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EURO-MAPS jako wartościowy element SIP (Sopot)

Charakterystyka:
EURO-MAPS to jednolita radiometrycznie mozaika 
zobrazowań indyjskiego satelity IRS-P6 Resourcesat,       
w barwach rzeczywistych, opracowana dla obszaru całej 
Polski. Ortomozaikę opracowano na podstawie   
zortorektyfikowanych z wysoką dokładnością 
geometryczną oraz zmozaikowanych i zbalansowanych 
radiometrycznie zobrazowań satelitarnych rozdzieczości  5 
metrów. Dzięki temu produkt jest jednolity geometrycznie 
i radiometrycznie dla całej powierzchni Polski. Wysoka 
rozdzielczość oraz  wysoka  dokładność  przetworzenia  w 
połączeniu z cechą homogeniczności dla całego obszaru 
pokrycia czyni z tego zasobu wartościowe źródło danych 
dla opracowań w skalach mniejszych od 1: 20 000. 

Źródlo danych:

Pokrycie:   

Aktualność:

    

Rozdzielczość terenowa: 

Dokładność geometryczna:  

Układ współrzędnych:

   

Kompozycja barwna:

  

Standardowy format:

  

Komplementarne pokrycie: 

Min. pow. zamówienia: 

EURO-MAPS to innowacyjne narzędzie pozwalające 
napodejmowanie trafnych, opartych na wiedzy decyzji     
w wieludziedzinach gospodarki oraz administracji, gdzie 
istotny jest aspekt przestrzenny.

IRS-P6 Resoucesat 
(150 scen dla 99% pow.)

obszar Polski

2005/2006/2007 
(dla 99% pow.)

5 metrów

10-15 metrów

PUWG 1992 
(inne na żądanie)

barwy rzeczywiste 
(inne na żądanie)

IMG, GeoTIFF 
(inne na żądanie)

Niemcy, Austria, Szwajcaria, 
Włochy, Hiszpania, Portugalia 
(kolejne w opracowaniu)

400 km2
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Aktualność:
EURO-MAPS to dotychczas jedyna dostępna dla obszaru 

Polski mozaika zobrazowań satelitarnych o tak wysokich 

parametrach. Gwarantuje stałą, najlepszą możliwą 

aktualność dzięki sukcesywnemu zastępowaniu 

zastosowanych w mozaice zobrazowań najnowszymi 

dostępnymi scenami. 

Zastosowanie:
EURO-MAPS to pierwszy produkt na rynku pozwalający na 

spójne, szczegółowe  analizy  dla  dowolnie  dużych  

obszarów w granicach kraju. Pokrycie dla Polski stanowi 

część zasobu tworzonego  dla  Europy,  co  jest  istotne  

przy  realizacji projektów  transgranicznych.  Dotychczas,  

prócz  Polski,  mozaiki zrealizowano  dla obszaru kilku 

krajów Europy. Mozaika EURO-MAPS znajduje 

zastosowanie w wielu dziedzinach administracji, 

gospodarki i nauki:

     Rolnictwo

     Leśnictwo

     Ochrona środowiska

     Planowanie przestrzenne

     Planowanie inwestycji infrastrukturalnych

     Aktualizacja map topograficznych od skal 1: 20 000

     Planowanie sieci nadawczych 

     Wizualizacja 3D 

Ekonomiczne rozwiązanie:
Mozaika EURO-MAPS jest bezkonkurencyjna cenowo 

wobec innych źródeł danych satelitarnych. Spełnia 

wysokie wymagania przy jednocyfrowej cenie za kilometr 

kwadratowy, zmiennej w zaleźności od powierzchni 

zamówienia.

Aktualność danych:

2005

2006

2007
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Ortoobraz IRS-P6 (Zbiornik KGHM Rudna)

Mapa pokrycia terenu (Zalew Zegrzyński)

Misja:
IRS-P6 Resourcesat został umieszczony na orbicie 17 

października 2003 roku. Przenosi trzy skanery obrazujące: 

Linear Imaging Self Scanner (LISS) III i IV oraz Advanced 

Wide Field Scanner (AWiFS), różniące się rozdzielczością          

i zakresem spektralnym.  

Ortoobrazy:
Na podstawie zobrazowań IRS-P6 Resourcesat 

opracowano ortofotomapy o wymiarach terenowych 

70×70km. Materiał ten obejmuje cztery kanały spektralne 

skanera LISS-III:

              B2 zielony (G)

              B3 czerwony (R)

              B4 bliska podczerwień (NIR)

              B5 podczerwień krótkofalowa (SWIR)

oraz kanał niebieski (B), syntetyzowany na podstawie 

informacji istniejących kanałów. Obraz w każdym kanale 

został dodatkowo wyostrzony w procesie łączenia 

rozdzielczości z danymi ze skanera LISS-IV osiągając 

rozdzielczość 5m.

Zastosowania:
Dzięki  wysokiej  wartości  informacyjnej,  multispektralne   

ortofotomapy  IRS-P6  to  znakomite  źródło  danych  dla  

analiz  środowiskowych.  Jednym  z podstawowych 

produktów uzyskiwanych na drodze klasyfikacji 

zobrazowań jest mapa pokrycia terenu. Wykorzystanie 

zasobu ortofotomap IRS-P6 pozwala zachować 

homogeniczność mapy pod względem szczegółowości, 

dokładności geometrycznej oraz tematycznej dla dowolnie 

dużego obszaru opracowania w granicach kraju. 

IRS-P6
Resourcesat

3



GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.

ul. Smolna 38 lok. 5,
00-375 Warszawa

tel. (+48 22) 826 78 07,
fax (+48 22) 826 78 37 w. 116,

office@geosystems.com.pl,
www.geosystems.pl

Dalsze informacje i dystrybucja:
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