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1.1 Samenvatting 

1.1.1 Doel en aanpak 

Er bestaan grote onzekerheden in het budget en de verdeling van ammoniak in de atmosfeer (Erisman et al., 2007; Sutton et 

al., 2013). Sinds de eerste satellietmetingen van ammoniak met de Tropospheric Emission Spectrometer (TES, Beer et al., 

2008) zijn er veel verdere ontwikkelingen geweest. Recentelijk zijn er meerdere ammoniak retrievals ontwikkeld voor satelliet 

infrarood instrumenten zoals de Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI, Clarisse et al., 2009; Van Damme et 

al., 2014a) en de Cross-track Infrared Sounder (CrIS, Shephard and Cady-Pereira, 2015). De ammoniak satelliet producten 

hebben veel potentie om gebruikt te worden in toepassingen zoals concentratie monitoring, emissie en depositie studies (Zhu 

et al., 2013; Van Damme et al., 2015b; Whitburn et al., 2015; Luo et al., 2015), en model validatie (Heald et al., 2012; Zhu et 

al., 2013; Schiferl et al., 2014, 2016; Van Damme et al., 2014b), maar zonder validatie van de producten kunnen conclusies 

van deze studies in twijfel worden getrokken. Wereldwijd zijn er maar weinig metingen van ammoniak waarvan de meesten 

zijn en worden gemaakt in het noordelijk halfrond en dan vooral in Europa en de Verenigde Staten. Voorgaand onderzoek 

heeft aangetoond dat het niet mogelijk is om het IASI satelliet product te valideren met alleen metingen die gemaakt zijn op 

grondniveau. Dit komt vooral door de grote variabiliteit van de ammoniak concentraties en het gebrek aan kennis over de 

verticale verdeling van ammoniak in de atmosfeer (zie Whitburn et al., 2016, voor een overzicht van profiel metingen van 

ammoniak). 

Het doel van dit PhD onderzoek was de validatie van, met satelliet gemeten, ammoniak op aarde met een focus op de verticale 

verdeling van ammoniak in de atmosfeer. Een cruciaal onderdeel van het onderzoek was het onderzoeken van verticale 

verdelingen van ammoniak door het gebruik van FTIR instrument metingen en metingen van concentraties met instrumenten 

in een toren. Een tweede focus was de onzekerheid van de metingen.  

Aan het start van deze PhD is er een samenwerking in gang gezet met het Insitut für Umweltphysik op de Universiteit van 

Bremen, om te verkennen of het mogelijk was om ammoniak concentraties te berekenen uit Zonne spectra gemeten met FTIR 

instrumenten. De ontwikkeling van de FTIR-ammoniak retrieval (Hoofdstuk 2, Dammers et al., 2015) was essentieel voor 

deze thesis. De mogelijkheid om verticale verdelingen van ammoniak concentraties te meten, in regio’s met veel landbouw 

(Bremen) tot plekken waar er bijna geen ammoniak (Jungfraujoch), heeft het mogelijk gemaakt om een FTIR- ammoniak 

dataset te maken. De FTIR metingen waren nog nooit gebruikt om ammoniak op deze schaal te interpreteren, en hier heb ik 

de methode gestandaardiseerd om verticale profielen van ammoniak te meten en een schatting gegeven voor de onzekerheid 

in de metingen (dataset). 

Door de tijd heen tijdens het PhD onderzoek is de dataset met meer en meer meetsites uitgebreid. De dataset heb ik als eerste 

gebruikt voor de evaluatie van het IASI-LUT satelliet product (beschreven in Hoofdstuk 3, , Dammers et al., 2016a) wat 

resulteerde in een verbeterde schatting van de onzekerheid in de satellietmetingen. Het liet daarnaast ook zien dat de 

satellietmetingen consistent zijn en dat er ook een limitatie zit aan het gebruik van satellietmetingen voor plaatsen met 

achtergrond concentraties. Na de eerste product evaluatie is de dataset gebruikt voor het valideren van het CrIS-FRP satelliet 

product (beschreven in Hoofdstuk 4, Dammers et al., 2017a) en het vernieuwde IASI product, IASI-NN (Dammers et al., 

2016b, Dammers et al., 2017a).  

Deze PhD was deel van het ALW-GO/12-36 onderzoeksproject en een van de doelen was het organiseren van een 

meetcampagne om de ammoniak remote sensing producten te valideren door metingen van verticale profielen van ammoniak. 

Tijdens de Measuring atmospheric Ammonia with Remote Sensing (MARS) meetcampagne in Cabauw (April en Oktober 

2014), is er gemeten met een FTIR instrument, een MARGA instrument en meerdere mini-DOAS instrumenten die opgezet 

waren in de meteorologische toren. De campagne was uniek in dat er een combinatie van deze instrumenten is gebruikt die 

ammoniak met een hoge tijdresolutie en op hogere hoogtes maten. De data van de meetcampagne is gebruikt om de ammoniak 

concentraties op Cabauw te karakteriseren (Hoofdstuk 5, Dammers et al., 2017b), en om het gebruik van verschillende verticale 

profielen te testen die gebruikt kunnen worden om metingen op grond niveau op te schalen zodat deze te vergelijken zijn met 

FTIR en satelliet metingen (Chapter 6, Dammers et al., 2017c). 

In de volgende paragraven beschrijf ik mijn belangrijkste vindingen en beantwoord ik de onderzoeksvragen van deze thesis 

(beschreven in Hoofdstuk 1). 

  



1.1.2 Onderzoeksvragen en uitkomst 

Is het mogelijk om een verticaal profiel van ammoniak te bepalen uit FTIR spectra en wat zijn de onzekerheden op de op 

deze manier berekende ammoniak concentraties? 

Aan het begin van de PhD is er een retrieval strategie ontwikkeld om de verticale verdeling van ammoniak concentraties in de 

atmosfeer te bepalen uit Zonne spectra gemeten met FTIR instrumenten. Verschillende combinaties van golflengtes zijn 

geselecteerd met een focus op de sterkste ammoniak absorptielijnen met de minste interferentie van moleculen zoals water 

(H2O), Koolstofdioxide (CO2) en Ozon (O3). De beste combinatie bleek te bestaan uit de twee intervallen MW1 [930.32 – 

931.32 cm-1] en MW2 [966.97–967.68 cm-1]. De combinatie gaf de beste performance, geoptimaliseerd voor de informatie in 

het signaal en een minimaal residu in de oplossing. Om de kwaliteit van de retrieval strategie te illustreren is deze toegepast 

op observaties van Bremen (53.10° N, 8.85° O), Lauder (45.04° Z, 169.68° O), La Réunion (20.9° Z, 55.50° O) en Jungfraujoch 

(46.55° N, 7.98° O), welke samen meerdere ordes van ammoniak concentraties beslaan. De metingen in Bremen lieten de 

hoogste kolom concentraties zien met een gemiddelde van 13.47 × 1015 [moleculen cm−2] terwijl het laagste gemiddelde van 

0.18 × 1015 [moleculen cm−2] voor Jungfraujoch werden gevonden. De berekende totale kolom concentraties lieten station 

specifieke seizoen gangen zien welke consistent zijn met de seizoen gangen van bronnen in de omgeving van de verschillenede 

meetsites. Wanneer de oppervlakte concentraties van ammoniak van de orde van 20 ppb zijn bleek er genoeg informatie in het 

signaal te zitten om tot 2 en in extreme gevallen 3 onafhankelijke concentratielagen te onderscheiden. De retrieval is het meest 

gevoelig voor ammoniak in de gemixte laag, waar de concentraties ook het hoogste zijn. Voor condities met kleine 

concentraties, rond 3 ppb en kleiner, konden alleen totale kolom concentraties worden gemeten. De systematische en random 

fouten zijn afhankelijk van de verticale positie en totale atmosferische ammoniak concentraties. De totale error valt tussen 

26% van de totale kolom concentraties voor retrievals toegepast op spectra van Bremen tot 34 % voor spectra gemeten op de 

Jungfraujoch. De systematische onzekerheid wordt gedomineerd door de spectroscopische parameters terwijl de random 

onzekerheid vooral gerelateerd is aan de meetfout. De resultaten zijn gepubliceerd in Dammers et al. (2015). 

Wat is de algehele kwaliteit van de recent ontwikkelde IASI-LUT en CrIS-FRP producten? 

Voor meer representativiteit werd de FTIR ammoniak dataset werd uitgebreid tot twaalf sites, gebruikmakende van de meeste 

sites met FTIR instrumenten in het NDACC netwerk. Negen sites met observaties tussen 2008 en 2015 werden gebruikt voor 

de evaluatie van het IASI-LUT product. De overige drie sites hadden of geen metingen die matchen met de IASI metingen of 

hadden concentraties ver onder de te verwachte gevoeligheid van de IASI sensor. Deze thesis liet zien dat het voor de 

vergelijking belangrijk is om strikte ruimtelijke en tijd collocatie criteria te gebruiken, om zeker te zijn dat dezelfde luchtmassa 

gebruikt wordt en er zo min mogelijk effecten zijn door verschil in orografie en de korte levensduur van atmosferisch 

ammoniak. De resultaten van de studie (Hoofdstuk 3, gepubliceerd in Dammers et al., 2016a) lieten zien dat zowel de FTIR 

als de IASI-LUT gemeten totale column concentraties vergelijkbare seizoen gangen observeren voor de meeste meetsites. Er 

werden medium tot hoge correlaties gevonden voor locaties met hoge ammoniak concentraties terwijl correlaties tussen FTIR 

en IASI lager zijn bij lage concentraties. De relatie tussen performance en totale kolom concentraties laat zien dat de 

detectielimiet van het satelliet instrument een belangrijke rol speelt.  

Terwijl de totale kolom concentraties goed vergelijken heeft de IASI-LUT een gemiddeld relatief verschil van (MRD) 

−32.4 ± 56.3% in vergelijking tot de FTIR totale kolom concentraties. Omdat er geen averaging kernel berekend wordt in het 

IASI product is het niet mogelijk om de invloed van de gevoeligheid van het satelliet instrument verder te verkennen. Er zijn 

meerdere factoren die het verschil tussen de instrumenten kunnen verklaren. Het eerste verschil zijn de retrieval technieken, 

waar de IASI retrieval een HRI retrieval toepast i.p.v. de optimal estimation methode wat mogelijk meer optimale oplossingen 

onderdrukt. Het niet hebben van een averaging kernel maakt het lastig om de gevoeligheid van het instrument te evalueren. 

Eerdere IASI producten (Clarisse et al., 2009) lieten zien dat er grote variaties zitten in en de averaging kernels en de berekende 

concentraties. Het is dus logisch om meerdere soorten vaste profielen te gebruiken in de IASI retrieval in plaats van de twee 

die nu worden gebruikt. Als laatste moeten we toegeven dat de FTIR profielen niet perfect zijn. Het FTIR instrument meet 

niet de complete verticale distributie en onzekerheid blijft van grote invloed voor elk geretrievde verticaal profiel niveau. 

Daarnaast is het IASI instrument mogelijk meer gevoelig voor ammoniak op hogere hoogtes in de atmosfeer zoals we lieten 

zien in de CrIS validatie. 

De studie naar de kwaliteit van de IASI-LUT retrieval werd opgevolgd door de validatie van de CrIS Fast Physical Retrieval 

(CrIS-FPR, Dammers et al., 2017a). In plaats van de op HRI gebaseerde retrieval gebruikt CrIS-FRP wel de optimal estimation 

approach. Data van zeven FTIR sites werden gebruikt voor de validatie, waarbij de restrictie tot zeven stations vooral volgt 

door restricties in computer tijd voor de ammoniak retrievals van de CrIS spectra. Aan het einde van de PhD was de retrieval 

ordes sneller geworden waarmee het nu wel mogelijk zou zijn voor meer meetstations de validatie uit te voeren, maar we 

kozen om de focus op de originele set te behouden. Net zoals voor de IASI-LUT vergelijking gebruikten we dezelfde 

ruimtelijke en tijd restricties voor het matchen van de FTIR en CrIS metingen.  



De FTIR en CrIS totale kolom concentraties vergeleken goed met een correlatie van r = 0.77 en een kleine bias (a slope van 

1.02). Voor kolom concentraties groter dan 10.0 x 1015 [moleculen cm-2], vinden we een gemiddeld relatief verschil van ~ 0 

tot 5% met standard deviaties van 25 tot 50%. Dit is vergelijkbaar met de FTIR en CrIS geschatte retrieval onzekerheden. 

Voor de kleinste kolom concentraties kleiner dan 10.0 x 1015 [moleculen cm-2], met veel metingen rond de CrIS detectie limiet, 

vinden we dat de absolute verschillen tussen de CrIS en de FTIR kolom concentraties groter worden. In zulke gevallen laat 

CrIS een positieve bias zien rond de +2.4 x 1015 [moleculen cm-2] en een standaard deviatie van 5.5 x 1015 [moleculen cm-2], 

wat zich vertaalt in een relatief verschil van ~+50% met een standard deviatie van bijna 100%. De retrievals zijn ook vergeleken 

op een profiellaag niveau. De CrIS retrieval liet een goede gevoeligheid zien tot een hoogte van ~850 hPa. Op dat niveau 

vergeleken de profielen goed met een absolute mediaan van 0.87 (±0.08) ppb wat correspondeert tot een mediaan relatief 

verschil van 39 (±2) %. Net zoals in de kolom concentratie vergelijking vallen de meeste absolute en relatieve verschillen 

binnen de geschatte onzekerheden in de retrievals. De CrIS retrieval laat daarentegen te hoge concentraties zien voor lagen 

rond het aardoppervlak voor condities met lage ammoniak concentraties, welke waarschijnlijk volgt door de detectielimiet van 

het instrument. Tegelijkertijd laat de retrieval een onderschatting zien voor hoge concentraties, wat mogelijk volgt uit een te 

lage eerste aanname (a-priori) die mogelijk de optimale oplossing begrensd of door de mindere gevoeligheid van CrIS voor de 

laagste lagen van de atmosfeer. We kunnen concluderen dat beide instrumenten binnen de geschatte onzekerheid dezelfde 

concentraties meten. Beide systemen zijn enigszins gelimiteerd in het observeren van ammoniak voor gebieden met lage 

achtergrond concentraties wat te zien is in de overschatting van het CrIS product en de onderschatting van de IASI producten 

(NN & LUT, Hoofdstuk 4). Voor concentraties in meer vervuilde gebieden (>3 ppb) geeft CrIS observaties met hoge kwaliteit. 

De onzekerheid volgt grotendeels uit de onzekerheid in de spectroscopische parameters en de ruis in de metingen. De IASI 

producten laten dezelfde kwaliteit zien met hoge correlaties al hebben beide producten last van een onderschatting van de 

concentraties (-30 tot -50%), al laat IASI-NN een verbetering zien over IASI-LUT. In vergelijking met de FTIR tot IASI/CrIS 

validatie laten de vergelijking van in-situ tot IASI/CrIS metingen een mindere uitkomst zien. De drop in performance volgt 

waarschijnlijk door het verschil in de locatie van de in-situ instrumenten, hoge variabiliteit in ammoniak concentraties rond de 

meetsites en de grote footprint van de satelliet instrumenten. We moeten alleen voorzichtig zijn in onze conclusies aangezien 

de directe vergelijking van in-situ met satelliet concentraties gelimiteerd is door de hoeveelheid verticale profiellagen waarvan 

we zeker weten dat de berekende concentratie de echte concentraties benaderd. Voor meetsites met meer homogene 

concentraties in het rond omliggende gebied is de performance drop minder te zien en vinden we een hoge correlatie tussen 

beide type metingen. In de volgende paragraaf zal hierover meer detail gegeven worden. 

Kunnen concentratiemetingen gemaakt in een toren gebruikt worden voor het bepalen van verticale ammoniak profielen? 

Concentratiemetingen van de verticale distributie van ammoniak zijn erg schaars. Er zijn maar een paar studies bekend waarin 

of vliegtuig of toren metingen gedaan zijn, en metingen zijn vaak alleen uitgevoerd voor een paar dagen of met gemaakt met 

instrumenten met een lage tijdresolutie. De MARS meetcampagne was georganiseerd met het doel om meer kennis te vergaren 

over de verticale distributie van ammoniak concentraties. Een selectie van instrumenten waren in en rond de meteorologisch 

toren van Cabauw (CESAR) geïnstalleerd en waren in gebruik tussen Mei en Oktober 2014. Tijdens de campagne waren er 

vier mini-DOAS instrumenten op verschillende hoogtes geïnstalleerd in (20m en 160m) en naast de toren (1m en 4m), samen 

met een MARGA instrument met een inlet op 4m hoogte in de base van de toren. Naast de instrumenten in de toren was er een 

FTIR instrument geïnstalleerd op ~500m ten zuiden van de toren. De metingen tussen Mei en Oktober 2014 lieten grote 

variaties in de ammoniak concentraties zien met een maximum gemeten concentratie van ~330ppb. De metingen van de 

MARGA en de onderste drie mini-DOAS instrumenten lieten groten verschillen in concentraties zien op uurlijkse basis, met 

de meeste verschillen volgend uit meet artefacten van de MARGA en de onderste twee mini-DOAS instrumenten. Ondanks 

de artefacten in de metingen van de onderste twee instrumenten en de MARGA zijn de metingen van de bovenste twee 

instrumenten grotendeels artefact vrij en de metingen bevatten een veel kleinere onzekerheid. Alle conclusies in de volgende 

zinnen zijn gebaseerd op de metingen van de bovenste twee instrumenten (20m en 160m). De concentraties gemeten door de 

mini-DAOS instrumenten lieten een grote variabiliteit zien tussen de instrumenten. De onderste drie instrumenten lieten 

maxima in de nacht zien waar de mini-DOAS op 160m overdag een maximum had. De analyse van de metingen liet zien dat 

het verschil komt door de type emissiebronnen verantwoordelijk voor de concentratie niveaus. Het instrument op 20m had 

vooral hogere concentraties van lucht massa’s uit het noorden waar ook de hoogste plaatselijke emissies vandaan komen. Het 

instrument op 160m daarentegen liet de hoogste concentraties zien uit het oosten wat wijst op een meer regionale invloed (oost 

Nederland en noord rijn Westfalen). De metingen lieten zien dat overdag de gemixte laag goed gemixt is met alleen een kleine 

gradiënt tussen de instrumenten op 20 en 160m. In de nacht zat het instrument op 160m vaak boven de nachtelijke gemixte 

laag waardoor de meeste gemeten concentraties volgen uit lange aftands transport van ammoniak uit nationale of continentale 

bronnen. Meerdere chemische transport modellen gebruiken de aanname van een goed gemixte grenslaag onder dag condities, 

wat volgens onze metingen dus correct lijkt voor ammoniak. Interessant is dat veel van de a-priori aannames in de FTIR en 

satelliet retrievals niet een goed gemixte grenslaag aanname, wat mogelijk dus een goede verbetering is voor de a-priori’s. De 

gemeten concentraties zijn goed vergelijkbaar met een eerdere studie uitgevoerd op Cabauw in 2007 (Schaap et al., 2011), 

waar het verschil vooral volgt uit de kortere meetperiode. Vergelijking met metingen uitgevoerd in de jaren 1984-1986 



(Erisman et al., 1988) laten een groter verschil zien met een toename van ~5.5ppb voor elk van de meetniveaus in de toren. 

Het verschil daarmee kan mogelijk worden verklaard door een toename van vee in de regio en het verschil in meetperiode. 

De uiteindelijke uitkomst van de meetcampagne was enigszins belemmerd door de meetartefacten en problemen van de 

individuele instrumenten. De onderste twee instrumenten hadden een onzekerheid op de metingen van tot vier keer hoger als 

normale niveaus wat het onmogelijk maakte een gradiënt tussen de instrumenten af te leiden. Daarentegen hielpen hun 

resultaten het vertrouwen te vergroten in de metingen op 20 en 160m. De problemen met de MARGA metingen zijn illustratief 

voor het belang van het in acht nemen van alle mogelijke meet artefacten en het voordeel van een open pad meting. De 

vertraging in de gemeten concentraties ten opzichte van de mini-DOAS metingen is bijvoorbeeld een direct gevolg van inlet 

problemen en het transport van vloeistof in het instrument. 

Hoe vergelijkbaar zijn de metingen in de toren met de FTIR en satelliet gemeten ammonia profielen en totale kolom 

concentraties, en hoe verbeterd dit de interpretatie van de met satelliet gemeten ammoniak concentraties? 

De analyse in Hoofdstuk 5 richtte zich op de keuze van een verticale profiel benodigd voor de vergelijking van in-situ metingen 

met FTIR en satellietobservaties. De uiteindelijke keuze was gebaseerd op de resultaten gevonden in Hoofdstuk 4, oftewel de 

aanname van de goed gemixte grenslaag. Als eerste profiel aanname namen we een vorm aan die gebaseerd is op een drie 

parameter Gaussische functie waarbij de grenslaaghoogte een van de parameters is. Essentieel voor zo’n profiel is dus 

informatie over de grenslaaghoogte, waarvoor wij twee datasets gebruikt hebben. De eerste dataset is gebaseerd op LD-40 

LIDAR metingen, waar de tweede geproduceerd wordt door het METPRO model. Naast de eerste 2 vormen gebruiken we ook 

de profielen die gebruikt zijn in de IASI-LUT en IASI-NN retrievals. Voor een complete vergelijking is de IASI-NN retrieval 

opnieuw gedraaid maar nu met de Gaussische profiel vormen. Hierdoor hadden we dus vier profielvormen die gebruikt zijn 

om de in-situ toren metingen op te schalen voor vergelijking met de vier IASI, CrIS en FTIR retrievals. 

Met behulp van de Gaussische verticale profielen werden de beste resultaten gevonden in de vergelijking van in-situ tot FTIR, 

IASI en CrIS metingen. Vergelijking tussen de FTIR en mini-DOAS geschaalde totaal kolom concentraties lieten correlaties 

zien tot r~0.5, en een mediaan relatief verschil tussen -20 tot +36% (std= 0.6 tot 0.7)) afhankelijk van de profielkeuze. Voor 

de vergelijking werd een grotere ratio met de wind uit het noord oosten in vergelijking tot de andere windrichtingen. 

Vergelijkingen met CrIS liet vergelijkbare resultaten zien met correlaties rond r~0.5 en een regressie tussen de 1.04 en 1.67 

afhankelijk van de profielkeuze. Vergelijkingen met de IASI kolom concentraties lieten correlaties zien van r~0.45 tot 0.55 en 

regressiehelling ~0.7 voor de METPRO retrieval tot ~2.6 voor de LUT retrieval. Als laatste stap werden de LML (Landelijk 

Meetnet Luchtkwaliteit) metingen vergeleken met de IASI en CrIS producten. Het resultaat hiervan liet zien dat de uitkomst 

van de regressie afhankelijk is van de lokale gemiddelde concentratie en variabiliteit in de ammoniak concentraties. Het effect 

was groter dan wat gevonden werd voor de mini-DOAS resultaten, een verschil dat verklaart kan worden met de meethoogte, 

wat laat zien dat het belangrijk is om verticale gradiënten in ammoniak concentraties mee te nemen en in acht te nemen op 

welke hoogte de metingen worden uitgevoerd. De resultaten lieten ook zien dat het effect op de vergelijking met IASI groter 

is als op de vergelijking met de CrIS metingen, wat mogelijk voortkomt uit de lagere gevoeligheid voor het eerste instrument 

en minder gunstige meetomstandigheden in de ochtend ten opzichte van de middag.  

De toren metingen waren erg nuttig voor de interpretatie van de satellietmetingen door te laten zien wat de invloed is van de 

grenslaag en de mogelijk grote invloed van de concentratie gradiënt in de grenslaag. Ondanks dat er meerdere problemen 

waren met de individuele instrumenten is de uiteindelijke dataset uniek. Naar ons weten is dit de eerste dataset met metingen 

met zo’n hoge tijdresolutie (minuut) gemeten op meerdere niveaus in een meteorologische toren. De data is vrij toegankelijk 

voor toekomstige model en satelliet validaties.  

Is het mogelijk om ammoniak satelliet observaties te valideren en wat zijn de onzekerheden in de IASI-LUT en CrIS-FPR 

producten? 

Om samen te vatten beantwoord ik hier de eerste twee delen van de centrale vraag van deze thesis. De FTIR-ammoniak dataset 

ontwikkeld tijdens dit project heeft het mogelijk gemaakt om satelliet ammoniak observaties te valideren, aangezien het een 

vergelijkbare verticale kolom meet als de satellietinstrumenten. Daarentegen zijn er nog steeds verschillen in de gemeten 

verticale ammoniakdistributie. Het FTIR instrument heeft een grotere gevoeligheid voor ammoniak in de buurt van het 

aardoppervlak terwijl de satelliet vaker een grotere gevoeligheid heeft voor ammoniak op hogere hoogtes. Verder is het niet 

mogelijk om met het FTIR instrument voor meer dan 2 of 3 lagen de exacte ammoniak concentratie te bepalen dus een hoge 

graad van onzekerheid blijft voor elk geretrieved niveau. Ook zijn de FTIR metingen verder niet zonder fouten en 

onzekerheden en een derde meetmethode zal benodigd zijn om verder vast te stellen hoe precies de FTIR metingen zijn ten 

opzichte van de satelliet metingen. Zoals te lezen is in deze thesis vergelijken de producten erg goed waarbij het CrIS-FPR 

product een lagere onzekerheid heeft als de IASI producten. De hogere gevoeligheid van het CrIS instrument door een lagere 

spectrale ruis en een betere overpass tijd is merkbaar en kan een groot verschil maken. De overpass op 13:30 ipv 9:30 in de 



ochtend betekend dat de atmosfeer een veel hoger thermisch contrast heeft welke gecombineerd met de ~4x lagere spectrale 

ruis en voor zorgt dat het instrument tot veel lagere ammoniak concentraties kan waarnemen. Daarentegen heeft het CrIS 

instrument wel een lagere spectrale resolutie (0.625 cm-1 versus 0.5 cm-1). Dit kan beteken dat er een bias is in de gemeten 

concentraties, iets dat ook zichtbaar was in FTIR resolutie tests. In die test was een verschil in kolom concentratie grootte 

zichtbaar van enkele procenten wanneer de resolutie van de FTIR verlaagd werd van 0.005 cm-1 tot 0.11 cm-1. CrIS heeft ook 

een lagere ruimtelijke resolutie (14 km2 vs 12km2 at nadir) wat betekent dat het moeilijker is om gradiënten in het 

concentratieveld te bepalen. Een voordeel van de IASI retrieval is dat deze vele malen sneller is maar helaas zorgt dit er wel 

voor dat het oplossingsveld verkleind wordt en dus niet de optimale oplossing gevonden wordt, wat mogelijk een reden is voor 

de systematische onderschatting van totale kolom concentraties. De mini-DOAS metingen gemaakt tijdens de MARS 

campagne lieten een excellent voorbeeld zien van de goed gemixte grenslaag wat als gevolg had dat deze aanname als basis 

gebruikt kon worden voor de IASI-LD40 en IASI-METPRO retrievals. De nieuwe profielvormen lijken goed te werken en het 

verkrijgen van hoge kwaliteit grenslaaghoogtes is essentieel voor toekomstige retrievals op een wereldwijde schaal.  


