
Fotointerpretació
PART IV



Fotografia aèria: fotogrametria 
i fotointerpretació



Concepte de fotografia aèria



Sensors i plataformes

• Sensor: instrument susceptible de detectar el 
senyal electromagnètic (radiació reflectida o 
emesa) que li arriba de la Terra i de l’atmosfera 
en un determinat interval de longitud d’ona, i 
convertir aquest senyal en una magnitud física 
que puga ser tractada i emmagatzemada.

• Hi ha dos grans tipus de sensors: analògics 
(fotografia) i digitals (imatges numèriques).

• També es poden classificar per la manera com 
recollir les dades: instantàniament o 
seqüencialment.



Fotografies aèries



Càmeres fotogràfiques
La imatge que s’observa 
s’emmagatzemava tradicionalment en 
una pel·lícula que s’imprimeix per la 
llum. Sensible al rang del visible i 
l’infraroig proper (300-900 nm). 
• Unitats:

1 nanòmetre (nm) = 10-9 m
1 micròmetre (𝜇𝑚) = 10-6 m
1000 𝜇𝑚 = 1 mm
1 𝜇𝑚 = 1.000 nm

Tipus de càmeres: mètrica, 
panoràmica, contínua, multilent.



a) Càmera aèria anàloga mètrica
• Disseny senzill.
• Fotos quadrades amb un angle 

de visió de 70o.
• Fotos aèries verticals d’alta 

qualitat.
• Geometria precisa que permet 

fer mesures.

Pel·lícula

Distància entre el 
centre de la lent i 
el pla focal: 
distància focal 
(mm).

Lloc on descansa la 
pel·lícula.
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Courtesy of the Washington State Department of Transportation.



b) Càmera panoràmica
• Camp de visió ample: es pot arribar a 

veure l’horitzó en ambdós costats de la 
fotografia à més distorsió. 

• La més comuna utilitza una lent 
rotatòria i la pel·lícula adopta una 
disposició en arc.



c) Càmera contínua
• Lent estàtica amb obertura d’objectiu i una 

pel·lícula en moviment; així  cobreix tot el 
territori. Normalment d’ús militar.

• Alta velocitat, baixa altitud de vol per a 
agafar una fotografia contínua – una forma 
de fotografia de banda (strip).

• Popular dels anys 40 als 70 del segle 
passat, la fotografia aèria de strip o banda 
era utilitzada internacionalment per a 
enquestes i mapatge aeri de degradació 
d’autopistes, però ha sigut reemplaçada 
per la fotografia de satèl·lit.



d) Càmera multilent (multiespectral o 
multibanda)

• S’utilitzen diferents lents en una 
càmera o diverses càmeres 
sincronitzades en diferents 
bandes. El resultat és una 
foto multiespectral. 

• Sol haver-hi fins a 9 càmeres, però 
hi ha 4 bandes bàsiques: blau, 
verd, roig, infraroig proper, 
pel·lícula color.

• El format de la foto és més petit 
que altres, però té alta sensibilitat 
i resolució espacial.



Classificació en funció de l’angle de les 
càmeres

Les fotografies aèries poden ser 
verticals, quan l’eix òptic de la 
càmera coincideix amb la vertical 
de lloc del camp fotografiat; i 
obliqües, quan la presa es realitza 
amb un angle respecte a aquesta 
vertical que oscil·la entre els 10 i 
els 30 graus.
Les fotografies obliqües poden ser 
obliqües baixes o obliqües altes o 
panoràmiques, i en la foto és 
visible línia de l’horitzó.
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J.V. Perez Peña, U. Granada

Si la coincidència 
entre l’eix òptic i la 
vertical del camp no 
és absoluta, la 
desviació pot ser 
deguda a dues 
causes: capcineig de 
l’avió en el moment 
de l’exposició; o 
inclinació de les ales 
o balanceig.
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Tipus de pel·lícula
• Consisteixen en una base sobre la qual hi ha una 

emulsió química composta de cristalls de bromur 
de plata, clorur de plata o iodur de plata. Quan la 
pel·lícula s’exposa a la llum té lloc una reacció 
química que l’ennegreix, per això posteriorment 
ha de ser revelada. Amb aquesta finalitat 
s’utilitzen altres agents químics, la pel·lícula es fixa 
i s’obté el positiu.

• Tipus: ortocromàtica (blau i verd que es redueix a 
blanc i negre, sense gris), pancromàtica (amb tons 
de gris, visible – 350-700 nm-), infraroja (340-520 
nm o 600-900 nm) i color (3 capes superposades 
sensibles a la radiació).



Presa de fotos aèries
• La fotografia aèria tradicional és presa per càmeres mètriques amb 

pel·lícules pancromàtiques.
• La presa de fotos es fa escombrant una zona en bandes paral·leles, de N a 

S o E a W. Cada passada s’anomena banda.
• El nombre de bandes depèn de l’escala de treball i de la distància focal. 

Per exemple, si l’escala de la foto és 1:30 000, es necessitaran entre 3 i 4 
bandes, a 10 fotos per banda, per cobrir l’àrea d’un mapa a 1: 50 000.

• Hi ha una superposició entre fotos del 60%; i un solapament entre bandes 
del 25%.

• La qualitat de la foto és important, per això es trien dies clars, amb bones 
condicions atmosfèriques.

• Hi ha dues mides estàndard: 19 x 19 cm i 23 x 23 cm



Objectius de les càmeres
• Solen tenir unes distàncies focals entre 35-325 mm. La 

més freqüent és de 100-150 mm i 125 mm.
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Les fotos aèries es prenen 
per a assegurar entre el 60 i 
el 80 per cent de 
superposició al llarg de la 
línia de vol, i entre 20-30% 
entre línies de vol adjacents 
per a assegurar que es 
fotografia tot el terreny.



Terminologia
Punt central: intersecció de l’eix òptic i la pel·lícula.
Nadir: projecció vertical del centre de la càmera sobre el 
terreny en el moment de la presa. Si és una presa vertical 
coincidirà amb el punt central i amb el principal. En fotos 
obliqües, l’eix òptic no coincideix amb el nadir.
L’altura de vol és determinada per la posició del centre de la 
càmera i del terreny en el moment de la presa (H’).
Distància focal (f): entre el focus de la lent i el negatiu de la 
pel·lícula.
Eix òptic: línia ideal que passa pel centre de la lent i és 
perpendicular a la pel·lícula.



Parts de la fotografia aèria I

• Dades situades en els marges de les 
fotos:
- companyia que va efectuar el vol
- equip tècnic
- número de vol
- número de mapa topogràfic a què 
correspon
- nom de la zona
- la distància focal
- l’altitud (foto de l’altímetre)
- data
- hora
- tipus de càmera
- nivell de bombolla
- altres



• Les marques fiducials són les que es troben a cada costat en el punt central. Si les 
seguim, en la intersecció trobarem el punt central de la fotografia, on no hi ha 
deformació.

• L’altímetre: 1a agulla petita: desenes de mil (1);
2a agulla mitjana: milers (7); 3a agulla gran: centenes (9) -->17000-18000 peus. 
L’última xifra sempre és un 0. Si les agulles estan entre un número i un altre, se 
selecciona sempre el primer.
– 1 peu = 0,3048 m
– Alguns són en metres.

• Altures de vol:
– 1: 5000 – 1: 10 000 à entre 2000-4000 m
– 1: 25 000 – 1: 100 000 à entre 5000-6000 m
– > 1: 100 000 à >8000 m

Parts de la fotografia aèria II
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Courtesy of USGS NAPP and NHAP.

Dalt: Foto a baixa altitud, 3.000 
m.
Baix: Foto a gran altitud, 13.000 
m.



Parts de la fotografia aèria III

• Punt principal: intersecció de l’eix 
òptic de la càmera amb la foto.
És el centre geomètric de la foto.

• Punt principal transferit: com que les 
fotografies estan solapades, el
punt principal d’una foto eixerà també 
en el lateral de la foto adjacent. Per 
tant, una foto té tres punts principals: 
un de central i dos de transferits.

• Línia de vol: és la línia que uneix el 
punt principal i els dos punts
transferits. Si els tres punts no estan 
en línia, l’avió ha tingut
un canvi de direcció.



Escala de la foto
• Escala mapa : !

"
= #$%&à()$* +*,*
#$%&à()$* &-..-(/

• Escala foto: !
"

= #$%&à()$* 01&1
#$%&à()$* &-..-(/

=  *2
34

= 0
5*

H0= Ha – hm
Hm = altitud mitjana del terreny
Ha =  altitud sobre el nivell del mar
f = distància focal

• Si la f augmenta, l’escala tambéà E directament proporcional a f
• Si l’altura del avió augmenta, l’escala disminueix à E inversament 

proporcional a Ha
• En una mateixa foto hi ha variacions d’escala



Variació de l’escala amb l’altura del terreny
f = 100, 150 mm
Ha= 50000
Hm = 85m (200, 50, 5m)
E= 1/(Hm/f)

Exemples:
Canviant altura terreny:
E = 1/[5000-200/100] = 1/48000 
E=1/[5000-85/100] = 1/49150
E= 1/[5000-5/100]= 1/49950

Canviant distancia focal:
E = 1/[5000-200/150] = 1/32000
E=1/[5000-85/150] = 1/32770
E=1/[5000-5/150] = 1/33300



Càlcul de l’escala amb un mapa (mètode 
del triangle)

L’escala solament és exacta al lloc on s’ha fet la mesura

Escala mitjana de la fotografia



Càlcul de l’escala 
amb un mapa amb 

dues línies

𝐸𝑀 =
𝐸𝑎!𝑏! + 𝐸𝑐!𝑑′

2

Es tracen en el mapa o plànol dues 
línies llargues AB i CD i les seues 
homòlogues en la foto A’B’ i C’D’, fent 
que es tallen en angle recte 
preferiblement prop del centre de la 
fotografia. Es calcula l’escala exacta per 
a ambdues línies i amb aquestes es 
calcula la mitjana.



Operacions fotogramètriques



Propietats geomètriques de les fotos aèries

• El punt central (PC) de la foto és un punt ortogonal, però qualsevol 
altre punt, com que és una projecció cònica, estarà deformat, 
sobretot a mesura que ens allunyem del centre.

• Siga quin siga el relleu, els angles mesurats des del punt nadir es 
conserven.

• El relleu (cims i tàlvegs) provoquen un desplaçament radial. Aquest 
desplaçament és:
– Cap al punt central quan l’objecte estiga situat per sota del pla de 

referència (més baix).
– Cap a fora del PC quan estiga per damunt del pla de referència (més alt).
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Diferències foto aèria i mapa
• Per passar de la foto al mapa es 

du a terme una restitució 
mitjançant restituïdors.

• S’obté un ortofotoplà: 
transformació d’una fotografia 
amb projecció cònica a una altra 
d’ortogonal.

• Així es corregeix la foto de 
distorsions d’escala a causa dels 
canvis del relleu, es corregeix la 
possible inclinació de la càmera 
en el moment de prendre la foto i 
es corregeix el desplaçament 
radial.



Visió estereoscòpica I
La vista tridimensional de les fotografies aèries (parell estereoscòpic) es realitza amb un estereoscopi. 
Cada una de les dues fotografies ofereix una visió lleugerament diferent de la mateixa zona (diferents 
ombres, diferents angles) que el nostre cervell interpreta com una vista 3-D. La 
visió estereoscòpica permet realitzar fotointerpretació.



Visió estereoscòpica II







Paral·laxi: 
concepte

• Punt de transferència o punt homòleg: és el PC 
d’una altra foto que ix en la foto consecutiva 
(però no és el central d’aquesta segona foto).

• Aerobase: distància entre dos punts centrals de 
dues fotos.

• Base fotogràfica: distància entre el PC d’una foto 
i el punt transferit (PT).

• Línia de vol: formada per la unió de tots els 
punts centrals amb els seus homòlegs. És la 
trajectòria de l’avió.

• Paral·laxi: és el desplaçament aparent en la 
posició d’un objecte a causa del canvi del punt 
d’observació.

• S’anomena paral·laxi absoluta d’un punt en un 
parell estereoscopi de fotografies la suma 
algebraica de la distància que hi ha entre la 
imatge d’aquest punt en cada fotografia i els 
punts centrals de cada una.
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Diferència de paral·laxi
• Aquesta distància ha de ser mesurada 

paral·lelament a la línia de vol.
• La paral·laxi absoluta d’un punt serà major 

com més gran siga la seua altura sobre el 
nivell de referència (major altitud).

• La diferència de paral·laxi entre dos punts és 
la diferència que hi ha entre les 
seues paral·laxis absolutes.

• La mesura es fa amb un regle de paral·laxi, 
que és una barra metàl·lica amb unes 
plaques transparents amb un punt.

• Tots els punts en una mateixa cota tenen la 
mateixa paral·laxi.

• La diferència de paral·laxi i la diferència 
d’altitud estan relacionades.



Barra de paral·laxi



Mesura de l’altitud d’objectes 
per foto aèria

Tres mètodes: 
1. Amb el desplaçament radial (explicat abans).
2. Amb les diferències de paral·laxi: es calcula l’altitud de qualsevol punt coneixent la 

cota de dos punts en la imatge.
3. Amb ombrejats gràfics: coneixent l’altitud d’un objecte i la seua ombra en una 

fotografia. 
Si no coneixem l’altitud però si l’ombra, amb la posició del Sol podem traure l’angle 
solar amb la vertical del punt.



1. Càlcul de l’altitud per 
desplaçament radial

• Els punts situats per damunt o per sota del 
pla sobre el qual es mesura l’altura de vol 
de l’avió (H) es desplacen en la fotografia 
respecte al lloc que ocuparien si aquests 
punts se situaren en el pla.

• Es pot calcular l’altura d’un objecte en 
funció d’aquest desplaçament radial (d) de 
la base i la cúspide d’aquest objecte, 
sempre que siguen visibles.

h=!!∗#
$



2. Càlcul de l’altitud per diferència 
de paral·laxi



Altitud i paral·laxi La diferència de paral·laxi és la diferencia de la paral·laxi 
estereoscòpica en el punt més alt i més baix d’un objecte.
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3. Càlcul de l’altitud per ombres

L’ombra ha d’estar 
projectada sobre 
terreny pla

tan 𝛼 =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (ℎ)
𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 (𝑠)

= 𝑠 𝑥 tan 𝛼



Orientació

El Sol va d’est a oest inclinant-se cap al 
sud.
Calcula la posició del Sol en el moment 
d’obtenir la foto.
El moment es consulta amb el rellotge de 
la foto.





Fotoidentificació i fotointerpretació



Criteris de fotoidentificació
• La fotoidentificació és la lectura de les fotos aèries, com un primer examen del símbols i 

objectes que hi figuren.
• La fotointerpretació és l’anàlisi metòdica, amb interpretació i síntesi que suposa l’elaboració 

d’hipòtesis i la seua comprovació.
• Criteris:

– Mida = escala
– Forma: regular o irregular
– Textura: granulació aparent (rugosa, llisa, homogènia, granulosa, sedosa…)
– Color i to: depenen de moltes variables (quantitat de llum reflectida, angle 

d’il·luminació, textura de la superfície)
– Contrast: signatures espectrals
– Relleu (visió estereoscòpica): ombres, xarxes hidrogràfiques, direcció pendents, 

litologies...



Estructura i mètode de fotointrepretació
• Les operacions no fotogramètriques que realitzem sobre la foto aèria per arribar a elaborar 

un mapa. Una interpretació especialitzada és, per exemple, la fotogeologia.
• A l’hora d’interpretar ens fixem en l’estructura: organització dels elements en conjunt, com 

es relacionen.
• Han d’estar basats en una anàlisi metòdica, i deduir quan hi haja coses no visibles.
• El mètode cartesià consisteix en quatre fases:

- Inventari
- Anàlisi
- Elaboració d’hipòtesis
- Control de resultats







A: Color blanc de neu als Pirineus; 
B: Gris de granit a Terol; 
C: Marró en terres agrícoles a Zamora;

Elements naturals



Elements naturals

D: Marró fosc d’alzinars
a Conca; 
E: Roig a Montaña Roja de Tenerife; 
F: Verd clar de prats a la Corunya;



Elements naturals

G: Verd a fagedes de la Selva d’Irati a Navarra; 
H: Blau fosc al pantà de San Juan
a Madrid; 
I: Blau clar del mar a la Corunya.



Elements construïts

A: Puerta de Alcalá a Madrid
B: Castell de Manzanares el Real 
C: Far del cap de Gata a Almeria 
D: Heliport de Morata de Tajuña a Madrid



Elements construïts

A: Plaça de bous de Las Ventas a Madrid
B: Estadi de futbol del Rayo Vallecano a 
Madrid 
C: Sagrada Família a Barcelona
D: Hospital del Sureste a Arganda del Rey, 
Madrid.



A: Circuit de Jerez a Cadis 
B: Central nuclear de Trillo a Guadalajara 
C: Central solar de Solúcar a Sevilla

Elements construïts



Més exemples

















Estructures urbanes

Recints emmurallats d’Àvila (Castella i Lleó) i Lugo (Galícia)
Imatges del PNOA © Instituto Geográfico Nacional de España.



Estructures urbanes

Eixemples de Madrid (Madrid) i Barcelona (Catalunya).
Imatge del PNOA © Instituto Geográfico Nacional de 
España.

















































Paisatge rural



















Fotointerpretació especialitzada: 
la fotogeologia





Capbussaments mitjans
• Capes amb capbussaments entre 5 i 35o

• Morfologia del terreny formant costes (pendents estructurals)
• Quan la capa talla una vall fluvial forma V (indica direcció de capbussament)
V dona idea de capbussament;
• capbussament suau – V gran 
• capbussament fort – V petita



Capbussament
gran o vertical

• Capes amb capbussaments superiors a 35º 
• Morfologia del terreny formant esquenes d’ase 

o hogbacks (estrats en alt relleu, de forma trapezoidal, 
format sobre el pendent estructural)

• Erosió molt forta i pendents coberts per solsides de 
vessant a ambdues bandes





Plecs

• Anticlinals (mat. + vells en centre) i sinclinals (mat. + joves en centre)
• Poden tenir eixos horitzontals però és més comú que estiguen inclinats
• Intersecció de plecs amb terreny donen patrons en zig-zag característics 

(visibles en foto aèria)
• Anticlinal dona V amb vèrtex en direcció de la inclinació
• Sinclinal dona V amb vèrtex oposat a inclinació



Doms i conques
• Les estructures en dom erosionades solen presentar 
capes capbussades a l’exterior del dom
• Els materials més antics afloren en el centre per erosió
• Patró de drenatge radial



• Les estructures en anticlinal erosionades presenten capes capbussades cap a 
l’interior de l’estructura.

• Les V apunten cap al centre de conca
• També presenten patrons de drenatge radials



Falles

Indicadors per a reconèixer falles en fotos aèries:
• Presència d’escarpaments
• Facetes triangulars (formades quan avança l’erosió)
• Distinció de blocs enfonsats-alçats. Canvis bruscos en les formes del relleu o en 

la xarxa de drenatge (línies rectes)
• Alineacions de vegetació, ullals, etc.
• Canvis de tonalitat a causa de diferent vegetació o alt contingut d’aigua 
• Desplaçament de canals de rius, unitats litològiques, etc.
• Diferències en encaixament fluvial



FALLES

• En una foto aèria, les falles hi ixen 
com unes discontinuïtats 
topogràfiques RECTES. 

• La xarxa de drenatge pot ajudar a 
reconèixer entre blocs de sostre i 
mur. 

• En falles normals:
Bloc de mur: més elevat, 

presència d’incisió fluvial
Bloc de sostre: més baix, 

absència (o menor) incisió fluvial 
• Falles de salt en direcció

Rius desplaçats 
• Falles inverses:

No tan evidents com les 
dues anteriors, més difícils de 
reconèixer


