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Förberedande bearbetning i Photoshop

Importera MrSid-filer och spara om till TIFF-format
Projektet Digital Historical Maps har valt komprimeringsformatet MrSid för
distribution av scannade kartor via projektets hemsida (http://www.dhm.lm.se). Detta
är ett väl spritt komprimeringsformat som medger en hög grad av komprimering utan
nämnvärd försämring av kvaliteten jämfört med de högupplösta originalfiler som
erhålles vid sjäva scanningen. Till skillnad från t.ex. JPEG är MrSid ett icke-
förstörande komprimeringsformat, vilket innebär att det är möjligt att återhämta den
höga kvalitet som finns i originalfilerna. ArcView stödjer MrSid och det är även
möjligt att vidarebearbeta bildfiler i detta format i Image Analysis. Formatet är dock
ännu så länge behäftat med vissa begränsningar, som kan vara till nackdel vid fortsatt
användning och bearbetning av bilden efter själva rektifieringen. Det är därför
praktiskt att konvertera MrSid-filer till TIFF-format innan någon bearbetning
påbörjas.

Bildbehandlingsprogrammet Photoshop i programversioner upp till 5.0.2 stödjer i sitt
grundutförande inte MrSid, men det finns möjlighet att utöka dess kapacitet till att
omfatta även detta format med hjälp av programtillägget ”MrSid Viewer for
Photoshop” (en s.k. ”plug-in”). Nedan följer en kortfattad beskrivning av hur man
importerar en MrSid komprimerad bildfil till Photoshop med hjälp av denna plug-in
och sparar om densamma till TIFF-format. För installationsanvisningar och mer
utförlig information om användningmöjligheter hänvisas till programutvecklarens
egen manual (se nedan).

”MrSid Viewer for Photoshop” är framtagen av Lizardtech, som även utvecklat
komprimeringsformatet MrSid, och finns att hämta gratis på företagets hemsida
http://www.lizardtech.com/ (gå in under ”free downloads” och leta i listan efter
”MrSid-viewer for Photoshop”). Här finns även en utförlig manual att ladda ned i så
kallat PDF-format (Portable Document Format - läses av gratisprogramvaran
Acrobat Reader som kan hämtas på http://www.adobe.com/). Beskrivningen nedan
förutsätter att ”MrSid Viewer…” är installerad enligt manualens anvisningar.

1. Importera MrSid-filen till Photoshop genom att välja Arkiv � Öppna. Filen syns
i dialogfönstret som en allmän Windows-fil med tillägget -.sid. Klicka på Öppna.



- 4 -

2. Importverktyget i ”MrSid Viewer …” visar sig som en dialogruta med två olika
förhandsvisningar av den fil som håller på att importeras. Den övre ger en översiktlig
bild, den undre ger prov på bildens upplösning i ett utsnitt.

3. Välj inzoomningsgrad med förvalsmenyn Zoom Level � Ratio. Ange värdet 1:1.

4: Välj utsnitt med Output Image � Crop Size. Ange värdet Max med hjälp av
knappen för detta.

5. Bildfilens storlek visas nu i parentesen efter menyrubriken Output Image. Om ett
visst värde överskrids markeras detta med utropstecken (t.ex. 196.2 M !!!). Om
värdet blir extremt stort (>200 MB) kan det, beroende på maskinkapacitet, vara klokt
att välja en lägre inzoomningsfaktor (t.ex. 1:2, se punkt 3).

6. Klicka på OK. Bilden importeras till Photoshop. Detta tar olika lång tid beroende
på filstorlek.

7. När filen öppnats, gå till Arkiv � Spara som och välj filformatet TIFF. När filen
sparas om är det klokt att behålla filnamnet oförändrat. Detta är nämligen utformat så
att arkivbeteckningen på originalakten kan härledas.
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Montera ihop en karta som är scannad i flera delar
De äldre storskaliga kartorna är inte sällan omfångsrika dokument. Detta gör det ofta
nödvändigt att scanna dem i flera delar. En och samma karta kan därigenom bli
uppdelad på ett antal olika filer. Inför rektifieringen är det önskvärt att åter montera
ihop de olika delarna till en sammanhängande bild. Det är i och för sig möjligt att
göra detta direkt i ArcView/Image Analysis, genom att man rektifierar kartan bit för
bit i de delar den blev uppdelad i vid scanningen. Den stora nackdelen med ett sådant
förfarande är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att på ett riktigt sätt analysera
felbilden i kartan. Eventuella geometriska avvikelser sammanfaller sannolikt inte
med den uppdelning av kartan som gjordes vid scanningen. Man kan därför få
svårigheter med inpassningen av de olika delarna och riskerar att tillföra onödiga fel i
skarvarna. En rekommendation är därför att kartan först monteras ihop i ett
bildbehandlingsprogram. Om man sedan vid rektifieringen upptäcker att kartan
innehåller större vinkel- och avståndsfel mellan olika delområden, som kräver
separat rektifiering, kan kartan åter delas upp med hjälp av de verktyg för maskning
och mosaik, som finns i den senaste versionen av Image Analysis (version 1.1).
Nedan beskrivs hur ihopmontering av olika filer görs i Photoshop (v. 5.0.2).

1. Öppna de olika filer som kartbilden består av. Undersök hur stor arbetsyta som
kommer att krävas vid ihopmonteringen genom att för varje fil gå till Bild �
Storlek på bild. Notera för varje fil de värden som är angivna vid Utskriftsstorlek
� Bredd och Höjd. Kontrollera även storleken på de olika filerna vid
Pixeldimensioner. Om de olika kartfilerna är stora kan det vara klokt att reducera
upplösningen på dem redan innan sammanfogningen (se avsnitt Reducera färgdjup
och upplösning). Beroende på maskinkapacitet riskerar annars den sammanfogade
filen bli ohanterligt stor. Undersök även om någon av kartans delar behöver maskas
av i bladskarven innan sammanfogningen.
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2. Välj en av bildfilerna och förstora dess arbetsyta tillräckligt mycket för att rymma
alla de övriga delarna av kartan genom att gå till Bild � Storlek på arbetsyta.
Värden för Bredd och Höjd beräknas utifrån de noteringar som gjordes vid punkt 1.
Du kan även göra en grov justering av den aktuella bilddelens placering på
arbetsytan genom att klicka på en lämplig box vid Placering. Vid Ny storlek anges
nu automatiskt ny filstorlek utifrån de värden som valts. Om detta värde blir högt kan
det, för att frigöra internminne, vara klokt att först stänga några av de övriga filer
som öppnades vid punkt 1. Dessa kan öppnas och stängas efter hand de behövs. När
detta gjorts och du åter justerat bredd- och höjdvärdena, klickar du OK. Storleken på
arbetsytan förändras efter de värden som valts.

3. Öppna den fil som innehåller nästa del av kartan och/eller gör dess fönster aktivt
genom att klicka på det. Välj Markera � Allt och därefter Redigera � Kopiera.
Om kartdelen behöver maskas av för att möjliggöra en sammanhängande fog, lägg
istället en snäv markering vid skarven med verktyget Lassopolygon. Välj därefter
Redigera � Kopiera.

4. Gör den bilddel vars arbetsyta förstorades vid punkt 2 aktivt genom att klicka på
dess fönster. Välj Redigera � Klistra in. När bilden klistrats in, gå till
verktygslisten och hämta verktyget Flytta. Med detta kan den nyligen inklistrade
bilden flyttas till sin ungefärliga plats på arbetsytan.

5. Återgå till det fönster ur vilken bilden kopierades. Avmarkera med Markering �
Avmarkera och stäng därefter fönstret utan att spara.

6. Öppna därefter nästa del som skall monteras in i den nya bilden. Upprepa
punkterna 2-5 till alla delar klistrats in.
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7. De olika delar som klistrats in bildar nu olika lager i den nya bilden. Om du inte
har fönstret för lagerkontroll öppet, så öppnar du detta genom att gå till Fönster �
Visa lager. Lagerkontrollen ger dig möjlighet att kontrollera de olika lagren, t.ex.
aktivera dem eller göra dem transparenta. Lagerkontrollen visar vilket lager som är
aktivt genom att detta är blåmarkerat. Vill du aktivera ett annat lager, klickar du på
detta i lagerkontrollen. Du kan också högerklicka på bildfönstret och välja lager i den
pop-up meny som då visas. Ett annat fönster som är praktiskt är händelsekontrollen
(Fönster � Visa händelser). I händelsekontrollens fönster listas alla åtgärder du
vidtar i den aktiva arbetsytan. Detta gör det enkelt att hålla reda på vad man gjort och
att backa tillbaka i arbetsprocessen.

8. Lokalisera de passmärken som lagts in vid scanningen, med syftet att underlätta
ihopmonteringen. Förstora bildfönstret genom att dra i det eller genom att klicka på
skärmlägesväljarna längst ned i verktygslisten. Zooma in (Visa � Zooma in/ut eller
Ctrl+/-), så att du ser passmärkena tydligt. Gör ett av lagren transparent genom att
ändra procentsatsen vid Opacitet i lagerkontrollen. Hämta verktyget Flytta i
verktygslisten och dra det aktiva, transparenta lagret över det andra. Ibland kan det
vara nödvändigt att göra en smärre rotering av det ena lagret för att de skall passa
ihop på ett bra sätt. Detta görs genom att det lagret man önskar rotera aktiveras i
lagerkontrollen. Gå sedan till Redigera � Omforma � Rotera. Finjustera
roteringen genom att dra i markeringsramens boxar. Ibland kan även lagrets storlek
behöva finjusteras. Gör lagret aktivt, gå sedan till Redigera � Omforma �
Storlek. Dra försiktigt i markeringsramens boxar för att finjustera lagrets storlek.
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9. När du är nöjd med inpassningen av en del fortsätter du med nästa tills hela kartan
monterats ihop. När alla delar är på plats ser du först till att Opacitet är satt till 100%
på samtliga delar. Gå sedan till Lager � Gör till ett lager.

10. Spara bilden med ett namn som gör att du kan relatera den ihopmonterade kartan
till ursprungsfilerna eller arkivbeteckning. Fortsätt därefter till påföljande avsnitt.

Rotera, maska och beskär kartan
De historiska kartorna är inte alltid ritade på det sätt som vi är vana vid från moderna
kartor, med väderstrecken parallella med papperskanterna. Genom att rotera kartan
så att dess norrpil ”riktas upp”, underlättas orienteringen mot referenskartan vid
själva rektifieringen. Maskning och beskärning syftar till att inför själva
rektifieringen rensa bort information runt själva kartbilden. Då denna information
ibland består av textnotiser etc., som kan behövas vid senare tillfälle, kan det vara bra
att rotering, maskning och beskärning görs på en kopia av ursprungsfilen. Maskning
och beskärning gör kartbilden lättare att passa in mot referenskartan och minskar
även filens storlek. Det senare bidrar till att göra det vidare arbetet smidigare och
snabbare. Ibland kan det vara nödvändigt att minska filstorleken ytterligare. Detta
görs i sådana fall genom reducering av färgdjup eller upplösning (se avsnitt
Reducering av färgdjup och upplösning).

1. Läs in aktuell karta i Photoshop.

2. Välj Bild � Rotera arbetsyta � Fritt val…. Ange i vilken riktning och hur
mycket arbetsytan skall roteras. Klicka på OK. Om du inte är nöjd med roteringen,
välj Redigera � Ångra…. Gå sedan tillbaka och välj ett nytt värde.
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3. Lägg en mask runt själva kartbilden med hjälp av verktyget Lassopolygon.
Anpassa fönsterstorlek och zooma in så att masken kan läggas så snävt som möjligt
runt det karterade området. Du kan gå mycket nära. Bilden följer förflyttningen av
ritverktyget när du närmar dig kanten på fönstret.

4. Välj Markering � Omvänd och tryck sedan på tangentbordets Delete-knapp.
Om allt gjorts på rätt sätt finns nu endast själva kartfiguren kvar.

5. Rita därefter en ram med verktyget Rektangulär markeringsram så tätt som
möjligt runt om själva kartan.

6. Välj Bild � Beskär.

7. Om allting gjorts riktigt skall kartan nu se ut ungefär som nedan. Väj Arkiv �
Spara som. Behåll gärna filnamnet men gör då ett tillägg, t.ex.
FA_G0888011001_klipp.tif.
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Reducera färgdjup och upplösning
Reducering av färgdjup och upplösning görs framförallt för att minska bildfilens
storlek och därmed göra den mer lätthanterlig i bearbetningsprocessen. Åtgärderna
påverkar den digitala bilden på olika sätt.

Vid reducering av färgdjup väljer man bort och förenklar bildfilens
informationsinnehåll vad gäller färger. Bildens färgåtergivningen blir sämre. Detta
påverkar filens storlek men inte själva bildens fysiska storlek och upplösning
(detaljåtergivning). En bild i vilken färgdjupet reducerats till 256 färger har fördelen
att det är enkelt att frilägga kartbilden i ArcView. Detta genom att den vita
bakgrundsfärgen (bildens så kallade ”envelope”) kan väljas bort med hjälp av
Legend editor. En färgreducerad bild kan dock i andra lägen innebära en nackdel,
t.ex. om kartan rektifieras i separata delar och sedan åter skall monteras ihop med
Image Analysis mosaikfunktion. Bearbetningsmöjligheterna i Photoshop minskar
även, t.ex. möjligheten att arbeta med bilden i olika lager (se avsnitt Montera ihop en
karta…).

Reducering av upplösning innebär att man minskar bildens detaljåtergivning och
bildytans storlek. Därigenom påverkas storleken på filen genom att
informationsmängden minskar i takt med att bildens yta och detaljinnehåll minskar.
En måttlig reducering av upplösningen innebär enbart marginella försämringar av
bildkvaliteten så länge kartan läses på skärmen. Om kartbilden i ett senare skede
skall mångfaldigas i tryck innebär det emellertid en stor nackdel. Detta gäller
naturligtvis även färgreducering.

Reducering av färgdjup och upplösning innebär således alltid att bildkvaliteten
försämras. Det är därför klokt att tänka igenom efterföljande bearbetningssteg och
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eventuell annan framtida användning innan färgdjup och upplösning reduceras.
Försämringen skall vägas mot den förenklade hantering, som den minskade
datamängden i filen ger. En rekommendation är att förändringar görs först efter det
att bilden maskats och beskurits (se ovan). Dessa åtgärder innebär nämligen som
regel en fullt tillräcklig minskning av filstorleken.

1. Läs in aktuell karta i Photoshop.

2. Reducering av färgdjup görs under Bild � Läge. Välj Indexerad färg ur menyn.
Ange Palett till ”Adaptiv”, Färgdjup till ”8 bitar/pixel” och Färger till ”256”.
Gitter skall vara ”Diffusion” och Färgmatchning skall vara ”Snabbare”. Klicka
OK. Gå därefter till punkt 4.

3. Reducering av upplösningen görs under Bild � Storlek på bild. Se till att
Bibehåll proportioner är förbockad och att enheten för Upplösning är pixlar/tum.
Ändra Upplösning till önskad nivå. En generell rekommendation är att upplösningen
inte sätts lägre än 150 pixlar/tum (kallas även dpi). Effekten på filstorleken anges
automatiskt vid Pixeldimensioner i fönstrets övre del (t.ex. 62.3M). Klicka OK.

4. Spara bilden.



- 12 -

Geometrisk korrigering i Photoshop

Om man har tillgång till lämpliga referenskartor i form av scannade ekonomiska
kartor eller ortofoton i rasterformat (TIFF), kan ganska långtgående geometriska
korrigeringar av den historiska kartan göras redan i Photoshop. Om man arbetar på
detta sätt återstår sedan i många fall bara georeferering i en GIS-programvara, t.ex.
ArcView/Image Analysis. I de närmast följande avsnitten beskrivs hur kartan
skalförändras och roteras mot en referenskarta och hur vinkel- och avståndsfel kan
korrigeras genom så kallad warping. Slutligen ges en beskrivning av hur ett enkelt
kartöverlägg kan framställas.

Skalförändra och rotera mot referenskarta
1. Läs in den maskade och beskurna historiska kartan och referenskartan (scannad
ekonomisk karta eller ortofoto) i Photoshop. Kontrollera att de båda bildernas
upplösning överenstämmer genom att för båda filerna gå till Bild � Storlek på bild.
Kontrollera även att båda är i RGB-färger genom att gå till Bild � Läge.

2. Gör fönstret med den historiska kartan aktivt genom att klicka på det. Välj
Markering � Allt (eller Ctrl A). Välj sedan Redigera � Kopiera (eller Ctrl C).
Alternativt läggs en snäv markering runt själva kartbilden med verktyget
Lassopolygon, därefter Redigera � Kopiera.

3. Gör fönstret med referenskartan aktivt genom att klicka på det. Välj Redigera �
Klistra in (alternativt Ctrl V). Den historiska kartan lägger sig nu som ett nytt lager
ovanpå referenskartan. Gå tillbaka till fönstret med den historiska kartan, avmarkera
(Markering � avmarkera) och stäng därefter fönstret utan att spara.
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4. Den historiska kartans skala anpassas till referenskartan genom att gå till Redigera
� Omforma � Numeriskt. I dialogfönstret, under fönsterrubriken Storlek, bocka
för Bibehåll proportioner och ange ett lämpligt värde för storleksförändring vid
Bredd och Höjd. Om den historiska kartans originalskala är 1:4000 och
referenskartans är 1:10 000, skall värdet anges till 40% (storleken kan dock komma
att behöva finjusteras senare). Klicka på OK.

5. Sök reda på det område i referenskartan som täcks av den historiska kartan.
Anpassa fönsterstorlek och zooma in så mycket det går utan att överblicken över
området förloras. Hämta verktyget Flytta i verktygslisten och dra in den historiska
karta över området. Gör den därefter transparent genom att ändra värdet för Opacitet
i fönstret för lagerkontroll.
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6. Gör en grov första rotering genom att gå till Redigera � Omforma � Rotera.
Ta tag i de små boxarna som visar sig i markeringsramen och rotera till hyfsad
passning erhållits.

7. Finjustera passningen genom att zooma in och jämföra detaljer i i de båda
kartorna. Finjusteringen kan kräva växelvisa små flyttningar och roteringar av det
historiska kartlagret (se punkt 6). Ibland kan även en finjustering av storleken
behövas (Redigera � Omforma � Storlek).

8. Om fullgod passning erhållits i punkt 7, gå vidare till punkt 9. Om du däremot
upptäckt att kartan innehåller osystematiska geometriska fel, som du vill åtgärda med
hjälp av warping i Photoshop, gå härifrån vidare till nästa avsnitt i detta kapitel. Om
du vill göra ett enkelt kartöverlägg, gå härifrån vidare till avsnittet ”Gör ett enkelt
kartöverlägg”.

9. Förbered georeferering i ArcView/Image Analysis av den färdigkorrigerade
historiska kartan genom de åtgärder som beskrivs i punkt 10-12.

10. I lagerkontrollen markeras det lager som utgörs av referenskartan (Bakgrund).
Radera lagret genom att klicka på den lilla soptunnesymbolen nere i högra hörnet
(alternativt högerklicka på fönstret och välj Radera från pop-up menyn).

11. Återställ Opacitet till 100% i fönstret för lagerkontroll. Rendera bilden genom
att välja Lager � Gör till ett lager.

12. Beskär bilden genom att rita en ram med verktyget Rektangulär
markeringsram så tätt som möjligt runt om själva kartan. Välj därefter Bild �
Beskär. Spara därefter kartan genom att välja Arkiv � Spara som… Välj ett namn
som är enkelt att relatera till tidigare versioner av kartan.

Kontrollerad pixeltöjning/warping mot referenskarta
Kontrollerad pixeltöjning/warping i Photoshop har hittills varit möjlig med hjälp av
en plug-in programvara kallad Squizz. Denna har testats och befunnits fungera
relativt väl. Under våren 2001 släpps emellertid en ny version av Photoshop (6), som
enligt förhandsrapporterna skall ha väl utvecklade funktioner för kontrollerad
warping. Så snart dessa funktioner har testats och utvärderats återkommer vi med en,
förhoppningsvis, ny och rykande färsk metodbeskrivning av hur kontrollerad
warping av historiska kartor kan göras i den nya programversionen. Beskrivningen
kommer i en uppdaterad version av denna manual, som i sin tur kommer att finnas
tillgänglig för nedladdning på projektets hemsida (http://www.raa.se/dhk).
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Göra ett enkelt kartöverlägg
1. Genomför de bearbetningssteg som beskrivs i punkt 1-7, avsnittet ”Skalförändra
och rotera mot referenskarta”.

2. Beskär kartöverlägget till lämplig storlek, genom att rita en ram med verktyget
Rektangulär markeringsram. Välj därefter Bild � Beskär. Resultatet ser ut
ungefär som nedan, om allt gjorts enligt anvisningarna.

3. Vill du göra ett kartöverlägg i samma skala som referenskartan (i det här fallet
ekonomiska kartan i skala 1:10 000), gå direkt till punkt 4. Vill du göra ett storskaligt
kartöverlägg i skala 1:4000, gå till Bild � Storlek på bild. I dialogfönstret, se till att
Bibehåll proportioner är förbockat. Räkna om värdet för Utskriftsstorlek �
Bredd genom att multipicera med 2,5. Höjdvärdet räknas om automatiskt.

4. Skriv ut kartöverlägget genom att välja Arkiv � Skriv ut…. Tänk på att du
behöver en färgskrivare av relativt god kvalitet, som helst skall ha möjlighet att
skriva ut större format än A4.

5. Om du nu vill förbereda kartan för georeferering i ArcView, återgå till punkt 9 i
avsnittet ”Skalförändra och rotera mot referenskarta”. Tänk på att återställa bildens
storlek, om du har gjort en storskalig utskrift (Redigera � Ångra… eller Bild �
Storlek på bild � Utskriftsstorlek � Bredd, multiplicera med 0,4). Om du istället
vill spara kartöverlägget för framtida bruk, välj Spara som… och namnge filen på
ett sätt som gör den enkel att relatera till tidigare versioner av kartan (t.ex. ”tidigare
filnamn_kö.tif”).
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Rektifiera historiska kartor i ArcView/Image Analysis

Ett av målen med projektet Digitala Historiska Kartor är att hitta lättanvända
metoder, för rektifiering och geokodning, med god kvalitet, snabbhet och i PC-miljö.
Hitintills är det ArcView med extensionen Image Analysis som bäst har svarat upp
mot dessa krav.

Inledning
Image Analysis är framtagen för analyser och halvautomatisk vektorisering av flyg-
och satellitbilder, funktionerna kring detta kommer här ej att närmare beröras.
Programmet har dock även förmågan att kunna transformera bilder samt georeferera
dessa. Image Analysis arbetar med punkttransformering som metod, liksom t ex
Spatial Analyst, ARC/INFO, ERDAS Imagine, Idrisi etc. Skillnaderna är dock
betydande på ett par punkter.

De ovan nämnda programmen har en mer avancerad beräkningsmatematik vid
polynomiala bildtransformationer än vad Image Analysis har. Dessa programvaror
kan med andra ord vränga en bild i större omfattning än vad som är möjligt med
Image Analysis. Det senare programmet har dock förmågan att bildtransformera i
realtid vilket i hög grad kompenserar ovan nämnda relativa brist. I praktiken innebär
realtidstransformering att man som användare har full kontroll över skeendet under
hela rektifieringsmomentet.

Med Image Analysis kan man rektifiera historiska kartor mot både vektor- och
rasterdata eller en kombination av dessa. Allra smidigast och enklast är rektifiering
mot vektordata. Något mer komplicerat är rektifiering mot rasterdata.

Grunderna
Image Analysis arbetar med s.k. kontrollpunktspar. Detta innebär att man först anger
en punkt i den bild/karta som skall rektifieras och sedan motsvarande punkt i
rektifieringsunderlaget (vektor eller rasterdata). Dessa två punkter bildar ett
kontrollpunktspar. Image Analysis rektifierar/beräknar sekundsnabbt för varje
definierat kontrollpunktspar. Blev man inte nöjd med resultatet vid definitionen av
ett kontrollpunktspar så raderar man den med delete-knappen varvid kartan genast
återställs till dess föregående skick. Man kan också när som helst markera ett valfritt
kontrollpunktspar och ta bort det.

Geokodning sker automatiskt och den rektifierade kartan får samma koordinatsystem
som rektifieringsunderlaget. Detta innebär att rektifieringsunderlaget måste vara
koordinatsatt i det system som den färdigrektifierade kartan slutligen skall användas
i. När man är nöjd med rektifieringen och sparar sitt arbete skapas en Geotiff-fil, dvs
en vanlig Tiff men med geoinformation. Samtidigt skapas också en tfw-fil (tfw=tiff
world file) som även den innehåller information om geokodningen. Denna tfw-fil
kan dock med fördel kastas bort då den innehåller geoinformation med sk. enkel
precision. Detta innebär att decimalerna till geokodningen tagits bort. Geotiff-filen
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däremot innehåller geokodning med dubbel precision, d.v.s. med alla decimaler i
behåll.

Vid rektifiering stödjer programmet olika filformat: Tiff, GRID, ERDAS IMG,
ERDAS LAN, ERDAS GIS, MrSID och JPG. Programmet stödjer dock endast de tre
förstnämnda för export av färdigrektifierad fil. Aktuellt för rektifiering av historiska
kartor är i princip Tiff-formatet. Bilderna/kartorna som skall rektifieras måste vara i
RGB-färger, dekorfärger (t ex 8 bit/256 färger) eller gråskala.

Förberedelser i ArcView
1. Starta ArcView.

2. Under File � Extensions ladda Image Analysis.

3. Skapa en ny vy (View � New)

4. Läs in rektifieringsunderlaget, dvs den grundkarta du
skall rektifiera mot, i form av vektordata (Feature Data
Source (ex GSD_Eko)) eller rasterdata (Image Data Source
(ex TIFF, GRID, IMG, JPG, Mr SID etc)). OBS!
Rektifieringsunderlaget måste ligga i det koordinatsystem
som man vill ha den rektifierade kartan i.

5. Läs in den historiska karta som skall rektifieras (Image Analysis Data Source
(TIFF, GRID, IMG etc)).

6. Bilder/kartor som skall rektifieras skall vara i RGB-färger, Dekorfärger eller
Gråskala.

OBS! Om man använder filer med RGB-färger så måste man göra ett par justeringar.
Vid användning av t.ex. satellit och flygfoton är det kutym att RGB-banden läses in i
omvänd ordning, dvs i ordningen BGR. Detta korrigeras i Legend editor genom att
ange Red Band till lager 1 och Blue Band till lager 3. Dessutom måste man, också i
legend editorn, under valet Stretch ange minimum-maximum och sedan trycka på
Apply. Görs inte detta kommer kartan att se mer än märklig ut.
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7. För att slippa göra detta varje gång man läser in en ny bild kan man ställa in
färgordningen en gång för alla under Image Analysis � Preferences. Man måste
dock fortfarande i många fall gå in i Legend Editor och under valet Stretch ange
minimum-maximum och sedan trycka på Apply. Därefter ser förhoppningsvis kartan
ut som den ska.

8. Den inlästa bilden/kartan som skall rektifieras ligger i bildkoordinater dvs vid
rektifieringsunderlagets origo. För att flytta rektifieringsobjektet till ett ungefärligt
läge inom rektifieringsunderlaget så måste man zooma till aktuellt område inom det
senare.

9. När du zoomat in till det ungefärliga område i rektifieringsunderlaget där den
historiska kartan skall in tryck på verktyget Align tool en gång så flyttas
rektifieringsobjektet inom ramen för din aktuella vy (view).

Align tool

Om allt gjorts på rätt sätt så ligger nu rektifieringsobjektet grovt inplacerad på rätt
ställe i geografin. Observera dock att varken skala eller rotation är korrekt på detta
stadium.

Rektifiering med vektordata som rektifieringsunderlag
1. Se till att dina vektordata dvs rektifieringsunderlaget ligger överst i ditt Vy(view)-
fönster och den karta/bild som skall rektifieras ligger underst. Observera att dina
vektordata inte skall vara fyllda polygoner utan ofyllda polygoner och/eller linjer. På
detta vis ser du både det som skall rektifieras och rektifieringsunderlaget.

2. Själva rektifieringen börjar med att du med verktyget Align tool klickar på en
punkt (From), gärna nära ena sidan, i den historiska kartan och sedan motsvarande
punkt (To) i rektifieringsunderlaget. Du har nu skapat ditt första kontrollpunktspar.
Observera att kartan fortfarande inte är skalad eller roterad. Med det första
kontrollpunktspar har du skapat en förankringspunkt.

3. Zooma alltid in så nära du kan när du definierar dina kontrollpunktspar.

4. Leta upp en andra punkt, helst i en annan ände av den historiska kartan och klicka
på den med Align tool och sedan på motsvarande i rektifieringsunderlaget. I och med
detta andra kontrollpunktspar roteras och skalas nu kartan. Om du valt två bra
kontrollpunkter så ligger nu kartan rätt inplacerad i förhållande till
rektifieringsunderlaget.

I bland kan det vara svårt att omedelbart hitta två bra punkter. Man kan då definiera
två grövre kontrollpunktspar varefter det genast blir enklare att hitta två punkter med
god kvalité. När två bra punkter definierats så måste de två grövre punkterna raderas.
Dessa två kommer annars hela tiden att påverka slutresultatet i negativ riktning. Med
verktyget Align tool valt, högerklicka med musen någonstans i kartan och använd
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alternativet Pan to next link, vid behov upprepas detta tills du har någon av de grova
punkterna i din vy. Tryck på tangentbordets delete-knapp så tas den markerade
kontrollpunkten bort. Upprepa proceduren med den andra grova punkten. Notera att
du när som helst kan söka upp vilket kontrollpunktspar som helst och radera det,
inklusive dess påverkan på rektifieringen.

5. Vi förutsätter nu att du har definierat två punkter med god kvalité. Titta över
kartan noggrannt för att se hur kartans felbild ser ut och lägg upp en strategi för hur
du tänker rektifiera kartan. Generellt sett är det en fördel att sprida sina
kontrollpunktspar så jämnt som möjligt över hela kartan.

6. Definiera nu fler kontrollpunktspar tills du är nöjd med resultatet. Om du inte
lyckats nå ett gott resultat efter högst 10-12 kontrollpunktspar så har du antingen satt
dina punkter på mindre bra ställen eller så har kartan grova osystematiska
geometriska fel. Om det senare skulle vara fallet så delas den historiska kartan med
hjälp av programmets maskningsfunktion eller via t ex Photoshop i två eller flera
delar som sedan rektifieras var för sig. Mer om maskning längre fram.

Med tanke på att proceduren att definiera och eventuellt radera kontrollpunktspar går
så fort kan man med fördel prova många olika lösningar. Blev inte resultatet bra av
en definierad punkt trycker man på delete-knappen och provar en annan definition.

Rektifiering med rasterdata som rektifieringsunderlag
Principen att rektifiera i Image Analysis är den samma även om du arbetar med
rasterdata som rektifieringsunderlag, dock finns ett par hanteringsmässiga skillnader.
I Image Analysis kan man inte göra varken rektifieringsobjektet eller
rektifieringsunderlaget transparenta. Detta innebär att två rasterbilder/kartor täcker
varandra när de ligger på varandra. Image Analysis har inbyggda funktioner som
ändå gör det hela rimligt lätthanterligt och smidigt.

1. Se till att den karta/bild som ska rektifieras ligger överst i ditt vyfönster. Zooma in
i den historiska kartan och och klicka med Align tool verktyget på en punkt (From)
som du vet att du kan hitta en motsvarighet till i rektifieringsunderlaget.

2. Höger klicka därefter med musen någonstans i kartan och välj Image to Bottom i
pop-up menyn.
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3. Den historiska kartan kommer nu att döljas av ditt rektifieringsunderlag i vilket du
nu ska klicka på den punkt (To) som motsvarar den punkt du nyss klickade på i den
historiska kartan. Om denna punkt i rektifieringsunderlaget inte syns i ditt aktuella
vyfönster så måste du navigera dit med hjälp av Pan verktyget. Detta görs genom att
högerklicka med musen i rektifieringsunderlaget åt det håll som den aktuella punkten
ligger och välj Pan. Vyfönstret kommer nu att ritas om centrerat kring det ställe där
du högerklickade. Om din To-punkt nu är i vyn klicka på den, annars upprepa Pan
momentet tills du hittar den. Du har nu definierat det första kontrollpunktsparet.

4. Högerklicka nu med Align tool verktyget någonstans i kartan och välj Image to
Top så kommer den historiska kartan att återigen ligga synlig överst. Definiera
därefter kontrollpunktspar nummer 2, 3, 4 osv enligt ovan tills du är nöjd med
rektifieringen.

Att tänka på när man rektifierar med rasterdata som rektifieringsunderlag är att man
på förhand bör studera kartorna noggrannt så att man i stort vet inom vilka delar av
kartan man tänker definiera sina kontrollpunktspar. Dessutom kräver det mer av
datorn att arbeta med två tunga rasterbilder samtidigt. Har man en i sammanhanget
relativt långsam dator kan det bli trögt när de båda rasterbilderna skall ritas om på
skärmen.

Spara den färdigrektifierade kartan/bilden
1. När själva rektifiering är klar så är det dags att spara sitt arbete. Detta görs genom
att gå till menyn och ange Theme � Save Image As... . Man blir nu tillfrågad om
man vill spara sina kontrollpunktspar i en separat SHAPE-fil.

Det kan vara klokt att göra det då denna fil i praktiken blir en dokumentation och
kvalitetskontroll över hur rektifieringen utförts. Lämpligen sparas denna fil med ett
namn som den ärver från den rektifierade kartan och med tillägget _pl (= point links).

2. Därefter namnger du den rektifierade kartan och väljer filformat. I Image Analysis
kan man spara filer i Tiff, GRID och ERDAS IMAGE format. Tiff-formatet är dock
att anse som standard. När man sparar sin rektifierade karta/bild som en Tiff (eg
Geotiff) skapas också en tfw-fil som innehåller information om georefereringen.
Tfw-filen har samma namn som tiff-bilden och måste finnas i samma katalog som
den senare. Det är dock tveksamt om tfw-filen skall användas men mer om detta
under rubriken ”Grunderna” i början av manualen.

3. Klicka på OK för att spara kartan. OBS! När kartan sparats frågar programmet om
du vill läsa in den nya kartan i din aktuella vy. Här är det viktigt att svara Nej. Av
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någon anledning (en bugg?) blir den nyskapade kartan helt svart om man svarar ja
och den läggs in i aktuell vy.

Delning av karta med maskning
Om man upptäcker att kartan man håller på att rektifiera innehåller så stora
geometriska fel att man inte riktigt får till ett bra resultat kan man med fördel dela
upp kartan i två eller flera delar genom att använda sig av programmets
maskningsfunktion. Kartans olika delar rektifieras därefter var för sig och kan
därefter om så önskas monteras ihop till en bild igen med programmets
mosaikfunktioner. Mer om mosaik i nästa kapitel.

1. Bestäm dig för hur kartan skall delas och i hur många delar.

2. För att kunna använda sig av I/A:s maskningsfunktioner måste man först skapa sig
en analysmask för varje kartdel. Detta görs genom att skapa ett nytt tema. View �
New Theme

3. Välj polygon och döp den nya filen till något vettigt,
t.ex. Mask_1.shp.

4. Med den nya filen aktiv och redigerbar väljs
polygonverktyget.

5. Zooma in lagom till någon kant av kartan och börja rita
genom att följa ytterkanten på den historiska kartan. När du
når kanten på din vy(view) högerklicka och välj Pan för att
flytta kartan åt det håll du ritar.

OBS! Kom ihåg att inte rita runt hela kartan utan endast runt den första kartdelen.
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6. Avsluta ritandet med ett dubbelklick. Du har nu skapat din första analysmask.

7. För att skapa en andra (och ev. en tredje, fjärde osv.) analysmask ser du till att det
nyskapade polygontemat Mask_1.shp är aktivt och redigerbart.

8. Välj därefter verktyget för Halvautomatisk
polygonkomplettering.

9. Sätt i markören innanför den nyss skapade
polygonen och gå ut över ett av hörnen på
densamma och följ sedan ytterkanten till den
nya kartdel du avser att skapa.

10. Denna andra analysmask avslutas som
den börjades fast i motstående hörn.
Dubbelklicka innanför den första polygonen
så skapas den andra.

Om du skall skapa fler analysmasker
upprepa enligt punkterna 7 – 10.

11. När du har skapat/ritat de kartdelar du
vill ha, sparas detta genom att välja Theme � Stop Editing och därefter trycka på
Yes.

Du har nu skapat två (eller flera) polygoner i samma tema – Mask_1.shp. Nu är det
emellertid dags att dela på dessa och skapa ett separat tema för varje polygon.

12. Se till att temat Mask_1.shp är aktivt. Välj därefter verktyget Select Feature och
klicka på den andra polygonen du skapat. Denna blir nu gul.

13. Välj Theme � Convert to Shapefile…. Spara den nya filen under namnet
Mask_2.shp. Svara ja på frågan om filen skall läggas till din vy (view). Analysmask
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nummer två ligger därmed i en egen fil. Den ligger dock även kvar i den första filen
Mask_1.shp och det skall den inte göra.

14. Se till att Mask_1.shp är aktiv och att den andra polygonen fortfarande är gul,
dvs. markerad. Välj därefter Theme � Start Editing och tryck på Delete-knappen
på tangentbordet. Nu finns endast den första polygonen kvar (om inte fler än två
polygoner ritats). Spara genom att välja Theme � Stop Editing och därefter trycka
på Yes.

Nu skall du ha två filer, Mask_1.shp och Mask_2.shp i din vy (view) om du gjort rätt.
Dessa två filer skall nu användas för att dela upp din karta i två delar.

15. Välj Image Analysis � Properties….

16. Under Analysis Extent väljs Same as
Mask_1.shp.

17. Under Analysis Mask väljs Mask_1.shp

18. Välj OK.

19. Se till att ditt Image Analysis theme, dvs din historiska karta är aktiv välj därefter
Theme � Save Image As….

20. Namnge den nya kartfilen och välj
filformat, förslagsvis TIFF och tryck sedan
på OK.

21. På frågan Add to View väljs No.
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Upprepa ovanstående steg 15 – 21 men med Mask_2.shp.

22. Efter detta rekommenderas att starta om ArcView/Image Analysis och rektifiera
därefter en av de nyskapade kartdelarna. Gör sedan om omstartsproceduren och
rektifiera även den andra kartdelen. Om allt gått som det ska har du nu två
rektifierade kartdelar. Dessa kan nu sättas samman med programmets
mosaikfunktioner.

Montering av olika kartdelar med mosaik
1. Starta ArcView/Image Analysis.

2. Läs in båda (eller flera) dina nyrektifierade kartdelar som Image Analysis Data
Source.

3. Beroende av eventuella glapp eller överlappningar mellan de två kartdelarna kan
man pröva vilken av kartdelarna som bör ligga överst i vy-fönstret för att få det
visuellt snyggast möjligt.

4. När ordningen väl är bestämd se till att båda kartdelarna är
tända och aktiva. Välj Image Analysis � Mosaic varefter en
temporär bildfil skapas under namnet Mosaic.

5. Om man vill ha kvar denna nya mosaikbild måste man spara
den. Välj Theme � Save Image As…, ange filformat och ge
den nya filen ett lämpligt namn.

6. På frågan Add to View väljs No.

Det omvända kartöverlägget
Det traditionella analoga kartöverlägget består av en halvtransparent plastfilm som
läggs ovanpå den ekonomiska kartan. Detta arbetssätt har också överförts i den
digitala hanteringen av historiska kartor. Då har man använt en inscannad och
ekonomisk karta på vilken man, i t. ex. Photoshop lagt en scannad och rektifierad
historisk karta som gjorts halvtransparent. Till nackdelarna med detta förfarande är
att det kräver en mycket bra färgskrivare för att resultatet skall bli läsbart. Det kan
också ses som allmänt svårt att samtidigt läsa två rasterbilder lagda på varandra. En
annan variant på kartöverlägg som dels är lätt att ta fram och dels är lättläst är det
omvända kartöverlägget. Denna typ är fördelaktig om det är informationen i den
historiska kartan som är det centrala. Även enklare färgskrivare klarar ett godtagbart
resultat.

Det omvända kartöverlägget kräver tillgång till ett GIS (t. ex. ArcView som
nedanstående exempel utgår från), en rektifierad och geokodad digital historisk karta
och digital modern lägesbunden kartinformation i form av vektordata (t. ex.
GSD_Eko).
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1. Läs in en geokodad och rektifierad historisk karta till din vy (view) som en Image
Data Source.

2. Läs in lämpliga delar av GSD_Eko i form av linjer och punkter, t. ex.
administrativa gränser, vägar, byggnader och markanvändningslinjer. Se till att
vektordatasetet ligger över den historiska kartan.

3. Färgkoda vektordatat så att de tydligt avviker från färgerna i den historiska kartan.

4. Ställ in lämplig skala i ditt vyfönster.

5. Skapa en layout och skriv ut kartan.

Exempel på kartöverlägg där både historisk och nutida kartinformation kan läsas
tillsammans. I bakgrunden ligger ett utsnitt av en geometrisk avmätning från 1690
över Salnecke säteri, Gryta socken i Uppsala län. Området har i modern tid
genomgått stora förändringar. Från den moderna kartan har dagens hus (blå
rektanglar), vägar (mörkgråa linjer) och åkermark (blåprickigt fält med heldragen
kantlinje) hämtats. Hussymbolen i kartans nedre högra hörn är säteriets
herrgårdsanläggning. Mellangrå- och gula fält är åkrar från 1690-talet. Ljusbrunt fält
längst ner i söder är gårdens ängsmarker. Streckade-, prickade dubbellinjer: 1690-
talets vägar.


