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LP_7 GIS 

Analiza raster. Interpolare 

Un raster constă într-o matrice de celule (sau pixeli) organizate în rânduri și coloane, iar fiecare celulă 
conține o valoare reprezentând informații, cum ar fi temperatura, altitudinea, clasele de utilizare a 
terenului etc. În această categorie se încadrează fotografiile digitale, imaginile satelitare, modelele digitale 
de elevație, hărțile scanate etc.  
 
Pasul 1 Afișarea modelului numeric al altitudinii terenului (MNAT) 
În ArcMap, afișați layerul raster MNAT.tif din folderul Analiza Raster care se află în 
D:\LICENTA\GIS_2016\specializarea\grupa\DateLP_GIS. 
Este un model al altitudinii terenului din partea sud-vestică a României. Afișați acest fișier cu paleta 
Elevation #1 (Click dreapta, Properties, Symbology, Color Ramp). 
Rezoluția spațială a acestui model este de 112.03 m. 
 
Pasul 2 Schimbarea dimensiunii pixelului/celulei 
Deschideți unealta Resample (Data management tools\Raster\Raster Processing sau căutați cu Search), 
inserați la input raster fișierul MNAT.tif, la output denumiți noul fișier mnat_50m.tif, iar la rezoluția 
spațială a noului  inserați 50. 
 
Pasul 3 Afișarea layerului cu clase de utilizare a terenului 
Afișați layerul utilizare_t.img. Rezoluția spațială este de 150m. Observați că există un mesaj de avertizare 
legat de sistemul de referință spațială.  
 
Pasul 4 Editarea sistemului de referință spațială 
Fișierele mnat și utilizare_t se potrivesc din punct de vedere spațial, dar cel de-al doilea nu are specificat 
sistemul de referință. In Catalog, la layerul utilizare_t.img, specificați Stereo70 la sistemul de referință 
spațială. 
 
Pasul 5 Schimbarea dimensiunii pixelului/celulei 
Modificați rezoluția spațială a layerului utilizare_t.img (cu funcția Resample), astfel încât să fie de 50m, la 
fel cu cea a layerului creat la pasul anterior, iar layerul nou creat îl numiți clase_teren.tif. 
 
Pasul 6 Reclasificarea altitudinii terenului în două clase (sub 500 m si peste 500 m) 
Utilizăm funcția Reclassify (Spatial Analyst) și la input raster inserăm mnat_50m.tif, la Reclassified field 
alegem Value, apoi la Classify alegem 2 clase, iar la Break values înlocuim prima valoare cu 500. La output 
raster denumim noul fișier mnat_reclass.tif. 
 
Pasul 7 Calcularea suprafeței celor două clase de altitudine 
În layerul mnat_reclass.tif realizăm un câmp nou suprafata (date de tip Double) și apoi click dreapta Field 
Calculator. Vom calcula suprafața unei clase ca fiind produsul dintre numărul pixelilor și suprafața unui 
pixel în km2. Având în vedere că rezoluția spațială este acum de 50m, suprafața unui pixel este de 2500 
m2, iar transformat înseamnă 0.0025 km2. Numărul de pixeli se regăsește în câmpul Count 
În fereastra de calcul inserăm formula [Count] * 0.0025km2. Si apoi Ok. 
  
Pasul 8 Generarea modelului altitudinii terenului prin interpolare din date punctuale cu funcția Topo to 
Raster 
Vizualizați în ArcMap fisierul peleaga.shp din DateLP_GIS/Interpolare. Punctele reprezintă valori 
altitudinale din M. Retezat (memorate în câmpul Z din baza de date) și vor fi interpolate cu funcția Topo to 
Raster din Spatial Analyst/Interpolation. Salvați rezultatul în același folder ca și datele de input și denumiți 
fișierul interpolare_peleaga.tif. Schimbați paleta de culori a rasterului generat în Elevation #1. 
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Pasul 9 Generarea modelului altitudinii terenului din date punctuale prin funcția Spline 
Vizualizați în ArcMap fișierul puncte_masloc.shp din folderul Interpolare. Datele de altitudine a terenului 
se regăsesc în câmpul z și au fost măsurate cu stație topografică pe arealul localității Mașloc. Utilizați 
funcția Spline din Spațial Analyst/Interpolation, la input inserați fișierul puncte_masloc.shp, la Z value field 
alegeți z, fișierul rezultat îl numiți altitudini_masloc.tif și îl salvați în folderul Interpolare, output cell size va 
fi 0.5, la Spline Type alegeți tension, celelalte rămân cu setările implicite. 
 
 
Pasul 10 Generarea modelului raster al grosimii stratului de zăpadă din puncte măsurate (funcția 
Kriging) 
Vizualizați în ArcMap fișierul hvsnow.shp din Homewood.mdb (folderul Interpolare). Datele de grosimi 
măsurate ale stratului de zăpadă se regăsesc în câmpul SNOWDEPTH. Fișierul rezultat îl numiți 
grosime_zapada.tif și îl salvați în folderul Interpolare. Schimbați paleta de culori a rasterului generat în 
nuanțe de la alb la albastru. 
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