7 

derde kwartiel Q3 5,9 5,3 5,8 19,2 26,6 

RMSE 12,3 7,7 15,8 14,5 21,5 
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5.4.3 Sketchfab en Blender 

 

De gegenereerde 3D-modellen werden in Agisoft PhotoScan geëxporteerd in het 3D-

interchange-bestandsformaat Collaborative Design Activity (COLLADA), ontwikkeld door 

de Khronos Group (Verhoeven, 2016). Deze bestanden hebben een TIN-structuur en de 3D-

ontwerpen werden online geüpload en gepubliceerd aan de hand van de webdienst Sketchfab. 

Deze modellen kunnen niet alleen interactief worden bekeken door een breder publiek maar 

kunnen ook worden gedeeld op sociale netwerken of op verschillende websites 

(http://sketchfab.com, 15 november 2016; Haukaas & Hodgetts, 2016).  

 

Verder werden de colladabestanden (.dae-formaat) geïmporteerd in de 3D-game engine 

Blender (http://blender.org, 13 november 2016). Turu Alty, het amfitheater in het 

noordwesten van Turu Alty en de archeologische structuren werden gevisualiseerd aan de 

hand van een  fly through video. Voor deze video-animatie werden camerapaden gedefinieerd 

om alle facetten van de modellen goed in beeld te brengen. Iedere camera werd in beweging 

gezet. De video werd geëxporteerd in MP4-formaat met een frame rate van 24 fps. 

 

5.5 Vergelijkende nauwkeurigheidsanalyse tussen C-Nav 2050- en Leica SR20-

terreinpunten 

 

In deze paragraaf wordt een vergelijkende nauwkeurigheidsanalyse gemaakt tussen twee 

digitale fotogrammetrische verwerkingsprocessen in het softwareprogramma ERDAS Imagine 

2015, waarbij terreincoördinaten werden verkregen door middel van enerzijds de C-Nav 2050 

GPS-ontvanger, beschreven in paragraaf 4.4.2 en paragraaf 4.4.3, en anderzijds Leica SR20 

GPS-ontvangers, beschreven in paragraaf 4.6.2. De data, verkregen met de C-Nav 2050 GPS-

ontvanger, stelt in dit onderzoek de werkelijke dataset voor aangezien deze acquisitiemethode 

een hogere theoretische nauwkeurigheid kenmerkt. De meetwaarden, verkregen met de Leica 

SR20 GPS-ontvangers, worden geanalyseerd ten opzichte van de werkelijke waarden. Er werd 

nagegaan hoe bruikbaar de Leica SR20 GPS-metingen zijn voor het modelleren van het 

archeologische landschap. Deze analyses werden uitgevoerd in CloudCompare V2, QGIS 

2.4.0 en Arcmap 10.3.  

 

http://sketchfab.com/


111 

 

 

5.5.1 Vergelijking LAS-puntenwolken in CloudCompare V2 

 

Twee LAS-puntenwolken van Turu Alty werden met elkaar vergeleken via een difference 

model. Dit gebeurde met het softwareprogramma CloudCompare V2, dat wordt gebruikt voor 

de verwerking van 3D-puntenwolken. Voor de aanmaak van deze fotogrammetrische 

eindproducten en voor de georeferentie werd respectievelijk gebruik gemaakt van een 

stereopaar Pléiades-satellietbeelden en terreincoördinaten, opgemeten met een C-Nav 2050 

GPS-ontvanger en Leica SR20 GPS-ontvanger. Deze puntenwolken werden gegenereerd in 

ERDAS Imagine 2015. De verschillen tussen deze LAS-puntenwolken werden bepaald. 

Figuur 52 (links) geeft een beeld weer van de puntenwolk, die werd verkregen met behulp van 

de C-Nav 2050 GPS-coördinaten. De punten werden ingekleurd op basis van de 

hoogtewaarde. 

 

 

Figuur 52: Puntenwolk, verkregen met C-Nav 2050 GPS ontvanger, in CloudCompare 

V2 (links) en reference mesh van de referentielaag (Leica SR20 GPS-ontvanger) in 

CloudCompare V2 (rechts) (weergave hoogte via een kleurenschaal) (blauw: minimale 

hoogtewaarde; rood: maximale hoogtewaarde) 

(Bron: eigen verwerking) 
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In CloudCompare V2 kan men opteren voor een Distance Cloud-to-Cloud of Distance Cloud-

to-Mesh. Aangezien bij een Distance Cloud-to-Cloud de berekende afstanden tussen de twee 

puntenwolken vaak significant groter zijn dan de reële afstanden, werd in dit onderzoek 

geopteerd voor de Distance Cloud-to-Mesh. De LAS-puntenwolk, die werd verkegen met 

behulp van Leica SR20-coördinaten, is de referentie. Van deze referentiepunten werd een 2D 

Delaunay-triangulatie uitgevoerd waardoor een mesh werd gevormd (36 166 122 faces) 

(Figuur 52; rechts). De absolute ruimtelijke afstanden tussen de C-Nav 2050 GPS-punten en 

de Leica SR20-triangulatie werden berekend via Cloud-to-Mesh Distance (C2M) in 

CloudCompare V2. De gemiddelde afstand is een maat voor de nauwkeurigheid van het te 

valideren model. In Figuur 53 wordt het difference model weergegeven. De scalar value 

(kleurenschaal) werd genomen van [+1,32; +1,44]. Deze geeft een goede visualisatie weer 

van de verschillen tussen deze twee acquisitiemethoden. Figuur 53 geeft aan dat de pixels 

vóór de geproduceerde mesh liggen. Dit wil zeggen dat de puntenwolk, verkregen met de C-

Nav 2050 GPS-ontvanger, hoger ligt dan de puntenwolk, verkregen met de SR20 GPS-

ontvanger. De rode pixels corresponderen met een hogere afwijking. De blauwe pixels 

vertonen een lagere afwijking en leunen dichter aan bij de puntenwolk, verkregen met de 

SR20 GPS-ontvanger. De blauwe pixels zijn vooral terug te vinden in de hoger gelegen 

gebieden, de rode pixels voornamelijk in de lager gelegen gebieden. Het gemiddelde absolute 

verschil tussen deze twee producten bedraagt 1,390 m en de standaardafwijking bedraagt 

0,020 m. De spreiding is een maat voor de precisie. De standaarddeviatie is klein en dit duidt 

bijgevolg op een relatief hoge precisie. Het histogram is niet symmetrisch. De gegevens zijn 

linksscheef verdeeld. Er is een significante systematische afwijking van ongeveer 1,40 m 

tussen beide modellen. 
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Figuur 53: Difference model van de puntenwolken SR20 GPS-ontvanger – C-Nav 2050 

GPS-ontvanger in CloudCompare V2 

(Bron: eigen verwerking) 

 

5.5.2 Vergelijking rastergrids in QGIS 2.4.0 

 

Twee raster-DEM‟s van Turu Alty werden in ERDAS Imagine 2015 respectievelijk 

aangemaakt op basis van terreincoördinaten, opgemeten met een C-Nav 2050 GPS-ontvanger 

en Leica SR20 GPS-ontvanger. Deze eindproducten werden vergeleken met elkaar in het 

softwareprogramma QGIS 2.4.0. De twee DEM‟s werden van elkaar afgetrokken om de 

verschillen te bepalen. Vervolgens werden deze in absolute waarden omgezet via de functie 

„Abs‟. Deze grote verschillen De uitschieters werden geëlimineerd met behulp van de 

instelling „cumulatieve telling deel‟. Het gegevensbereik werd ingesteld van 0,5% tot en met 

99,5% van de gegevenswaarden om uitschieters te elimineren. De minimumwaarde is 0,66 m 

en de maximumwaarde is 2,04 m. Figuur 54 geeft het rastergrid weer dat aantoont waar de 

verschillen het grootst zijn. Deze bevinden zich bijvoorbeeld in vlakke, contrastloze gebieden, 

meer bepaald in het zuiden en noordoosten van het gebied. Deze grote verschillen kunnen 

onder andere veroorzaakt zijn door de koppelingsmoeilijkheden tijdens triangulatieproces. Dit 

wordt ook bevestigd in Figuur 53 waar de desbetreffende zones geen hoogtewaarden bevatten. 
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Het histogram vertoont een normale verdeling en geeft opnieuw aan dat de gemiddelde 

absolute afwijking in z-richting ongeveer 1,40 m bedraagt (Figuur 55). De standaardafwijking 

is 0,24 m. 

 

 

Figuur 54: Difference model van de twee rastergrids  in QGIS 2.4.0 

(Bron: eigen verwerking) 
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Figuur 55: Histogram van het difference model in QGIS 2.4.0 

(Bron: eigen verwerking) 

 

5.5.3 Vergelijking karakteristieke punten 

  

In deze paragraaf werd een steekproef van 30 punten gebruikt voor een statistische 

nauwkeurigheidsanalyse (zie digitale bijlage). Er werd aandacht besteed aan een goede 

homogene ruimtelijke spreiding en ligging van deze punten in planimetrie (x- en y-waarde) en 

altimetrie (z-waarde) (Figuur 56). De coördinaten van de punten, fotogrammetrisch bepaald in 

ERDAS Imagine 2015 op basis van de Leica SR20 GPS-ontvangers, werden vergeleken met 

deze op basis van de C-Nav 2050 GPS-ontvanger. De afwijkingen in x-, y- en z-richting 

worden respectievelijk dx, dy en dz genoemd.  
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Figuur 56: Overzicht van de karakteristieke punten 

(Bron: eigen verwerking) 

 

In totaal werden 9 uitschieters gedetecteerd, namelijk punten 2, 4, 6, 9, 12, 13, 19, 25 en 27. 

Deze punten worden in Figuur 56 weergegeven met suffix „a‟ en „b‟. Deze suffixen stemmen 

overeen met de punten op de fotogrammetrische eindproducten die respectievelijk werden 

bepaald op basis van de Leica SR20-terreincoördinaten en C-Nav 2050 GPS-

terreincoördinaten. Deze punten lagen willekeurig verspreid in het gebied en bevonden zich 

zowel in lager gelegen gebieden als in heuvelgebieden. Een eenduidige verklaring voor deze 
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uitschieters werd niet gevonden. Deze bevonden zich zowel in de lager gelegen gebieden als 

in hoger gelegen gebieden. Na eliminatie van deze uitschieters werden de statistieken 

opnieuw berekend en werden meer betrouwbare waarden bekomen voor de nauwkeurigheid 

en precisie (Tabel 13). De gemiddelde afwijking in x-, y- en z-richting zijn respectievelijk -

14,04 cm, 2,78 cm en -134,53 cm. Deze liggen vrij dicht bij het nulpunt met uitzondering van 

dz. De afwijking in de z-richting is zeer groot in vergelijking met de planimetrische fout.  De 

histogrammen en normaliteitsplots geven een relatief normale verdeling van de afwijkingen 

weer (Figuur 57). De standaarddeviaties in de x-, y- en z-richting zijn respectievelijk 0,64 cm, 

0,50 cm en 1,72 cm. De standaarddeviaties zijn klein en duiden bijgevolg op een relatief hoge 

precisie. 

 

Tabel 13: Statistieken voor de verschillen van de karakteristieke punten 

(Bron: eigen verwerking) 

  

  Distributie zonder uitschieters 

  dx (cm) dy (cm) dz (cm) dxy(cm) dxyz (cm) 

gemiddelde fout -14,04 2,78 -134,53 14,33 135,29 

standaardafwijking 0,64 0,50 1,72 0,60 1,71 

gemiddelde absolute fout 14,04 2,78 134,53 ////////// ////////// 

Minimum -15,20 1,90 -137,61 13,34 131,56 

Maximum -12,90 3,80 -130,71 15,51 138,48 

mediaan Q2 -14,10 2,80 -134,23 14,32 134,96 

eerste kwartiel Q1 -14,40 2,40 -135,84 13,87 134,11 

derde kwartiel Q3 -13,50 3,10 -133,45 14,72 136,55 

RMSE 14,06 2,83 134,54 14,34 135,30 
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Figuur 57: Histogrammen en normaliteitsplots van dx, dy en dz 

(Bron: eigen verwerking) 
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6 DISCUSSIE 

 

De vraag naar gedetailleerde 3D-documentatie van cultureel erfgoed neemt de laatste jaren 

toe binnen het studiegebied van de archeologie. In de literatuur wordt verteld dat de 

fotogrammetrische discipline en het belang van 3D-registraties en -visualisaties een belangrijk 

onderdeel zijn geworden in het wetenschappelijk archeologisch onderzoek. Het voegt 

letterlijk een extra dimensie toe aan het beeld (hoogte/diepte) (Núñez Andréz et al., 2012). In 

het eerste luik van deze scriptie werden de potentiële mogelijkheden en beperkingen van een 

aantal niet-intrusieve en non-contacts methoden voor archeologische 3D-documentatie 

onderzocht. Aan de hand van een kritische analyse werd getracht de meerwaarde van de in 

deze thesis beschreven fotogrammetrische methoden, technieken en platformen in de 

archeologische sector aan te tonen en een aantal voor- en nadelen qua nauwkeurigheid, 

kostprijs, gebruiksgemak, opname- en verwerkingstijd, etc. weer te geven. Aan de hand van 

deze methoden, technieken en platformen werden DEM‟s, orthofoto‟s en 3D-visualisaties 

gegenereerd. De methodologieën werden getoetst op basis van drie aspecten: de data-

acquisitie, de dataverwerving en de resulterende eindproducten. 

 

6.1 Klassieke fotogrammetrie aan de hand van Pléiades-satellietbeelden 

 

De vakgroep Archeologie maakte reeds in het verleden gebruik van satellietbeelden om 

cartografisch materiaal aan te maken van verschillende studiegebieden in het Altaï-gebergte. 

Deze beelden - CORONA-beelden - werden verworven in de jaren 60 en vertegenwoordigden 

een grondresolutie van ongeveer 2 m. In deze scriptie werden teledetectiebeelden van een 

ander type satelliet aangekocht, namelijk Pléiades-beelden. Door de omvang van het 

studiegebied – circa 300 km
2
 – was het gebruik van UAV‟s of ander LAAP‟s uitgesloten. De 

Pléiades-satellietbeelden waren van een recentere datum (2016) en kenmerkten een fijnere 

resolutie (100 cm).  

 

Een eerste opmerking is de aankoop van deze satellietbeelden. De verkregen data bestond niet 

uit één stereopaar maar uit 15 verschillende beelden. Aangezien enkele substereoparen te 

weinig overlappingen hadden, was het niet mogelijk om het verschil in parallax te berekenen 
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in bepaalde zones van het volledige stereopaar en een gebiedsdekkende fotogrammetrische 

restitutie van het volledige satellietbeeld uit te voeren. Indien in de toekomst opnieuw 

Pléiades-satellietbeelden worden aangevraagd van een bepaald studiegebied, moet hier 

rekening mee worden gehouden. Gelukkig bleek het te bestuderen studiegebied - de heuvelrug 

van Turu Alty - binnen een volledig substereopaar te liggen waardoor fotogrammetrische 

eindproducten konden worden aangemaakt. Het inladen van de satellietbeelden in het 

gebruikte fotogrammetrische softwareprogramma ERDAS Imagine 2015 vormde geen 

probleem, met uitzondering van één substereopaar. Het meest noordoostelijke substereopaar 

werd in ERDAS Imagine 2015 verkeerd gepositioneerd tijdens de interne oriëntatie. De 

oorzaak van deze belemmering moet in de toekomst verder worden onderzocht.  

  

De dataverzameling bestond uit het inmeten van de grondcontrolepunten met behulp van de 

C-Nav 2050 GPS-ontvanger. Aangezien het om een contrastloos studiegebied ging, was het 

niet altijd even makkelijk karakteristieke punten te vinden in het landschap. Deze bestonden 

voornamelijk uit kruispunten van wegen. De terreinpunten (pixels) op de satellietbeelden 

konden niet altijd even duidelijk, ondubbelzinnig en precies op de pixel na worden aangeduid. 

Ook de bereikbaarheid van het draadloos netwerk, om zich met behulp van een laptop te 

oriënteren in het landschap om de grondcontrolepunten te lokaliseren, liet vaak te wensen 

over. Verder waren deze grondcontrolepunten niet altijd even goed bereikbaar in het 

landschap. Deze belemmeringen zorgden ervoor dat het terreinwerk soms stroef verliep. 

Desondanks werden in totaal 27 grondcontrolepunten ingemeten die een goede homogene 

ligging en spreiding in planimetrie en altimetrie in het landschap karakteriseerden. Om een 

grondcontrolepunt in te meten, neemt de ontvanger in een eerste fase een initialisatie van 

ongeveer 30 minuten in beslag. Tijdens de expeditie verloor het toestel vaak de connectie met 

de autobatterij wanneer men zich verplaatste naar een volgend meetpunt. Hierdoor diende 

opnieuw minstens 30 minuten te worden gewacht vooraleer nauwkeurige coördinaten konden 

worden verworven van het desbetreffende grondcontrolepunt. Indien deze handicap zich niet 

zou hebben voorgedaan, konden tijdens de expeditie meer grondcontrolepunten worden 

ingemeten. Dit zou de nauwkeurigheid van de fotogrammetrische eindproducten (DEM, 

orthofoto) in positieve zin bevorderd hebben. Toch was de RMSE van de triangulatie tijdens 

de fotogrammetrische restitutie aanvaardbaar (22,46 cm). De gemiddelde fouten van de 

absolute oriëntatie in de x-, y- en z-waarden waren klein en bedroegen respectievelijk 59,42 
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cm, 71,20 cm en 56,68 cm. Vergelijkbare resultaten werden verkregen door Topan et al. 

(2013) en Gong & Fritsch (2016). 

 

Een ander nadeel van de fotogrammetrische restitutie was dat de bestelde Pléiades-

satellietbeelden nog niet beschikbaar waren tijdens de expeditie. Er bestond voornamelijk 

twijfel of de karakteristieke punten in het landschap ook op de satellietbeelden zouden kunnen 

worden onderscheiden. Dit bleek achteraf geen probleem te vormen. De opname van de 

satellietbeelden werd kort na de expeditie uitgevoerd, wat het aanduidingsproces van de 

grondcontrolepunten in het softwareprogramma – in dit geval ERDAS Imagine 2015 - ten 

goede kwam.  

 

Het genereren van fotogrammetrische eindproducten aan de hand van het type beelden, de 

acquisitiemethode en de gebruikte software heeft zijn beperkingen prijsgegeven maar heeft in 

deze studie aangetoond dat nauwkeurige resultaten en kwaliteitsvolle fotogrammetrische 

eindproducten (DEM, orthofoto) voor archeologische doeleinden kunnen worden bekomen. 

De nauwkeurigheidsanalyse aan de hand van de vergelijkingspunten heeft aangegeven dat de 

gemiddelde absolute afwijkingen in x-, y- en z-richting respectievelijk 44,48 cm, 83,8 cm en 

121,17 cm waren.  

  

Algemeen werd ondervonden dat dit fotogrammetrisch pakket flexibel, eenvoudig en 

gebruiksvriendelijk is en ideaal voor de implementatie in een archeologische workflow. Deze 

gegeorefereerde eindproducten kunnen worden gebruikt als topografische kaarten (en 3D-

reconstructies) en voor de positiebepaling van archeologische structuren. Verder kunnen deze 

ook bronnenmateriaal zijn voor andere studies: geomorfologische karteringen, (spatio-

temporele) zichtbaarheidsanalyses, het detecteren van archeologische restanten aan de hand 

van shadow, soil en crop marks, etc. De eindkwaliteit van het cartografisch materiaal kan wel 

nog worden bevorderd indien gebruik wordt gemaakt van luchtfoto‟s in hoge resolutie vanuit 

klassieke vliegtuigen. 
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6.2 Fotomodellering aan de hand van terrestrische en luchtfoto’s 

 

De registratie en visualisatie van zichtbare archeologische structuren en sites worden door de 

meeste archeologen nog te vaak enkel met traditionele archeologische methoden gegenereerd. 

Foto‟s, tekeningen en doorsneden van archeologische structuren en sites worden door de 

archeoloog manueel op millimeterpapier getekend. Dit bewijsmateriaal geeft een 2D-beeld en 

maakt het minder geschikt voor latere studies. Multiview Stereo en Computer Vision-

technieken worden vandaag de dag meer en meer gebruikt in archeologische contexten voor 

het maken van kwalitatieve getextureerde 3D-modellen, orthofoto‟s en DEM‟s met een hoge 

geometrische nauwkeurigheid (Verhoeven et al., 2012; De Reu et al., 2013).  

 

Een aantal standpunten in de literatuur omtrent fotomodellering bevestigen de bevindingen op 

het terrein. Het genereren van fotorealistische 3D-computermodellen aan de hand van deze 

techniek is een kosteneffectieve verbetering in vergelijking met bijvoorbeeld laserscanning 

(Eppich et al., 2011). Net zoals voor laserscanning moet bij fotomodellering worden 

geïnvesteerd in een computer met voldoende geheugen- en opslagcapaciteit en een 

softwarelicentie - in dit geval Agisoft PhotoScan. Een ander component van het 

fotomodelleringssysteem bestaat uit de aankoop van een kwaliteitsvolle digitale camera, dit in 

tegenstelling tot laserscanning waarbij geïnvesteerd moet worden in een laserscantoestel. De 

specificaties van de camera vormen een belangrijke factor in de kwaliteit van de 

eindproducten. Tijdens de expeditie in Rusland werd gebruik gemaakt van een Sony NEX-5R 

en een Canon EOS 5Ds. Deze camera‟s zijn veel goedkoper dan bijvoorbeeld een 

laserscanner. Hieruit kan worden geconcludeerd dat fotomodellering een beduidend lagere 

totaalkost heeft dan laserscanning. In tegenstelling tot bijvoorbeeld laserscanning is 

fotomodellering wel meer onderhevig aan meteorologische factoren zoals zon, regen en mist. 

Deze kunnen een nefast effect hebben op de fotografische opnamen. Daarom is het belangrijk 

de opnamen uit te voeren op een (licht) bewolkte dag.  

 

In deze scriptie werd een camera bevestigd onder twee heliumballonnen en gemonteerd op 

een aluminium frame om een uitgestrekt archeologisch landschap - circa 900 m lang en 700 m 

breed - te fotograferen. De meerwaarde en de nadelen qua methodologie van het gebruik van 

dit platform - in combinatie met een digitale camera en Structure from Motion en Multiview-

technieken - worden nagegaan ten opzichte van Unmanned Aerial Vehicles (UAV), 
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luchtfoto‟s uit vliegtuigen en andere LAAP‟s voor het genereren van fotogrammetrische 

eindproducten in dergelijke uitgestrekte site. Het grootste verschil tussen de diverse 

acquisitiemethoden is terug te vinden in de kostprijs, zeker indien slechts een beperkte 

oppervlakte – zoals hier het geval is - bestudeerd moet worden. De materiaalkost van een 

UAV is in tegenstelling tot het gebruikte platform veel duurder. Het gebruikte platform 

vereist enkel een camera, een aantal ballonnen, een frame en een heliumfles. Net zoals voor 

alle andere platformen vraagt deze methodologie een (open source) Structure from Motion en 

Multiview-software en een krachtige computer voor processing. Op het terrein werd ervaren 

dat voor dergelijk platform geen of weinig technische kennis vereist is, dit in tegenstelling tot 

de toepassing van een UAV. Een ander groot verschil is terug te vinden in de beperkte 

levensduur van de batterijen voor UAV‟s, terwijl dit niet nodig is voor het gebruikte systeem 

in deze scriptie. Verder kan worden vermeld dat dit systeem enkel kan worden uitgevoerd 

indien het te modelleren studieobject of gebied toegankelijk is, wat in deze scriptie het geval 

was. Voor ontoegankelijke studiegebieden kan beroep worden gedaan van luchtfoto‟s uit 

klassieke vliegtuigen of op automatische piloot bestaande UAV’s. Dit platform is zeer 

windgevoelig en een matige tot sterke wind kan een negatieve invloed hebben op de vlucht en 

de opnamen. De wind maakte het richten van de camera naar het studieobject niet eenvoudig. 

Planer-Friedrich et al. (2008) geven dit ook weer in hun artikel. Het heeft met andere woorden 

een veel lagere wendbaarheid dan UAV‟s. De fotografische opnamen werden uitgevoerd in de 

vroege ochtend wanneer de wind nog niet sterk aanwezig was. Toch werden deze 

belemmeringen op het terrein en op de luchtfoto‟s achteraf ervaren. Het gebruik van een 

drone zou de kwaliteit van de luchtfoto‟s bevorderd hebben en het sluiereffect beperkt 

hebben, doordat dit platform tijdens de fotografische opnamen stabieler in de lucht hangt. Een 

andere beperking die werd ondervonden op het terrein is terug te vinden in de camera-

instellingen. De instellingen werden bepaald in functie van de eerste vluchtfoto en konden 

tijdens de vlucht niet automatisch worden aangepast. Door veranderende 

belichtingsomstandigheden resulteerde dit in over- en onderbelichte beelden in de 

fotografische opnamen. Ook kwam een gedeelte van het landschap in de zon te liggen en een 

ander deel in de schaduw. Deze storende factor werd duidelijk zichtbaar op de fotografische 

opnamen en in de texturatie van de resulterende eindproducten. Dit kan worden opgelost door 

voldoende tijd te nemen voor de opnamen en een vlucht te laten uitvoeren op een (licht) 

bewolkte dag met weinig of geen wind. Wegens tijdgebrek kon een dergelijke vlucht niet 

opnieuw worden uitgevoerd tijdens deze expeditie. Er werd dus gekozen om ook onder niet 
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optimale omstandigheden opnamen te maken. De verworven luchtfoto‟s vertoonden nog een 

grote storende factor. de koorden, die werden gebruikt voor het aansturen van het platform. 

Voorts werden de teamleden mee gefotografeerd op de luchtfoto‟s. Deze hindernissen 

moesten eerst in Agisoft PhotoScan worden bewerkt of gemaskeerd. Dit was een 

arbeidsintensief proces en gaf aanleiding tot zeer lange voorbereidingstijden. Deze 

belemmeringen zouden zich niet hebben voorgedaan indien gebruik werd gemaakt van een 

ander platform zoals een UAV.  

 

De voorbereidingen op en de feitelijke fotografische opnamen van de archeologische 

structuren verliepen vlot op het terrein en namen weinig tijd in beslag. De statiefpaal bleek 

een meerwaarde te zijn voor het fotograferen van de bovenkant van de studieobjecten. Net als 

ERDAS Imagine 2015 is het gebruikte fotomodelleringsoftwarepakket Agisoft PhotoScan zeer 

eenvoudig, gebruiksvriendelijk en flexibel. Ook kan dit programma eenvoudig worden 

geïmplementeerd in een archeologische workflow. Het softwareprogramma kende weinig tot 

geen problemen om eenvoudige archeologische objecten driedimensionaal te modelleren. Het 

programma leverde visueel zeer aantrekkelijke 3D-visualisaties op. Een opmerking kan 

worden gemaakt over de kwaliteit van de relatieve en absolute nauwkeurigheid van deze 

archeologische structuren in de ruimte. Omwille van logistieke en budgettaire redenen werd 

geopteerd om gebruik te maken van een meetband voor de schaal van het objectmodel en een 

SR20 GPS-ontvanger voor de absolute oriëntatie. Indien gebruik werd gemaakt van een 

totaalstation, kon de relatieve en absolute nauwkeurigheid van deze archeologische structuren 

in de ruimte worden verbeterd.  

 

De fotografische opname van het archeologische landschap met het systeem van de 

heliumballonnen nam ook niet veel tijd in beslag (een tweetal uren). Door de omvang van het 

studiegebied werd een grote hoeveelheid foto‟s gegenereerd. Indien de grote databestanden 

werden verwerkt in Agisoft PhotoScan, kreeg men te maken met ellenlange verwerkingstijden 

die zeer storend waren. Het modelleren van het landschap vormde in het kader van dit 

onderzoek een tijdrovende procedure, maar bleek niet onmogelijk. Een oplossing hiervoor is 

gebruik te maken van een krachtigere computer om de verwerkingstijd te minimaliseren. In de 

toekomst moet verder worden onderzocht wat de kwaliteit is van de eindproducten in functie 

van het aantal luchtfoto‟s om zo het aantal foto‟s te minimaliseren en de verwerkingstijden te 

verminderen. Twee kritische opmerkingen kunnen worden aangehaald omtrent de 
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nauwkeurigheid van de absolute oriëntatie van het archeologische landschap. Wegens 

tijdgebrek konden slechts 6 kunstmatige grondcontrolepunten worden ingemeten en de 

ruimtelijke spreiding en ligging van deze punten was niet ideaal. De gemiddelde absolute 

fouten in x-, y- en z-richting voor archeologische doeleinden waren aanvaardbaar en 

bedroegen respectievelijk 10,1 cm, 6,2 cm en 13,8 cm. Verder waren de labels van de targets 

op de luchtfoto‟s vaak niet goed leesbaar waardoor het zoeken naar de juiste targets enige tijd 

in beslag nam. Dit kon worden opgelost door grotere labels te gebruiken en/of de camera op 

een lagere hoogte te laten vliegen. 

 

Het samenbrengen van de archeologische structuren in het landschap – amfitheater - vormde 

geen problemen en Agisoft PhotoScan gaf een mooi visueel en realistisch beeld van de 

werkelijkheid weer.  De data die werd gecreëerd volgens bovenstaande methodologie heeft 

aangetoond dat het mogelijk is om gegeorefereerde kwaliteitsvolle en nauwkeurige 

fotogrammetrische eindproducten (orthofoto, DEM) van een studiegebied van dergelijke 

schaal - circa 900 m lang en 700 m breed - uit te voeren en dit tegen een lage kost en met 

beperkte middelen. Het gebruik van het systeem met heliumballonnen, voor 

fotogrammetrische doeleinden, loste de verwachtingen in en de eindproducten kunnen worden 

toegepast in verder (archeologisch) onderzoek: positiebepaling van archeologische structuren, 

viewshed-analyses, analyes op het DEM, etc. Voor grotere studiegebieden is deze toepassing 

en methodologie minder geschikt en kan eerder worden geopteerd om gebruik te maken van 

satellietbeelden en luchtfoto‟s uit klassieke vliegtuigen. Echter, deze methoden zorgen voor 

een mindere ruimtelijke en temporele resolutie. 

 

6.3 Afweging tussen nauwkeurigheid en kost 

 

In het tweede luik van deze scriptie werd een vergelijkende nauwkeurigheidsanalyse 

uitgevoerd tussen twee digitale fotogrammetrische verwerkingsprocessen waarbij de 

terreincoördinaten werden verkregen door middel van twee verschillende acquisitiemethoden, 

namelijk de C-Nav 2050 GPS-ontvanger en de Leica SR20 GPS-ontvanger. Deze analyse 

werd uitgevoerd in CloudCompare V2, QGIS 2.4.0 en ArcMap 10.3. De gemiddelde absolute 

fouten in x- en y-richting bedroegen respectievelijk ongeveer 14 cm en 3 cm. De gemiddelde 

absolute altimetrische fout was veel hoger en bedroeg ongeveer 140 cm. Men kan zich de 
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vraag stellen en de overweging maken of de resultaten voldoende aanvaardbaar zijn voor 

archeologische doeleinden. Indien dit niet het geval is, moeten nieuwe expedities worden 

bekostigd om metingen te verrichten met een nauwkeuriger toestel – zoals de C-Nav 2050 

GPS-ontvanger. 
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7 BESLUIT 

 

Het behoud van historisch erfgoed en een gedetailleerde en nauwkeurige archeologische 

documentatie met hoge resolutie van de archeologische sites en structuren is fundamenteel 

voor verder (archeologisch) onderzoek. De vraag naar gedetailleerde en nauwkeurige 3D-

documentatie neemt de laatste jaren toe binnen het studiegebied van de archeologie, dit door 

de verbeterde computertechnologie, de verbeterde ontwikkeling van satelliettechnologie ter 

ondersteuning van de klassieke fotogrammetrie en de toename van verwerkingsprogramma‟s 

en verwervingstechnieken, waaronder laserscanning en fotomodellering. 

 

In het eerste luik van deze studie werd getracht de mogelijkheden, meerwaarde en 

nauwkeurigheid te onderzoeken van een aantal fotogrammetrische methoden, technieken en 

platformen op basis van bevindingen tijdens een archeologische expeditie in Turu Alty, 

gelegen in het Altaï-gebergte in Rusland. Deze maken het mogelijk om 3D-data te verzamelen 

van een archeologisch object of omgeving. Ze werden besproken en onderzocht in functie van 

archeologische doeleinden. In het tweede luik werd een nauwkeurigheidsvergelijking 

toegepast op basis van twee digitale fotogrammetrische verwerkingsprocessen waarbij de 

terreincoördinaten werden verkregen door middel van twee acquisitiemethoden: de C-Nav 

2050 GPS-ontvanger en de Leica SR20 GPS-ontvanger.  Er werd onderzocht hoe groot het 

verschil in nauwkeurigheid was en de vraag werd gesteld of de nauwkeurigheid van de 

fotogrammetrische eindproducten, bekomen met de terreincoördinaten van de Leica SR20 

GPS-ontvanger, aanvaardbaar is voor archeologische doeleinden. 

 

Aan de hand van Pléiades-satellietbeelden met zeer hoge resolutie (100 cm) en 27 

grondcontrolepunten, topografisch ingemeten met een C-Nav 2050 GPS-ontvanger, werd een 

fotogrammetrische restitutie uitgevoerd van de heuvelrug van Turu Alty  met zijn 

onmiddellijke omgeving. De aangekochte satellietbeelden bestonden niet uit één, maar uit 

verschillende substereoparen. Hierdoor was het niet mogelijk om het verschil in parallax te 

berekenen in bepaalde zones en om gebiedsdekkende fotogrammetrische eindproducten van 

het volledige satellietbeeld te genereren. Ondanks deze handicap kon de heuvelrug van Turu 

Alty toch fotogrammetrisch gerestitueerd worden, doordat dit gebied binnen één volledig 

substereopaar werd afgebeeld. Indien in de toekomst opnieuw Pléiades-satellietbeelden 

worden aangevraagd van een bepaald studiegebied, moet hier rekening mee worden 
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gehouden. Fotogrammetrische eindproducten werden in het softwareprogramma ERDAS 

Imagine 2015 verworven waaronder gegeorefereerde DEM‟s en orthofoto‟s. In deze studie 

werd aangetoond dat voor gebieden van dergelijke omvang – circa 300 km
2
 - deze 

eindproducten nauwkeurig genoeg waren voor het maken van cartografische producten. De 

nauwkeurigheidsanalyse aan de hand van de vergelijkingspunten heeft aangegeven dat de 

gemiddelde absolute afwijkingen in x-, y- en z-richting respectievelijk 44,48 cm, 83,8 cm en 

121,17 cm waren. Verder komen de Leica SR20-terreincoördinaten van de archeologische 

structuren, die tijdens de expeditie van 2014 en 2015 werden opgemeten op het veld in Turu 

Alty, grotendeels overeen met de archeologische structuren op de orthofoto, dat werd 

aangemaakt in ERDAS Imagine 2015. Aan de hand van een foutenanalyse bedroegen de 

gemiddelde absolute afwijkingen in planimetrie onder de meter. De grootste fouten waren 

terug te vinden in de hoogtewaarden en de gemiddelde absolute afwijking bedroeg ongeveer 

2,5 m.  

 

Verder werd in deze scriptie een low-cost methodologie gehanteerd voor het driedimensionaal 

modelleren van een archeologische site – circa 900 m lang en 700 m breed – in Turu Alty. 

Foto‟s werden vanuit de lucht genomen door middel van een systeem met heliumballonnen en 

een digitale camera. Op die manier werd een hoge densiteit aan data verstrekt op korte tijd. 

Deze foto‟s werden later verwerkt in het softwareprogramma Agisoft PhotoScan dat gebruik 

maakt van een Structure from Motion en Multiview-benadering. Zo werden 3D-visualisaties, 

gegeorefereerde orthofoto‟s en DEM‟s verworven. Zes grondcontrolepunten werden 

topografisch ingemeten aan de hand van een C-Nav 2050 GPS-ontvanger om de site absoluut 

te oriënteren. Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat fotomodellering een geschikte en 

relatief nauwkeurige methode is voor het modelleren van een archeologische site van 

dergelijke aard en omvang. De resulterende 3D-modellen met fijne resolutie geven een 

realistische visualisatie van de werkelijkheid weer en kenmerken een aanvaardbare 

nauwkeurigheid voor archeologische doeleinden. Het onderzoek rond de archeologische site 

is hier nog niet ten einde. In een later stadium kan onderzoek worden uitgevoerd naar de 

specifieke akoestische eigenschappen, die het archeologische landschap bezit, en dit aan de 

hand van het verworven 3D-model en Digital Elevation Model. 

 

De gemiddelde absolute afwijkingen in x-, y- en z-richting tussen de geschatte coördinaten uit 

Agisoft PhotoScan en de topografische coördinaten, ingemeten met de C-Nav 2050 GPS-
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ontvanger, bedroegen respectievelijk 10,1 cm, 6,2 cm en 13,8 cm. Hoewel het systeem met de 

heliumballonnen in deze studie een kleine toegeving in nauwkeurigheid inhoudt, vormen ze 

een waardig alternatief voor UAV‟s, luchtfoto‟s uit klassieke vliegtuigen en 

laserscantoestellen. Het vormt een meerwaarde om twee belangrijke redenen. enerzijds heeft 

het gebruikte materiaal een lagere kostprijs dan een UAV, laserscanner of (aangekochte) 

luchtfoto‟s uit klassieke vliegtuigen en de verkregen resultaten zijn toch relatief nauwkeurig. 

Anderzijds kan een dergelijk landschap onmogelijk worden gemodelleerd met terrestrische 

foto‟s en/of foto‟s genomen vanop een statiefpaal. Echter, de methode kent zijn beperkingen 

in een aantal factoren: de fotografische opnamen kunnen niet worden uitgevoerd in slechte 

weersomstandigheden (sterke wind, mist en regen), het platform karakteriseert een zekere 

mate van onwendbaarheid, het maskeren van storende factoren op de beelden is een 

tijdrovende procedure, de camera-instellingen kunnen niet worden aangepast tijdens de vlucht 

bij veranderende weersomstandigheden waardoor onder- en overbelichte beelden in de 

opnamen kunnen sluipen. Voorts loopt de verwerkingstijd in Agisoft PhotoScan snel op 

omwille van de grote hoeveelheid verwerkte foto‟s. 

 

Tijdens dit onderzoek werden verschillende archeologische structuren (stèles en petrogliefen), 

gelegen binnen de hierboven beschreven archeologische site, geregistreerd door middel van 

fotomodellering. Aan de hand van een digitale camera en een statiefpaal werden terrestrische 

foto‟s genomen. Deze werden verwerkt in Agisoft PhotoScan aan de hand van een Structure 

from Motion en Multiview Stereo-workflow. Het driedimensionaal documenteren van 

archeologische objecten aan de hand van de vooropgestelde methode en het gebruik van een 

statiefpaal bleek mogelijk. Deze mast bood een meerwaarde voor het fotograferen van de 

bovenkant van de archeologische structuren. De 3D-modellen gaven een realistische 

visualisatie van de werkelijkheid weer en de fout op de relatieve nauwkeurigheid (met een 

maximale afwijking van 28,9 mm) en absolute nauwkeurigheid (met een gemiddelde 

planimetrische en altimetrische afwijking van ongeveer 1 m) was aanvaardbaar. Deze werden 

nadien binnen de archeologische site geplaatst. 

 

Algemeen kan worden geconcludeerd dat kwaliteitsvolle en relatief nauwkeurige 

fotogrammetrische eindproducten kunnen worden verworven met de in deze thesis 

beschreven methoden en technieken en dat hun mogelijkheden voor visualisatie ook zeer 

interessant zijn voor archeologische doeleinden. Iedere methode of techniek heeft zijn eigen 
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voor- en nadelen en uit bovenstaand onderzoek blijkt dat iedere individuele toepassing moet 

worden afgewogen volgens volgende criteria: de aard, de omvang en de toegankelijkheid van 

het studiegebied, de nauwkeurigheid van de beoogde resultaten, het budget, de 

meteorologische omstandigheden en de efficiëntie. Deze gegeorefereerde eindproducten 

kunnen dienen voor verder (archeologisch) onderzoek: topologische en ruimtelijke analyses 

van archeologische structuren en sites, bemating, geomorfologische studies, berekenen van 

hellingsverschijnselen, (spatio-temporele) zichtbaarheidsanalyses, het detecteren van 

archeologische restanten aan de hand van shadow, soil en crop marks, etc.  

 

Tijdens de vergelijkende nauwkeurigheidsanalyse, besproken in het tweede luik van deze 

scriptie, werd een gemiddeld absoluut verschil van ongeveer 1,40 m tussen beide modellen 

bekomen in CloudCompare V2 en QGIS 2.4.0. De nauwkeurigheidsanalyse op basis van 

vergelijkingspunten in Arcmap 10.3 leverde gemiddelde absolute fouten in x-,y- en z-richting 

op van respectievelijk 14 cm, 3 cm en 135 cm. De bruikbaarheid van SR20-terreincoördinaten 

voor de aanmaak van fotogrammetrische eindproducten vindt zijn beperkingen terug in de 

hoogtewaarden. Desalniettemin is de onderzochte nauwkeurigheid voor archeologische 

doeleinden een aanvaardbaar resultaat. Het onderzoek dat hier werd uitgevoerd is niet 

afgelopen. De terreincoördinaten, verkregen met de Leica SR20 GPS-ontvangers uit 

voorgaande archeologische campagnes, georganiseerd door de vakgroep Archeologie, kunnen 

in de toekomst zijn nut bewijzen en worden gebruikt voor het aanmaken van 

fotogrammetrische eindproducten van de desbetreffende studiegebieden in het Altaï-gebergte. 
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9 BIJLAGEN 

 

9.1 Bijlage 1: Coördinaten referentiepunten (UTM 45N) en kwaliteit van de 

positiebepaling (ingemeten met C-Nav 2050 GPS-ontvanger) 

 

Puntnummer 
x-coördinaat 

(m) 
y-coördinaat 

(m) 

z-
coördinaat 

(m) 
(WGS84-

ellipsoïde) 

PDOP HDOP VDOP 
FOM 
(m) 

1000 655752,682374 5520620,79304 1962,16 2,1 1,0 1,8 0,05 

2000 653507,269598 5522700,24493 1998,91 1,8 1,0 1,5 0,05 

3000 652631,01102 5523109,71571 1952,705 2,3 1,3 1,9 0,07 

4000 655486,742462 5521511,67253 2027,44 1,7 1,0 1,4 0,05 

 
Gemiddelde: 2,0 1,1 1,7 0,06 
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9.2 Bijlage 2: Orthofotoplan met archeologische metingen en referentiepunten 

(expeditie 2015) 
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9.3 Bijlage 3: Functie grondcontrolepunten 

 

  

Type meetpunt 

90_GCP Ten zuiden van een grote stèle 

91_GCP Ten zuidwesten van stèle KABB001001 

6_GCP Hoekpunt van twee wegen 

34_GCP Splitsing van twee wegen (midden) 

73_GCP Hoekpunt van een waterloop (versteende muur) 

32_GCP Hoekpunt van een brug 

24_GCP Hoekpunt van twee wegen 

31_GCP Hoekpunt van een waterloop (versteende muur) 

51_GCP Splitsing van twee wegen (midden) 

92_GCP Hoekpunt van twee wegen 

23_GCP Splitsing van twee wegen (midden) 

93_GCP Hoekpunt spaak van een kereksur 

30_GCP Hoekpunt van twee wegen 

46_GCP Hoekpunt van twee wegen 

101_GCP Hoekpunt van twee wegen 

77_GCP Hoekpunt van een afgebroken rechthoekige 

constructie 

52_GCP Hoekpunt van een afgebroken rechthoekige 

constructie 

95_GCP Hoekpunt van een ruïne/schuur 

79_GCP Hoekpunt van twee wegen 

61_GCP Middelpunt ogradka 

64_GCP Hoekpunt van twee wegen 

54_GCP Hoekpunt van twee wegen 

58_GCP Hoekpunt van twee wegen 

60_GCP Hoekpunt van twee wegen 

97_GCP Hoekpunt van een vierkantige kereksur 

111_GCP Hoekpunt van twee wegen 

112_GCP Hoekpunt van een schuur 
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9.4 Bijlage 4: Nauwkeurigheid absolute oriëntatie grondcontrolepunten 
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9.5 Bijlage 5: Overzicht spreiding en ligging grondcontrolepunten bovenop orthofoto 
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9.6 Bijlage 6: Instellingen ERDAS Imagine 2015 
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Interpolation Spike 

Smoothing Low 
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 Resampling 

methode 
Bilinear interpolation 

DTM source DEM (raster of LTFx) 
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9.7 Bijlage 7: 3D-beeld van een point cloud van het amfitheater in point modus met 

visualisatie van de hoogte via een kleurenschaal (boven) en met visualisatie in ware 

RGB-kleuren (onder) (blauw: minimale hoogtewaarde; rood: maximale 

hoogtewaarde) 
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9.8 Bijlage 8: 3D-beeld van een point cloud van het amfitheater in triangular modus 

met visualisatie van de hoogte via een kleurenschaal (boven) en met visualisatie in 

ware RGB-kleuren (onder) (blauw: minimale hoogtewaarde; rood: maximale 

hoogtewaarde) 
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9.9 Bijlage 9: Rasterbestand DEM in TIFF-formaat van het amfitheater (weergave 

hoogte via een kleurenschaal) (blauw: minimale hoogtewaarde; rood: maximale 

hoogtewaarde) 
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9.10 Bijlage 10: Digital Elevation Model van het amfitheater 
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9.11 Bijlage 11: Contourlijnenkaart van het amfitheater (interval 5 m) bovenop het 

DEM  
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9.12 Bijlage 12: Orthofotoplan van het amfitheater met archeologische structuren 

 

 



XXX 

 

 

9.13 Bijlage 13: TIN-model van het amfitheater (weergave hoogte via kleurschaal) 

(lichtblauw: minimale hoogtewaarde; rood: maximale hoogtewaarde) (boven); 

TIN-model van een deel van het amfitheater met drapering van orthofoto (onder) 
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9.14 Bijlage 14: 3D-beeld van een point cloud van de heuvelrug van Turu Alty in point 

modus met visualisatie van de hoogte via een kleurenschaal (boven) en met 

visualisatie in ware RGB-kleuren (onder) (blauw: minimale hoogtewaarde; rood: 

maximale hoogtewaarde) 
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9.15 Bijlage 15: 3D-beeld van een point cloud van het amfitheater in triangular modus 

met visualisatie van de hoogte via een kleurenschaal (boven) en met visualisatie in 

ware RGB-kleuren (onder) (blauw: minimale hoogtewaarde; rood: maximale 

hoogtewaarde) 
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9.16 Bijlage 16: 2D-beeld (bovenzicht perspectief) van een point cloud van de heuvelrug 

van Turu Alty in point modus (weergave hoogte via een kleurenschaal) (blauw: 

minimale hoogtewaarde; rood: maximale hoogtewaarde) 

 

 

 

 

 

 



XXXIV 

 

 

9.17 Bijlage 17: Rasterbestand DEM in TIFF-formaat van de heuvelrug van Turu Alty 

(weergave hoogte via een kleurenschaal) (blauw: minimale hoogtewaarde; rood: 

maximale hoogtewaarde) 
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9.18 Bijlage 18: Digital Elevation Model van de heuvelrug van Turu Alty 
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9.19 Bijlage 19: Contourlijnenkaart van de heuvelrug van Turu Alty (interval 20 m) 

bovenop het DEM 

 

 



XXXVII 

 

 

9.20 Bijlage 20: Slope-model van de heuvelrug van Turu Alty 
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9.21 Bijlage 21: Hillshade van de heuvelrug van Turu Alty (azimuth zon: 315° en 

elevatiehoek zon: 45°) 
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9.22 Bijlage 22: Orthofotoplan met archeologische metingen (expeditie 2014) 
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9.23 Bijlage 23: Orthofotoplan met archeologische metingen (expeditie 2015) 
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9.24 Bijlage 24: Orthofotoplan met archeologische metingen (expedities 2014 en 2015) 
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9.25 Bijlage 25: 3D-beeld van een point cloud van het gehele stereopaar in point modus 

met visualisatie van de hoogte via een kleurenschaal (boven) en met visualisatie in 

ware RGB-kleuren (onder) (blauw: minimale hoogtewaarde; rood: maximale 

hoogtewaarde) 
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9.26 Bijlage 26: 3D-beeld van een point cloud van het gehele stereopaar in triangular 

modus met visualisatie van de hoogte via een kleurenschaal (boven) en met 

visualisatie in ware RGB-kleuren (onder) (blauw: minimale hoogtewaarde; rood: 

maximale hoogtewaarde) 
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9.27 Bijlage 27: Orthofotoplan van het volledige satellietbeeld 
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9.28 Bijlage 28: Digital Elevation Model van het volledige satellietbeeld 
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9.29 Bijlage 29: Contourlijnenkaart van het volledige satellietbeeld (interval 30 m) 

bovenop het DEM 
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9.30 Bijlage 30: Hillshade van het volledige satellietbeeld (azimuth zon: 315° en 

elevatiehoek zon: 45°) 
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9.31 Bijlage 31: Slope-model van het volledige satellietbeeld 
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9.32 Bijlage 32: TIN-model van het volledige satellietbeeld (weergave hoogte via een 

kleurenschaal: (lichtblauw: minimale hoogtewaarde; rood: maximale 

hoogtewaarde) (boven); TIN-model van het volledige satellietbeeld met drapering 

van orthofoto (onder) 
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9.33 Bijlage 33: Instellingen Agisoft PhotoScan terrestrische foto’s (links) en luchtfoto’s 

(rechts) 

 

 
 

Instellingen Agisoft PhotoScan 

terrestrische foto’s 
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preselection 
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filtering 
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Source data Dense cloud 

Polygon 

count 
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Mapping 

mode 
generic 

Blending 

mode 
average 

Texture 

size/count 
4096 x 4 

Enable color 

correction 
yes 

 

 

  

 

 

 
 

Instellingen Agisoft PhotoScan 

luchtfoto’s 

A
li

g
n
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en

 

accuracy low 

pair 

preselection 
generic 

D
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cl
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 quality low 

Depth 

filtering 
moderate 

m
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h
 

Surface type arbitrary 

Source data Dense cloud 

Polygon 

count 
low 

interpolation enabled 

te
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Mapping 

mode 
generic 

Blending 

mode 
mosaic 

Texture 

size/count 
4096 x 4 

Enable color 

correction 
no 
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9.34 Bijlage 34: Relatieve nauwkeurigheidsanalyse archeologische structuren 

 

 

 

 

Afstandsfout (mm) 

KABB001001 13,110 

KABB001002 3,856 

KABB001003 6,082 

KABB001004 2,774 

KABB001005 2,428 

KABB001006 1,967 

KABB001008 2,949 

KABB001010 1,794 

KABB001012 9,746 

KABB001017 4,960 

Rotswand (petroglief) 28,888 
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9.35 Bijlage 35: Afwijkingen ingemeten coördinaten en geschatte coördinaten in Agisoft 

PhotoScan (amfitheater) 

 

  

Easting fout 

(m) 

 

Northing fout 

(m) 

 

Altimetrische 

fout (m) 

 

Totale fout 

marker (m) 

1 -0,208 -0,048 -0,187 0,284 

2 -0,007 0,067 0,076 0,102 

3 0,156 -0,015 -0,143 0,212 

11 0,033 0,025 0,004 0,042 

22 -0,133 -0,154 0,238 0,313 

28 0,068 0,062 -0,181 0,203 

Totale fout 0,123 0,077 0,158 0,215 
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9.36 Bijlage 36: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001001 

  

Aantal foto’s 66 

Aantal punten sparse 

point cloud 
73 365 

Aantal punten dense 

point cloud 
3 819 871 

Aantal faces (mesh) 859 596 

Aantal vertices 431 059 
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9.37 Bijlage 37: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001002 

  

Aantal foto’s 36 

Aantal punten sparse 

point cloud 
322 775 

Aantal punten dense 

point cloud 
6 747 871 

Aantal faces (mesh) 1 356 600 

Aantal vertices 679 840 
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9.38 Bijlage 38: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001003 

  

Aantal foto’s 38 

Aantal punten sparse 

point cloud 
102 136 

Aantal punten dense 

point cloud 
6 301 412 

Aantal faces (mesh) 1 266 309 

Aantal vertices 634 627 
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9.39 Bijlage 39: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001004 

  

Aantal foto’s 59 

Aantal punten sparse 

point cloud 
168 799 

Aantal punten dense 

point cloud 
8 410 452 

Aantal faces (mesh) 1 290 132 

Aantal vertices 647 741 
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9.40 Bijlage 40: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001005 

  

Aantal foto’s 37 

Aantal punten sparse 

point cloud 
326 752 

Aantal punten dense 

point cloud 
5 275 984 

Aantal faces (mesh) 1 062 752 

Aantal vertices 532 730 
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9.41 Bijlage 41: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001006 

  

Aantal foto’s 36 

Aantal punten sparse 

point cloud 
245 674 

Aantal punten dense 

point cloud 
5 148 134 

Aantal faces (mesh) 1 035 094 

Aantal vertices 518 904 
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9.42 Bijlage 42: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-008 
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KABB001008 

  

Aantal foto’s 49 

Aantal punten sparse 

point cloud 
49 019 

Aantal punten dense 

point cloud 
6 653 222 

Aantal faces (mesh) 1 334 734 

Aantal vertices 668 775 
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9.43 Bijlage 43: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001010 

  

Aantal foto’s 27 

Aantal punten sparse 

point cloud 
62 325 

Aantal punten dense 

point cloud 
3 902 507 

Aantal faces (mesh) 784 411 

Aantal vertices 393 380 
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9.44 Bijlage 44: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001012 

  

Aantal foto’s 33 

Aantal punten sparse 

point cloud 
158 783 

Aantal punten dense 

point cloud 
6 335 945 

Aantal faces (mesh) 1 273 936 

Aantal vertices 638 478 
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9.45 Bijlage 45: Eigenschappen en 3D-model van KABB-001-017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KABB001017 

  

Aantal foto’s 30 

Aantal punten sparse 

point cloud 
151 353 

Aantal punten dense 

point cloud 
4 317 567 

Aantal faces (mesh) 868 641 

Aantal vertices 436 065 
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9.46 Bijlage 46: Eigenschappen en 3D-model van de rotswand (petroglief) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotswand 

(petroglief) 

  

Aantal foto’s 118 

Aantal punten sparse 

point cloud 
1 754 690 

Aantal punten dense 

point cloud 
6 992 785 

Aantal faces (mesh) 1 045 943 

Aantal vertices 524 187 
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9.47 Bijlage 47: Eigenschappen en 3D-model van het hertenpaneel 

 

 

 

 

 

 

Hertenpaneel 

Aantal foto’s 49 

Aantal punten sparse 

point cloud 

819977 

Aantal punten dense 

point cloud 

8336780 

Aantal faces (mesh) 797076 

Aantal vertices 400564 
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9.48 Bijlage 48: Eigenschappen en bovenaanzicht van het amfitheater 
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9.49 Bijlage 49: Digital Elevation Model van het amfitheater in Agisoft Photoscan 

 

 



LXVII 

 

 

9.50 Bijlage 50: Orthofotoplan van het amfitheater in Agisoft Photoscan 
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9.51 Bijlage 51: Contourlijnenkaart van het amfitheater bovenop het DEM in Agisoft 

Photoscan (interval 5 m) 
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9.52 Bijlage 52: Slope-model van het amfitheater in Agisoft Photoscan 
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9.53 Bijlage 53: Hillshade van het amfitheater in Agisoft Photoscan (azimuth zon: 315° 

en elevatiehoek zon: 45°) 
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9.54 Bijlage 54: TIN-model van het amfitheater (weergave hoogte via een 

kleurenschaal) (lichtblauw: minimale hoogtewaarde; grijs: maximale 

hoogtewaarde) (boven); TIN-model van het amfitheater met drapering van 

orthofoto (onder) 
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10 BESTANDSLOCATIES 

 

Het digitale bestand „Masterproef_Gilles_De_Vuyst‟ is 567 GB en wordt ingediend via een 

externe schijf. Deze bestanden worden onderverdeeld in „Agisoft_projecten‟, 

„Archeologische_structuren‟, „Digitale_foto‟s‟, „Digitale_versie_veldboek_expeditie_2015‟, 

„Erdas_imagine_projecten‟, „Grondcontrolepunte_CNAV‟, „Nauwkeurigheidsanalyse‟, 

„Papieren_versie_thesis‟, „Pléiades_satellietbeelden‟, 

Topografische_metingen_archeologische_structuren‟, 

„Verwerking_thesisvraagstellingen_GillesDeVuyst‟ en „Video-animatie‟: 

 

- „Agisoft_projecten‟: Hierin bevinden zich de puntenwolken, modellen, rapporten, 

foto‟s, projecten en fotogrammetrische eindproducten van de archeologische 

structuren en van het amfitheater. Deze werden aangemaakt in het softwareprogramma 

Agisoft Photoscan Professional. 

 

- „Archeologische_structuren‟: in deze map bevindt zich de shapefile van de 

archeologische structuren in het amfitheater (coördinaten Leica SR20 GPS-ontvanger). 

 

- „Digitale_foto‟s‟: deze map bestaat uit de ruwe terrestrische- en luchtfoto‟s, genomen 

tijdens de expedities 2014 en 2015.  

 

- „Digitale_versie_veldboek_expeditie_2015‟: hierin bevindt zich de digitale versie van 

het veldboek dat werd gebruikt op het terrein tijdens de expeditie van 2015. Hierin 

staan onder andere coördinaten, afstanden en schetsen van de desbetreffende 

studieobjecten. 

 

- „Erdas_imagine_projecten‟: deze map wordt onderverdeeld in twee projecten waarin 

enerzijds gebruikt werd gemaakt van de C-Nav 2050 GPS metingen en anderzijds van 

de Leica SR20 GPS-ontvangers. In deze mappen vindt men het project (block), 

triangulatierapport, foto‟s en fotogrammetrisch eindproducten terug. Deze werden 

gegenereerd door middel van het softwareprogramma ERDAS Imagine 2015. 
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- „Grondcontrolepunten_CNAV‟: hierin bevindt zich enerzijds informatie betreffende 

de grondcontrolepunten van het amfitheater en het volledige satellietbeeld en 

anderzijds van de referentiepunten beschreven in paragraaf 4.2.2. 

 

- „Nauwkeurigheidsanalyse‟: in deze map worden excel-bestanden weergegeven van de 

nauwkeurigheidsanalyses. 

 

- „Papieren_versie_thesis‟: Deze map bestaat uit een PDF-bestand en een Word-bestand 

van de ingediende thesis. 

 

- „Pléiades_satellietbeelden‟: Hierin bevinden zich de oorspronkelijke bestanden van de 

Pléiades-satellietbeelden en de satellietbeelden in IMG-formaat. 

 

- „Topografische_metingen_archeologische_structuren‟: In deze map bevinden zich de 

ruwe gegevens van de archeologische structuren, verkregen tijdens de expeditie 2014 

en 2015 met de SR20 GPS-ontvangers. Verder worden de projecten en de coördinaten 

van de metingen in Leica GeoOffice 8.3 weergegeven en worden shapefiles van de 

archeologische structuren en archeologische 2D-plannen voorgesteld. 

 

- „Verwerking_thesisvraagstellingen_GillesDeVuyst‟: Hierin bevinden zich de Agisoft-

projecten die werden gebruikt tijdens het onderzoek in het opleidingsonderdeel 

„Masterproef vraagstellingen‟. 

 

- „Video-animatie‟: In deze map bevindt zich de fly through video die werd gegenereerd 

in Blender. 


