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Memetakan Timber Volume (volume kayu kehutanan)
dengan Teknik Gambar Satelit  -  bagi Industri Kertas dan
Menyatakan Kebakaran Hutan Risikonya.

•   Teknik itu unik yang sangat cermat bagi memetakan timber volume  di
daerah-daerah yang luas, untuk menilaikan hutan bagi manajer industri
kertas, dan membantu kebakaran hutan pencegahannya dan penang-
gulangannya.

•   Ini merupakan teknik operational bagi memetakan timber volume yang menghemat
biaya dan dipercaya yang tersedia bagi penentu umum dan bidang kehutanan, bidang
perencanaan lingkungan dan pedesaan manajernya. Gambaran optik dengan resolusi
tinggi – antara lain SPOT XS - dan gambaran radar – antara lain RADARSAT, ERS –
diprosesi, dipadui dan dibentuki, untuk memperoleh data digital yang menjadi kunci
dan relevan untuk sasaran. Peta-peta gambar diakhiri dari itu geo-referenced dan
geocoded serta GPS-compatible  lengkap. Peta-peta ini dapat dimasukkan ke dalam
setiap jenis sistem bagi manajemen informasi (GIS) modern.

• Kebakaran hutan ancaman yang
potensial bagi hutan di seluruh dunia.
Karena itu merancangan siasat untuk
pencegahan kebakaran diperlukan bagi
menjawab pertanyaan seperti: Hutan apa
itu? di mana? luasnya berapa?

•  Teknik penginderaan jauh yang puncak
betul-betul bisa mengalahkan pemerik-
saan lapangan yang tradisional dan  men-
jemukan – di daerah luas pada khusus-
nya. Prosedur prosesing dan modeling
gambaran mentransformasikan  gambar-
an itu (yang dipadui) ke digital elevation
models (DEM’s), ke peta jaringan komu-
nikasi dan kehutanan dan juga inven-
tarisasi pemakaian tanah, serta peta
timber volume yang canggih dan tepat.

•  Prosedur memetakan timber volume
didasarkan teknik gambar satelit yang
tersedia kami itu  adalah: operasional,
biaya-efisien, menghemat waktu, efektif
dan cermat.

•  Perubahan alam serta pengaruh
perbuatan manusia (man-made) dalam
permukaan bumi lapisan hutannya dicatat
dengan prosedur pemo-nitoran satelit
yang teratur.

• Peta-peta timber volume  kecermatan-
nya sangat tinggi – menyimpangan ku-
rang daripada 15% sampai 200 m3/ha;

kurang daripada 20% dari 200 ke 250
m3/ha.

Memetakan timber volume di Sarawak mem-
perlihatkan bawah penanganan penginderaan
jauh sangat consisten dengan hasil yang
didapat melalui cara yang tradisional.

•  Produk digital bisa dipertunjukkan
dalam setiap proyeksi peta yang lazim,
dan itu GPS-compatible lengkap. Peta
itu bisa dicocok antara dengan satu yang
lain serta dengan setiap pemeriksaan
lapangan yang GPS-located. Bencana
potensial bisa disimulasikan serta setiap
tindakan diambil hasilnya dinilai dalam
tepat waktu.
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