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III.-LA SINÈRGIA SIG / RS 

 

III.1.-DEFINICIÓ DE TELEDETECCIÓ. TIPUS DE DADES I APLICACIONS 

 

 

 La teledetecció, en anglès Remote Sensing (RS), es defineix com l’adquisició 

d’informació sobre un objecte sense estar en contacte físic amb ell. La informació es 

adquirida per la detecció i mesura dels canvis que l’objecte imposa al camp que 

l’envolta, el qual pot ser electromagnètic, acústic, o gravitatori. Això podria incloure un 

camp electromagnètic emès o reflectit per l’objecte, ones acústiques reflectides o 

pertorbades per l’objecte, o pertorbacions del camp potencial gravitatori o magnètic 

envoltant degudes a la seva presència (Charles Elachi, 1987). 

 

 El terme “remote sensing” s’empra habitualment en connexió amb les tècniques 

electromagnètiques d’adquisició d’informació. Aquestes tècniques cobreixen tot 

l’espectre electromagnètic des de les radioones de baixa freqüència fins les regions de 

microones, submil·limètriques, infraroig proper i llunyà, visible, ultraviolat, raigs-X i 

raigs gamma. 

 

 L’adveniment del satèl·lits ha permès l’adquisició al detall d’informació global i 

sinòptica dels planetes, incloent-hi la Terra, i els seu medi ambient. Sensors en satèl·lits 

d’òrbita terrestre proporcionen informació sobre models i dinàmica dels núvols, la 

coberta vegetal del sòl i les seves variacions estacionals, les estructures morfològiques, 

la temperatura dels oceans i el vent proper a la superfície. La capacitat d’una ràpida i 

àmplia cobertura per part dels satèl·lits permet de monitoritzar fenòmens de variació 

ràpida, particularment en l’atmosfera. La capacitat de realitzar observacions de llarga 

durada i de forma repetitiva permet de seguir canvis estacionals, anuals i de més llarg 

termini a la coberta de glaç dels pols, l’expansió del desert, i la desforestació dels 

tròpics. A més, l’alta resolució de les imatges captades per determinats sensors dels 

satèl·lits d’observació de la Terra, juntament amb el gran desenvolupament de la 

informàtica, permeten utilitzar aquestes imatges com a base per a l’elaboració de mapes 

temàtics o convencionals. 

Tipus i classificació de les dades 
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 Els tipus de dades obtingudes per teledetecció depenen del tipus d’informació 

que es busca, així com de la mida i dinàmica de l’objecte o fenomen a estudiar. Una 

classificació esquemàtica de les diferents dades i els sensors corresponents es pot trobar 

a la Taula núm. 11 . 

 

INFORMACIÓ REQUERIDA TIPUS DE SENSOR EXEMPLES 

Alta resolució espacial i àmplia 
cobertura 

Sensors i radars d'imatge Radar d'imatge Seasat (1978), 
LFC de la llançadora espacial 
(1984), ERS-1 SAR (1991), 

JERS-1 SAR (1992) 
Alta resolució espectral sobre 
àrees limitades o al llarg d'una 

trajectòria 

Espectròmetres,  
espectroradiòmetres 

Radiòmetre d'imatge 
multiespectral de la llançadora 

espacial (1981) 

Resolució espectral limitada i alta 
resolució espacial 

Mappers multiespectrals Landsat MSS i TM (1972-1984), 
SPOT (1984), Galileu NIMS 

(1989) 

Alta resolució espacial i espectral Espectròmetre d'imatge MLA d'estat sòlid 

Mesures d'alta precisió 
d'intensitat al llarg de trajectòries 

Radiòmetres, 
dispersòmetres 

Dispersòmetre del Seasat 
(1978), ERS-1 WSC (1991) 

Mesures d'alta precisió 
d'intensitat amb moderada 
resolució d'imatge i àmplia 

cobertura 

Radiòmetres d'imatge Radiòmetre de microones 
d'escombrat electrònic (1975), 

ERS-1 ATSR/M (1991) 

Mesura d'alta precisió de 
localitzacions i perfil topogràfic 

Altímetres, sondejadors Altímetre del Seasat (1978), 
radar del Pioneer Venus Orbiter 

(1979), altímetre del Mars 
Observer, ERS-1 Radar Altim.

Cartografia topogràfica 
tridimensional 

Altímetres d'exploració Altímetre d'exploració d'alta 
resolució de la llançadora 

espacial 

 
Taula núm. 11: Tipus de dades en teledetecció. 

Font: Charles Elachi,1987, i altres. 
 

 Normalment quan es necessita informació espacial d’alta resolució, com és el 

cas del traçat de mapes d’usos del sòl o topogràfics, o quan és necessària una visió 

global i instantània, com per exemple en observacions meteorològiques, es requereixen 

imatges bidimensionals. Aquestes imatges es poden extreure en una àmplia regió de 

l’espectre electromagnètic i amb una gran selecció d’amples de banda. Existeixen 

sensors d’imatge en les regions de les microones, l’infraroig (IR), el visible, i 

l’ultraviolat que utilitzen detectors electrònics i fotogràfics. És possible obtenir imatges 
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emprant il·luminació activa, amb radars o làsers, il·luminació solar com es fa a 

l’ultraviolat, el visible i l’infraroig, o per emissió de la pròpia superfície, com és el cas 

de l’infraroig tèrmic, l’emissió de microones i els raigs-X i gamma. Fent ús de sensors 

actius es controla totalment el procés de mesura, permetent d’enviar la senyal en la 

forma més adient per observar el seu comportament en incidir sobre l’objecte, amb els 

sensors passius en canvi, es depèn de factors externs com la presència del Sol o 

l’absència de núvols. 

 

 Els espectròmetres s’utilitzen per a detectar i mesurar el contingut espectral del 

camp electromagnètic incident. Aquest tipus d’informació juga un paper clau a la hora 

d’identificar les característiques (color, contingut d’aigua...) de l’objecte estudiat sobre 

la superfície planetària (v. Fig. núm. 3 ). En el cas dels estudis atmosfèrics, l’aspecte 

espacial  és menys crític degut a la lenta variació espacial en la composició. En canvi en 

el cas d’estudis superficials, ambdues informacions, espacial i espectral, són essencials, 

cosa que ens du a la necessitat d’espectròmetres d’imatge. La selecció del nombre de 

bandes espectrals, l’ample de banda de cadascuna d’elles, la resolució espacial, i del 

camp de visió instantània ens porta a renunciar a una o altra característica segons 

l’objecte que s’estudiï, la capacitat de manegar les dades del sensor, i els límits 

tecnològics del detector. 

 

 En algunes aplicacions els aspectes espacial i espectral són menys importants en 

front a la mesura acurada de la intensitat de l’ona electromagnètica al llarg d’una àmplia 

regió espectral. Els sensors corresponents, anomenats radiòmetres, s’utilitzen en la 

mesura de la temperatura atmosfèrica i de la superfície oceànica. Sensors radiomètrics 

d’imatge s’empren per a “cartografiar” aquests paràmetres en mapes que faciliten el seu 

estudi. 

 

 En la teledetecció activa per microones s’utilitzen els dispersòmetres o 

“scatterometers”, els quals mesuren acuradament el camp dispersat per la superfície 

quan aquesta és il·luminada per una senyal d’estret ample de banda. Això s’aplica per 

exemple, en la mesura de la constant dielèctrica i la rugositat del sòl, o en la velocitat 

del vent estudiant les ones capil·lars que es formen en la superfície del mar. 
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 Un tipus especial de radiòmetre és el polarímetre, que extreu la informació clau 

de l’estat de polarització de l’ona transmesa, reflectida o dispersada. La característica 

polarimètrica de la llum solar reflectida o dispersada proporciona informació sobre les 

propietats físiques de les atmosferes planetàries. 
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Figura núm. 3 : Signatura espectral d’alguns tipus de vegetació. 

Font: Brooks, 1972. 

 

  

 En altres aplicacions, la informació requerida està forçament relacionada amb 

les característiques tridimensionals i la localització de l’objecte. En aquest cas 

s’utilitzen els altímetres per a cartografiar la topografia de la superfície, i els 

sondejadors o “sounders” preparats per a l’estudi d’estructures subterrànies o de 

paràmetres atmosfèrics (temperatura, composició, pressió) en funció de l’altitud. 

 

La detecció de la radiació electromagnètica 
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 La radiació emesa, reflectida o dispersada per un cos genera una densitat de flux 

radial a l’espai envoltant que conté informació de les propietats d’aquest cos. Per tal de 

mesurar les característiques d’aquesta radiació, s’usa un col·lector seguit d’un detector. 

 

 El col·lector és una apertura que intercepta part del camp radiat. En microones 

s’empra una antena per a interceptar part de l’energia electromagnètica, antenes que 

poden ser dipols, matrius de dipols o parabòliques. En el cas dels dipols, el camp 

envoltant hi genera una corrent elèctrica amb una intensitat proporcional a la del camp i 

una freqüència també igual que la seva. En canvi a les parabòliques l’energia recollida 

és concentrada en una petita àrea on es col·loca el detector o bé el guiaones que la 

condueix cap al detector. 

 

 En l’infraroig (IR), el visible, i les regions de l’ultraviolat (UV), el col·lector és 

habitualment una lent o una superfície reflectiva que concentra l’energia interceptada 

cap al detector. La detecció té lloc llavors en transformar l’energia electromagnètica en 

una altra forma d’energia com pot ser calor, corrent elèctrica, o canvi d’estat. 

 

 Depenent del tipus de sensor, es mesuren diferents propietats del camp. En els 

radars d’apertura sintètica (SAR), l’amplitud, polarització, freqüència i fase dels camps 

es mesuren en localitzacions successives de la línia de vol. En el cas dels 

espectròmetres òptics, l’energia del camp en un punt es troba en funció de la longitud 

d’ona. En el cas dels radiòmetres, el principal paràmetre d’interès és el flux total 

d’energia irradiada. Amb els polarímetres es mesura el flux d’energia en diferents 

polaritzacions del vector d’ona. 

 

 Quan es tracta dels raigs-X o raigs gamma, el detector mateix és normalment el 

col·lector. A mesura que les partícules interactuen amb el material detector, té lloc la 

ionització, que provoca l’emissió de llum o de càrregues. La detecció d’aquesta llum 

emesa o de la corrent generada en dóna la mesura del flux d’energia incident.  
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III.2.-INTRODUCCIÓ A LES IMATGES DIGITALS 

 

 

 En termes senzills, considerarem com a imatge qualsevol funció bidimensional 

de la intensitat de llum que, donat un parell de coordenades que defineixin un únic punt 

(x,y) o píxel, li’n faci correspondre el valor de la intensitat lumínica de la imatge f(x,y) 

en aquest punt, amb 0≤f(x,y)≤∞ (Domingo, 1993). 

 

 Aquesta és la definició bàsica de imatge monocroma, la qual només presenta un 

únic component espectral λ, matisada per diferents nivells de intensitat. Les imatges en 

color es produeixen amb la mescla de les quantitats adequades dels tres colors primaris 

o components cromàtiques bàsiques, i contenen en conseqüència tres plans 

d’informació per punt.  

 

 En les imatges monocromàtiques, el valor de la luminància en un punt f(x,y), rep 

el nom de nivell de gris dins d’una escala de valors que la mateixa pot assumir, 

coneguda com escala de grisos. L’escala de grisos, en principi restringida entre els 

nivells zero (absència total de llum) i infinit (màxima lluminositat), es limita per raons 

òbvies entre el zero i un valor màxim L, que garanteix el blanc de major energia 

possible o representable. 

 

 Tota imatge és la representació d’un aspecte de la realitat, capturada mitjançant 

sensors que transformen la informació en ella continguda (intensitat lluminosa, color, 

temperatura o qualsevol altre paràmetre) en senyals que seran manipulades 

posteriorment. Aquesta etapa de captura, en un sistema digital, rep el nom de 

digitalització. Un digitalitzador converteix la imatge en un codi de una representació 

numèrica intel·ligible per a l’ordinador, i és en aquest últim on és manipula segons les 

necessitats de l’operador o del usuari. 

 

 Les necessitats de processament determinen la potència del sistema a utilitzar. 

En línies generals, la potència es mesura en termes de velocitat (instruccions executades 

per segon) i de capacitat (grandària màxima de les imatges a manipular i 

emmagatzemar). 
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 El millor mètode de visualització disponible és el sistema basat en la pantalla 

gràfica. Un sistema gràfic (tarja controladora i pantalla), a part de factors de qualitat 

generalment associats al preu, ve definit a efectes pràctics per dos paràmetres bàsics: 

resolució i nombre de bits per píxel. 

 

 La resolució d’una pantalla indica el màxim de punts que pot tenir una imatge a 

representar en ella, i no s’ha de confondre amb la resolució de la imatge en si, 

normalment en punts per polzada (dpi), determinada per el digitalitzador, i que 

estableix la qualitat de la imatge així com la seva grandària de sortida per  la impressora 

o plotter. Òbviament, quant més elevada sigui la resolució de la pantalla, major podrà 

ésser el detall de la imatge a visualitzar. Pel que fa referència al nombre de bits per 

píxel, és un valor que defineix el nombre de nivells de gris diferents que pot prendre un 

píxel concret. S’ha comprovat que, si bé la resolució es un factor important, ho és molt 

més el nombre de nivells de gris per punt. S’aconsegueix molta més nitidesa doblant el 

nombre de nivells de gris que fent el mateix amb el de píxels, encara que això doni una 

major definició a les vores abruptes, evitant l’efecte de “serra”. 

 

 D’altra banda, part fonamental del sistema complet són els perifèrics 

d’emmagatzematge, generalment basats en discs magnètics o òptics amb gran capacitat 

i alta velocitat d’emmagatzematge i recuperació (baix temps d’accés). 

 

 Segons s’ha vist, capturar i digitalitzar és el pas previ per a tota operació de 

processat d’imatges. L’ordinador exigeix com a característica prèvia per acceptar 

qualsevol tipus d’informació, que aquesta vingui donada en forma digital, és a dir, com 

a matrius finites de paraules binàries de longitud definida. Per a processar una imatge es 

mostreja en instants concrets que determinen la reixa discreta de mostratge, i cada 

mostra es quantifica utilitzant un nombre finit de bits. 

 

 El mètode habitual per a digitalitzar una imatge consisteix en escombrar-la fila 

per fila i mostrejar a cada columna. El nombre de files que s’escombrin (m) i el nombre 

de píxels per fila (n) determinaran la mida de la imatge digital (m×n), que ve a donar el 

grau de discernibilitat de detalls en la imatge. El següent punt a tenir en compte és la 

quantificació de cadascuna de les mostres. Si el mostreig representava una digitalització 
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en l’espai, la quantificació ve a ser-ho en l’amplitud, entenent per amplitud el nivell de 

intensitat lluminosa en cada punt o píxel. En quantificar cada punt, pel simple fet de 

limitar el nombre de bits (p), es redueix el nombre de valors existents de infinit fins a, 

en principi, 2p possibles valors. Aquest és el procés de conversió d’una variable 

continua (en la realitat) a una de discreta en la imatge digital, on entre cada dos valors 

consecutius ja no hi han infinits valors més. La qualitat de la quantificació ve donada 

fonamentalment per aquest nombre p de bits per mostra. Però degut a que els ordinadors 

digitals treballen, no amb bits aïllats sinó amb agrupacions d’ells (nibbles, bytes, words, 

etc.), en la pràctica s’empra un valor menor o igual que en aquestes agrupacions, evitant 

així que un píxel es desbordi, per exemple, d’un byte a l’altre. 

 

 Un cop definit el nombre de bits per píxel, la imatge final queda representada 

per un mapa tridimensional, d’ordre m×n×L, que a cada punt de l’espai (mi,nj) fa 

correspondre un nivell de intensitat lluminosa definit per pi, que es troba entre 0 i L=2p-

1 i que hom anomena nivell digital del píxel (“digital count”, DC). Aquest concepte 

queda reflectit a la Fig. núm. 4. 

 
Representació del mapa de luminància d’una imatge de 4×4 píxels i 8 bits (256 nivells de gris) per píxel. 

 Hem tocat però, els conceptes de mostreig i quantificació des de un punt de vista 

molt bàsic. Aquest tema, de gran complexitat, es pot complementar amb els estudis 
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teòrics avançats de mostreig, la bibliografia dels quals és certament impressionant. El 

teorema de Shannon, les freqüències de Nyquist i la reconstrucció d’una imatge a partir 

de les seves mostres són factors fonamentals a l’hora de desenvolupar un estudi detallat 

sobre la matèria. No obstant, a efectes pràctics, l’anterior és innecessari per als 

propòsits del present projecte, en el que només es precís tenir certs coneixements 

generals per a tractar els temes posteriors. 

 

 Un cop entesos els fonaments bàsics de la conversió d’una imatge analògica i 

continua en una altra de digital i discreta cal abordar el tema de la seva representació en 

uns termes intel·ligibles per a l’ordinador. En primer lloc cal escollir de entre les 

múltiples possibilitats existents, uns valors concrets per m, n, i p. Per comoditat es pren 

m=n=N, i es suposa que les imatges són quadrades. En general això no aporta restricció 

alguna, i simplifica molt les estructures de les dades i les funcions de manipulació 

d’imatges, sobretot per valors de N corresponents a potències de 2. 

 

 És fàcil veure que segons creixin N i p creixeran ràpidament les necessitats 

d’emmagatzematge, pel que es dedueix que, per evitar costs excessius i temps de 

processat desmesurats, és precís limitar ambdós paràmetres a valors raonables. 

Analitzant l’efecte de restringir cadascun d’ells per separat, una disminució de la 

grandària es tradueix en un efecte visual tipus “mosaic” (o checkboard), mentre que una 

reducció del nombre de bits ocasiona una difuminació dels nivells de gris, cosa que a la 

vegada comporta un efecte de falsos contorns. Així doncs, queda clar que cap dels dos 

paràmetres pot reduir-se ostensiblement a càrrec de l’altre. En realitat, cal arribar a un 

compromís entre ells, compromís que acostuma a determinar-se per quantificacions 

subjectives de la qualitat de la imatge. Aquestes quantificacions vénen donades per les 

corbes d’isopreferència, les quals uneixen combinacions de N i p que resulten en 

imatges de qualitat similar. S’ha de recalcar però, que aquestes corbes per la seva mena 

fonamentalment subjectiva, depenen forçament de la imatge concreta. Els valors però 

més habituals per a N són: 32, 64, 128, 256 i 512. En quant al nombre de bits per píxel 

(p), el més utilitzat és el byte (8 bits). 
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III.3.-CONCEPTES BÀSICS EN EL TRACTAMENT D’IMATGES 

 

 

 Tal i com ja s’apunta al capítol anterior, una imatge no és sinó una més de les 

possibles percepcions d’un aspecte de la realitat. D’aquesta manera, el seu contingut és 

informació, més o menys rellevant, d’eixa realitat. La informació d’una imatge pot 

incorporar múltiples continguts de caràcter totalment diferent. Per exemple pot 

presentar informació de formes, colors, textures, lluentor i contrast, i a més, 

temperatura, composició química, altitud, ressonància magnètica, etc., tot depenent del 

nombre i tipus dels sensors implicats en la seva obtenció. 

 

 Cada aplicació en particular pot requerir l’extracció i/o accés a un o uns quants 

tipus d’informació, ignorant o aïllant la resta. Amb les dades obtingudes, caldrà realitzar 

operacions que permetin extreure valors implícits en la imatge, com ara la presència 

d’un objecte, extensió, posició o qualsevol altre paràmetre estimable. En general, 

l’obtenció de tals valors no serà directa sinó que requerirà adaptar o condicionar la 

imatge tot i seguint una sèrie de manipulacions. Al conjunt de totes aquestes operacions 

l’anomenarem tractament de la imatge. 

 

 No és objectiu d’aquest projecte el desenvolupar i aplicar tota “l’artilleria” de 

que disposa el tractament digital d’imatges, però si que caldrà tenir present el significat, 

necessitat i conseqüències de les operacions a realitzar. Ens limitarem doncs, en aquest 

document, a exposar un inventari i classificació de les operacions possibles, i a 

desenvolupar breument aquelles que siguin susceptibles de dur-se a terme. 

 

 Poden establir-se múltiples i variades classificacions de les diferents operacions 

de manipulació d’imatges, tantes com interessos particulars pugui centrar el tema. A la 

Taula núm. 12 es mostren tres de les possibles classificacions, les més utilitzades a la 

pràctica, i que s’atenen als objectius de la manipulació, al domini on es duen a terme, i 

al seu abast. Aquesta darrera classificació ens donarà peu a enumerar i agrupar les 

diferents operacions al llarg de la Taula núm. 13. 
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A. OBJECTIUS. B. DOMINI DE L'OPERACIÓ. C. ABAST DE L'OPERACIÓ. 
EFECTE. 

1. Restauració   1. Operacions de punt 

2. Millora 1. Domini espacial 2. Operacions d'àrea o entorn 

3. Segmentació 2. Domini freqüencial 3. Modificació de l'histograma 

4. Anàlisi 4. Operacions geomètriques 

5. Compressió / codificació 5. Operacions per transformació 

   
Taula núm. 12: Algunes de les possibles classificacions de les operacions 
de tractament d'imatges. 

  

 

 

Operacions de punt Com plem entació o efecte negatiu
Am pliació de contrast
Binarització
Clipping
Llindarització
Slicing
Ops. Sum a
aritm ètiques Resta

Producte
Logaritm e

Ops. And
lògiques Or

Xor
Not

Operacions d'àrea o Norm alització
entorn Mitja

M itjana
Moda
Suav itzat
Realç de contorns
Gradient
Derivada
Laplacià

Modificació de Equalització
l'histograma Segm entació pseudoautom àtica

Traslació
Operacions Mirall
geomètriques Gir

Perspectiva
Distorsió
Desplaçam ent
Canv i d'escala

Operacions per Pas baix
transformades Pas banda

Banda elim inada
Pas alt

Taula núm . 13: Inventari d'operacions de tractam ent d'im atges.  
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 Les operacions de punt requereixen a cada pas, conèixer el valor de la funció 

de luminància d’un sol píxel, al qual se li aplica la transformació desitjada. Un cop 

realitzada la transformació, el píxel no és ja necessari en tot l’algorisme, per tant aquest 

tipus d’operacions s’anomenen de memòria zero (ZMO). Si la funció de transformació 

es manté constant per tota la imatge o la regió a manipular, es parla de mapa de 

transició de luminància, que a cada valor de luminància d’entrada li’n fa correspondre 

un de sortida. En principi, el mapa de transició de luminància es pot escollir d’entre les 

infinites possibilitats existents, d’acord amb les pretensions de cada aplicació en 

particular. No obstant existeixen una sèrie d’operacions que per la seva repetida 

aplicació són considerades com d’ús comú. Algunes d’elles es descriuen a continuació. 

 

 La complementació, bàsicament, consisteix en substituir el valor de la 

luminància en cada punt per el del seu complementari, L-f(x,y). L’efecte aconseguit és 

el de negatiu digital de la imatge, i la seva utilitat és més espectacular que pràctica (v. 

Fig. núm. 6 ). 

 

 Tot sovint, degut a una il·luminació pobra o no uniforme, o a causa d’una 

resposta no lineal dels sensors de captura, una imatge pot presentar un baix contrast que 

dificulti la seva comprensió o tractament. Una tècnica que permet millorar l’aspecte de 

la imatge és l’ampliació de contrast. El que fa aquesta operació és ampliar els intervals 

de l’escala de grisos que presenten un major nombre de píxels, la qual cosa aconsegueix 

millorar la visibilitat general de la imatge. 

 

 L’operació de punt més simple, en quant a concepte, que trobem és 

probablement la binarització. El mètode genera una imatge en dos tons (habitualment 

blanc i negre) a partir d’una altra amb múltiples nivells de gris, és a dir, la sortida 

esdevé binària. Val a dir que la binarització és en realitat un cas extrem d’ampliació de 

contrast. 

 

 La llindarització, també coneguda per “thresholding”, consisteix en respectar el 

contingut de la imatge a excepció d’una porció, en la part alta o baixa dels nivells de 

intensitat, que s’elimina deixant-la a zero. Aquesta regió acaba (o comença) 

precisament em el valor anomenat llindar. 
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 La traducció literal del terme “slice” implica porció, franja o sector. Això és el 

que fa aquesta darrera operació, el resultat de la qual és el ressalt d’una franja de nivells 

de gris, que romanen al seu valor anterior o a un màxim donat, mentre que la resta es 

deixen a zero o al seu valor previ (respectivament), segons es pretengui o no conservar 

el fons (“background”). 

 

 L’aplicació d’un logaritme als nivells de gris té com a resultat una 

transformació de intensitat a contrast, és a dir, es realça el contrast de la zona de nivells 

baixos en front a un empobriment de la corresponent als nivells alts. 

 

 Un conjunt diferent d’operacions de píxel s’obté quan a cada punt se li aplica 

una operació aritmètica o lògica (v. Taula núm. 13), ja sigui emprant com a segon 

paràmetre (en el seu cas) una constant o bé el valor de luminància d’un píxel amb 

coordenades similars pertanyent a una altra imatge. D’aquesta manera poden “sumar-

se” dues imatges, píxel a píxel, “restar-se” per comparar-les i extreure’n les diferències, 

fer un AND per a comparar els bits de igual nivell, etc. Moltes de les operacions 

“clàssiques” anteriors corresponen en realitat a una d’aquestes operacions que, degut al 

seu ús freqüent, han adquirit entitat pròpia. Cal no oblidar que qualsevol combinació 

d’operacions aritmètiques o lògiques esdevé també una operació aplicable. 

 

 Existeixen funcions per la seva part, que necessiten quelcom més que la funció i 

la luminància del punt. Les operacions d’àrea modifiquen l’aparença de cada píxel en 

funció del seu entorn o, més concretament, del valor de la luminància que prenguin els 

punts del seu entorn. Es podria pensar però en les operacions de punt com si fossin 

operacions d’àrea sobre el contorn més petit possible: el propi píxel. 

 

 Sovint una imatge degut al procés de captura, no ocupa tot el rang de valors 

possible (de 0 a L-1). En aquests casos el marge dinàmic de luminància està comprimit 

de forma que és difícil diferenciar entre els píxels clars i els menys clars. Normalitzar 

la imatge consisteix en aplicar un mapa de transformació que faci correspondre als 

valors mínim i màxim de luminància de la imatge original els valors mínim i màxim, 

respectivament, del rang permès de luminàncies (v. Fig. núm. 7 ). 
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 Si es pren l’entorn de cada píxel i es substitueix el píxel central per un dels 

estadístics d’aquest entorn, es poden observar efectes interessants. Així per exemple, 

substituint cada píxel per la mitja aritmètica dels del seu entorn, ell inclòs, s’obté el 

filtre de mitja. El seu efecte és la difuminació o suavitzat (“smoothing”) de la imatge 

(v. Fig. núm. 11 ). De manera anàloga s’implementen el filtre de mitjana i el de moda, 

d’efectes similars i que s’apliquen junt amb el de mitja per eliminar sorolls aleatoris 

espuris. 

 

 D’efectes oposats als anteriors, el gradient i la derivada d’una imatge realcen 

les vores magnificant els detalls “fins” corresponents a canvis abruptes de luminància. 

En el cas d’una imatge, que correspon a una matriu bidimensional discreta, les 

derivades parcials poden aproximar-se per diferències de luminàncies entre píxels 

adjacents. És doncs lògic, que prenguin valors alts en aquelles zones amb vores 

prominents o canvis bruscs de contrast, assumint valors petits només en les regions amb 

nivells de gris més o menys constants (v. Fig. núm. 9 ). 

 

 L’operador laplacià es defineix com una derivada de segon ordre, per la qual 

cosa obté resultats superiors als anteriors i pot treballar amb imatges on les variacions 

d’intensitat no siguin prou abruptes per a ells (v. Fig. núm. 10 ). No obstant presenta 

una sensibilitat més gran en front al soroll i una lleugera incapacitat per determinar la 

direcció de les vores. 

 

 L’histograma d’una imatge és una eina visual de gran acceptació i utilitat per 

l’estudi d’imatges digitals. Amb una simple ullada pot proporcionar una idea molt 

aproximada de la distribució de nivells de gris, el contrast que presenta la imatge i 

alguna pista del mètode més adient per manipular-la. Aprofundint una mica més 

proporciona paràmetres inestimables aplicables ja no només a la compressió i 

codificació, sinó a camps tan interessants com el reconeixement automàtic de formes i, 

en general, a l’anàlisi d’imatges. Es defineix l’histograma d’una imatge com la corba 

que en ordenades representa cadascun dels possibles nivells de gris des de 0 fins a L-1, i 

mostra en abscisses la freqüència relativa d’aparició del mateix en eixa imatge (vegis 

Figs. núm. 5-13 ). 
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Figura núm. 5: Imatge del Thematic Mapper (canal 5) del Landsat-5 sobre l’àrea metropolitana de 
Barcelona presa el 22 de Maig del 1991 des de una altitud de 706,9 km, i el seu histograma. 
 

 
Figura núm. 6: Imatge anterior després d’una complementació. 
 

 
Figura núm. 7: Imatge de la Fig.5 normalitzada. 
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Figura núm. 8: Imatge de la Fig. 5 després d’una equalització. 
 

 
Figura núm. 9: Imatge resultant de aplicar el gradient a la imatge de la Fig. 5. 
 

 
Figura núm. 10: Laplacià. 
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Figura núm. 11: Resultat de l’aplicació del filtre de mitja. 
 

 
Figura núm. 12: Segmentació de la imatge de la Fig. 5 entre els nivells 55 i 180. 
 

 
Figura núm. 13: Realç de contorns. 
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 Cal remarcar que la freqüència d’aparició de cada nivell de gris en l’histograma, 

es mostra sempre en forma relativa degut al fet que el valor absolut pot variar força en 

funció de la mida de la imatge, així com també pot variar el màxim valor a representar. 

Aquest últim apareix en tots ells en el marge superior esquerre. 

 

 Com es pot veure a les figures anteriors, si una imatge presenta un histograma 

molt polaritzat en torn a un valor central, és molt probable que aquesta imatge tingui un 

contrast pobre. Això és degut a que les diferents lluminositats de cada punt es 

tradueixen en un rang de nivells de gris molt reduït, i per tant es desaprofita part del 

marge dinàmic disponible, fent força difícil la diferenciació de nivells. Es fa necessari 

doncs, aplicar una funció a la luminància dels píxels que distribueixi els nivells de gris 

per tal que quedin repartits d’una manera més uniforme. Això s’aconsegueix amb 

l’equalització de l’histograma. 

 

 Existeix una aplicació en la qual l’ús de l’histograma és fonamental: la 

segmentació. Segmentar una imatge significa separar parts autoconsistents, incloses en 

ella, de la resta de la imatge, dit d’una altra manera: desglossar-la en els seus 

components per extreure’n d’entre ells aquell que conté la informació rellevant per al 

posterior anàlisi. Això es realitza bàsicament separant les parts de la imatge que es 

trobin entre dos nivells de gris anomenats llindars (un parell per segment). A la Fig. 

núm. 12  es pot veure el resultat d’una segmentació emprada per eliminar les zones 

fosques, corresponents a mar i muntanya. Altres tècniques de segmentació són la 

segmentació per regions tancades, la segmentació per textura o la segmentació per 

formes, molt emprada en el reconeixement d’objectes. 

 

 Fins ara hem comentat mètodes i operacions que permeten modificar, segons un 

criteri determinat, el contingut d’informació de la imatge. Hi han però altres operacions 

l’objectiu de les quals no és modificar aquesta informació, sinó l’aspecte visual de la 

mateixa, és a dir, el punt de vista des de el que es contempla la imatge. Es tracta de les 

transformacions geomètriques, que bàsicament consisteixen en la creació d’un nou 

sistema de coordenades on “s’encaixa” la nova imatge. En els casos del mirall o el 

desplaçament això és quelcom senzill, però en girs, correccions de perspectiva, 

canvis d’escala o distorsions, és inevitable una interpolació dels nous valors a partir 



 61

dels antics i llur posició. És evident que això, malgrat tot, introdueix certs errors en la 

informació producte del càlcul dels nous valors de gris en posicions enteres de la matriu 

d’imatge resultant, per tant en el projecte que ens ocupa tractarem d’evitar-les al 

màxim. 

 

 Una altra manera de dur a terme les operacions esmentades es basa en la 

modificació directa de l’espectre de freqüències espacials de la imatge. Per això és 

precís calcular aquest espectre, tant per a la imatge com per al filtre a aplicar, i 

multiplicar-los per a obtenir l’espectre de freqüències de la imatge resultant, en la forma 

 
    G(u,v)=F(u,v)H(u,v) 
 
on H(u,v) representa la transformada de Fourier del filtre en qüestió, i F(u,v) i G(u,v) 

les transformades de les imatges original i filtrada respectivament. No cal dir que el 

procés de transformació de la imatge original i el filtre, i el de la transformació inversa 

de la imatge resultant, són altament costosos tant en temps com en potència de càlcul, i 

per aquest motiu es recorreix a “artificis” matemàtics per a la seva implementació. 

 

 El mètode més utilitzat és el de la convolució, que no és altra cosa que la 

translació al domini de l’espai de la operació producte de transformades: 

 
    g(x,y)=h(x,y)⊗f(x,y) 
 
on h(x,y) és la funció de resposta a l’impuls del filtre a aplicar (o màscara de 

convolució), segons la teoria de sistemes, la resposta del filtre quan a l’entrada s’hi 

aplica un punt lineal de luminància teòricament infinita i amplada nul·la. 
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III.4.-QUÈ ÉS UN SIG ? 

 

 

 Un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG o GIS en anglès) és un sistema 

integrat de hardware, software i procediments elaborats per facilitar l’obtenció, 

emmagatzematge, manipulació i sortida d’informació alfanumèrica d’entitats 

geogràfiques representades mitjançant primitives gràfiques, i on la seva localització, 

materialitzada mitjançant georeferenciació sobre la cartografia de base, és l’atribut 

comú de les dades. Juntament amb les eines d’anàlisi de què està dotat, un SIG permet 

atacar i ajudar a resoldre problemes de gestió, d’anàlisi, de modelatge i de representació 

d’hipòtesis i de resultats sobre mapes (NGCIA, 1990). 

 

 De manera més immediata i simple un Sistema d’Informació Geogràfica es pot 

contemplar com un conjunt de mapes temàtics (relleu, població, sòls, divisió territorial, 

etc.) de la mateixa porció del territori, on un lloc concret té la mateixa localització 

(mateixes coordenades) en tots el mapes inclosos. D’aquesta forma, resulta possible 

realitzar anàlisis de les seves característiques espacials i temàtiques per a obtenir un 

millor coneixement de la zona. 

 

 En principi, les àrees d’utilització pràctica d’un SIG són molt variades (Chorley, 

1987): des de l’inventari dels recursos naturals i humans fins al control i gestió de les 

dades cadastrals i de propietat urbana i rústica (cadastre multipropòsit), la planificació i 

la gestió urbana i d’equipaments, la cartografia i el control de grans instal·lacions (xarxa 

telefònica, xarxes d’abastament i evacuació d’aigües, xarxes de transports...), el 

màrketing geogràfic, etc. En realitat un Sistema d’Informació Geogràfica és útil en 

qualsevol àrea on sigui necessari el maneig d’informació espacial. 

 

 Els SIG formen part del àmbit més extens dels anomenats “Sistemes 

d’Informació” o SI (Igarzábal, 1989), que es poden definir com un “sistema [informàtic 

o no] que està creat per a donar resposta a preguntes no predefinides per endavant”. Per 

tant, un SI inclou una base de dades, una base de coneixement (conjunt de procediments 

d’anàlisi i manipulació de dades) i un sistema d’interacció amb l’usuari. Els mateixos 
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elements poden trobar-se en l’organització general d’un Sistema d’Informació 

Geogràfica. 

 

 Tot sovint es planteja una certa confusió sobre el veritable significat i l’essència 

d’un SIG, en especial per a diferenciar-lo d’un programa de cartografia assistida per 

ordinador o d’un de Gestió de Bases de Dades. S’insisteix en que el més característic 

d’un SIG és la seva capacitat d’anàlisi, de generar nova informació d’un conjunt previ 

de dades mitjançant la seva manipulació i reelaboració. Per tant, un SIG és prou més 

que un sistema de disseny assistit per ordinador (CAD/CAM), i ho és per la seva 

capacitat de relacionar els elements gràfics (punts, línies, polígons), que també són 

manejats per un sistema CAD/CAM, amb els elements d’una base de dades temàtiques, 

aspecte que falta en el CAD. D’altra banda, les diferències amb els programes de 

Cartografia assistida per ordinador rauen en la seva possibilitat de manejar més d’un 

conjunt d’elements gràfics alhora i, sobretot, la capacitat de construir noves dades a 

partir de les ja existents. 

 

 Es pot considerar que el desenvolupament dels Sistemes d’Informació 

Geogràfica és la unió de diverses línies de treball fins ara molt diferenciades. Aquestes 

línies de treball són: a) els sistemes de cartografia assistida per ordinador, b) el 

plantejament teòric-pràctic per a la superposició de mapes amb la finalitat del 

planejament urbà i regional, c) el desenvolupament de la teledetecció, i d) els avenços 

tècnics i metodològics de l’anomenada geografia quantitativa. Un SIG pot suposar, 

entre d’altres coses, l’aplicació pràctica, i a problemes de mida real, de les tècniques 

matemàtiques i estadístiques, molt refinades, creades per la revolució quantitativa en 

geografia (Bosque Sendra, 1992). 

 

 En el context actual de la “societat de la informació” i encara més en el de la 

“economia de la informació” s’atorga un paper essencial a la disponibilitat ràpida, i en 

el moment oportú, de la informació, cosa que permet de resoldre problemes i contestar a 

les preguntes de manera immediata. El procés clau rau en la comercialització o 

mercantilització de la informació, la qual esdevé un bé econòmic més, que es compra i 

es ven, com qualsevol altre. 
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Una classificació de les funcions d’un SIG 

 

 Un SIG és, entre altres coses, un programa d’ordinador amb unes capacitats 

específiques que es poden resumir en els següents subsistemes o components lògiques: 

 

• Funcions per a l’entrada de la informació: Són els procediments que permeten 

convertir la informació geogràfica del format analògic, l’habitual en el món real (en 

especial en la forma de mapes), al format digital que pot utilitzar l’ordinador. 

Aquesta conversió s’ha de realitzar mantenint totes les característiques inicials de les 

dades espacials. Per això, en aquest subsistema s’inclouen no només els mecanismes 

d’entrada pròpiament dits (digitalització o similars), sinó també els procediments que 

permeten eliminar errors o redundàncies en la informació incorporada al SIG. 

Prèviament a l’entrada de dades en un SIG, la informació que s’ha d’utilitzar s’ha 

hagut de reunir i preparar per al seu tractament i conversió al format digital (procés 

d’obtenció de la informació). 
  

• Funcions per a la sortida/representació gràfica i cartogràfica de la informació: Es 

refereix a les activitats que serveixen per mostrar a l’usuari les dades incorporades en 

la base de dades del SIG, i els resultats de les operacions analítiques realitzades 

sobre elles. Permeten d’obtenir mapes, gràfics, taules numèriques i altres tipus de 

resultats en diferents suports: paper, pantalles gràfiques o altres. 
  

• Funcions de gestió de la informació espacial: Amb les quals s’extreuen de la base de 

dades les porcions que interessen en cada moment, i és possible reorganitzar tots els 

elements integrats en ella de diverses maneres. 
  

• Funcions analítiques: Són l’element més característic d’un SIG. Faciliten el 

processament de les dades integrades en ell, de forma que sigui possible obtenir 

major informació, i amb ella major coneixement del que inicialment es disposava. 

Aquestes funcions converteixen un SIG en una “màquina de simulació”, equivalent, 

per exemple, a les emprades per els pilots d’avió en el seu aprenentatge; en aquest 

cas, són els planificadors territorials els que poden obtenir una impressió de quin pot 

ser el resultat, en el territori, de les seves decisions. 
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III.5.-LES DIFERENTS DADES GEOGRÀFIQUES 

 

 

 Una dada geogràfica es pot descompondre conceptualment en dos elements: 

d’una banda, l’objecte geogràfic o suport, una entitat de la realitat sobre la qual 

s’observa un fenomen; i d’altra banda la variable o atribut temàtic, que pot ser 

qualsevol fet que adopti diferents modalitats en cada observació. És a dir, que els 

objectes espacials estan dotats de propietats intrínseques les quals es poden mesurar; 

cadascuna d’elles constitueix una variable o atribut temàtic associat a l’objecte. Un 

Sistema d’Informació Geogràfica ha de manejar tots dos tipus d’elements (Bosque 

Sendra,1992). 

 

 Les unitats d’observació geogràfiques al seu torn, es poden subdividir en dos 

grans tipus: naturals i artificials. Les naturals són aquelles en que la referència espacial 

és intrínseca al propi fet (variable) observat, per exemple la subdivisió de l’espai per 

usos del sòl. Per altra part, existeixen les unitats d’observació artificials, generalment 

creades per l’home, en les quals la referència espacial és extrínseca i aliena als 

fenòmens o variables temàtiques en elles mesurades, per exemple la partició de l’espai 

en unitats administratives. 

 

 Una qüestió important és especificar quins són els components de la situació 

espacial d’un objecte geogràfic. Novament es poden considerar dos aspectes: la 

localització geomètrica o absoluta en relació a algun sistema de referència exterior, i 

les relacions topològiques qualitatives que manté amb altres objectes espacials. Per 

entendre millor això últim, es pot reflexionar sobre com, habitualment, es fa referència a 

la localització d’un objecte espacial. Es diu: “el Campus Nord està darrera i a prop del 

Palau de Pedralbes”, o “viu a la cruïlla dels carrers Casanova i Diputació”. És a dir, 

normalment, no s’empren sistemes de referència absoluts i quantitatius, sinó una 

enumeració de relacions entre llocs/objectes espacials d’ordre més aviat qualitatiu i poc 

precís. Aquest tipus d’informació és important i útil, no només per a l’activitat d’una 

persona en l’espai real, també és necessària en el funcionament d’un SIG, doncs facilita 

força les seves operacions. De fet, es pot considerar que una diferència clau entre un 

SIG i un programa de cartografia assistida per ordinador rau, precisament, en la 

informació topològica inclosa en la base de dades del primer, que li facilita el dur a 
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terme anàlisis i operacions complexes amb les dades espacials. Per el contrari, un 

programa de cartografia només fa servir la referenciació absoluta per preparar els 

mapes. En resum, un SIG ha d’estar en condicions de treballar tant amb la geometria o 

localització absoluta, com amb la topologia o relacions qualitatives dels objectes 

geogràfics. 

 

 L’existència de dos tipus d’elements en una dada geogràfica, l’aspecte espacial i 

el temàtic, ocasiona que l’anàlisi d’aquestes dades es pugui plantejar des de tres 

perspectives diferents. Considerant únicament l’aspecte temàtic, es poden estudiar els 

fets des de una perspectiva purament estadística o d’anàlisi de dades. En segon lloc, és 

possible considerar aïlladament l’aspecte espacial de les dades, i estudiar les seves 

característiques geomètriques pures. Finalment, el més oportú i complet és l’estudi 

simultani dels dos aspectes, ja que és evident que interaccionen. Els SIG constitueixen 

una eina de primer ordre en aquest sentit i faciliten el desenvolupament complet de 

l’anàlisi espacial i, a més del modelat cartogràfic. 

 

 El mapa tradicional constitueix la primera font de dades per a un SIG, i en bona 

part, és l’origen de l’organització i l’estructura bàsica d’aquest. S’acostuma a 

diferenciar entre mapes de base/referència i mapes temàtics. En els primers la 

informació temàtica continguda és àmplia, extensa i variada, i s’hi representen diversos 

fets simultàniament. La seva finalitat principal és proporcionar la localització d’alguna 

característica. Uns bons exemples són el Mapa Topogràfico Nacional, o un mapa de 

carreteres dels d’ús quotidià. Els mapes temàtics per la seva part, contenen una menor 

quantitat d’informació, generalment referida a una sola variable o tema, i el seu objectiu 

bàsic és facilitar el coneixement de l’estructura espacial de la variable representada, 

deixant en segon pla la localització exacta de cada fet. 

 

 Un problema específic de l’anàlisi geogràfic i cartogràfic de la informació rau en 

els diferents tipus d’unitats d’observació espacial que és possible distingir, en la realitat 

o sobre un mapa, en funció de les propietats geomètriques/topològiques de les entitats 

geogràfiques , molt en concret de les dimensions espacials de cada unitat d’observació. 

Generalment s’acostuma a diferenciar entre objectes puntuals (de dimensió topològica 

zero), línies (una dimensió), polígons (dues dimensions), i volums (tres dimensions). 

En el mapa topogràfic per exemple, els objectes puntuals poden ser les cases rurals o els 
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vèrtex geodèsics, els lineals són les carreteres i camins, o els rius i els canals. Els de 

tipus poligonal serien les diferents regions del mapa diferenciades per el tipus 

d’ocupació del sòl. Potser els menys intuïtius siguin els volums, però l’exemple de les 

corbes de nivell pot ajudar a la seva comprensió ja que, com és ben sabut, aquestes 

corbes representen en el seu conjunt un objecte geogràfic amb tres dimensions 

espacials. En conclusió, podem dir que en els mapes temàtics existeixen objectes 

(unitats d’observació) amb diferent nombre de dimensions geomètriques, des de zero 

fins a tres, cosa que evidentment proporciona diferents propietats a cadascun d’aquests 

mapes, i que aquests necessitaran l’emprament de tècniques d’anàlisi diferents en un 

SIG. 

 

 Una qüestió fonamental i prèvia a la utilització de qualsevol SIG és la 

disponibilitat de dades geogràfiques per a introduir en l’ordinador i després analitzar. 

En realitat, aquesta qüestió és la més àrdua i difícil en països on les possibilitats 

d’obtenció d’informació geogràfica en format digital, l’únic admissible directament per 

un SIG, són molt reduïdes. Sovint però, també ho són les possibilitats de disposar de 

dades en un format analògic adient. Per tot això una qüestió prèvia és on trobar i quins 

procediments utilitzar per disposar de dades per a introduir en el SIG. 

 

 La primera solució és la recerca i obtenció directa de les dades per part de 

l’usuari. Evidentment aquesta opció té l’enorme avantatge de què es poden controlar de 

bon principi totes les característiques de la informació que es recol·lecta, eliminant tot 

tipus d’ineficiències i redundàncies. La contrapartida és el gran increment de costs per a 

la reunió i l’obtenció d’una massa important de dades. Un possible estalvi és l’ús de 

procediments de mostreig espacial, que poden facilitar resultats vàlids per a tota una 

població de dades a un cost reduït. Malauradament això no és possible en totes les 

ocasions i en qualsevol cas requereix uns coneixements i procediments tècnics més 

exigents i precisos. D’altra banda, en certs casos com en el de dades ambientals i del 

medi físic, és cada cop més possible recórrer a les dades proporcionades per sensors 

remots, tals com les fotografies aèries i la teledetecció des de l’espai (vegis III.1.-

Definició de teledetecció...), que es constitueixen així en una font fonamental 

d’informació per a un SIG (Chuvieco,1990), i que a més, acostumen a ser 

proporcionades en format digital. 
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III.6.-LA REPRESENTACIÓ DIGITAL DE LES DADES 

 

 

 La correcta representació digital de les dades espacials necessita la resolució de 

dues qüestions: la geocodificació de les dades i la descripció en termes digitals de les 

característiques espacials. La primera consisteix en un procediment “mitjançant el qual 

un objecte geogràfic (que pot ser una carretera, un edifici, una parcel·la de terreny, etc.) 

rep directament o indirectament una etiqueta que identifica la seva posició espacial 

respecte a un punt comú o marc de referència” (Goodchild,1984). 

 

 El procés de geocodificació, doncs, és possible dur-lo a terme de dues maneres 

diferents: en forma directa, utilitzant un sistema d’eixos de coordenades (esfèriques, 

planes, cilíndriques...) respecte als quals es determina la posició absoluta de cada lloc; i 

en mode indirecte, atorgant a cada objecte una direcció o referència espacial que el 

diferencia de la resta i permet d’establir la seva posició relativa en front als altres (v. 

cap. anterior). 

 

 En segon lloc, s’ha de realitzar una descripció de la posició geomètrica de cada 

objecte i de les relacions espacials (la topologia) que manté amb la resta d’objectes 

geogràfics existents en la realitat a estudiar. Per tal de dur a terme aquesta darrera tasca 

és imprescindible una abstracció i simplificació de tots els elements existents, és a dir, 

crear un model de dades dels objectes a representar digitalment (Peuquet,1984 i 1988). 

S’empra aquest concepte, model de dades, en el sentit que la informàtica i la teoria de 

bases de dades plantegen. Un model de dades és, d’acord amb això, un conjunt de 

directrius per a la representació lògica de les dades en una base de dades, consistent en 

els noms de les unitats lògiques de les dades i de les relacions entre elles. Un model és, 

sempre, una representació simplificada de la realitat, “una abstracció del món real que 

incorpora només aquelles propietats que són rellevants a l’aplicació d’interès en cada 

cas” (Peuquet,1984, p.69). Aquesta simplificació es pot dur a terme de moltes maneres, 

en funció dels objectius que sigui necessari cobrir. Així, existeixen varis tipus de 

models de dades dels objectes geogràfics: el model vectorial, el “raster”, el jeràrquic-

recursiu, tots ells vàlids per als mapes plans formats per punts, línies i polígons, i 

cadascun d’ells millor preparat per a dur a terme certes tasques. Uns ho estan, per 
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exemple, per a la cartografia de la informació espacial, d’altres per el contrari són més 

útils per a l’anàlisi de les dades espacials. 

 

 Els mapes tridimensionals o de volums (MDT), per exemple els que mostren la 

topografia del terreny, tenen els seus propis models de dades, en un cas es basen en 

punts, en cada un dels quals es mesura l’alçada del terreny; en un altre utilitzen línies 

per enregistrar l’alçada i les coordenades de localització espacial i, finalment, un tercer 

tipus de model es fonamenta en un conjunt  de funcions matemàtiques que relacionen 

l’alçada amb les coordenades geomètriques dels punts d’observació. 

 

 

III.6.1.-REPRESENTACIÓ VECTORIAL 

 

III.6.1.1.-DEFINICIÓ GENERAL 

 

 

 El model vectorial representa els objectes espacials codificant, de manera 

explícita, les seves “fronteres” (el límit o perímetre que separa l’objecte de l’entorn). 

Les línies que actuen de fronteres són representades mitjançant les coordenades dels 

punts o vèrtex que delimiten els segments rectes que les formen (Bosque Sendra,1992). 

 

 D’aquesta manera, els objectes puntuals es representen per un parell de 

coordenades, X i Y de la posició de l’objecte. Els lineals s’aproximen per mitjà del 

traçat de segments lineals que es creuen en vèrtex, i es representen mitjançant les 

coordenades X i Y d’eixos vèrtex. Finalment, els polígons es codifiquen aproximant les 

seves fronteres també per mitjà de segments lineals que es tallen igualment en vèrtex, 

les coordenades dels quals s’enregistren. 

 

 Per tant, en la representació vectorial l’element essencial és la línia o segment 

recte. En aquest sentit, una representació vectorial de l’espai és conforme i coherent 

amb les idees subjacents en la cartografia tradicional, que basada en el paper i el llapis, 

s’organitzava mitjançant el traçat de línies. Per això, aquest tipus de representació 
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digital és la més intuïtiva i propera als mapes tradicionals, cosa que explica la seva 

millor acceptació encara i en contra de certs problemes que l’afecten. 

 

 

III.6.1.2.-ESTRUCTURA DE DADES EN UN SIG VECTORIAL 

 

 

 Sobre el model vectorial general que s’ha definit es poden formular vàries 

estructures de dades, que són diferents representacions del mateix model de dades, 

expressades en termes de diagrames, llistes de valors, etc., elaborades per enregistrar la 

informació en el codi de l’ordinador. Cadascuna de les esmentades estructures de dades 

té els seus avantatges i inconvenients. Les més importants són: llista de coordenades, 

diccionari de vèrtex, organització DIME i estructura arc/node. 

 

• Llista de coordenades (Peucker i Chrisman,1975, p.57): En aquest cas 

s’emmagatzemen únicament els dos parells de coordenades que defineixen un 

segment recte. Per a cada objecte geogràfic existent s’enregistra el seu nom, el 

nombre de vèrtex que defineixen la seva frontera i les coordenades X,Y de cada 

vèrtex. En el cas dels polígons es repeteix el primer vèrtex per a indicar que és una 

figura tancada. És la manera més senzilla i intuïtiva de representar el model de dades 

vectorial, però té una sèrie d’inconvenients. El més important és que en aquesta 

estructura no es representa de manera explícita la topologia de les dades espacials, 

només s’enregistra la geometria o localització espacial. D’altra banda, moltes dades 

(molts vèrtex) estan duplicades o encara triplicades, amb el risc molt gran de què el 

mateix vèrtex sigui enregistrat de forma diferent en cada segment recte al que 

pertany, en funció dels nombrosos problemes habituals del procés de digitalització i 

entrada de les dades. 

 

• Diccionari de vèrtex (Peucker i Chrisman,1975, p.58): En aquest cas s’enregistren, 

un sol cop, les coordenades de cada vèrtex que existeix en el mapa font, cadascun 

dels quals ha estat prèviament identificat amb un nom o etiqueta. A més, es crea un 

diccionari dels vèrtex que constitueixen cada objecte espacial identificable en el 

mapa. Així, la informació de les coordenades no està duplicada i no existeix el 
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problema anterior. No obstant, la topologia dels objectes geogràfics no es coneix de 

manera suficient. 
  

• Fitxers DIME (U.S. Bureau of the Census,1970): Són un dels primers exemples de 

representació vectorial en que es recull la topologia de manera completa. La seva 

utilitat principal és la de representar polígons: es crea una llista de vèrtex amb noms i 

coordenades X i Y de cadascun. D’altra banda els objectes lineals es codifiquen 

indicant en quin vèrtex comença i en quin acaba cadascun d’ells. Els segments rectes 

que delimiten polígons (els més problemàtics d’enregistrar de forma adequada) es 

codifiquen indicant-hi el seu nom (el del segment recte), el vèrtex en el qual s’inicia, 

el vèrtex en el qual acaba (és a dir, que es coneix el sentit de cada segment lineal del 

límit), el polígon que té a l’esquerra i el polígon que té a la dreta. Amb aquest 

procediment tots els elements topològics importants queden inclosos, i és possible 

esbrinar amb facilitat quines línies estan connectades, quins segments delimiten un 

polígon, quins polígons són contigus, etc. Per suposat que s’evita la duplicació de la 

informació de les coordenades i encara la dels elements que formen un polígon. 
  

• Organització arc/node: Els fitxers DIME estan molt adaptats a enregistrar la 

informació espacial dels fets geogràfics artificials: límits administratius, parcel·les de 

propietat, etc. En aquests no existeix un grau excessiu de complexitat de la frontera, 

de manera que el segment recte resulta adequat com a base de la codificació. Amb 

altres tipus de fets, però, en especial els de caràcter natural (sòls, taques de vegetació, 

etc.), resultaria excessivament dificultós haver de codificar la topologia de tots i 

cadascun dels nombrosos segments rectes que s’hi necessita traçar per tal 

d’aproximar de forma convincent la complexitat de la frontera d’aquests temes; per 

això en el laboratori de Harvard es desenvolupà un altre tipus d’estructura de dades, 

anomenada inicialment POLYVRT (Peucker i Chrisman,1975, p.60), en la qual 

l’element bàsic ja no és el segment recte sinó la “cadena” o “arc” format per una 

successió de segments rectes, tots aquells que tenen una mateixa topologia. Un segon 

element fonamental és el “node”: cadascun dels vèrtex en què es creuen tres o més 

arcs, o que és el punt terminal d’una línia o arc. Per tant, els polígons es codifiquen 

indicant-hi els arcs que els envolten, i al seu torn, els arcs s’enregistren indicant-hi el 

node de sortida, el node d’arribada, el polígon a l’esquerra i el polígon a la dreta. 
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Finalment es recullen les coordenades dels punts, tant de nodes com de vèrtex 

normals. Per facilitar la recerca dels polígons, la informació dels arcs s’organitza de 

manera que tots els que en formen un, estiguin contigus en el fitxer informàtic. 

Aquesta organització “arc/node” s’ha convertit en la més característica del mercat 

per als sistemes vectorials, i és emprada en diversos SIG: el ODYSSEY, del mateix 

Laboratori de Harvard, i el ARC/INFO, de la empresa comercial ESRI, entre d’altres. 

 

 

III.6.2.-REPRESENTACIÓ “RASTER” 

 

III.6.2.1.-DEFINICIÓ GENERAL 

 

 

 El model de dades “raster” és el dual lògic de l’anterior plantejament vectorial. 

Ara en lloc de codificar les fronteres dels objectes, s’enregistra l’interior i els seus límits 

queden implícitament representats. Per a realitzar aquest tipus de codificació, es 

superposa al mapa analògic font una reixeta d’unitats regulars, de igual forma i mida, i 

en cada unitat de la reixeta s’enregistra el valor que el mapa analògic adopta. La reixeta 

pot estar formada per un dels tres tipus de figures geomètriques elementals: 

quadrats/rectangles, triangles regulars o hexàgons. 

 

 Els més utilitzats són els quadrats/rectangles i a ells es refereix el següent. Una 

qüestió crucial en el model “raster” és la mida de la unitat de base de la reixeta, quant 

més petita sigui més precisa serà la representació digital del mapa. La longitud dels 

costats de la quadrícula base o “píxel”, en unitats de terreny, ens proporcionen l’escala 

del mapa “raster” generat. 

 

 En el model “raster” la topologia del mapa està implícita en la regularitat de la 

reixeta, de manera que coneixem sense problemes quins són els veïns d’una cel·la o 

“píxel”. L’origen de coordenades s’estableix de manera diferent que en el cas vectorial: 
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ara el punt origen (0,0) es troba a la part superior esquerra del mapa. Això és així a 

causa del funcionament de molts aparells utilitzats en el tractament de dades “raster”. 

Per exemple els de recollida de dades, com els diversos tipus de sensors (scanners o 

escombradors òptics) que tenen aquest origen de coordenades. Quelcom de semblant 

succeeix amb les impressores. 

 

 La representació “raster” es basa en una codificació discreta de les coordenades, 

les posicions dels objectes no s’estableixen amb total exactitud i precisió, sempre 

s’aproximen a una posició entera pròxima. 

 

 

III.6.2.2.-ESTRUCTURA DE DADES “RASTER” 

 

 

 Es poden establir, de la mateixa manera que en el model vectorial, vàries 

estructures de dades per a l’organització “raster”. Les diferències entre elles rauen en 

com s’emmagatzema la informació enregistrada en aquest model. 

 

• Enumeració exhaustiva: El valor de cadascuna de les unitats de la reixeta 

s’enregistra individualment, cosa que suposa una gran abundància d’informació que 

és en molts casos, reiterativa, perquè el mateix valor numèric apareix en molts píxels, 

en especial en trossos contigus del mapa (Principi d’autocorrelació espacial dels 

fenòmens geogràfics). 
  

• Codificació “run-lenght”: En un mapa “raster” l’habitual és que molts píxels d’una 

mateixa fila o columna tinguin el mateix valor, per això es va idear un sistema de 

codificació que compacta la informació del mapa “raster”. El procediment consisteix 

en recollir per a cada fila el valor temàtic que existeix i les columnes entre les quals 

es produeix. 
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III.6.3.-AVANTATGES I INCONVENIENTS: VECTORIAL EN FRONT A 

“RASTER” 

 

 

 La comparació entre ambdós models de dades es refereix sobretot al volum 

d’emmagatzematge, qualitat de representació gràfica, exhaustivitat de la representació i 

facilitat de processament. 

 

 La representació vectorial és més adequada per a la realització de gràfics i 

mapes precisos, i sobretot, està més d’acord amb la cartografia tradicional i, i per això, 

resulta més intuïtiva. És més compacta en quant al volum d’emmagatzematge que 

necessita i més exhaustiva la informació disponible, ja que la topologia està descrita 

més completament i explícita. Certes operacions d’anàlisi espacial són més senzilles i 

ràpides de realitzar amb l’organització vectorial del tipus arc/node. Però aquests 

avantatges s’aconsegueixen a partir d’una organització de les dades molt complexa i 

que determina càlculs llargs i complicats, molt laboriosos de realitzar per actualitzar la 

base de dades, qualsevol canvi determina la necessitat de modificar molts elements. 

 

 El model “raster” té, per la seva part, una organització molt simple de les dades, 

que permet realitzar amb gran facilitat processos d’anàlisi. Per exemple, la superposició 

de mapes és molt senzilla i fàcil de programar mitjançant operacions amb matrius. Els 

seus gràfics, encara que deficients, es poden realitzar amb dispositius barats, com per 

exemple la impressora matricial. El seu inconvenient principal és el gran volum 

d’emmagatzematge que requereix, en especial si és necessari disposar d’una 

representació molt precisa, cosa que exigeix disminuir la mida del píxel i, en 

conseqüència, augmentar el nombre de files i columnes del mapa. Per això resulta molt 

important el desenvolupament de procediments com el “run-lenght”; que fan baixar el 

volum d’emmagatzematge necessari. Per últim, el model “raster” no reconeix 

explícitament l’existència dels objectes geogràfics, i per tant, en les aplicacions en les 

que això sigui essencial, aquest model té poques possibilitats d’ésser utilitzat. 

 

 

III.6.4.-MODEL DIGITAL DEL TERRENY (MDT) 
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 Els Models Digitals del Terreny, la informació referent a la topografia o a 

qualsevol altre fet tridimensional, es poden representar a l’ordinador mitjançant tres 

tipus de models de dades diferents (Mark,1975 ; Peucker i Chrisman,1975). Les 

diferències entre ells rauen en quins són els elements de base utilitzats: punts, línies i 

funcions matemàtiques. 

 

• Punts: En cadascun d’ells s’ha recollit la seva posició geomètrica (per les seves 

coordenades X i Y) i l’alçada de la topografia en aquell lloc. Existeixen dues 

modalitats segons els punts estiguin disposats regularment sobre l’espai (matriu 

d’altituds), filosofia que coincideix amb el format “raster”, o distribuïts de manera 

irregular (organització en xarxa irregular de triangles, TIN). 
  

• Línies: En aquest cas s’utilitza una línia (conjunt de segments rectes) per a recollir la 

localització espacial i l’alçada de les dades. És possible emprar tant les pròpies 

corbes de nivell preses d’un mapa font com les línies estructurals del relleu, rius, 

línies de canvi de pendent, màxima pendent, etc. 
  

• Funcions matemàtiques: que estableixen la relació entre les dues coordenades 

espacials i la variable altitud, són vàlides per a fraccions reduïdes del terreny. 




