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Teledetecţia (Remote sensing) este tehnologia prin care caracteristicile obiectelor analizate se pot 
identifica, măsura şi analiza fără contact direct, ci de la distanţă. Teledetecţia este tehnologia de 
identificare a obiectelor şi de înţelegere a condiţiilor de mediu folosind unicitatea reflexiei şi a emisiei. 

Termenul de teledetecţie a fost folosit pentru prima dată în Statele Unite ale Americii în anii 
1960, în cadrul documentaţiilor Administraţiei Americane a Oceanelor (în prezent NOAA sau 
Administraţia Oceanelor şi a Atmosferei) şi cuprindea conceptele de fotogrametrie, fotointerpretare, 
foto-geologie etc. Începând cu primul satelit de observare terestră lansat în anul 1972, denumit Landsat-
1, teledetecţia a început să fie folosită pe scară din ce în ce mai largă. 

Teledetecţia nu este o ştiinţă şi nici o ramură a geografiei, dar oferă acesteia la nivelul aplicaţiilor 
fiecărei ramuri (geomorfologie, hidrologie, meteorologie, biogeografie, geografie umană etc.) o sursă 
de informaţii de mare valoare.  

Imaginile satelitare sunt foarte importante în analiza spaţiului geografic şi constituie surse 
importante de extragere a informaţiilor geografice stocate.  

Indiferent de natura aplicaţiilor, pasivă sau activă, teledetecţia foloseşte radiaţiile 
electromagnetice pentru a obţine imaginile corpurilor, de la altitudine, din avion, din satelit, balon, 
elicopter, deoarece în acest mod imaginea se poate utiliza în obţinerea de hărţi şi planuri, iar 
interpretarea obiectelor este optimă. 

Sursa cea mai obişnuită de date în teledetecţie este radiaţia electromagnetică reflectată sau emisă 
de diverse obiecte. Fiecare obiect emite radiaţii, indiferent de proprietăţile lui fizice, chimice şi 
biologice şi are o caracteristică unică de reflexie sau de emisie în anumite condiţii date de mediu 
(parametri fizici) sau de poluare. 

Radiaţia electromagnetică reprezintă o formă de manifestare a materiei, concretizată în emisi 
energetice, care pot fi detectate, măsurate şi chiar înregistrate, folosind diferite instrumente. 

Spectrul electromagnetic reprezintă gama de frecvenţe în care radiaţia electromagnetică (REM) 
poate să existe. Zonele în care lucrează senzorii satelitari sunt: porţiunea vizibilă a spectrului, infraroşu 
apropiat, infraroşu mediu, infraroşu termal (pentru senzorii pasivi) şi domeniul microundelor (pentru 
senzorii activi). 

Soarele emite radiaţie electromagnetică în toate benzile spectrale, de la lungimi de undă foarte 
mici (radiaţii gamma şi raze X) până la lungimi de undă de ordinul km (unde radio), lumina vizibilă 
atât de importantă pentru oameni, reprezentând doar o mică parte din acest spectru (0,4-0,7 µm). 

Atmosfera terestră modifică proprietăţile anumitor tipuri de radiaţie şi chiar absoarbe o parte din 
acestea – stratul de ozon absoarbe o mare parte din radiaţiile dăunătoare (printre care şi o parte din cele 
ultraviolete) care ar face viaţa imposibilă pe pământ. 
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Există 4 tipuri de fenomene care prezintă interes în teledetecţie şi anume: refracţia (dintr-un 
mediu în altul şi cu un alt unghi), reflexia totală (unghiul de incidenţă = cu unghiul de reflexie), 
difracţia (reflexie în mai multe unghiuri simultan) şi absorbţia (totală sau a anumitor lungimi de undă). 

Orice dispozitiv folosit pentru detectarea radiaţiei electromagnetice reflectate sau emise de un 
obiect se numeşte „tele-senzor” sau „senzor”, cum sunt de exemplu: aparatele de fotografiat, camerele 
video, scanarele etc.  

După sursa de energie senzorii pot fi: pasivi – care utilizează energia obiectului (provenită în 
principal de la soare) cum ar fi: radiometrele, sistemele fotografice, scannerele, spectometrele şi activi – 
care emit energie ce este reflectată de obiectul ţintă şi captată de senzor cum ar fi: radarele şi sistemele 
lidar (pe bază de laser). 

Analizând separat părţile spectrului electromagnetic imaginile digitale color sunt alcătuite din trei 
culori primare: roşu, verde şi albastru (Red, Green, Blue). Prin combinarea acestora în diferite proporţii 
se pot obţine toate culorile spectrului electromagnetic. 

Imaginea digitală multispectrală poate fi redată vizual prin alegerea a trei benzi spectrale şi 
atribuirea câte unei culori convenţionale dintre cele trei culori fundamentale (roşu, verde şi albastru). Se 
obţine astfel o combinaţie fals color compozit şi o multitudine de combinaţii. 

Majoritatea imaginilor digitale permit descompunerea fiecărei culori de bază în 256 de grade de 
intensitate (8 biţi), astfel o imagine care utilizează întreaga scară de intensitate (valori codificate de la 0 
la 255) are un contrast foarte bun având scara cromatică de la alb la negru şi culori bine reprezentate. 

Valorile numerice ale intensităţii fiecărei culori de bază (RGB) pot fi reprezentate grafic printr-o 
histogramă. Cu cât aceasta este mai restrânsă (numărul de valori specifice intensităţii fiecărei culori este 
mai mic) cu atât este mai scăzut contrastul imaginii şi cu cât contrastul este mai bun cu atât se pot 
distinge mai multe detalii. 

Îmbunătăţirea contrastului se aplică aproape întotdeauna imaginilor din teledetecţie deoarece 
senzorii satelitari sunt calibraţi să înregistreze condiţii de iluminare foarte diferite. 

Fotointerpretarea sau aerofotointerpretarea este folosită pentru a extrage informaţii din 
imaginile satelitare (realizate cu sisteme montate pe sateliţi de teledetecţie) sau fotografiile aeriene 
(numite şi aerofotograme). Iniţial aceasta era făcută manual prin suprapunerea fotografiilor cu hărţi 
existente, comparearea acestora şi sublinierea detaliilor cu ajutorul creioanelor colorate, dar odată cu 
apariţia imaginilor digitale metodele de interpretare au evoluat, s-au diversificat şi au devenit automate 
prin intermediul unor soft-uri specifice. 

Aerofotointerpretarea geografică realizează legătura dintre teledetecţie şi geografie, exploatează 
imaginile şi are ca rezultat informaţii noi cu localizare spaţială. Este aplicată în toate ramurile 
geografiei şi oferă un avantaj considerabil în colectarea rapidă a informaţiilor, localizarea exactă a 
obiectelor (ex. case, drumuri etc.), în actualizarea hărţilor şi a diferitelor date auxiliare, dar mai ales în 
cercetarea regiunilor întinse şi mai ales greu accesibile şi fragmentate (gheţari, creste alpine, păduri 
ecuatoriale, deşerturi, insule etc.). 

Fotogrammetria este un domeniu tehnic sau o metodă ce utilizează imaginile de teledetecţie în 
scopul elaborării de hărţi şi planuri topografice sau tematice, pe baza măsurătorilor precise ale 
obiectelor care apar în imagini şi a reprezentării precise a acestora, la scară, în format analogic (pe 
hârtie) sau în format digital (pe calculator). 
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Filtrarea imaginilor satelitare este o operaţie al cărei scop este îmbunătăţirea calităţii imaginii sau 
scoaterea în evidenţă a unor detalii.  

Principiul de bază al procesului de filtrare a imaginilor satelitare este modificarea valorii 
numerice a unui pixel din imagine în funcţie de  valoarea celorlaţi pixeli din imediata apropiere 
folosind diferite formule matematice. 

Spre exemplu utilizarea mediei aritmetice este specifică filtrelor de tip „smooth”, care reduc 
detaliile legate de separarea suprafeţelor (imaginea apare înceţoşată), filtrele de tip „edge detection” au 
ca scop exact opusul precedentului întărind limitele dintre suprafeţe. 

În vederea obţinerii unor rezultate corecte este necesar fie ca imaginile din benzile spectrale 
utilizate să fie aduse în scara imaginii uneia dintre benzi, proces numit registraţie şi apoi aducerea 
imaginii rezultate după prelucrare (cu datele extrase) în scara hărţii ce se realizează, fie aducerea tuturor 
imaginilor din benzile spectrale utilizate în scara hărţii ce se realizează, proces numit georeferenţiere. 

Georeferenţierea (ortorectificarea) imaginilor satelitare reprezintă procesul de punere a fiecărui 
element din imagine în coordonatele corespunzătoare sistemului de proiecţie utilizat, care este necesar 
datporită efectelor reliefului, a faptului că Pământul se roteşte în jurul axei sale când sunt realizate 
fotografiile şi imaginile satelitare şi datorită distorsiunilor cauzate de poziţionarea greşită a sateliţilor pe 
orbită sau a unghiului camerei de fotografiat. 

Acest procedeu presupune impunerea unei hărţi peste imagine asfel încât imaginea să reflecte cu 
acurateţe detaliile de la sol. Pentru îmbunătăţirea corecţiilor se utilizează puncte de control la sol de 
coordonate cunoscute (determinate topografic sau prin GPS). 

Ortorectificarea corectează deformările de relief în cazul proiecţiilor cantrale (cazul camerelor 
foto şi a scannerelor), procedeu necesar deoarece sateliţii şi camerele foto ale acestora sunt în poziţii 
oblice faţă de sol şi în cazul zonelor cu relief foarte înalt deoarece apar distorsiuni datorită diferenţelor 
de altitudine, caz în care este absolut importantă cunoaşterea altitudinii fiecărui pixel din imagine. 

Una dintre principalele metode de analiză a imaginilor satelitare se bazează pe gruparea obiectelor 
şi a caracteristicilor pe care le are peisajul în categorii distincte (clase) prin intermediul tehnicilor de 
clasificare supervizate şi/sau nesupervizate. 

Clasificarea imaginilor multispectrale obţinute prin metoda teledetecţiei este un proces destul de 
complex de prelucrare a conţinutului informaţional din imaginile satelitare, ce are drept scop 
simplificarea imaginilor multispectrale prin reducerea domeniului total al entităţilor spaţiale înregistrate 
în categorii mai restrânse de semnificaţie. 

Prin această clasificare se realizează imagini tematice în care fiecare pixel este asignat (atribuit) 
unei clase particulare de entităţi spaţiale (detalii topografice sau geografice) ce formează o temă 
(conţine entităţi spaţiale ale unei teme). 

Clasificarea imaginilor digitale multispectrale (extragerea detaliilor tematice) se face în două 
etape după cum urmează: identificarea clusterilor şi asocierea lor cu clase statistice, clusterele fiind 
grupuri de pixeli ce reprezintă detalii care au aceleaşi caracteristici din punct de vedere spectral şi 
clasificarea datelor din imaginile multispectrale obţinute într-un singur strat tematic. 

Pentru clasificarea imaginilor digitale se utilizează două metode de clasificare de bază şi anume: 
clasificarea supervizată sau recunoşaterea supervizată a tiparelor şi clasificarea nesupervizată sau 
analiza de clusteri (grupe de pixeli). 
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Modalităţi de obţinere a imaginilor de teledetecţie  
Imaginile de teledetecţie se obţin prin diferite mijloace care se constituie în principii, în tehnici 

speciale ce utilizează radiaţiile electromagnetice prin captarea, măsurarea şi înregistrarea lor, în scopul 
producerii de imagini. 

Cel mai vechi principiu este fotografierea aeriană sau aerofotografierea, ce a fost aproape un 
secol, singura modalitate de obţinere a imaginilor de teledetecţie. După anul 1960 sunt utilizate şi alte 
procedee, bazate pe senzori diferiţi ai camerei fotografice aeriene. 

Imaginile satelitare 

Misiunile celor opt sateliţi Landsat din anul 1972 şi până în prezent au produs o arhivă 
impresionantă de imagini satelitare cu o rezoluţie spectrală remarcabilă, care permite numersoase 
combinaţii şi diverse posibilităţi de analiză digitală cu ajutorul pachetelor software specializate. 

Site-urile oficiale de internet ale misiunii Landsat, manageriate de către USGS (United States 
Geological Survey) şi NASA-Goddard Space Flight Center (http://landsat.gsfc.nasa.gov), oferă mai 
multe informaţii cu privire la imaginile satelitare, de la istoric, caractersitici şi exemple de imagini şi 
aplicaţii, până la date necesare calibrării imaginilor (conversiei valorilor digitale de tip byte în cantităţi 
fizice de tipul radianţei, reflectanţei sau al temperaturii radiante etc.) (fig. 1). 

 

Fig. 1. Site-ul oficial al misiunii Landsat, manageriat de către USGS şi NASA-Goddard Space Flight Center 

Caracteristicile imaginilor satelitare şi aeriene 

Imaginile satelitare şi aeriene sunt reprezentări obiective şi instantanee ale realităţii terenului, 
raportate precis la repere spaţio-temporale, trăsătură ce le conferă proprietăţi diferite în raport cu harta 
sau planul şi le recomandă drept una dintre cele mai utile şi mai sigure surse de informaţii cu localizare 
spaţială sau informaţii geografice. Integrarea lor în diverse aplicaţii necesită cunoaşterea proprietăţilor 
lor, a avantajelor şi limitărilor ce rezultă din folosirea lor. 

http://landsat.gsfc.nasa.gov/
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Principalele caracteristici ale imaginilor sunt: scara (imagini la scară mare 1:50.000 cum sunt: 
fotogramele aeriene, imaginile satelitare de mare şi medie rezoluţie, imagini la scară medie între 
1:50.000 şi 1:500.000, de exemplu o parte a imaginilor satelitare de medie şi mică rezoluţie şi imagini 
la scară mică sub 1:500.000 cum sunt: imaginile de la sateliţii meteorologici geostaţionari), rezoluţia 
(rezoluţia spaţială, rezoluţia spectrală, reflectanţa, rezoluţia temporală etc.), signatura spectrală, 
strălucirea şi tonul de culoare, constrastul, capacitatea de detectare, acoperirea spaţială a imaginilor, 
proprietăţile geometrice, cheia de descifrare, legenda şi informaţiile auxiliare etc. 

Elemente de interpretare a imaginilor 

Interpretarea imaginilor constituie un ansamblu de metode, procedee, criterii ce au ca scop 
extragerea, pe bază de analiză calitativă şi cantitativă a informaţiilor despre obiectele din teren cuprinse 
în imagine. Interpretarea geografică a imaginilor realizează legăturile dintre domeniile teledetecţiei şi 
diferitele domenii ale ştiinţelor geografice. 

Orice element al mediului geografic poate constitui obiectul interpretării imaginilor (roci, păduri, 
relief, ape, aşezări umane, drumuri etc.), metodă care ne permite şi analiza zonelor greu accesibile. 

Criteriile de interpretare a imaginilor reprezintă caracteristici ale imaginii obiectelor pe baza 
cărora acestea pot fi identificate, localizate, descrise şi analizate. 

Aceste criterii se aplică selectiv pe cele mai diverse categorii de imagini în funcţie de proprietăţile 
obicetului (formă, culoare, umbră, mărime) şi mai ales în funcţie de caracteristicile imaginilor (scara, 
rezoluţia, signatura spectrală, geometria imaginii etc.). 

Descărcarea imaginilor 

Accesul la aceste date este posibil în mod gratuit prin intermediul unor portaluri de date 
geospaţiale specifice cum sunt: pagina Global Land Cover Facility (GLCF) şi portalul Earth Explorer, 
administrat de USGS. 

Decărcarea imaginilor LANDSAT TM şi ETM+ de pe site-ul Global Land Cover Facility (GLCF) 
dezvoltat de Universitatea din Maryland/SUA în colaborare cu NASA (http://glcf.umd.edu/) (fig. 2). 

Pentru interpretarea geografică a scenelor/subscenelor satelitare (scenă satelitară = înregistrarea 
aceleiaşi zone la anumite intervale de timp) LANDSAT TM şi ETM+ este important ca mai întâi să se 
realizeze identificarea în baza de date a regiunii care face ovbiectul cercetărilor. 

Astfel pentru identificarea regiunii dorite se poate folosi sistemul de localizare WRS-2 
(Worldwide Reference System)  în care fiecare scenă este codificată în funcţie de numărul orbitei 
satelitare (path) simbolizată cu p, respectiv în funcţie de numărul liniei, al rândului de scene orientate 
pe direcţia paralelelor (row). Fiecare scenă LANDSAT are un cod, de exemplu p183r028 (scena în care 
se încadrează localitatea Braşov), pe baza căruia poate fi identificată în cadrul hărţii Globului. 

Prin crearea unui cont de utilizator se pot descărca imagini sau seturi de date care nu sunt 
disponibile la prima vedere pe site. Pentru acest lucru există un ghid de căutare şi download a datelor la 
adresa  http://glcf.umd.edu/library/guide/datadownload.shtml 

De pe site-ul GLCF pot fi descărcate patru categorii de date şi produse după cum urmează: 
imagini Landsat, imagini ASTER, produse MODIS şi produse AVHRR. 

Poate fi activată doar o categorie de imagini de exemplu imaginile Landsat, care apar la nivel de 
acoperire spaţială prin apăsarea comenzii de actualizare a hărţii (update map). 

 

http://glcf.umd.edu/
http://glcf.umd.edu/library/guide/datadownload.shtml
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Fig. 2. Site-ul Global Land Cover Facility (GLCF) dezvoltat de Universitatea din Maryland şi NASA 

Harta poate fi vizualizată în diferite formate prin setarea din dreapta sus a ecranului, ceea ce vă 
ajută şi mai mult în cunoaşterea acoperirii spaţiale. 

Căutarea imaginilor se poate realiza în moduri diferite. Deasupra barei de instrumente ataşate 
hărţii, apar mai multe comenzi disponibile: tipul de imagine sau produs şi data, orbita-şirul din sistemul 
de nomenclatură WRS1 sau WRS2, coordonatele geografice ale colţurilor zonei căutate şi zona dorită 
delimitată cu ajutorul unui vector (puncte, poligon, linii). 

În partea de jos a hărţii apar mai multe opţiuni, dintre care cele mai importante sunt: data 
imaginilor de interes şi categoria de produs de teledetecţie ce semnifică de fapt gradul de procesare al 
imaginii căutate (imagini ortorectificate ori coînregistrate cu hărţi topografice sau L1G-L1T, imagini 
mozaicate de tip GLS sau GeoCover, imagini calibrate în reflectanţă, Surface reflectance etc.). Aceste 
proprietăţi le puteţi găsi în pagina GLCF la adresa http://glcf.umd.edu/data/landsat (fig. 3). 

Selectarea scenei dorite de pe hartă se realizează prin selectarea zonei căutate cu săgeata de 
selecţie din bara de comenzi ataşată hărţii de bază, iar alegerea imaginilor se poate face pentru mai 
mulţi senzori şi pentru o perioadă bine precizată. 

Previzualizarea şi descărcarea datelor este posibilă folosind un protocol de ftp (Fast Protocol 
Transfer), prin acţionarea comenzii din partea de jos a hărţii (preview and download), care ne oferă mai 
întâi o imagine micşorată a scenei (o combinaţie flascolor), precum şi datele de bază ale acesteia. 

Imaginea selectată se află stocată pe un server specializat, la o adresă ftp cu o cale (path) precizată 
la începutul listei de fişiere gata de descărcare. 

http://glcf.umd.edu/data/landsat


7 

 

 

Fig. 3. Proprietăţile imaginilor satelitare de pe site-ul Global Land Cover Facility (GLCF) 

Fiecare imagine Landsat are un număr diferit de benzi spectrale (şapte la Landsat TM şi opt la 
Landsat ETM+, cu banda termală la două nivele de intercepţie a radiaţiei), la care se adaugă un fişier de 
metadate (datele imaginii, utile mai ales calibrării acesteia în radianţă sau în reflectanţă), fişiere de 
previzualizare, fişiere de utilizare (credite) etc.  

Informaţia la nivel de bandă spectrală este arhivată (imagini în format tiff arhivate, cu extensia 
tiff.gz) şi necesită descărcarea individuală, dezarhivare şi apoi vizualizare în pachete software care 
operează cu imagini de teledetecţie şi care recunosc proiecţii cartografice (programe comerciale sau 
programe open source). 

O altă sursă de descărcare a imaginilor Landsat L1T este baza de date Earth Explorer – USGS 
(http://earthexplorer.usgs.gov), care oferă o paletă mai diversificată de imagini şi date geospaţiale decât 
baza de date Global Land Cover Facility (fig. 4). 

Principalul avantaj pe care ni-l oferă această bază de date este faptul că produsele oferite sunt 
accesibile gratuit în baza creării unui cont de utilizator cu nume şi parolă (login), iar în al doilea rând 
faptul că instrumentele de căutare sunt mai avansate. În plus o serie de imagini existente în arhivă pot fi 
pregătite la cererea utilizatorului, în mod gratuit atunci când status-ul acestora este de preview cu 
metadate (imaginea micşorată a scenei, folosită doar la previzualizare). 

Descărcarea imaginilor presupune parcurgerea mai multor etape. În primul rând trebuie precizată 
regiunea pentru care căutăm imaginea pe baza unei adrese (pentru teritoriul SUA), dar mai ales a 
numărului orbitei (path) şi al şirului (row) raportate la sistemul de referinţă al scenelor Landsat (WRS 1 
sau 2), la care se adaugă căutarea orientată către obiecte (features). Aceasta din urmă se limitează la 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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elementele stocate în baza de date (ex. vulcan, localitate, gheţar etc.) la care se va preciza denumirea 
geografică (aplicaţia este conectată la baza de date cu toponimele din aplicaţia Google Earth). 

 

Fig. 4. Pagina de acces a portalului Earth Explorer USGS (United States Geological Survey) 

Alegerea imaginii satelitare după momentul înregistrării (login la butonul dreapta sus) se poate 
realiza încă la accesarea portalului cu precizarea perioadei de timp acoperite de imagini (câmpurile din 
partea de jos, din stânga ecranului, data range) şi a coordonatelor (latitudinea şi longitudinea) unui 
punct situat în regiunea care ne interesează.  

În acest scop site-ul misiunilor Landsat de la USGS ne oferă un instrument util care permite 
conversia coordonatelor geografice în numărul orbitei şi al scenei Landsat căutate de către noi. 

De exemplu pentru analiza evoluţiei teritorială a Bucureştiului este importantă alegerea unor 
imagini care să cuprindă atât perioada socialistă (Landsat TM, între 1984 şi 1989), cât mai ales 
perioada exploziei imobiliare recente (Landsat TM, ETM+, între 2001, momentul retrocedărilor masive 
de terenuri sau imobile şi 2009, cu începutul perioadei de recesiune în Europa). 

Câmpurile „data range” din fereastra afişată oferă posibilitatea precizării lunilor anului dorite. 
Spre exemplu pentru analiza amintită ar fi utile imagini care să permită o cât mai bună vizualizare a 
construcţiilor şi a tramei stradale urbane, pe fondul unei vegetaţii în fenofazele incipiente sau către 
finalul sezonului (ex. martie sau octombrie). 

Continuarea căutării în arhiva de imagini Landsat este înlesnită de filtrarea după sezonul care a 
preluat imaginea, pas care presupune o reîntoarcere, în anumite cazuri la pagina proiectului Landsat 
(USGS sau NASA Goddard Space Flight Center), unde se află prezentarea senzorilor Landsat. 

Un alt aspect al căutării imaginilor îl constituie criteriile tehnice de selecţie a acestora (additional 
criteria, butonul de sub bara de tipuri de date), peste care se poate trece, dar în condiţii de căutare 
avansată se poate utiliza pentru a se preciza mai multe caracteristici. 
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Câmpurile în care aceastea pot fi precizate se află în stânga hărţii şi constau în completarea: ID-
ului din baza de date (dacă este cunoscut), a orbitei şi a şirului, acoperirii noroase în procente, al staţiei 
de sol (dacă imaginea nu a fost centralizată la EROS data center), nivelul de procesare şi momentul 
preluării (zi, noapte). 

Accesul la imaginile disponibile se face prin butonul rezultate (results), care conduce la afişarea 
în format mult diminuat, de previzualizare a tuturor scenelor Landsat care întrunesc condiţiile căutării 
în baza de date. Acestea apar în bara din stânga hărţii, pe care poate fi afişată şi acoperirea spaţială de 
detaliu a scenei satelitare (fig. 5). 

 

Fig. 5. Afişarea scenei satelitare Landsat TM p183r029 din data de 24.03.2011 în Earth Explorer USGS  

Mai multe butoane sunt disponibile pentru a selecta scena dorită şi pentru descărcarea acesteia în 
vederea procesării şi analizei. Pentru fişierul afişat vom observa că imaginile din stânga sunt falscolor 
şi au diferite grade de acoperire noroasă, iar harta din dreapta prezintă zona acoperită de scena satelitară 
dorită (footprint). 

Previzualizarea poate oferi şi o imaginea mărită a scenei căutate, pentru a se examina calitatea 
acesteia şi a se decide dacă va fi descărcată sau nu. În acest caz se poate acţiona butonul previzualizare 
(alăturat urmei de pas) care aduce în fereastra hărţii, varianta în format mărit a scenei satelitare 
selectate. Imaginea corespunde previzualizării din bara de la stânga hărţii. 

Afişarea metadatelor imaginii alese (următorul buton din dreapta previzualizării), care au o mare 
valoare pentru analiză, întrucât produsul imagine Landsat 1T nu are calibrarea radiometrică realizată (în 
vederea stocării în baza de date s-a efectuat numai restabilirea liniilor de scanare, înainte de trecerea la 
corecţiile de geometrie). Lista parametrilor poate fi obţinută pe display, dar poate fi descărcată şi odată 
cu arhiva ce include benzile şi datele imaginii.  

Descărcarea propriu-zisă (download) presupune ca utilizatorul să primească acordul 
administratorului bazei de date, după crearea unui cont şi logarea la portalul de date geospaţiale. 
Aceasta se face prin comanda login din bara dreapta sus (scris în albastru), după ce s-a completat un 
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formular cu datele utilizatorului. Prin acţionarea butonului download (săgeata verde verticală, în 
dreapta celui de metadate) se trece la afişarea posibilităţilor de descărcare. 

O problemă ar fi faptul că nu oricare dintre imaginile prezentate este pregătită pentru descărcare. 
Astfel se poate formula o cerere, prin acţionarea butonului în formă de coş de cumpărături ce apare în 
anumite cazuri în dreapta săgeţii verzi ce semnficiă posibilitatea de descărcare imediată a arhivei.  

Pentru a descărca imaginea cu toate benzile dorite se alege Level 1 Product, care reprezintă o 
arhivă cu imagini Geotiff ce pot fi procesate în soft-uri de analiză ca benzi spectrale separate sau ca 
fişier unitar (header cu extensia .hdr în soft-ul ENVI 3.4, de exemplu).  

În acest moment se poate trece la activarea opţiunii şi apoi la descărcarea propriu-zisă cu 
precizarea folderului în care va fi transferat fişierul. 

Google Earth Engine este un motor de căutare de la Google lansat în anul 2010 la summit-ul 
climatic de la Cancun. Acest motor de căutare este menit să ajute cercetătorii şi oamenii de ştiinţă să 
urmărească mai bine şi să analizeze mai uşor schimbările climatice şi nu numai (fig. 6). 

 

Fig. 6. Fereastra aplicaţiei Google Earth Engine 

Principiul de funcţionare este indexarea fotografiilor actuale sau mai vechi făcute cu ajutorul 
sateliţilor (imaginilor satelitare Landsat) şi a datelor despre acestea, permiţând astfel monitorizarea 
schimbărilor climatice de pe întreg globul pământesc. Cercetătorii vor putea analiza astfel datele 
obţinute în urma căutării prin intermediul platformei Google Cloud. 

Cu ajutorul lui Google Earth Engine Timelapse putem observa dinamica unor elemente şi 
fenomene geografice globale în perioada 1984-2012 cum ar fi: urbanizarea, extinderea căilor de 
comunicaţie, defrişările, retragerea unor gheţari, secarea lacului Aral, amenajarea lacurilor de 
acumulare, deşertificarea, evoluţia deltelor etc.  
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Astfel puteţi explora mai multe schimbări spectaculoase care au avut loc în perioada amintită pe 
suprafaţa Pământului http://world.time.com/timelapse/  

Cele mai importante schimbări s-au produs datorită: 
- exploatării resurselor naturale din Alberta (SUA); 
- retragerii gheţarilor Columbia şi Mendenhall ca efect al schimbărilor climatice; 
- urbanizării în cazul metropolelor: Shanghai, Dubai şi Las Vegas; 
- defrişării pădurii ecuatoriale amazoniene; 
- secării şi modificării caracteristicilor lacustre în cazul Lacului Urmia din Orientul Mijlociu. 
Această aplicaţie poate fi folosită şi pentru analiza evoluţiei elementelor şi fenomenelor 

geografice din ţara noastră. Iată mai jos câteva exemple: 
- restrângerea suprafeţelor forestiere în urma defrişărilor masive ce au avut loc în Munţii 

Maramureşului din judeţul Maramureş (fig. 7-8);  

 

Fig. 7-8. Defrişările masive din Munţii Maramureşului vizibile în cele două imagini din anul 1988 şi 2016 

- zona Braţului Sf. Gheorghe – Murighiol – Dunavăţu în care se pot observa următoarele 
schimbări: îndreptarea cursului braţului Dunării, prin săparea canalelor (tăierea meandrelor) pentru 
înlesnirea navigaţiei în zonă, avansarea terenurilor agricole din Beştepe până în zona joasă a deltei şi a 
complexului Razelm şi variaţia ca dimensiune şi formă a lacurilor şi a bălţilor din cuprinsul acestei 
zone a Deltei Dunării (fig. 9-10); 

 

Fig. 9-10. Schimbările de peisaj din zona Braţului Sf. Gheorghe – Murighiol – Dunavăţu în perioada 1984-2016 

- puternica antropizare şi urbanizare din zona Canal – Constanţa – Agigea. Analizând comparativ cele 
două imagini, cea din anul 1984 şi cea din anul 2016 se poate observa că: în anul 1984 a fost dat spre 
folosinţă Canalul şi că pe parcurs dispare aspectul său de şantier în totalitate, portul Constanţa s-a 
dezvoltat mult în suprafaţă pe parcursul celor 32 de ani, au apărut noi căi de comunicaţii în zonă, 
localităţile Cumpăna, Lazu şi Agigea s-au dezvoltat spaţial foarte mult şi unele terenuri agricole au fost 
scoase din circuitul agricol (fig. 11-12). 

http://world.time.com/timelapse/
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Fig. 10-11. Puternica antropizare şi urbanizare din zona Canal – Constanţa – Agigea în perioada 1984-2016 

LEOWorks (Learning Earth Observation Works) este o aplicaţie educaţională de manipulare şi 
analiză a imaginilor satelitare. Proiectul LeoWorks a fost susţinut de către Agenţia Spaţială Europeană 
(ESA), iniţial prin intermediul programului EDUSPACE, după care începând cu versiunea 4.0 de când 
a devenit open source a fost preluat de către Advanced Studies and Research Center. 

Aplicaţia este bazată pe Java şi este distribuită sub licenţă General Public License (GPL), iar 
utilizatorii ţintă sunt reprezentaţi de elevi şi de studenţi care doresc să se familiarizeze cu tehnici de 
procesare a datelor satelitare. 

Acest instrument software educaţional ne permite accesul la date satelitare şi afişarea imaginilor 
satelitare stocate în diverse tipuri de fişiere, analiza şi prelucrarea imaginilor satelitare, dar şi extragerea 
de informaţii ce pot fi ulterior exploatate în cadrul unui proiect GIS.  

Programul LEOworks poate selecta şi extrage automat sau semiautomat detaliile topografice ce ne 
interesează, detalii care sunt mai apoi utilizate pentru întocmirea arealului studiat. De exemplu cu 
ajutorul clasificării conţinutului informaţional al imaginilor multispectrale satelitare prin intermediul 
acestui program am putea selecta arealele forestiere dintr-un anumit areal de studiu. 

După instalarea şi lansarea programului LEOWorks se va deschide fereastra aplicaţiei, care 
conţine atât elementele specifice aplicaţiei, cât şi elementele specifice sistemului de operare Windows. 

Elementele ferestrei sunt reprezentate de: 
- bara de titlu cuprinde: denumirea programului, numele fişierului curent şi cele trei butoane 

consacrate din partea dreaptă (Minimize, Maximize/Restore şi Close); 
- bara de meniuri cu Meniurile: File, Edit, View, Image, Enhance, Filter, Multivariate Analysis şi 

Tools, care se prezintă ca un pachet de unelte utile unor operaţii speciale; 
- bara de unelte, care se regăseşte sub şirul meniurilor. 
Lansarea aplicaţiei se realizează în două modalităţi de accesare pentru fereastra de dialog (Open) 

şi anume: selectaţi meniul File → Open sau apăsaţi butonul Open din bara de instrumente (Toolbar). 
Utilizând fereastra de dialog specifică Windows puteţi alege fişierul dorit, iar dacă un fişier 

conţine mai multe benzi spectrale, se deschide o fereastră cu opţiuni pentru selectarea canalelor. Spre 
final prin validarea cu ajutorul butonului OK se deschide prezentând imaginea la rezoluţie reală, fiind 
posibilă din acest moment aplicarea funcţiilor de prelucrare specifice. 

Salvarea imaginilor se realizează prin accesarea opţiunii Save Image As din meniul File sau dând 
un simplu clic pe pictograma specifică din bara de unelte Toolbar. În fereastra de dialog Save Image As 

care se deschide se selectează formatul TIF pentru că este singurul format care păstrează informaţiile 
despre geocodarea imaginii. 
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Copierea, decuparea şi alipirea imaginilor 

Comenzile Cut şi Copy pot fi utilizate pentru a transfera imagini sau ferestre imagine deschise în 
LEOWorks către alte aplicaţii şi/sau inserarea/alipirea (Paste) selecţiilor ca imagini noi. 

Alegeţi meniul File → Open, iar în fereastra de dialog ce se va deschide selectaţi fişierul dorit şi 
apoi o imagine/bandă spectrală. Apăsaţi pe butonul de selecţie din bara de unelte, iar în fereastra 
apărută alegeţi unul dintre instrumente şi selectaţi zona de copiat/decupat. 

Selectaţi din meniul Edit funcţia Cut/Copy activaţi instrumentul Cut sau opţiunea Copy din bara 
de unelte, ceea ce va determina apariţia unei ferestre de dialog în care va trebui să optaţi pentru Copy 

Selection and Paste as New Image. Dacă selecţia va fi transferată într-un alt document (de exemplu, un 
document de editare text) va trebui să bifaţi Copy Selection to the System clipboard. 

Examinarea imaginii 

În meniul View alegeţi Image Information sau apăsaţi butonul specific din bara de unelte a 
ferestrei imagine. Pe ecran se va deschide fişa descriptivă a imaginii, structurată pe două categorii de 
informaţii: primul chenar prezintă detalii tehnice generale, cum ar fi numele, formatul, dimensiunea 
imaginii, numărul de benzi spectrale din care se compune imaginea, formatul digital al pixelului 
exprimat în octeţi (Byte). 

Tot cu ajutorul meniului View mai este posibilă şi consultarea valorilor tuturor pixelilor care 
alcătuiesc o imagine. Din meniul View selectaţi Image Values pentru a vizualiza valorile imaginii într-o 
fereastră organizată sub forma unei matrici a tuturor valorilor pixelilor. 

Corespunzător imaginii afişate pot fi examinate valorile corespunzătoare fiecărui pixel. Opţiunile 
permit utilizatorului să modifice atât valori singulare cât şi ale matricii (în bloc) sau să le înlocuiască cu 
o medie a valorilor. 

Mărirea imaginii (Zoom Tool) 
Pentru a activa Zoom Tool, alegem Zoom din meniul View sau apăsaţi butonul search din bara de 

unelte. Meniul Zoom va apărea în partea de sus a ferestrei care conţine imaginea. 
Pentru vizualizarea detaliată (zoom in), apăsaţi butonul search apoi punctaţi pe porţiunea din 

imagine care trebuie mărită. Dacă fereastra nu afişează noua imagine, atunci se va mişca uşor fereastra. 
Imaginea se măreşte de fiecare dată când apăsaţi pe imagine, centrul imaginii fiind reprezentat de 

pixelul în care s-a punctat cu mouse-ul. 
Pentru vizualizarea în ansamblu a imaginii (zoom out), apăsaţi butonul specific apoi pe imagine. 

Imaginea se va micşora cu fiecare clic pe imagine. 
Când vă doriţi ca imaginea să revină la modul standard, selectaţi butonul 1:1 şi apoi daţi clic pe 

imagine pentru a se întâmpla acest lucru. 
Histograma imaginii 

Pentru a deschide fereastra histogramei imaginii, alegeţi din meniul View opţiunea Histogram sau 
apăsaţi butonul specific din bara de unelte.  

Această opţiune va afişa statistici referitoare la imaginea afişată. Histograma cuprinde numărul de 
nivele de gri (256), numite intervale de cuantizare care este măsurat de-a lungul axei orizontale şi 
numărul pixelilor corespunzător fiecărei valori (frecvenţa de apariţie a unei valori de gri) care este 
reprezentat de-a lungul axei verticale. 
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Prima şi a doua coloană de sub fereastra histogramei prezintă de asemenea informaţii utile 
referitoare la date. Când cursorul este amplasat deasupra histogramei, cea de-a treia coloană prezintă 
informaţii referitoare la intervale de cuantizare curente. 

Diverse opţiuni pot fi găsite în meniurile Options şi Properties precum: copierea, dar şi 
imprimarea histogramelor, trecerea de la scară lineară la cea logaritmică, modificarea stilului liniei şi a 
mărimii sombolului etc. 

Manipularea imaginilor 

LEOWorks oferă posibilitatea realizării unor operaţii variate de manipulare a imaginilor aşa cum 
este de exemplu operaţia de rotire a imaginii (Rotate) disponibilă în meniul Image. 

Fereastra Rotate vă permite rotirea imaginii către dreapta sau stânga la 90°, 180° sau 270°. În plus 
este posibilă rotirea imaginii cu un anumit unghi prin tastarea valorii dorite în câmpul Free. 

Pentru a reveni la poziţia iniţială a imaginii selectaţi din meniul Enhance → Original Image. 
O altă operaţie este imaginea în oglindă (Mirror) din meniul Image cu varianta Horizontally. 

Apelând această opţiune imaginea va fi oglindită faţă de axa orizontală, iar dacă alegeţi Vertically, 
imaginea se va oglindi simetric faţă de axa verticală. 

Schimbarea poziţiei imaginii (Shift) este o altă opţiune disponibilă din meniul Image, în fereastra 
căreia puteţi selecta stânga-dreapta sau sus-jos şi numărul de pixeli pentru operaţiune. 

Decuparea unei porţiuni din imagine se realizează cu opţiunea Crop din meniul Image, utilă în 
special atunci când imaginea are dimensiuni foarte mari şi nu este necesară procesarea întregului fişier. 

Negativarea imaginii (Invert) ca opţiune din meniul Image produce inversarea nivelelor de gri 
dintr-o imagine, iar rezultatul este de fapt o schimbare a scalei nivelelor de gri de la negru la alb într-o 
scală de la alb la negru. 

Pachetul aritmetic (Arithmetic) pe care ni-l pune LEOWorks la dispoziţie ne permite numeroase 
combinări aritmetice a două imagini. Valorile referitoare la culoare ale celor două imagini sunt 
combinate pixel cu pixel în concordanţă cu operaţia aritmetică aleasă. 

Principalele operaţii aritmetice care pot fi efectuate asupra imaginilor sunt: adunare, scădere, 
înmulţire, şi (AND), sau (OR) XOR, minim, maxim, medie, diferenţă etc. 

Dacă utilizaţi imagini color, va trebui să selectaţi din panoul Channel (Canal) culoarea care va fi 
combinată, mai exact All channels pentru a utiliza toate canalele color în ambele imagini, astfel va fi 
generată o imagine compusă din 3 canale. 

Adnotarea imaginilor (Annotation) ca opţiune a meniului Image se foloseşte pentru a insera texte 
explicative pe imagini. Este posibilă desenarea de linii şi dreptunghiuri, ca şi etichetarea unei imagini 
cu ajutorul unui text dorit. 

Pentru introducerea unui text selectaţi Object → Text, tastaţi textul în câmpul Text şi selectaţi în 
câmpurile: Font type, Font size, Font alignment şi Color opţiunile dorite. Pentru mutarea textului în 
cuprinsul imaginii apăsaţi butonul Select → Edit, iar pentru a-l şterge selectaţi Selected → Delete în 
fereastra Annotation Tool for image... 

Butonul Manage Layer din fereastra care conţine imaginea poate fi utilizat pentru a schimba 
ordinea straturilor din imagine. 

O altă opţiune este măsurarea distanţelor (Measure) pe care o găsiţi în meniul Image. În fereastra 
Measurement tool selectaţi Units/Meters, daţi clic pe imagine la punctul de start ales, apoi clic pe 
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punctul de final şi distanţa dintre puncte apare în această fereastră. Puteţi repeta selecţia pe o zonă 
diferită şi va apărea distanţa pentru cel de-al doilea segment şi aşa mai departe, iar un clic dreapta me 
mouse va încheia măsurătoarea. 

Fereastra Measurement tool prezintă măsurătorile distanţelor pe segmentele selectate. Aria este 
calculată pentru fiecare poligon vectorizat din imagine prin dublu clic care va asigura conectarea 
primului şi ultimului punct. 

Dacă imaginile sunt geo-codate, atunci rezultatele nu sunt afişate corespunzător în metri şi va fi 
necesară definirea mărimii pixelilor prin selectarea prealabilă a meniului Image/Pixel size. 

În cazul în care imaginea nu este geo-codată, dar mărimea pixelilor este bine cunoscut[, acest 
instrument poate fi utilizat pentru toate tipurile de imagini, introducând dimensiunea pixelilor (pixelul 
este definit ca element al imaginii, asupra sa fiind posibile operaţiuni de măsurare). 

La final alegeţi File → Save measures pentru a salva măsurătorile efectuate. Datele salvate pot fi 
deschise cu ajutorul unui procesor de text sau al unei foi de calcul dacă se intenţionează utilizarea 
ulterioară a datelor. 

Realizarea de profile direcţionale pe imagini 
LEOWorks ne oferă mai multe opţiuni care fac posibilă trasarea de profile pe direcţie orizontgală 

X sau pe direcţie verticală Z sau profile combinate pe ambele direcţii, care sunt utile în procesul de 
analiză a imaginii cu care lucrăm. 

Deschideţi fişierul dorit şi selectaţi din meniul Image → Profile X. În fereastra imaginii linia 
orizontală poate fi deplasată în sus şi în jos prin mişcările mouse-ului pentru a stabili linia profilului 
orizontal, pentru care direcţia Y este constantă şi figurată în colţul stânga-jos al ferestrei profilului. 

În fereastra X Profile for image... este reprezentat un profil cu valorile pixelilor ca elemente 
verticale, corelate cu numerele corespunzătoare reprezentate grafic pe axa orizontală. 

Prin aceiaşi modalitate se reprezintă şi profilul pe axa verticală Y, mai mult decât atât fiind 
posibilă realizarea ambelor profile X şi Y în acelaşi timp. 

 


