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Meten van Bodemwatergehalte met TDR en GPR 

Samenvatting: 
Het Meten van Bodemwatergehalte met 
Time Domain Reflectometry en Grondradar: 
Nauwkeurigheid, Reproduceerbaarheid en 
Haalbaarheid. 

Hydrologen, bodemkundigen en agronomen bestuderen de ruimtelijke en 
temporele variatie van bodemwatergehalte op verschillende schalen. Zij doen dit 
om vele redenen. Op de regionale schaal bepaalt het bodemwatergehalte voor een 
deel de voelbare en latente warmtestroom en is daarom een belangrijke variabele in 
het klimaatsysteem van de aarde. Op de schaal van stroomgebieden bepaalt het 
bodemwatergehalte de opsplitsing van neerslag in infiltratie, verdamping en 
oppervlakkige afstroming en heeft daarom een sterke invloed op bodemerosie en 
piekafvoer in een stroomgebied. Op een nog kleinere schaal kan preferentiële 
stroming van water leiden tot een versnelde doorbraak van opgeloste stoffen naar 
het grondwater en daardoor de grondwaterkwaliteit beïnvloeden. 

Met bestaande technieken kan het bodemwatergehalte gemeten worden op de 
kleine schaal (Time Domain Reflectometry, TDR) of op de veel grotere schaal van 
'remote sensing' metingen. Op intermediaire schalen, zoals akkers en kleine 
stroomgebieden, kan het gebruik van wijd verspreide TDR metingen of remote 
sensing metingen met een grove resolutie echter leiden tot onnauwkeurige 
schattingen van het bodemwatergehalte. Er is daarom behoefte aan een 
meetmethode die in een kort tijdsbestek een groot aantal nauwkeurige metingen 
van het watergehalte op een intermediaire schaal oplevert. In dit proefschrift wordt 
het meten van bodemwatergehalte met behulp van grondradar (GPR) getest als 
techniek voor het meten van watergehalte op een intermediaire schaal. 

Het algemene doel van dit proefschrift is om een bijdrage te leveren aan een 
verbeterde beschrijving van het ruimtelijke en temporele gedrag van het bodem
watergehalte door het bestuderen van de mogelijkheden en beperkingen van TDR 
en GPR voor het meten van het bodemwatergehalte in ruimte en tijd. 
Dit proefschrift bestaat uit twee delen. Het specifieke doel van het eerste deel over 
TDR (hoofdstuk 2 tot en met 4) is het verbeteren van de nauwkeurigheid en 
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reproduceerbaarheid van de TDR analyse voor het bepalen van bodemwater
gehalte, frequentie afhankelijke permittiviteit en bulkgeleidbaarheid van de bodem. 
Het specifieke doel van het tweede deel over GPR (hoofdstuk 5 tot en met 8) is het 
bepalen van de nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en haalbaarheid van het 
meten van ruimtelijke variatie in het bodemwatergehalte door middel van het 
meten van de snelheid van de 'ground wave' met GPR. 

In hoofdstuk 2 worden twee methoden vergeleken waarmee de subjectiviteit uit 
de T D R analyse verwijderd kan worden. De eerste methode is looptijdanalyse met 
geoptimaliseerde analyse parameters. De tweede methode is inverse modellering 
van TDR golfvormen met behulp van het Debye model voor enkelvoudige 
relaxatie gekoppeld aan een model dat de voortplanting van TDR golven beschrijft. 
De tweede methode is ook wel bekend als frequentiedomein analyse. Een drainage
experiment liet zien dat de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid van beide 
analyses vergelijkbaar zijn, ondanks dat de acquisitie van de TDR metingen en de 
analyse parameters geoptimaliseerd waren voor de looptijdanalyse. Frequentie
domein analyse is een veelbelovend en objectief analyse algoritme omdat deze 
analyse semi-theoretisch is onderbouwd en geen subjectieve analyse parameters 
heeft. Een nadeel van de frequentiedomein analyse is dat de vier Debye model
parameters alleen gelijktijdig geïnterpreteerd kunnen worden als de permittiviteit 
van de bodem dispersief is in de frequentiebandbreedte van TDR. Dit werd 
geïllustreerd door middel van inverse modellering met een frequentie 
onafhankelijke permittiviteit. Ook deze vereenvoudigde analyse gaf nauwkeurige en 
reproduceerbare resultaten voor de zandige bodem die in dit hoofdstuk gebruikt 
werd. 

In hoofdstuk 3 wordt de nauwkeurigheid van drie frequentiedomein analyse 
scenario's voor het bepalen van de frequentie afhankelijke permittiviteit vergeleken 
met behulp van het 'Shuffled Complex Evolution Metropolis' algoritme 
(SCEM-UA). De drie scenario's zijn: 1) analyse van TDR golfvormen in het 
tijddomein, 2) analyse van TDR golfvormen na conversie naar het 
frequentiedomein en 3) analyse van netwerk analyzer (NWA) metingen in het 
frequentiedomein. Een analyse van artificiële metingen met toegevoegde 
instrumentele ruis liet zien dat de analyse van NWA metingen in het 
frequentiedomein de hoogste nauwkeurigheid heeft. Het bleek ook dat de analyse 
van T D R metingen in het tijddomein nauwkeuriger is dan de analyse in het 
frequentiedomein. De analyse van echte NWA metingen liet zien dat nauwkeurige 
schattingen van de Debye parameters verkregen kunnen worden met het 
SCEM-UA algoritme, ook als de werkelijke waarde van een Debye parameter 
buiten de frequentiebandbreedte van TDR valt. Uit de NWA metingen bleek echter 
ook dat de resultaten van de frequentiedomein analyse gevoelig zijn voor 
modelfouten. Deze modelfouten zijn groter voor 3-poots TDR sensoren dan voor 
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7-poots sensoren. Het SCEM-UA algoritme levert een waardevolle bijdrage aan de 
frequentiedomein analyse. Eerder gevonden problemen met parameter identificatie 
en de initialisatie van de optimalisatie worden vermeden met dit algoritme. 
Bovendien kunnen de betrouwbaarheidsintervallen van het SCEM-UA algoritme 
gebruikt worden om goed geïdentificeerde van betekenislo2e Debye parameters te 
onderscheiden. Dit biedt een oplossing voor een van de problemen die in 
hoofdstuk 2 werd besproken. 

In hoofdstuk 4 worden twee benaderingen voor het verbeteren van de 
nauwkeurigheid van bulkgeleidbaarheidsmetingen met 3-poots TDR sensoren 
vergeleken. De eerste benadering is gebaseerd op directe metingen van kabel- en 
sensoreigenschappen en de tweede benadering is gebaseerd op de arbeidsintensieve 
kalibratie van het TDR systeem (inclusief verschillende kabellengtes) in zout-
oplossingen met verschillende geleidbaarheid. Kalibratie blijkt de meest 
nauwkeurige geleidbaarheidsmetingen op te leveren voor 3-poots sensoren. Direct 
gemeten kabel- en sensoreigenschappen wijken af van de gekalibreerde (optimale) 
waarden en daarom zijn deze directe metingen niet aan te raden om de arbeids
intensieve kalibratie te vermijden. In plaats hiervan kan de kalibratieduur verkort 
worden door de kalibratie te beperken tot twee welgekozen combinaties van 
kabellengte en geleidbaarheid van de zoutoplossing. 

In hoofdstuk 5 wordt de nauwkeurigheid van het meten van het 
bodemwatergehalte met de 'ground wave' van de GPR bepaald. Het watergehalte 
van 5x2x0.1 meter plots uitgezet op verschillende bodems werd bepaald met 
gravimetrie, TDR metingen en GPR metingen met enkelvoudige en meervoudige 
antenne-afstanden. Om het verschil in meetvolume tussen de methoden te 
compenseren werden 15 TDR metingen en 10 gravimetrische bepalingen van het 
bodemwatergehalte geaggregeerd tot het volume van de 5x2x0.1 meter plots. Om 
praktische redenen is er aangenomen dat dit volume gelijk is aan het meetvolume 
van de GPR-metingen. De kalibratie tussen permittiviteit en bodemwatergehalte 
bleek hetzelfde te zijn voor TDR en GPR nadat het verschil in meetvolume was 
gecompenseerd. Beschikbare TDR kalibraties kunnen daarom gebruikt worden 
voor GPR. De nauwkeurigheid van watergehaltemetingen met behulp van GPR-
metingen met meervoudige antenne-afstanden is gelijk aan de nauwkeurigheid van 
TDR. Watergehaltemetingen gebaseerd op een vaste antenne-afstand zijn iets 
minder nauwkeurig. GPR is geschikt voor watergehaltemetingen van bodems met 
een textuur die varieert van zand tot zware zavel. GPR is minder geschikt voor 
bodems met een zwaardere textuur omdat de hoge bulkgeleidbaarheid van deze 
bodems in het algemeen zorgt voor een sterke demping van de 'ground wave'. De 
overeenkomst tussen metingen van het bodemwatergehalte met 225 MHz 
radarantenna's, 450 MHz radarantenna's en TDR metingen met een 0.10 meter 
lange TDR sensor suggereert dat de meetdiepte van de 'ground wave' beperkt is tot 
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de bovenste centimeters van de bodem en dat de meetdiepte relatief onafhankelijk 
is van de radarfrequentie. Hier moet echter bij gezegd worden dat de variatie van 
het watergehalte met de diepte niet gemeten is. 

Hoofdstuk 6 richt zich op twee belangrijke voorwaarden voor nauwkeurige en 
reproduceerbare metingen van het watergehalte met de 'ground wave' van de GPR. 
De eerste voorwaarde is dat de extra apparatuur die nodig is voor het meten van 
het watergehalte (sleden, odometer en 3-wielsscooter) niet te sterk interfereert met 
de radarmetingen. Uit de metingen blijkt dat de extra apparatuur zorgde voor 
1) een afname van de amplitude van de 'ground wave', 2) veranderingen in de 
golfvorm van zowel de 'air wave' als de 'ground wave' en 3) verstoring van de 'air 
wave'. De kwaliteit van de radarmetingen met de extra apparatuur is echter 
afdoende voor een nauwkeurige bepaling van de aankomsttijden van de 'air wave' 
en de 'ground wave'. De tweede voorwaarde is dat het mogelijk moet zijn om de 
permittiviteit van de bodem te berekenen uit de aankomsttijden van de 'air wave' en 
de 'ground wave' gemeten met een vaste antenne-afstand. Sperl (1999) vond echter 
dat er een significant verschil kan zijn tussen de geschatte aankomsttijden van beide 
golven op antenne-afstand nul. Uit de metingen blijkt dat er inderdaad een 
gemiddeld tijdsverschil van 0.5231 ns is met een grote standaarddeviatie. Een 
gevoeligheidsanalyse van dit tijdsverschil als een functie van positionele 
onzekerheid, onzekerheid in het bepalen van de aankomsttijden en ruimtelijke 
heterogeniteit van het watergehalte in het meetvolume van de GPR liet zien dat de 
grote standaarddeviatie van het tijdsverschil verklaard kan worden met deze 
factoren. Het gemiddelde tijdsverschil kan niet verklaard worden. Een correctie 
voor dit tijdsverschil zou de nauwkeurigheid van het meten van watergehalte met 
GPR verbeteren. Het is echter wel zo dat de grote standaarddeviatie van het 
tijdsverschil het moeilijk maakt om de benodigde correctiefactor nauwkeurig te 
schatten. 

In hoofdstuk 7 en 8 worden de resultaten van een veldexperiment gepresenteerd 
waarin een heterogeen patroon in watergehalte werd gecreëerd door middel van 
irrigatie. Het doel van dit experiment was om de mogelijkheden van GPR voor het 
meten van ruimtelijke variatie in watergehalte vast te stellen. In hoofdstuk 7 
worden de mogelijkheden van GPR om de ruimtelijke variatie in watergehalte van 
een 3600 m2 groot veld te meten in detail besproken. Ter vergelijking werd de 
ruimtelijke variatie in watergehalte ook gemeten met TDR. GPR blijkt geschikt te 
zijn voor het meten van ruimtelijke variatie in watergehalte zoals beschreven in het 
semivariogram. Het grotere meetvolume van de GPR middelt kleinschalige variatie 
(<1.5 m) en resulteert daarom in een lage 'nugget' variantie. Het grote aantal 
gemakkelijk verkregen radarmetingen resulteert ook in een goed gedefinieerd 
experimenteel variogram. Dit in tegenstelling tot het variogram voor TDR dat veel 
ruis vertoonde. Een poging om met behulp van de regularisatietheorie het verschil 
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in meetvolume tussen GPR en TDR te overbruggen mislukte. Mogelijke 
verklaringen voor het mislukken zijn: 1) de ruis in het experimentele variogram van 
TDR gecombineerd met de gevoeligheid van de regularisatie voor een keuze van de 
'nugget' variantie en 2) de onzekere meetdiepte van de 'ground wave'. 
Geïnterpoleerde kaarten van bodemwatergehalte laten zien dat GPR beter geschikt 
is dan TDR voor het karteren van grenzen tussen eenheden met een verschillend 
watergehalte. Dit komt door het grotere aantal metingen dat GPR in een gegeven 
tijdspanne kan meten. Kleinschalige patronen in watergehalte (1-5 meter) worden 
zowel door GPR als TDR niet nauwkeurig gekarteerd. Het is echter wel zo dat de 
kans om kleinschalige patronen te meten groter is voor GPR omdat de 
meetdichtheid met deze methode groter is. 

In hoofdstuk 8 worden de kwaliteiten van GPR en TDR voor het vaststellen 
van de temporele ontwikkeling van ruimtelijke variatie in watergehalte vergeleken. 
De ruimtelijke variatie van het bodemwatergehalte werd in een periode van 30 
dagen 18 keer gemeten met GPR en TDR. In deze periode werd het irrigatie
experiment tweemaal uitgevoerd. De temporele ontwikkeling van het ruimtelijke 
patroon werd bestudeerd door middel van het variogram en geïnterpoleerde 
kaarten van het watergehalte. Betrouwbaarheidsintervallen van het experimentele 
variogram en de daarop gefitte modelparameters werden berekend met een zgn. 
jackknife procedure en een eerste orde benadering van de onzekerheid in 
modelparameters. De betrouwbaarheidsintervallen van de GPR variogrammen zijn 
veel kleiner dan de intervallen van de TDR variogrammen. Dit kwam weer door 
het grote aantal radarmetingen. De onzekerheid in de gefitte modelparameters is 
ook veel lager voor GPR dan voor TDR. De temporele ontwikkeling van de 
ruimtelijke variatie in watergehalte gemeten met GPR is daarom gemakkelijker te 
interpreteren. De geïnterpoleerde kaarten van de toename van het watergehalte 
door irrigatie zijn ook nauwkeuriger en reproduceerbaarder voor GPR. 

In de synthese (hoofdstuk 9) wordt tenslotte de mogelijkheid van een 
combinatie van GPR en TDR metingen besproken. Zo'n combinatie zou moeten 
leiden tot een verbeterde beschrijving en een beter begrip van de ruimtelijke en 
temporele variatie van bodemwatergehalte. Er worden twee methoden besproken: 
ruimte-tijd geostatistiek en data assimilatie. Het succes van deze methoden zal 
afhangen van de kwaliteit van de metingen. Het is daarom van essentieel belang dat 
er ook in de toekomst nauwkeurige technieken voor het meten van het 
bodemwatergehalte ontwikkeld en getest zullen worden. De bepaling van 
nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en haalbaarheid van het meten van 
watergehalte met GPR en TDR, die gepresenteerd werd in dit proefschrift, draagt 
bij aan dit belangrijke onderzoeksgebied. 
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