
MODEL RASTROWY

Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. 
Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŜnialną 
jednostką powierzchniową, której własności są opisane 
atrybutami.
Model rastrowy jest reprezentowany przez dwuwymiarową 
tablicę akl, 



Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Przykład obiektów powierzchniowych:

- wybór kodów obiektów powierzchniowych
- nałoŜenie siatki rastra
- identyfikacja pikseli, których środki przypadają na obszarze 

danego obiektu
- kodowanie wartości piksela zgodnie z kodem obiektu, na obszarze

którego dany piksel się znajduje 



Zamiana rastra na wektor  - wektoryzacja

Obszary reprezentowane przez piksele o tej samej wartości są 
scalane. Obiektom powstałym w wyniku takiego scalenia przypisywany 
jest atrybutu o wartości określonej przez wartość połączonych pikseli. 

RóŜne programy konwersji mogą dawać róŜne wyniki. Część informacji 
moŜe być stracona zarówno przy wektoryzacji, jak i przy rasteryzacji.



Metody przypisywania atrybutów opisowych w modelu rastrowym:

•raster jest w większej niŜ połowa części pokryty przez dane 

zjawisko (obiekt);

•dowolna część rastra pokryta jest przez dane zjawisko (obiekt);

•zjawisko (obiekt) zlokalizowane jest w geometrycznym 

centrum rastra;

•raster przecięty jest przez granicę danego obiektu lub 

zjawiska (lub obiekt liniowy przecina raster).

MODEL RASTROWY

Przestrzenna zdolność rozdzielcza:
nie zawsze jest określona przez wielkość piksela



Sposoby wizualizacji numerycznego 
modelu terenu w reprezentacji 
rastrowej

raster - odcienie 
szarości

raster –
reprezentacja 
barwna 
(klasyfikacja 
przedziałowa)

wizualizacja trójwymiarowa



MODEL RASTROWY

• reprezentacja cech o znacznej zmienności 
przestrzennej

• reprezentacja kontinuum – postulat wypełnienia 
przestrzeni

• rozmiar piksela vs. rozmiar rastra, zapis atrybutu 
(1 bajt, 2bajty...)

• łatwość przetworzeń: analiza otoczenia, filtracja, 
nakładanie warstw, gradienty



Zdjęcia w tonacji szarości

Podstawowe źródło danych rastrowych:

zdjęcia lotnicze i satelitarne

IKONOS - zdjęcie panchromatyczne : piksel 1m x 1m

Zdjęcia barwne

IKONOS - barwna kompozycja, piksel 4m x 4m



obrazy barwne: RGB

Wizualizacja rastra

W modelu RGB wartości pikseli sterują intensywnością wyświetlania barw 
czerwonej, zielonej i niebieskiej. Jeśli wyświetlaniem kaŜdej z barw RGB 
steruje ten sam raster, to w rezultacie uzyskamy obraz w odcieniach 
szarości



Obraz barwny moŜna 
uzyskać, jeŜeli kaŜdą z 
barw RGB steruje inny 
raster – wartości pikseli 
reprezentujących ten sam 
obszar róŜnią się:

R1 ≠ R2 ≠ R3

R1

R2

R3



Zdjęcia satelitarne wielospektralne R, G, B: 4, 5, 3
3

4 5



Warstwy rastrowe – odniesienie przestrzenne

X1 = 619857.7430 m
Y1 = 3354465.4570 m X6 = 619857.7430 m + 5 * 2,5 m

Y4 = 3354465.4570 m – 3 * 2,5 m
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Y
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Georeferencja zdjęć - punkty kontrolne

Xm, Ym �--� Xo, Yo

Xo = fx(Xm, Ym )

Yo= fy(Xm, Ym )

wyznaczane transformacji 
współrzędnych



Geometryzacja - nadawanie współrzędnych warstwom rastrowym.

Określenie transformacji na podstawie wskazanych punktów 
kontrolnych (obiektów rozpoznawalnych równocześnie na obrazie 
rastrowym i na mapie)
Wymagana minimalna liczba punktów kontrolnych zaleŜy od stopnia 
transformacji (zazwyczaj wielomiany drugiego lub trzeciego rzędu)

Xm = fx-1(Xo, Yo )

Ym= fy-1(Xo, Yo )

Xo = fx(Xm, Ym )

Yo= fy(Xm, Ym )



Ponowne próbkowanie obrazu – restrukturyzacja rastra

Aby określić wartość piksela, którego 
środek leŜy w punkcie Xm, Ym na 
mapie, naleŜy pobrać wartość ze 
zdjęcia pierwotnego z punktu o 
współrzędnych Xo ,Yo, obliczonych 
na podstawie wyznaczonej 
transformacji. 

Xo i Yo nie są  jednak liczbami 
całkowitymi, więc wyznaczają punkt 
nie pokrywający się ze środkiem 
piksela na zdjęciu pierwotnym. 
MoŜna zastosować przybliŜenie, na 
podstawie którego pobierana będzie 
wartość piksela, którego środek 
znajduje się najbliŜej Xo i Yo

środek piksela
(Xo, Yo)



Ponowne próbkowanie obrazu (resampling):

–metoda najbliŜszego sąsiedztwa (nearest neighbor)
przeniesienie wartość najbliŜej połoŜonego piksela bez 
zmiany wartości
Zalety:
metoda szybka w realizacji
jedyna dla danych jakościowych (skala nominalna lub 
porządkowa)
Wady:
niektóre wartości są opuszczane, podczas gdy inne mogą 
być zdublowane
widoczny efekt schodkowy przy zmianie wielkości rastra



Digitalizacja ekranowa

Granice działek na 
podstawie zdjęcia z 
satelity IKONOS



Po narysowaniu obiektów powierzchniowych trzeba wprowadzić dane 
opisowe do tabeli tworzonej automatycznie przez system dla danej klasy 
obiektów.



Projekt CORINE - baza danych 
o pokryciu i uŜytkowaniu terenu.

Poziom 1:
•powierzchnie „sztuczne”
•obszary rolnicze
•lasy i inne obszary naturalne
•tereny podmokłe
•wody

Poziom 3 - skala 1: 100000

Podstawa: obrazy z satelity 
Landsat i SPOT
Ustalona nomenklatura i tryb 
postępowania w ramach 
projektu europejskiego.



Klasyfikacja nadzorowana.

• określenie pól treningowych reprezentujących poszczególne klasy
• wyznaczenie charakterystyk statystycznych klas na podstawie pól

treningowych - etap uczenia.
• klasyfikacja właściwa.
• sprawdzanie wyników dla pól testowych.



Szybsza realizacja analiz przestrzennych

Analizy przestrzenne w reprezentacji rastrowej

Tabela towarzysząca zapisowi rastrowemu: w tabeli 
znajduje się dane dotyczące pewnych własności struktury 
rastrowej jako całości. Jeśli wartości pikseli zawarte są w 
przedziale 0 – 255, to kaŜdy wiersz tabeli reprezentuje 
jedną z tych wartości. W odpowiedniej kolumnie podana 
jest liczba wystąpień danej wartości w całej strukturze 
rastrowej.



Analiza punktowa

argumentami funkcji są wartości 
odpowiadających sobie pikseli w 
dwu lub wielu warstwach

warstwy muszą być w tym 
samym odwzorowaniu 
geograficznym

Algebra map

funkcje lokalne:
funkcje matematyczne, logiczne 

Analizy przestrzenne w reprezentacji rastrowej.



Analiza otoczenia

zadany kształt i rozmiar 
otoczenia

funkcje statystyczne:
minimum, maksimum, średnia, 
odchylenie standardowe, suma

Algebra map

Funkcje globalne - dla całej warstwy wyznaczana 
pojedyncza wartość 

Analizy przestrzenne w reprezentacji rastrowej.



Analiza strefowa
dwie warstwy na wejściu:
jedna z nich definiuje 
obszary stref
na obszarze strefy moŜna 
wyznaczyć minimum, 
maksimum, średnią, 
odchylenie standardowe 
lub sumę elementów 
znajdujących się w drugiej 
warstwie

Algebra map

Analizy przestrzenne w reprezentacji rastrowej.



Legenda

Kierunek

północy

Skala: opis i podziałka

kolor

symbol 
graficzny

etykieta 
tekstowa

ObrzeŜe

Wypełnienie

barwne

Tekst gradacja barw układ odniesienia         

Wizualizacja wyników: dostępne narzędzia do tworzenia map


