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7 Samenvatting en vooruitblik 
 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het onderzoek 
dat is gedaan met betrekking tot deze thesis. Het doel 
van deze thesis was het integreren van SMOS L-band 
observaties ter bevordering van huidige bodemvocht 
klimaat archieven. Het eerste gedeelte bestaat uit 
samenvattingen van de individuele hoofdstukken. 
Vervolgens worden de potentiele impact van het 
onderzoek en de aanbevelingen voor vervolgstudies 
beschreven.  
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7.1 Introductie  
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het onderzoek dat is 
gedaan met betrekking tot deze thesis. Dit is aangepakt in drie stappen. De 
eerste stap was het ontwikkelen van een SMOS bodemvocht dataset 
gebaseerd op het LPRM algoritme. Ten tweede, de parameterisatie van 
LPRM zoals die gebruikt wordt voor hogere frequenties is herzien door 
SMOS LPRM als benchmark dataset te gebruiken. De laatste stap richtte zich 
op het evalueren van zowel de consistentie tussen, als de individuele 
kwaliteit van bodemvocht uit meerdere frequenties.    

 

7.2 De eerste toepassing van LPRM op SMOS observaties 
over een netwerk van grondstations in het zuidoosten van 
Australië 
In het tweede hoofdstuk van deze thesis is LPRM voor het eerst toegepast op 
en geoptimaliseerd voor L-band observaties van de SMOS satelliet missie. 
Om dit te bereiken is de parameterisatie van het algoritme aangepakt, zijn 
er alternatieve databronnen voor de temperatuur invoer getest en is de 
invloed van verschillende satelliet kijkhoeken en observatie tijden 
geëvalueerd. De satelliet bodemvocht dataset is zowel geoptimaliseerd als 
geëvalueerd met behulp van veldmetingen uit het Murrumbidgee Soil 
Moisture Monitoring Network (OzNet, Smith et al., 2012) in zuidoost 
Australië.  

 

Wanneer een satelliet de aarde in meerdere frequenties observeert, maakt 
LPRM gebruik van hogere frequenties om de effectieve temperatuur van de 
bodem te berekenen. Aangezien SMOS alleen in L-band observeert is dit niet 
mogelijk en moeten er alternatieve bronnen van temperatuur invoer getest 
worden, in dit geval gemodelleerde temperatuur van: (1) MERRA-Land 
(MERRA) en (2) ECMWF. SMOS meet de helderheidstemperatuur van de 
aarde vanuit verschillende invalshoeken, waarvan er drie getest zijn in dit 
onderzoek: 45°, 52.5° en 60°. Zowel de ochtend (±6:00) als avond (±18:00) 
observaties zijn gebruikt. Drie parameters van het LPRM algoritme zijn 



512140-L-bw-vd Schalie512140-L-bw-vd Schalie512140-L-bw-vd Schalie512140-L-bw-vd Schalie
Processed on: 9-8-2017Processed on: 9-8-2017Processed on: 9-8-2017Processed on: 9-8-2017 PDF page: 161PDF page: 161PDF page: 161PDF page: 161

161 
 

geoptimaliseerd zodat het op LPRM gebaseerde satelliet bodemvocht zo 
goed mogelijk overeenkomt met de veldmetingen: de waarde voor het door 
vegetatie geïnduceerde verstrooiing van het signaal (single scattering 
albedo), de ruwheid van de grond (roughness) en de factor die de natuurlijke 
menging van de polarisaties bepaald (polarization mixing factor).  

 

De overeenkomst tussen SMOS LPRM bodemvocht en de veldmetingen was 
in grote mate vergelijkbaar met de resultaten van het officiële SMOS Level 3 
(L3) product. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat de 
LPRM parameters volledig geoptimaliseerd zijn voor het OzNet netwerk. De 
lineaire Pearsons correlatie coëfficiënt (r) tussen de twee was 0.70-0.75 
(0.75–0.77 voor SMOS L3), root-mean-square-error (rmse) van 0.069–0.085 
m3 m-3 (0.084–0.106 m3 m-3 voor SMOS L3) en gemiddelde afwijking (bias) 
van -0.02–0.01 m3 m-3 (0.03–0.06 m3 m-3 voor SMOS L3). De hoogste r en 
laagste rmse waarden werden behaald wanneer het gemiddelde 
bodemvocht berekend werd uit ochtend observaties van alle drie de 
gebruikte invalshoeken. 

 

Uit de optimalisatie bleek het belang van een hoge waarde voor de single 
scattering albedo (>0.1) in het LPRM algoritme om goede r met de 
veldmetingen te behalen. De waarde voor roughness is afhankelijk van het 
bodemvocht en wordt op een vergelijkbare manier berekend als in het 
officiële SMOS L3 product. De roughness is voornamelijk van invloed op de 
absolute waarden van het berekende bodemvocht. Het gebruik van de twee 
verschillende temperatuur datasets leidde gemiddeld gezien tot 
vergelijkbare resultaten, met kleine variaties tussen de losse grondstations.  

 

Deze resultaten laten zien dat LPRM succesvol toegepast kan worden op 
SMOS observaties, wat later bevestigd is door een onafhankelijke 
vergelijking van bodemvochtproducten over het vaste land van Australië 
door Holgate et al. (2016). Hierbij presteerde SMOS LPRM net iets beter dan 
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SMOS L3. Verder onderzoek is echter nodig om vast te stellen of deze 
gevonden resultaten ook toepasbaar zijn in andere regio’s.     

 

7.3 Het ontwikkelen van een globale SMOS LPRM dataset 
Nadat LPRM was toegepast op SMOS observaties over het OzNet netwerk, is 
de vervolgstap om de parameterisatie van LPRM te updaten en evalueren 
voor gebruik op globale schaal. Gemodelleerd bodemvocht van MERRA en 
ERA-Land/Interim (ERA) voor de periode van juli tot december 2010 is 
hierbij gebruikt als benchmark. In deze studie wordt voornamelijk de focus 
gelegd op een globale optimalisatie de single scattering albedo en roughness.  

 

De r tussen LPRM en de twee modellen neemt snel toe wanneer de single 
scattering albedo verhoogd wordt tot een waarde van 0.12, waarna een 
evenwicht wordt bereikt. Ruimtelijk gezien was er geen geografisch patroon 
met betrekking tot de vegetatie te vinden in de schatting van de optimale 
single scattering albedo, wat een resultaat zou kunnen zijn van de 
optimalisatie procedure. De constante van 0.12 wordt daardoor globaal 
gebruikt, onafhankelijk van de invalshoek.  

 

De roughness is gedefinieerd als een functie van bodemvocht en varieert 
licht bij het gebruik van verschillende invalshoeken. Hierbij wordt een 
maximum tussen de 1.1 en 1.3 gebruikt, wanneer de invalshoek stijgt tussen 
42.5° en 57.5°. Dit resulteerde in een gemiddelde  r van 0.51 en 0.47, met een 
bias van -0.02 m3 m-3 en -0.01 m3 m-3, een unbiased root-mean-square-error 
(ubrmse) van 0.054 m3 m-3 en 0.056 m3 m-3 vergeleken met MERRA (ochtend 
en avond). De vergelijking met ERA resulteerde in een gemiddelde r van 0.61 
en 0.53, met een bias van -0.03 m3 m-3 en een ubrmse van 0.055 m3 m-3 en 
0.059 m3 m-3. 
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De geoptimaliseerd parameterisatie is daarna gebruikt om LPRM te draaien 
op SMOS observaties voor de periode van juli 2010 tot december 2013. De 
resulterende dataset is geëvalueerd door middel van een vergelijking met 
het SMOS L3 product en tegen beschikbare grondstations van het 
International Soil Moisture Network (ISMN). De vergelijking met SMOS L3 
laat zien dat het bodemvocht van SMOS LPRM sterk vergelijkbaar is, met een 
r  van 0.9 voor grote gedeeltes van de wereld bij de ochtend observaties, met 
een gemiddelde r van 0.85. De avond observaties laten een gemiddelde r zien 
van 0.74, die voornamelijk lager is door de negatieve waarden over de 
Sahara. De gemiddelde bias is 0.03 m3 m-3, met een ubrmse van 0.038 m3 m-3 
en 0.044 m3 m-3 voor de ochtend en avond observaties.   

 

De vergelijking met grondstations van het ISMN geven ook vergelijkbare 
resultaten voor de twee SMOS datasets, met voor LPRM een gemiddelde r  
van 0.65 en 0.61 (0.64 en 0.59 voor L3) voor de ochtend en avond 
observaties, waarbij ook de ubrmse en bias zeer vergelijkbaar zijn over de 
verschillende bodemvocht netwerken.  

 

Dit laat zien dat LPRM globaal toe te passen is op SMOS observaties, terwijl 
het nog steeds vasthoudt aan de kernwaarden van het LPRM algoritme (bijv. 
het gebruik van een globale parameterisatie, geen externe data gebruiken 
met betrekking tot vegetatie, etc.). 

 

7.4 Het samenvoegen van bodemvocht uit SMOS en AMSR-E 
gebaseerd op LPRM 
Het vierde hoofdstuk evalueert een methodologie om bodemvocht uit SMOS 
en AMSR-E te integreren in een enkele consistente dataset op basis van 
LPRM. Naast een verbeterde consistentie is het tweede doel om de voordelen 
van L-band te gebruiken, voornamelijk de verminderde invloed van 
vegetatie en betere absolute waarden, om LPRM voor hogere frequenties te 
verbeteren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de C- en X-band 
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observaties van AMSR-E. Deze resultaten geven meer inzicht in hoe de 
verschillende frequenties zich gedragen ten opzichte van elkaar.  

 

Het SMOS LPRM bodemvocht wordt gebruikt als benchmark voor het 
optimaliseren van de interne parameterisatie van LPRM voor AMSR-E, 
waarbij wederom de focus op single scattering albedo en roughness ligt. 
Daarnaast worden de absolute waarden van AMSR-E bodemvocht geschaald 
naar de SMOS LPRM dataset. 

 

De optimalisatie heeft geleid tot een update van de parameters die nu 
vergelijkbaar is voor zowel de C- als X-band. Dit verbetert de directe 
vergelijkbaarheid tussen de twee frequenties voor zowel bodemvocht als de 
optische diepte van de vegetatie (vegetation optical depth). Bodemvocht van 
beide frequenties zijn samengevoegd tot één dataset op basis van 
beschikbare helderheidstemperaturen die vrij zijn van menselijke 
stralingsvervuiling (radio frequency interference, RFI), resulterend in de 
AMSR-E LPRMN dataset. 

 

Deze nieuwe dataset is zowel vergeleken met de SMOS LPRM dataset in de 
overlappende periode van juli 2010 tot oktober 2011, als de AMSR-E LPRM 
dataset die de oudere parameterisatie gebruikt (AMSR-E LPRMV3) over de 
periode van januari 2003 tot oktober 2011. In de overlappende periode zijn 
hoge r waarneembaar van tussen de 0.6 en 0.9, met een lage rmse van minder 
dan 0.04 m3 m-3 voor gebieden met een NDVI beneden de 0.6. De 
overeenkomst is minder goed over de bekende problematische gebieden 
zoals het arctische gebied en de tropische regenwouden.  

 

Een gedetailleerde evaluatie over vijf bodemvocht netwerken laten zien dat 
AMSR-E LPRMN vaak beter presteert dan SMOS LPRM over gebieden met 
lichte vegetatie, met over het algemeen hogere r in gebieden met een NDVI 
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< 0.3 en een lagere ubrmse. In lijn met theoretische verwachtingen, presteert 
SMOS LPRM beter dan AMSR-E LPRMN in gebieden met dichte vegetatie.  

 

De vernieuwde AMSR-E LPRMN is ook vergeleken met de AMSR-E LPRMV3 
dataset, waar een significante verbetering in gemiddelde r van 0.48 naar 
0.55 wordt gevonden over 16 bodemvocht netwerken. Deze verbetering 
werd bevestigt door het gebruik van een semi-globale (50°N – 50°S) 
verificatie techniek die gebruik maakt van neerslag, de Rvalue techniek (Crow 
et al., 2010a; Parinussa et al., 2011b). De Rvalue laat zien dat de vernieuwde 
AMSR-E LPRMN superieur is aan de AMSR-E LPRMV3 dataset. De lineaire 
schaling naar SMOS LPRM leidt tot een sterke verbetering in zowel de 
ubrmse (van 0.09 m3 m-3 naar 0.06 m3 m-3) als de bias (van 0.14 m3 m-3 naar 
0.00 m3 m-3) tegenover de 16 bodemvocht netwerken. Een verdere 
vergelijking met gemodelleerd bodemvocht van MERRA en ERA geeft over 
het algemeen ook een verbetering in de r en ubrmse, met uitzondering van 
de bekende problematische gebieden. 

 

Deze resultaten laten zien dat bodemvocht uit AMSR-E observaties 
verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van de SMOS LPRM 
dataset als benchmark, en dat SMOS een belangrijke rol kan spelen in het 
ontwikkelen van bodemvocht klimaatarchieven gebaseerd op meerdere 
passieve microgolven sensoren.  

 

7.5 Een evaluatie van de SMOS en AMSR-E LPRM 
bodemvocht datasets ten opzichte van alternatieve 
integratie technieken  
Het vijfde hoofdstuk is gebaseerd op een studie die drie verschillende 
technieken test, inclusief LPRM, die ontwikkeld zijn om verschillende 
bodemvocht datasets te verenigen. De SMOS en AMSR-E sensoren zijn 
wederom gekozen om extra focus te leggen op de integratie van bodemvocht 
gebaseerd op L-band observaties in bestaande klimaat archieven. De voor- 
en nadelen van de verschillende technieken worden geëvalueerd door zowel 
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te kijken naar de consistentie tussen datasets van de verschillende sensoren 
als de individuele kwaliteit van de datasets. 

De drie technieken zijn ontwikkeld en geïmplementeerd op passieve 
microgolven data van zowel SMOS als AMSR-E over de periode van 2003 tot 
2013.  Naast LPRM zijn de twee andere technieken getest, waarvan de eerste 
is gebaseerd op het trainen van een neuraal netwerk (neural network, NN, 
Rodríguez-Fernández et al., 2016) en de waarbij de tweede gebruik maakt 
van statistische regressies (regression, REG, Al-Yaari et al., 2015).  

 

De consistentie tussen de datasets is getest door gebruik te maken van de r 
en ubrmse tussen de verschillende datasets. De individuele kwaliteit, 
gebaseerd op het kunnen detecteren van bodemvocht anomalieën, is 
geëvalueerd met behulp van de Rvalue en de Triple Collocation Analysis (TCA, 
Scipal et al., 2008; Dorigo et al., 2010; Draper 2013). Daarna wordt er extra 
focus gelegd op de Rvalue en TCA resultaten in twee gebieden die bekend staan 
om hun sterke interactie en koppeling tussen het landoppervlak en de 
atmosfeer, de Sahel in Afrika en de central Great Plains in Noord-Amerika. 
Om de resultaten beter in perspectief te kunnen plaatsen, is bodemvocht van 
de Advanced Scatterometer (ASCAT, Naeimi et al., 2009) ook meegenomen 
in de evaluatie. ASCAT is gebaseerd op actieve microgolven technieken, 
oftewel radar.  

 

De directe vergelijking tussen de SMOS en AMSR-E datasets laat zien dat de 
NN methode de hoogste consistentie heeft tussen de datasets gebaseerd op 
de r, voor de ubrmse waren de resultaten vergelijkbaar voor NN, REG en 
LPRM. AMSR-E en SMOS laten in alle 3 de gevallen sterk vergelijkbare 
bodemvocht waarden zien over gebieden zonder dichte  vegetatie.  

 

De Rvalue en TCA laten de kracht zien van het gebruik van bodemvocht uit 
meerdere databronnen, die elk hun unieke kwaliteit hebben. In gebieden 
met lichte vegetatie presteert AMSR-E LPRM het best, met daarna de twee 
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SMOS datasets (L3 en LPRM). Bij gemiddelde vegetatie dikte, gaat SMOS 
beter presteren. Wanneer we in gebieden komen met dichte vegetatie is dat 
ASCAT wanneer naar de Rvalue wordt gekeken, terwijl de TCA een combinatie 
van ASCAT, SMOS (LPRM en L3) en AMSR-E NN uitwijst. Deze resultaten, 
exclusief SMOS, komen overeen met eerdere studies van De Jeu et al. (2008) 
en Dorigo et al. (2014). Wanneer er in meer detail naar de twee specifieke 
regio’s gekeken wordt met een sterke koppeling tussen het landoppervlak 
en de atmosfeer, de Sahel en de central Great Plains, komt er een 
vergelijkbaar resultaat uit. De op C-band gebaseerde producten laten 
constante goede resultaten zien over de semi-aride gebieden in deze regio’s 
op basis van de Rvalue en TCA, waarbij SMOS en ASCAT dit uitbreiden naar de 
gebieden met dichtere vegetatie. 

 

Dit bevestigt dat historische bodemvocht datasets gebaseerd op een 
combinatie van deze bronnen, inclusief de periode voordat L-band 
observaties beschikbaar waren, een waardevolle informatiebron is voor 
klimaatonderzoek. Ten tweede, de verschillende fusie technieken hebben 
allen verschillende voor- en nadelen. LPRM laat goede resultaten zien voor 
de consistentie, maar springt er voornamelijk uit bij de kwaliteit van de 
individuele datasets gebaseerd op de Rvalue en TCA, waarbij AMSR-E LPRM 
de best presterende dataset is over gebieden met lichte vegetatie, en SMOS 
LPRM in gebieden met gemiddeld dichte vegetatie.  

 

7.6 Impact en vooruitblik  
De verbeteringen van LPRM die zijn ontwikkeld tijdens het onderzoek van 
deze thesis zijn geïmplementeerd in de laatste versies van de publiekelijk 
beschikbare ESA-CCI-SM dataset (v03.1 en hoger), waar meer dan 3000 
gebruikers uit verschillende disciplines mee bereikt worden (Dorigo et al., 
2017). Dit geld zowel voor de toevoeging van SMOS LPRM als de nieuwe 
parameterisatie voor LPRM voor  C- en X-band observaties op huidige en 
historische satelliet missies (zie Tabel 1.2).  
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Echter met nieuwe satellieten en de opgedane kennis, is de ontwikkeling van 
een dergelijke bodemvocht dataset een voortgaand proces. Sinds de 
lancering van de Soil Moisture Active Passive (SMAP, Entekhabi et al., 2010) 
satelliet in 2015 door NASA, is er een tweede bron van L-band observaties 
beschikbaar gekomen. SMAP kan gebruikt worden om zowel de kwaliteit, 
temporele resolutie en de ruimtelijke dekking van op L-band gebaseerd 
bodemvocht te verbeteren. Deze verbeteringen komen voort uit het 
traditionele ontwerp van de radiometer, verbeterde nauwkeurigheid van de 
observaties en betere RFI mitigatie in vergelijking met de MIRAS sensor van 
SMOS, waardoor de data beter geschikt is om LPRM op toe te passen. 

 

De voor 2020 geplande Chinese Water Cycle Observation Mission (WCOM, 
Shi et al., 2014) is ook zeer interessant voor verder onderzoek, met een 
interferometric synthetic aperature microwave radiometer die zowel op L-, 
S- als C-band meet, een polarized microwave radiometric imager die sterk 
vergelijkbaar is met de AMSR-E satelliet qua observatie kanalen en een 
scatterometer die op X- en Ku-band meet. Deze instrumenten geven een 
unieke set van simultane observaties waarmee de invloed van zowel 
bodemvocht als  vegetatie op de verschillende frequenties beter onderzocht 
kan worden. De toegenomen beschikbaarheid van observaties in het 
passieve microgolven domein (bijvoorbeeld nu met de SMOS, SMAP, AMSR2, 
FY-3B en de Global Precipitation Measurement missies, die meten tussen L- 
en X-band), maken het ook mogelijk om naar sub-dagelijkse metingen van 
bodemvocht te gaan. 

 

Een ander punt wat in de nabije toekomst aangepakt moet worden is de 
temperatuur invoer voor zowel SMOS als SMAP. Beide satellieten hebben 
geen Ka-band sensor en daardoor moet gebruik gemaakt worden van 
gemodelleerde temperatuur als temperatuur invoer voor het berekenen van 
bodemvocht. Er zijn twee redenen waarom dit ongewenst is, ten eerste kan 
dit de kwaliteit van bodemvocht verminderen (Parinussa et al., 2011b), en 
ten tweede kan dit in sommige gebieden leiden tot onrealistische trends in 
bodemvocht die voortkomen uit de gebruikte temperatuur. Voor klimaat 
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onderzoek is het ook ongewenst om model invloeden te hebben in de 
bodemvocht dataset, zodat die als onafhankelijke benchmark gebruikt kan 
worden. Holmes et al. (2015) heeft een methode ontwikkeld waarmee 
globaal de dagelijkse temperatuur cycli bepaald kan worden door gebruik te 
maken van Ka-band en thermisch infrarode observaties van meerdere 
beschikbare satellieten. Dit zou geëvalueerd kunnen worden als potentiele 
vervanging voor de gemodelleerde temperatuur.  

 

De parameterisatie van LPRM moet verder onderzocht worden, aangezien 
de huidige roughness als functie van bodemvocht en vegetatie, niet goed 
overeenkomt met de passieve microgolven theorie. Dit kan veroorzaakt 
worden doordat het lastig is om de invloed van de bodem en vegetatie op het 
signaal compleet te scheiden in een simpele radiative transfer model, maar 
zou ook kunnen komen door een foute inschatting van de effectieve 
temperatuur. Een afwijking van enkele K kan resulteren in te hoge of lage 
absolute waarden van bodemvocht bij een constante roughness zoals 
gebruikt in eerdere versies van LPRM. Dit moet globaal aangepakt worden 
om te zien of dit de kwaliteit van op LPRM gebaseerd bodemvocht kan 
verbeteren.   

 

Als laatste punt, sinds er vele verschillende methoden zijn om bodemvocht 
te berekenen die allen hun eigen unieke eigenschappen hebben 
(bijvoorbeeld zoals aangetoond in Hoofdstuk 6), zou het gebruik maken van 
ensemble learning de kwaliteit van huidige bodemvocht klimaatarchieven 
kunnen verbeteren (zoals bijvoorbeeld toegepast in huidige 
klimaatmodellen en weersvoorspellingen).  


