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Elevasi Modelingnya Digital yang Paling Top 

Berkat teknik gambaran pengolahannya yang inovatif sekalipun
demikian operasional lengkap, gambaran satelit dimodeli ke dalam
Digital Elevation Models – DEM’s – dengan resolusi tinggi bagi
manajemen yang urban dan rural.

•   Modeling yang tiga dimensi data gambaran satelit, ataukah gambaran Synthetic
Aperture Radar (SAR) - seperti  RADARSAT, ERS – ataukah optis - seperti SPOT XS,
IKONOS – diolahan ke suatu taraf tinggi. Dengan cara begitu DEM’s dengan resolusi
(sangat) tinggi produksinya mungkin bagi banyak tujuan. Bagi penerapan yang urban
dan penggunaan sejenis yang berskala besar, suatu keakuratan yang 2 (dua) meter
atau  lebih bisa dicapai dalam tiga dimensi (x, y, z), artinya inklusif tinggi.

•  Digital Elevation Models (DEM’s),
yang menggambarkan permukaan bumi
bagiannya dan ukuran memvariasikannya
dari beratus-ratusan kilo ke bawah sam-
pai beberapa ratus meter, terkenal karena
digunakan dalam banyak bidang.
Pendeteksian perubahan (change detec-
tion) sering terlibat. Beberapa contoh:
   •  pertumbuhan urban dan pemukiman
   •  erosi pantai dan darat
   •  pipa konstruksinya ,  jaringan
   •  busung pasir sungai monitoringnya
   •  malapetaka, vulkanisme

•  DEM’s adalah geo-referenced dan
geocoded, serta GPS-compatible leng-
kap. Atas permintaan, DEM itu bisa
dibuat kompatibel dengan setiap
Geodetic Reference Spheroid yang lazim
– seperti WGS-84  – Proyeksi Petanya –
seperti transverse Mercator – dan grid
system - seperti UTM.

•   Dengan DEM kontur yang elevasi
petanya digital dimasukkan, serta ana-
glif dan penggambaran yang tiga
dimensi. nnn

Suatu kontur yang elevasi petanya tentang daerah
Gedeo, Etiopia, yang dibentukkan dari data
Radarsat. Garis kontur cat biru. Warna abu-abu
menandai ketinggian. Skala 1: 2 juta.

Suatu anaglif tentang daerah yang tersibut di atas:
gambar stereo yang penglihatan dengan lensa kaca
mata merah (di sebelah kiri) – hijau (kanan).

•   Suatu keakuratan yang 2 (dua)
meter atau lebih baik bisa dicapai kalau
gambaran satelit dengan resolusi yang
sangat tinggi digunakan, bagi
menyesuaikannya terhadap daerah datar
dan penggunaan yang ketepatan tinggi.

DEM penggambarannya tiga dimensi yang diohah-
an  dari data  SPOT dan LANDSAT.  Mongolia.
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