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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

De Methode 

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek dat werd uitgevoerd om het herkennen en 

kwantificeren van plasmic fabric in dunne doorsneden (slijpplaten) van (glaciale) sedimenten 

te stroomlijnen en te automatiseren. Het behandelt met name de procedures die werden 

ontwikkeld om kwantificatie überhaupt mogelijk te maken. Tot op heden hadden de meeste 

micromorfologische studies zich vooral gericht op kwalitatieve en beschrijvende aspecten van 

plasmic fabric, zodat gestandaardiseerde vergelijkingen van verschillende resultaten nagenoeg 

onmogelijk waren. 

Om dit met behulp van de computer wél mogelijk te maken, was het in de eerste plaats 

nodig om de verschillende typen plasmic fabrics te her-defïniëren, ofwel in een meer 

•computer-vriendelijke, vorm te gieten. Bestaande classificaties waren vaak niet objectief en 

exact genoeg omdat ze (deels) gebaseerd bleken te zijn op inschattingen en interpretaties van 

individuele gebruikers. Om beeldverwerking-procedures te kunnen toepassen, werd dus 

allereerst een aangepaste set van diagnostische criteria gecreëerd. 

In de gepresenteerde nieuwe methode worden drie typen microscopische, digitale 

beelden als bron van ruwe data gebruikt: in doorvallend licht, in gekruist gepolariseerd licht 

en in gekruist gepolariseerd licht met gips superpositie. Vereist was dat de genoemde beelden 

per locatie precies overlappend (co-registered) waren. Dit laatste werd eenvoudig gerealiseerd 

door gebruik te maken van een op de pctrologische microscoop gemonteerde, digitale camera. 

Elk van de beelden werd gesplitst in de drie 'kleurbanden' - rood, groen en blauw -

zodat uit elk van de drie originelen nog eens drie nieuwe (grijs)beelden ontstonden: deze 

nieuwe beelden vertegenwoordigen dus afgebakende gebieden in het lichtspectrum. De nieuwe 

beelden werden vervolgens onderworpen aan een GIS-procedure die multispectral image 

classification wordt genoemd. In principe wordt de keuze van een passend algoritme aan de 

gebruiker overgelaten, maar tests op de complexe beelden van glaciale sedimenten - zoals in 

dit project onderzocht - lieten zien dat de unsupervised classification de beste resultaten te zien 

geven. Het uiteindelijke product van de classificatie procedures is als het ware een 

vereenvoudigde 'kaart' van de bemonsterde locatie, die de belangrijkste onderdelen van de 

glaciale sedimenten omvatten: de skeletkorrels, de matrix and poriën. 

Gebieden met aangrenzende pixels die konden worden geïdentificeerd als individuele 

skeletkorrels, werden als entiteit beschouwd in enkele metingen. Zo werd van elke korrel de 
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langste as gemeten om de korrelgrootte verdeling van het onderzochte sediment vast te kunnen 

stellen. Ook kan op deze manier gemakkelijk een selectie van korrels worden gemaakt op basis 

van de textuur voor verdere analyse. 

Op eenzelfde manier werden ook de poriën in de onderzochte sedimenten 

geïdentificeerd en gemeten. Op basis van verkregen informatie kon voor elk van de 

onderzochte sedimenten de porositeit worden vastgesteld. 

De geclassificeerde matrix van het sediment werd vervolgens onderverdeeld in 

dubbelbrekende en niet-dubbelbrekende elementen. Dubbelbreking werd vastgesteld aan de 

hand van de gecombineerde waarden van helderheid (brightness) van de rood- en groen

component van het beeld in gekruist gepolariseerd licht. De drempelwaarde werd hierin gesteld 

op 250 BIV (Birefringent Intensity Value). Aangrenzende dubbelbrekende zones in een beeld 

representeren individuele domeinen van plasma separation. 

Van ieder dubbelbrckcnd domein werd de grootte, de vorm, de oriëntatie en deplasmic 

fabric sterkte (PFS) bepaald. PFS is een nieuw concept dat speciaal voor dit project werd 

geïntroduceerd. Het zegt niet alleen iets over de gemiddelde intensiteit van de dubbclbreking 

in een bepaald domein (gemiddelde BIV voor alle pixels in dat domein), maar ook iets over de 

.spreiding. De range van mogelijke PFS-waarden loopt van 6.10 tot 510. 

Al deze karakteristieken werden vervolgens gecombineerd om het type plasmic fabric 

in ieder samp Ie te kunnen vaststellen. Het objectief identificeren van bijvoorbeeld argillasepic, 

si/asepic, insepic, masepic, bimasepic,omnisepic, vosepic enske/sepie plasmic fabric patronen 

werd in dit stadium mogelijk door een aantal logische image processing handelingen uit te 

voeren. 

De Resultaten 

De testfase van het project bestond uit het toepassen van de nieuwe methode op een 

serie slijpplatcn. De resultaten van de tests werden vergeleken met kwalitatieve beschrijvingen 

en interpretaties van dezelfde slijpplaten. Op basis van voornamelijk de diversiteit van de 

plasmic fabric patronen werden vier slijpplaten geselecteerd voor een analyse. Aan één van de 

vier - de 'Moneydie" slijpplaat - werd de meeste aandacht besteed omdat de plasmic fabric 

diversiteit in dit monster het grootst was. De vergelijking van de kwalitatieve en de 

kwantitatieve beschrijvingen brachten enige opmerkelijke verschillen aan het licht. 

Zo werd gevonden dat in visuele (kwalitatieve) beschrijvingen de sorteringsgraad 
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systematisch, en aanzienlijk werd overschat. Verder kon worden vastgesteld dat de nieuwe 

methode uitstekend werkt in het differentiëren naar korrelgrootte, met name in het 

zandspectrum. Voor de textuurklassen fijner dan silt en grover dan grof zand verliep de 

differentiatie wat problematischer. Deze onvolkomenheden in het programma zijn echter niet 

storend aangezien het project zich in de eerste plaats richt op plasmic fabrics. Op het aspect dat 

daadwerkelijk nog een rol speelt in het identificeren van plasmic fabrics - het onderscheid 

tussen silt en zand - 'scoort' het programma wél goed. 

Van de typen plasmic fabric met een duidelijke oriëntatie kwam masepic plasmic fabric 

vaker voor dan werd verwacht op grond van de kwalitatieve beschrijvingen. Aan de andere 

kant, bi- en trimasepic patronen, zoals ze waren herkend in de kwalitatieve analyses, konden 

niet worden geïdentificeerd met behulp van de geautomatiseerde benadering. Dit laatste zou 

een gevolg kunnen zijn van gezichtsbedrog dat het 'visueel observeren' van zeer complex 

patronen met zich mee kan brengen. Een andere mogelijkheid is dat de diagnostische criteria 

die werden gebruikt in de kwantitatieve benadering eenvoudigweg te streng waren. 

Lattisepic plasmic fabric was ook een type dat niet of nauwelijks werd geïdentificeerd. 

Net als bij de bimasepic en trimasepic patronen geldt ook hier dat gezichtsbedrog en/of strenge 

criteria een rol gespeeld hebben bij de discrepantie tussen de twee methoden. 

Skelsepic plasmic fabric werd vaker geobserveerd in de kwantitatieve benadering. Het 

lijkt erop dat ook hier de fouten gemaakt werden in de kwalitatieve benadering. Echter, hoewel 

de nieuwe methode duidelijk verbeterde identificatie mogelijkheden biedt, lijkt het toch nuttig 

om in de toekomst de procedure nog te verfijnen. Een mogelijke aanpassing zou het 

implementeren van informatie omtrent de korrel frequentie kunnen zijn. Dit zou de gebruiker 

in staat stellen om een schatting te maken van potentiële skelsepic domeinen binnen de 

kritische zone van 25 micron rond de korrels. 

De nieuwe methode kon geen unistrial plasmic fabric patronen herkennen of meten. 

Dit wordt gezien als een tekortkoming waaraan in de toekomst zal moeten worden gewerkt. 

Het belangrijkste doel van dit proefschrift, namelijk het evalueren van de sterkte van 

plasmic fabric, lijkt te zijn gehaald. De gepresenteerde techniek stelt de gebruiker in staat om 

zowel de PFS als de image anisotropism (het voorkomen van plasmic fabric, aangeduid als 

percentage van het totale gebied dat wordt ingenomen door anisotroop plasma). Hoewel kleine 

aanpassingen gewenst blijven, vormt de methode in haar huidige gedaante al een stevige basis 

voor toekomstige micromorfologische studies van sedimenten in het algemeen, en glaciale 

sedimenten in het bijzonder. 
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