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Perairan Pesisir dan Alur Sungai Dimonitoran
dari Antariksa
Suatu instrumen yang menjaga bagi navigasi.

Perairan pesisir dan sungai yang dimonitor dari antariksa yang
multitemporal bisa mengamati perubahan dan perpindahan busung pasir
dan kendala yang dinamis sehingga dapat dipakai sebagai suatu dasar
kuduh bagi suatu Early Warning System (sistem pengawasan lebih dulu)
misalnya untuk perkapalan dan navigasinya.       

Di perairan pesisir, di estuari dan di
sungai besar  - navigasi, bagi transpor
atau perikanan,  dipusatkan. Sebagai
demikian perairan pesisir dan sungai
menyumbang  pendapatan nasional yang
cukup besar di banyak negara di seluruh
dunia. Transpor melalui air, walaupun
menarik ekonomis, sering masih ada
kemungkinan kerugian yang gawat karena
kandas.

Risiko navigasi pengancam khususnya di
daerah air yang dinamis, tempat dengan
erosi dan sedimentasi, gosong dan kendala
bentuknya dan  letaknya diubah radikal
dalam waktu singkat. Dalam keadaan ini
pemonitoran teratur  yang perlu.      

•  P e m o n i t o r a n  dari antariksa
menciptakan kemungkinan bagi peta
yang gambar pengolahannya real-time dan
kemudian prosedur yang cepat  dan  tidak
tersaingi untuk peta pelayaran dan  navi-
gasi sungai petanya memutakhirkannya.

•  Kekerapan pemonitoran – yang
pengurutkan dari satu kali per tiga bulan
sampai satu kali per tiga tahun, atau
kurang – harus didasarkan pada alur
pelayuran dinamikanya.

•    Peta yang satelit baik geo-referenced
dan geocoded serta bisa dibuatkan yang
cocok dengan setiap Geodetic Reference
Spheroid, peta proyeksinya dan  Grid
System yang lazim.

•  Keakuratan yang 10 meter menciptakan

kemungkinan GPS navigasi yang andal di
perairan pesisir .

Perairan pesisir dankal di negara Belanda dari
antariksa: berberapa alur (18) dan busung (19).   

• Peta-peta satelit dengan keakuratan
yang 2 (dua) meter atau lebih  bisa
dicapai. Dengan itu rambu-rambu yang
dapat dipercaya kemungkinan diciptakan
di alur.
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