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Air Bah Monitoringnya dari Antariksa
Manajemen  air “hampir-masa-yang-nyata”.

Banjir  dampaknya,  yang terkenal  karena  adalah fatal untuk banyak
daerah di dunia,   bisa sangat dikurungkan dengan  menggunakan suatu
Spatial Decision Support System (SDSS), yang menganalisa gambaran
dari antariksa yang  multitemporal dan hampir-masa-yang-nyata untuk
dukungan manajemen  (decision support).   

•  Setiap tahun banyak orang wafat dan
banyak modal hilang karena banjir yang
besar di Asia Selatan. Kekuatan alam
yang memusnahkan dimerangi pembuat
kebijakan pemerintah semua tingkat.
Tetapi biasanya sangat sulit memperoleh
gambar optis dari perkembangan banjir
cepat dari  daerah  tertentu itu.

• Gambaran radar dari antariksa diproses
dan dimasukkan ke dalam suatu SDSS
hampir-masa-yang-nyata akan memampu-
kan suatu analysis keadaan banjir dari-
hari-ke-hari.  

• “GPS-compatibility” menjamin kenda-
lian geografis yang langsung di lapangan
kerja.

• Kebanjiran “floodplains” dari sungai
besar merupakan faktor penting yang
menentukan potensi sumber alam antara
lain perumputan, perikanan dan
pengelolaan di ekosistem itu. Air bah
saatnya dan lama waktunya menentukan
keproduksian sistemnya.

Sungai Yang-tse-kiang, ke arah hilir dari kota
Wuhan, Cina, 27 Juli 1999. Daerah yang dibanjiri
(cat oranye), yang diresap air (abu-abu) yang
masih kering (biru) dijelaskan pendeteksian
perubahan. Gambar Radarsat scanner. Titik koor-
dinat jaraknya 50 kilo.

• Deteksi dan memonitor air bah di
bawah rumput bersemak-semak seperti
dijalankan     Geosat   International    dan

Dataran Waza-Logone, Kamerun, gambar
berwarna yang disusun radar. Gambar radar pada
Oktober cat biru, pada Nopember cat hijau dan
pada Desember cat merah.

Air bah daerah yang dari Oktober ke Desember
cat biru, dari Oktober ke Nopember biru muda,
hanya pada Oktober cat sian. Daerah tidak
dibanjiri bercat putih.

Partnernya, membuktikan  alternatif yang
berharga bagi pemeriksaan topografis
yang sering makan waktu, mahal, dan
kurang cermat di atas dataran yang luas
dan hampir tidak bisa dimasuki tempat
elevasi perbedaan kecilnya ada dampak
besarnya pada air yang merayap (creeping
water flow).
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