Georeferentierea foilor de harta topografice din Romania.
Cea mai importanta regula a acestei proceduri este ca georeferentierea foii de harta sa se faca in sistemul de
coordonate in care a fos tiparita harta. Acesta este motivul pentru care este necesar ca inainte de a incepe
georeferentierea sa ne documentam foarte exact cu privire la sistemul de coordonate al hartii.
Sistemele de coordonate care au stat la baza realizarii hartilor topografice din Romania sunt:
 Gauss Kruger
 Stereo 1930
 Stereo 1970
 UTM WGS 84
Informatii cu privire la sistemele de coordonate (mod de realiazre a nomenclaturii, scara hartilor topografice in
Romania, numar de foi de harta pentru ficare scara..... ) pot fi preluate de pe internet la adresa
http://earth.unibuc.ro/tutoriale/identificare-baza-cartografica ,
Georeferentierea se poate realiza tinand cont de minim patru puncte a caror coordonate sunt cunoscute. Aceste
puncte pot fi :
1. colturile de harta
2. intesectii ale liniilor de caroiaj
3. in situatia in care nu avem puncte de coordonate cunoscute putem sa facem georeferentierea
folosind un caroiaj al foilor de harta pe care putem sa il realizam noi cunoscind dimensiunea foii de
harta sau putem sa descarcam aceste carioaje de pe internet
( http://earth.unibuc.ro/download/caroiaje-gauss-kruger )
4. In situatia cand nu avem puncte de coordonate cunoscute putem sa folosim o alta harta sau mai
multe harti la scara diferita, ori o imagine satelitara sau un ortofotoplan. In aceasta situatie se cauta
puncte ce pot fi identificate pe ambele imagini (harta si ortofotoplan sau harta georeferentiata) si se
realizeaza georeferentierea pe baza acestora.
5. O alta modalitate de a georefrentia o plansa este prin puncte a caror coordonate sunt obtinute prin
masuratori GPS sau topografice. Aceiasi metoda este utilizata si in cazul in care pentru
georeferentiere se utilizeaza puncte de pe harta pentru care se cunosc coordonatele (ex: biserici,
puncte de triangulatie,...)

Pentru aceasta harta putem sa folosim pentru georeferentiere atat colturile foii de harta cat si intersectiile
liniilor de caroiaj.

O analiza a foii de harta ne spune ca aceasta harta este tiparita in 1961, scara 1:25000, realizata de Ministerul
Fortelor Armate ale RPR, Marele Stat Major, nomenclatorul foii de harta este L-35-50-A-c, sistem de
coordonate 1942. De aici deducem ca sistemul de coordonate utilizat este Gauss Kruger, datum
Pulkovo_1942 , Sferoid: Krasovsky_1940 in zona 5 Nord (L-35-50-A-c), sistem de cote Baltic. Adica in ArcGIS
vom alege ca sistem de proiectie:
Predefinited,
Projected Coordinate Systems,
Gauss Kruger,
Pulkovo 1942,
Pulkovo_1942_GK_Zone_5N
Daca nomenclatorul foii de harta ar fi fost L-34-32-D-c sistemul de coordonate utilizat ar fi fost
Pulkovo_1942_GK_Zone_4N.

A. In cazul in care folosim coordonatel colturilor de harta:
Cum citim Coordonatele:
latitudine: 46o 35' 00" = 46 35 00
longitudine: 24o 30' 00" = 24 30 00

Pasi georeferentiere:
1. Se deschide un proiect nouArcGIS
2. Se defineste sistemul de coordonate al proiectului ca fiind identic cu cel al hartii tiparite (scanata) in cazul
nostru Pulkovo_1942_GK_Zone_5N
Clik dreapta pe Layer, Properties

3. Pentru a fixa cele patru puncte cu coordonate cunoscute se activeaza comanda Go To XY. Fereastra Go To
XY ne permite sa introducem coordonatele in sistem de coordonate sferic (grade minute secunde). Programul
va pozitiona punctele transformandu-le in sistem de coordonate cartezian (X Y ). Aceste puncte le vom folosi
in georefrentierea hartii.

Se alege tipul de coordonate (Degres
Minutes Seconds)

4. Se introduc coordonatele primului
punct
Apasam butonul Ad Point si punctul va fi plasat
pe pagina de lucru . In cazul in care punctul nu
este vizibil putem sa apasam si butonul Zoom To
din fereastra Go To XY.

5. Se repeta operatia de la punctul 5 pentru toate cele 4 puncte.
6. Se adauga foaia de harta ce urmeaza a fi referentiata
7. Se activeaza ( in cazul in care nu este activa ) extensia Georeferencing. Fereastra Georeferencing va deveni
activa.

8. Se adauga foaia de harta ce urmeaza a fi referentiata
9. Se da comanda Fit To Display din fereastra Georeferencing meniul Georeferencing, pentru a muta foaia de
harta in aproprierea punctelor de coordonate cunoscute.

Harta este adusa in proximitatea punctelor obtinute anterior dar nu este inca in pozitia corecta. Pentru ca
harta sa fie corect referentiata punctele trebuie sa coincida cu colturile hartii.
10. Se trece la georefrentierea propriu sisa prin adaugarea de puncte de control. Se mareste coltul hartii in
care se doereste a se incepe adaugarea de puncte si cu ajutorul butonului Add Point

din bara de instrumente Georefrencing se da un clik pe coltul hartii si un al doilea clik pe punctul obtinut din
coordonate.

Harta se va deplasa coltul foii de harta suprapunandu-se
punctului cu coordonate cunoscute.
11. Se vizualizeaza harta in intregime cu ajutorul comenzilor de zoom. Se mareste arealul din vecinatatea celui
de al doile punct si se repeta operatiune de la punctul 10. Aceasta operatiune se repeta pentru toate cele trei
puncte ramase.
12. In final colturile hartii trebuie sa coincida cu punctele cu coordonate cunoscute.
De fiecare data va exista o mica diferenta ce poate fi cuantificata prin RMS. Punctele de control prin care s-a
facut georeferentierea se pot vizualiza in Link Table ce poate fi accesat prin butonul View Link Table din bara
de instrumente Georeferencing

13. Pentru ca georeferentierea sa se salveze se va da comanda Update Georeferencing din meniul
Georeferencing din bara de instrumente georeferencing.

14. Georeferentierea este gata

B. In cazul in care folosim coordonatele intersectiilor liilor de caroiaj:
Cum citim Coordonatele:
X : 5309 = 309000
Y : 5163 = 5163000
Pentru Coordonata X se renunta la cifra 5 de la 5309
deoarece ea se regaseste in definirea sistemului de
coordonate Pulkovo_1942_GK_Zone_5N. In plus se mai
adauga valorii ramase 309 inca trei de zero 000 adica
valoarea rezultata va fi 309000.
Pentru Coordonata Y valorii afisate 5163 i se adauga
trei de zero 000 adica valoarea rezultata va fi 5163000

Pasi georeferentiere:
1. Se deschide un proiect nouArcGIS
2. Se defineste sistemul de coordonate al proiectului ca fiind identic cu cel al hartii tiparite (scanata) in cazul
nostru Pulkovo_1942_GK_Zone_5N
Clik dreapta pe Layer, Properties

3. Se adauga foaia de harta ce urmeaza a fi referentiata
Apare o fereastra care ne intreaba daca dorim sa construiasca piramida rasterului (foii de harta). Raspundem
dand clik pe YES.
Exista posibilitatea ca dupa ce harta este incarcata sa apara o noua fereastra de mesaj care ne comunica
faptul ca nu este cunoscut sistemul de coordonate al hartii. Din nou raspundem apasand butonul YES.

4. Se activeaza ( in cazul in care nu este activa ) extensia Georeferencing. Fereastra Georeferencing va deveni
activa.

5. Se debifeaza comanda comanda Auto Adjust.

6. Se mareste un colt al foii de harta in asa fel incat sa putem sa vizualizam intersectia caroiajului si
coordonatele acesteia.
7. Adaugam un punct de control cu ajutoarul butonului Add Control Point
din bara de unelte
Georefrencing clik pauza clik pe punctul de intersectie al celor doua linii de caroiaj cu coordonate cunoscute.
8. Se deschide tabelul Link Table

.

9. In coloana X Map se inlocuieste valoare existenta in tabel cu coordonata X a punctului. In cazul de fata
309000.
In coloana Y Map se inlocuieste valoare existenta in tabel cu coordonata Y a punctului. In cazul de fata
5163000.

10. Se repeta operatiune pentru tpate cele trei puncte ramase.

11. se da comanda Update Display. Harta va fi pozitionata in spatiu motiv pentru care va dispare di pagina de
lucru. pentru a vedea din nou foaia de harta va trebui sa dam clik dreapta pe legenda hartii si sa dam
comanda Zoom to Layer

12. Harta va fi afisata cu cele partu puncte de control. Daca redeschidem Link Table putem sa controlam daca
valoarea reziduala corespunde. In cazul in care RMS -ul este prea mare va fi nevoie sa se faca mici ajustari
pentru fiecare punct sau pentru punctul in care se observa o valoare a RMS-ului prea mare. Daca valoarea
RMS convine se trece la pasul urmator.

13. Pentru ca georeferentierea sa se salveze se va da comanda Update Georeferencing din meniul
Georeferencing din bara de instrumente georeferencing.

14. Georeferentierea este gata

