GEOREFERENŢIEREA ÎN GLOBAL MAPPER
Student master Diana Gheorghe

1. Fişierul de
georeferenţiere
Spre exemplu dacǎ
harta este în format
*.jpg, fişierul de
georeferenţiere va fi
*.jgw, dacǎ harta este
în format *.tif,
fişierul de
georeferenţiere va fi
*.tfw.

Georeferenţierea este procesul prin care unei imagini (hartă, imagine satelitară
etc) i se atribuie anumite coordonate, astfel încât orice program GIS să poată poziţiona
corect imaginea, pe Glob.
După ce o imagine a fost georeferenţiată, informaţiile referitoare la poziţia sa pe
Glob sunt stocate într-un fişier de georeferenţiere (sau world file). Acesta însoţeşte
întotdeauna imaginea ale cărei coordonate le conţine, are aceeaşi denumire, însă
extensia conţine litera w (ce provine de la cuvântul world)1.
În tutorialul de faţă, georeferenţierea se va face în programul Global Mapper 11,
însă aceasta se poate realiza şi în versiuni mai vechi ale programului, ordinea
operaţiilor fiind aceeaşi, doar aspectul programului poate fi diferit.

F
Pasul 1. Se deschide programul
Global Mapper şi se aduce harta negeoreferenţiată.
i
Pasul 1.1. Se deschideşi Global Mapper (Fig. 1).
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Fişierul world este
un fişier text ce
conţine informaţii
referitoare la poziţia
geografică (pe Glob)
a unei hărţi raster.

Fig. 1
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Pasul 1.2. Se aduce harta negeoreferenţiată. Acest lucru se poate face prin 3 modalităţi: 1) File – Open Data
File(s)…; 2) Se apasă butonul Open Data File din bara de instrumente; 3) se apasă pe Open Your Own Data Files
din fereastra principală (Fig. 2).

Fig. 2
Pasul 1.3. Se va selecta harta negeoreferenţiată şi se dă Open (Fig. 2). Apoi se va deschide o fereastră de dialog,
unde ni se spune că programul nu a putut determina coordonatele imaginii şi suntem întrebaţi dacă vrem să
rectificăm manual imaginea sau dacă vrem ca programul să falsifice coordonatele doar pentru a permite vizualizarea
imaginii, ori dacă vrem să anulăm. Vom da YES – Manually rectify the image (Fig. 3).

Fig. 3
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După ce am parcurs pasul 1.3. ni se deschide o nouă fereastră (Image Rectifier), în care vom realiza
georeferenţierea (Fig. 4). Aceasta conţine trei alte ferestre: Entire Image, în stânga, unde este reprezentată
întreaga imagine de georeferenţiat; Zoomed View, la mijloc, unde este vizualizată harta mărită (din fereastra
precedentă) şi în care se va realiza georeferenţierea; şi Reference Images, în dreapta, unde sunt vizualizate
imaginile de referinţă (pentru georeferenţierea de tip image-to-image, care va fi explicată în finalul
tutorialului).

Fig. 4
Pasul 2. Georeferenţierea hărţii
2. Proiecţia hărţii
Informaţiile
referitoare la proiecţia
hărţii (inclusiv
datum-ul) sunt scrise
în afara cadrului
hărţii, jos, la mijloc,
în cazul hărţilor pe
suport de hârtie. În
cazul hărţilor în
format digital va
trebui să ştiţi în ce
proiecţie a fost
realizată harta
topografică.
În cazul de faţă, harta
este în proiecţie
Gauss Kruger, cu
datum S-42 România.

Pasul 2.1. În primul rând trebuie setată proiecţia în care a fost realizată harta 2, prin
accesarea butonului Select Projection, de la Ground Control Point, de sub fereastra
Zoomed View (Fig. 5). Se alege la Projection, din listă, proiecţia hărţii; zona, după
caz3, şi datum-ul4.
În cazul hărţii din tutorial, proiecţia este Gauss Kruger (cu zone de 6°), zona este
zona 5 (deoarece este la est de meridianul de 24°E) şi datum-ul este S-42 România.

ATENŢIE!! Întotdeauna o hartă trebuie georeferenţiată (şi digitizată) în proiecţia în care a
fost realizată, iar ulterior, se va transforma în altă proiecţie.
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3. Zona
Sunt anumite
proiecţii, printre care
Gauss Kruger şi
UTM, la care, pe
lângă datum, trebuie
setată şi zona. În
cazul proiecţiei
Gauss-Kruger,
teritoriul României
aparţine zonelor 4 (la
vest de meridianul de
24°E) şi 5 (la est de
meridianul de 24°E),
iar în cazul proiecţiei
UTM, teritoriul
României aparţine
zonelor 34 (la vest de
meridianul de 24°E)
şi 35 (la est de
meridianul de 24°E).
3. Datum-ul
Fiecare proiecţie în
parte, are un anumit
datum (sau sistem de
coordonate). În cazul
proiecţiei GaussKruger, datum-ul este
S-42 România, în
cazul proiecţiei UTM
datum-ul este
WGS84, în cazul
proiecţiei
Stereografice datumul este Dealul
Piscului, în cazul
proiecţiei Stereo70
(în care sunt realizate
cele mai multe şi cele
mai răspândite hărţi
1:25.000 cu teritoriul
României) este tot S42 România etc.

Fig. 5
Pasul 2.2. După ce am stabilit proiecţia, trebuie să alegem metoda de rectificare (de
georeferenţiere) de la Options – Rectification Method4 (Fig. 6). În cazul de faţă se
va alege metoda polinominală, cu 5 puncte de georeferenţiere.

Fig. 6

4. Metoda de
rectificare
Aceasta se referă la
numărul punctelor
care se digitizează
(pentru 2 puncte –
metoda liniară, pentru
4 puncte metoda
Affine etc). Cu cât
sunt mai multe puncte
georeferenţiate (cel
puţin 5), cu atât
erorile sunt mai mici.
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5. Coordonatele
hărţii
Coordonatele hărţii se
introduc ţinând cont
de proiecţia hărţii.
Astfel că, pentru
proiecţia UTM se
folosesc coordonatele
geografice (latitudine
şi longitudine, φ şi λ),
iar pentru proiecţia
Gauss-Kruger (cazul
de faţă) se foloseşte
caroiajul kilometric
(coordonate
rectangulare, X şi Y).

Pasul 2.3. În fereastra Image Rectification, sub fereastra Entire Image se află o
zonă (Ground Control Point Entry) în care se introduc coordonatele geografice5
(X/Easting/Lon şi Y/Northing/Lat) şi coordonatele pixelilor (Pixel X şi Pixel Y) (Fig.
7).
Se alege un colţ al hărţii şi se alege vizual un punct de intersecţie al caroiajului
kilometric, iar valorile corespunzătoare se trec la Ground Control Point Entry
(X/Easting/Lon şi Y/Northing/Lat)6, având grijă ca, atât la x, cât şi la y să adăugaţi
trei zerouri7.

6. Valorile
caroiajului
kilometric
Valorile caroiajului
kilometric sunt
trecute între cadrul
interior al hărţii şi cel
geografic şi conţin
patru cazul
teritoriului României)
sau cinci cifre.
ATENŢIE!!
Coordonatele
rectangulare x şi y
sunt invers decât cele
din sistemul
cartezian, adică y este
ordonata, iar x este
abscisă.

Fig. 7
Pasul 2.4. Se măreşte8 zona din hartă care conţine punctul de intersecţie ales la
pasul anterior (la nivel de pixel – cu cât mai mare este zoom-ul, cu atât erorile vor fi
mai mici) şi se marchează (prin click-stânga) punctul intersecţiei (Fig. 8).
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Fig. 8
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7. Transformare
unităţi de măsură
Valoarea caroiajului
kilometric este
exprimată în km, dar
unitatea de măsură în
cazul proiecţiei
Gauss-Kruger este
metrul şi, deci,
trebuie făcută
transformarea din km
în m, prin adăugarea
a trei zerouri.

Se poate observa acum că la Ground Control Point Entry, la Pixel x şi Pixel y au
apărut automat coordonatele pixelului9 marcat anterior10.
Pasul 2.5. După stabilirea coordonatelor pixelilor şi a valorilor caroiajului
kilometric se apasă butonul Add Point to List. Va apărea o nouă fereastră de dialog,
unde ni se cere să introducem numele punctului de control. OK (Fig. 9).

8. Zoom in şi out
Harta se măreşte
(zoom in) prin
apăsarea şi
menţinerea clickstânga şi trasarea unui
pătrat în zona de
interes în cadrul
ferestrei Zoomed
View; şi se
micşorează (zoom
out) prin apăsarea şi
menţinerea clickdreapta şi trasarea
unui pătrat în zona de
interes tot în cadrul
ferestrei Zoomed
View.

Fig. 9
Se repetă paşii 2.3. – 2.5. pentru toate punctele de control (acestea variază în funcţie
de metoda de rectificare aleasă, în cazul de faţă sunt 5 puncte). La sfârşit, media
erorilor nu trebuie să depăşească 0,7 (Fig. 10).

9. Coordonatele
pixelilor
Coordonatele
pixelilor din imaginea
de georeferenţiat sunt
în sistem cartezian.
10. Georeferenţierea
Practic,
georeferenţierea
constă în atribuirea
unor pixeli anumite
coordonate (care să
permită poziţionarea
punctului/pixelului pe
Glob). Apoi, prin
formule automate de
calcul, programul
determină
coordonatele tuturor
pixelilor din imagine.

Fig. 10
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Dacǎ aţi greşit un punct de control, acesta se poate corecta, dând dublu-click pe denumirea punctului greşit,
marcarea corectă a punctului de intersecţie a caroiajului kilometric (sau, eventual, corectarea valorilor caroiajului
kilometric), iar apoi, apăsând butonul Update Selected Point (Fig. 11).

Fig. 11
1. Dupǎ ce aţi dat Update Selected Point se observă că se schimbă atât poziţia punctului, cât şi coordonatele pixelului
(respectiv, valorile caroiajului kimoletric) (Fig. 12).

Fig. 4
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Pasul 3. Salvarea georeferenţierii
11. Salvarea
punctelor de control
Ulterior, aceste
puncte de control
salvate se pot accesa
prin deschiderea
ferestrei Image
Rectifier, File – Load
Control Points from
File…

După ce am georeferenţiat imaginea (harta), este indicat să salvăm georeferenţierea,
fie prin salvarea unui fişier care va conţine valorile şi coordonatele punctelor de
control (şi care poate fi folosit şi ulterior 11, eventual în cazul unei alte imagini, dar la
aceeaşi scară şi strict pe aceeaşi zonă), fie prin salvarea unui fişier de
georeferenţiere (world file), prin selectarea meniului File – Save Control Points to a
File… sau File – Save World File, şi se alege o locaţie, se va da o denumire
fişierului, eventual (pentru World File) se va alege un format din fereastra nouapărută. Apoi se dă OK (Fig. 13).

Fig. 13
După încheierea georeferenţierii se poate vedea jos, în partea dreaptă a ferestrei
principale a Global Mapper, scara, proiecţia, sistemul de coordonate, coordonatele
rectangulare (caroiajul kilometric) şi coordonatele geografice (Fig. 14).

Fig. 14
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Dacǎ vreţi să schimbaţi formatul imaginii/hărţii (spre exemplu harta este în format *.tif şi vreţi să fie in format
*.jpg), puteţi face acest lucru selectând meniul File – Export Raster and Elevation Data şi alegeţi formatul pe care
îl doriţi (Fig. 15).

Fig. 15
Se va deschide o nouă fereastră de dialog, de unde puteţi alege calitatea imaginii, dacă doriţi să exportaţi totodată şi
un fişier de georeferenţiere (este indicat să bifaţi această opţiune) şi/sau unul cu proiecţia, precum şi alte opţiuni
(Fig. 16). OK, apoi, într-o altă fereastră va trebui să alegeţi locaţia şi denumirea fişierului.

Fig. 16

9

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
GEOREFERENŢIEREA IMAGE-TO-IMAGE
Pasul 1. În cazul unei georeferenţieri image-to-image, mai întâi se aduce imaginea georeferenţiată în
programul Global Mapper şi apoi pe cea negeoreferenţiată, moment în care se va deschide fereastra Image
Rectifier. Acum, spre deosebire de metoda anterioară, se poate observa că imaginea georeferenţiată a
apărut în fereastra Reference Image din dreapta (Fig. 17).

Fig. 17
Pasul 2. Se va seta proiecţia, eventual zona şi datum-ul – ale imaginii negeoreferenţiate (butonul Select
projection – Fig. 5) şi se va alege metoda de rectificare (Options – Rectification Method – Fig. 6).
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Pasul 3. La această metodă nu se mai introduce de la tastatură valorile caroiajului kilometric, ci se aleg
puncte comune din cele două hărţi şi se marchează (click-stânga) punctul din harta georeferenţiată (din
fereastra Reference Image), apoi cel din harta negeoreferenţiată (din fereastra Zoomed View). Se poate
observa că acum, la Ground Control Point Entry, valorile apar automat (Fig. 18).

Fig. 18
Se apasă butonul Add Point to List şi se observă că apar automat toate valorile în fereastra Ground
Control Points (Fig. 19).

Fig. 19
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Se repetă acest pas pentru toate punctele necesare (în funcţie de metoda de rectificare aleasă), iar în final,
media erorilor nu trebuie să depăşească 0,7 (Fig. 20).

Fig. 20
Pasul 4. Se salvează punctele de control sau fişierul world, apoi se dă OK, apărând, în fereastra principală
a Global Mapper, imaginea acum georeferenţiată.
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