Topograafilise kaardi georefereerimine | kasutades ArcMap 10.2 tarkvara
1. Ava ArcMap
2. Määra koordinaat süsteem
Tee nii: (parem klikk) Layers- Properties- Coordinate System- Projected Coordinate Systems-National GridsEurope-Estonia 1997 Estonia National Grid
Abiks: Trüki Coordinate System aknas otsingu lahtrisse Estonia 1997 (edasi Projected – National Grids- EuropeEstonia 1997 Estonia National Grid)
3. Lisa topograafiline kaart
Tee nii: Ava ArcCatalogi riba vajutades ArcCatalog ikoonile ArcMapi akna paremal äärel - Loo ühendus
kaustaga, kus asuvad andmed, mida lisada soovid - Tiri topograafiline kaart nimega kaart_N6mme_1935.tif
ArcMapi aknasse
Märkus(1): Avaneb aken küsimusega, kas soovid ehitada andme püramiide. Klikka YES.
Märkus(2): Saad hoiatuse, et Sinu poolt lisatud andmetel puudub ruumiline informatsioon (st. andmed pole seotud
ühegi koordinaat süsteemiga). Klikka OK.
4. Ava georefereerimise käsuriba
Tee nii: Customize- Toolbars- Georeferencing

Georefereerimine koordinaatide abil
5. Uuri informatisooni kaardi äärtel
Kaardi äärealas on välja toodud kaardi trükkimise aastaarv, mõõtkava, kaardi autor ja palju muud. Kõige tähtsamaks
informatsiooniks on kaardi koordinaadid. Näiteks selle kaardi ülemise parema nurga koordinaadid on 25o 0’(lon) ja
59o24’(lat).
5.1 Lisa punkt kaardi paremasse ülemisse nurka
Tee nii: 5.1.1. Georefereerimise ribalt vali esimine käsklus Add Control Points
5.1.2. Klikka kaardi paremal nurgal koordinaatide võrgustiku(lat/lon)joonte ristumisel
5.1.3. Tee vasak klikk ning seejärel parem ja vali Input DMS of Lon and Lat
5.1.4 Sisesta koordinaadid
Longitude: 25o 0’
Latitude: 59o24’
Märkus: kaardi tagasi toomiseks kaardiaknasse tee parem klikk sisukorras kaart_N6mme_1935 kihil ja vali Zoom to
Layer
5.2 Lisa punkt vasakusse alumisse nurka (vt. punkti 5.1)
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Abiks: Vasaku alumise ääre koordinaadid on (longitude) 24o36’ ja (latitude) 59o12’

Georefereerimine kasutades aluseks Maa-ameti WMS fotokaardi teenust
6. Lisa Maa-ameti WMS (juhendid Maa-ameti lehel)
Tee nii: ArcCatalog- GISservers- Add WMS Server - URL: http://kaart.maaamet.ee/wms/fotokaart? - Get Layers-OK
6.1 Seadista ekraan nii, et WMS ja topograafiline kaart oleks kõrvuti
Tee nii: 6.1.1. Lülita kaart_N6mme_1935 kaardi kiht ArcMap aknas välja
6.1.2. Georefereerimise käsuribalt vali Viewer

. Avaneb Viewer aken topograafilise kaardiga.

6.1.3. Vieweri aknas leia Reposition käsklus

ning vajuta sellele.

6.2. Leia Maa-ameti fotokaardilt sobivaid kontrollpunkte, mis on selgesti defineeritavad ka topograafilisel kaardil.
Abiks: Head kontrollpunktid on teede ristumised, majade nurgad, stabiilsed punktid/objektid
maapinnal(teemärgistus, äärekivid, majade nurgad, jne.). Ole ettevaatlik looduslike nähtustega nagu jõesuudmed
ja- säng, matkateed, jne. – need muutuvad ajas. Samuti kiputakse ümber ehitama suuremate teede ristumisi. Ka
punktid, mis ei asu otseselt maapinnal (majadekatused, postid, puuladvad) on ebatäpsed.
Kui oled defineerinud sobiva punkti:
6.2.1. Vali georefereerimise käsuribalt esimine käsklus Add Control Points
6.2.2. Seejärel klikka esmalt referents kaardil (Maa-ameti WMS ArcMap aknas) ning seejärel täpselt samal
asukohal georefereeritaval kaardil Viewer aknas (Nõmme topograafiline kaart)
6.3. Lisa veel kaks punkti
Abiks: Täpsemate tulemust nimel hajuta punktid üle kaardi laiali (näiteks igasse äärde üks ja keskele). Sealjuures
jägi, et punktid ei oleks reas.

Georefereerimise tulemuste salvestamine
7. Ava georefereerimise käsuribalt ripp-menüü klikates sõna Georeferencing peale
7.1. Klikka Update Georeferencing peale
Sinu georefereerimise tulemused on salvesatud ja topograafiline kaart on nüüd seotud vastava koordinaat
süsteemiga.
7.2. Analüüsi georefereerimise täpsust. Selleks lülita kaart_N6mme_1935 kihi ArcMap aknas jälle sisse.
7.2.1. Ava Effects käsuriba (Customize-Toolbars- Effects) ja vali Swipe tööriist.
Swipe tööriist võimaldab ülemist kaardikihti (kaart_N6mme_1935) aluskaardi peal edasi ja tagasi pühkida, et näha
selle joondumist aluskaardiga.
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