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1. GEBRUIK IN GIS

1.1 WMS link verkrijgen en gebruiken in GIS

Stap 1: zoek het gewenste beeld in de lijst  te selecteren

Stap 2: klik op de knop WMS

Stap 3: een venster verschijnt met daarin de WMS link
Kopieer deze link naar het klembord.
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Stap 4: Maak een WMS aan in uw GIS
Dit is een voorbeeld in het populaire Qgis.

Stap 5: Het venster voor WMS opent zich
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Stap 6: Maak een nieuwe WMS verbinding aan
Geef het een naam, bv

En kopieer de WMS link op de juiste plek, druk op OK
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Stap 7: Bekijk het beeld in Qgis

1.2 JP2 beeld downloaden en gebruiken in GIS

Met een login kunt u ook een ZIP van hetzelfde beeld downloaden met de 4bands 12bit data.
Stap 1: Klik op de link 6m multispectraal downloaden

Stap 2: Login

Stap 3: selecteer het beeld en download
Klik op het beeld en sla de ZIP file op uw systeem, pak de zipfile uit.
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Stap 4: Sleep de JP2 file in uw GIS
In dit voorbeeld wordt het beeld in Qgis geladen:
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Stap 5: Toon Kleurinfrarood
Open de eigenschappen van dit beeld en verander de bandcombinatie in 4, 1, 2. De contrast
enhancement kan ook nog toegepast worden. Druk op OK
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Stap 6: Bekijk het beeld in Qgis
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1.3 Metadata bekijken

De TXT file bevat de metadata:
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2. VERWERKING SPOT 6 EN 7 DATA

De data worden door NEO georthorectificeerd en geometrisch gecorrigeerd (naar NLRD) met
behulp van een uitgebreide paspuntenbibliotheek. De radiometrie van de gedownloade beelden
wordt daarbij intact gehouden. De data worden verwerkt tot:

 3 bands RGB bestanden die handmatig visueel verbeterd worden in 8bit ECW format
(grondstof voor visualisatie en WMS)

 4-bands 12-bits JP2 bestanden (grondstof voor verdere verwerking) met een pixelgrootte
van 6*6 meter op de grond.

In principe worden alle aangeboden beelden verwerkt, tenzij de bewolking meer dan 95% bedraagt
(normaliter levert Airbus geen beelden met bewolkingspercentages boven de 70%).
De metadata van het beeldmateriaal wordt geleverd bij de 4bands 6*6 meter data. Deze is
gebaseerd op de data aangeleverd door Airbus Defence and Space plus toegevoegde parameters
van NEO.
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3. NAAMGEVING

De beelden worden gedownload van Datadoors, de gedownloade beelden zijn direct te linken naar
de verwerkte beelden door middel van de naamgeving.

Origineel gedownload beeld
AirbusDSGEOCO15-044_SO15003091-53-
01_DS_SPOT6_201504211011260_FR1_FR1_FR1_FR1_E004N52_01790.zip

WMS
S6_ORTHO_053-01_2015.04.21_RD_8bit_RGB_1.5m

ZIP
S6_ORTHO_053-01_2015.04.21_RD_12bit_BGRI_6m.zip die bevat het volgende:

S6_ORTHO_053-01_2015.04.21_RD_12bit_BGRI_6m.jp2
S6_ORTHO_053-01_2015.04.21_RD_12bit_BGRI_6m.txt
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4. OPNAMESCHEMA

Door Airbus Defence and Space worden de volgende opnames gemaakt. Dit gebeurd op basis van
‘best effort’. Het is geen garantie dat deze wordt opgenomen vanwege de kans op bewolking.

Resolutie (m) Maand # opnames per maand
1,5 / 6 maart 1

1,5 / 6 april 1

1,5 / 6 mei 2

1,5 / 6 juni 2

1,5 / 6 juli 1

1,5 / 6 augustus 1

1,5 / 6 september 1

1,5 / 6 oktober 1

1,5 / 6 November /

December

1

1,5 / 6 Januari /

Februari

1

Totaal 12

Een typische fotobedekking is te zien in de volgende figuur waarin de footprints van de
satellietfoto’s worden getoond met de zandkaart van Nederland.

Bedekking Spot6 en Spot7 opnames van januari tot april 2015
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5. ACHTERGRONDINFORMATIE

Er is een suboptimale beeldkwaliteit van de SPOT6/7 beelden op 1,5 meter resolutie,
gekarakteriseerd met de term ‘pointillisme’. Daarmee wordt gedoeld op de spikkeligheid in de
beelden die ontstaat. Airbus erkent dat de 1,5meter beelden een spikkeligheid hebben. Dit komt
door het productieproces van deze beelden:
1. Panchromatische opname van 2,2 meter resolutie, wanneer de satellite loodrecht naar de
aarde kijkt (nadir hoek).
2. Multi-spectrale opname van 8,8 resolutie, wanneer de satellite loodrecht naar de aarde
kijkt (nadir hoek).
3. Toepassing van een TFM contrast filter op de Panchromatische opname om het beeld op te
scherpen
4. Resampling van beelden: 1,5 meter voor Panchromatisch en 6 meter voor Multi-spectraal

Zie een voorbeeld van een 1,5 meter Kleurinfraroodopname. Dit doet effect doet zich ook voor in
de natuurlijke kleurenopname:
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NEO is hierover met Airbus in gesprek geweest. Airbus heeft zelf ook een 1,5 meter beeld gemaakt
en komt tot dezelfde spikkeligheid. Zowel Airbus als NEO maken een vergelijkbaar product. Indien
het effect zich versterkt zal NEO NSO hieromtrent informeren.

NEO

Airbus


