
 
 

PRESENTACIÓ DE RESULTATS DELS PROJECTES DE MILLORA DE LA DOCÈNCIA 
2006-2007 

 

 
Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya – octubre 2008 

- 1 - 

 

Estació fotogramètrica digital per a pràctiques de generació 
cartogràfica 

 
Albert Prades (1), Felipe Buill (1), Amparo Núñez (1), Juan José Rodríguez (2) 

 
(1) Dep. d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica. UPC 

(2) Dep. de Matemàtica Aplicada I. UPC 
 

 
albert@mercator.upc.es, felipe.buil@upc.edu, m.amparo.nunez@upc.edu, 

juan.rodriguez@upc.edu,   

 
Tipus d’ajut rebut: UPC_2006_2007 

 
Data de la comunicació de resultats: 19 d’octubre de 2009 

 
 
Resum 
El mètode fotogramètric permet extreure informació mètrica del terreny a partir 
de mesures fetes sobre fotografies. La generació de la cartografia i dels plànols 
de les façanes dels edificis són exemples on s’utilitzen majoritàriament la 
fotogrametria com a eina de mesura.  En aquest projecte es vol implementar 
una estació fotogramètrica que permeti construir el bloc de fotografies, que faci 
les correccions dels errors sistemàtics i que finalment permeti construir un 
model tridimensional de l’objecte en estudi, sigui el terreny, un edifici o 
qualsevol altre objecte físic. La intenció és que pugui executar-se sobre el 
sistema operatiu Windows instal·lat en ordinadors convencionals, tant els que 
disposa l’escola a la sala de càlcul com els ordinadors personals de cada 
estudiant.     
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Antecedents 
A la titulació d’Enginyeria Tècnica Topogràfica s’imparteixen un bon nombre 
d’assignatures relacionades amb la producció cartogràfica. En la majoria dels 
casos la generació de la cartografia es fa amb les anomenades estacions 
fotogramètriques que permeten extreure les coordenades tridimensionals dels 
objectes del terreny a partir de les mesures de les coordenades bidimensionals 
que es fan sobre els fotogrames que formen un parell estereoscòpic. Aquest 
instrumental sol ser molt car a preu de mercat i algunes empreses del sector 
subministren llicències docents que solen ser versions d’ús limitat a uns pocs 
anys i únicament a les aules. Tots aquest inconvenients fan que la nostra 
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escola només disposi de tres estacions fotogramètriques que només les fan 
servir els estudiants de tercer curs que han optat per l’especialització en 
fotogrametria i per alguns d’altres que hi fan el seu treball final de carrera. Això 
fa que només un 10% dels estudiants de la carrera d’enginyeria tècnica 
topogràfica hagin vist almenys en una assignatura un restituïdor fotogramètric 
digital. 
A part d’aquest dèficit de material als laboratoris cal dir que en aquests 
moments el professorat que imparteix les assignatures d’aquesta titulació es 
troba a punt de fer el canvi a la nova titulació de grau d’enginyeria en 
geomàtica i topografia, adaptada a l’EEES. El canvi significa que s’impartiran 
més hores de pràctiques i s’haurà de fer més feina individual per a cada 
estudiant. En la nova titulació es dedicarà més temps a la generació 
cartogràfica; els estudiants hauran de sortir més preparats en aquest àmbit i, 
per tant, ja no es pot permetre que ningú surti de l’escola sense haver vist 
almenys els processos de preparació d’un bloc, d’aerotriangulació i de 
restitució. 
 
 
L’aplicació 
El programa s’ha dissenyat per treballar amb ordinadors sense una quantitat 
extraordinària de memòria i sense cap capacitat de càlcul especial. La intenció 
és que les pràctiques sobre un bloc fotogramètric convencional, això vol dir al 
voltant de 1Gb d’informació en imatges, es puguin realitzar utilitzant qualsevol 
ordinador, a la sala de càlcul o a casa. Això vol dir que en comptes de carregar 
les imatges senceres a la memòria s’ha de carregar només les porcions que es 
visualitzen a cada instant, la qual cosa complica la programació. De moment, 
només és capaç de llegir els formats en brut que són compatibles amb ENVI 
(un programa de tractament d’imatge per aplicacions en teledetecció) però en 
el futur immediat es podrà llegir els formats estàndard jpeg i tiff. 
En crear un projecte nou s’està organitzant un carpeta amb un nom triat per 
l’usuari on es desaran totes les dades parcials que es vagin generant en el 
procés fotogramètric. A dins d’aquesta carpeta s’hi genera un arbre on 
s’instal·laran la piràmide d’imatges, els paràmetres d’orientació interna i 
externa, els paràmetres de calibratge de càmera, etc. Aquesta carpeta conté 
totes les dades que requereix el projecte i si es fa una còpia a una altra 
computadora es podrà continuar treballant en el punt on s’havia deixat. Amb 
això es preten que l’usuari pugui triar el moment i el lloc de treball en funció de 
les seves necesitats.   
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Fig 1. Aspecte del programa amb un bloc fotogramètric carregat i en fase d’introducció dels 

paràmetres de calibratge de la càmera. 

Fig 2. Mòdul d’orientació interna un cop s’han fet les mesures i amb un informe de sortida on es 

mostren els paràmetres resultants i els residus de les observacions. 
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Resultats 
Alguns dels mòduls disponibles s’han començat a testejar aprofitant les 
pràctiques de les assignatures de Fotogrametria analítica i digital i 
Fotogrametria digital. D’aquesta manera els estudiants, tot fent les seves 
pràctiques, han explorat el funcionament del programa i han informat de les 
deficiències dels mòduls i les possibles millores que es podrien fer. Sovint les 
coses que funcionen a l’escola, on l’entorn és relativament conegut (tots els 
ordinadors de la sala de càlcul són clònics), deixen de funcionar correctament a 
l’ordinador particular de l’estudiant que pot tenir un sistema operatiu diferent o 
simplement que algun dels programes que puguin tenir instal·lats produeixin 
alguna pertorbació inesperada. 
Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris, tant pels alumnes com per 
als professors, perquè la matèria exposada a les classes teòriques es poden 
posar a la pràctica reforçant els coneixements. A més, com que el programa 
està pensat per ser emprat en qualsevol computadora, fa que els horaris de 
treball siguin molt més flexibles i es puguin adaptar a les necessitats particulars 
de cada estudiant. L’any passat, en disposar únicament de tres estacions 
fotogramètriques, els horaris estaven molt restringits i a vegades es produïen 
incompatibilitats amb els horaris de classe i de vida laboral dels estudiants. 
 
 
 
 
 
Conclusions 
Amb l’eina que es desenvolupa es podrà fer front als nous ensenyaments 
d’Enginyeria en geomàtica i topografia, ja que podran plantejar pràctiques 
guiades que l’estudiant realitzarà en l’horari que millor s’adapti a la seva 
planificació personal. A més, a partir de les preguntes d’autoavaluació de 
cadascun dels temes podrà ser conscient dels seves mancances i posar els 
mitjans per corregir-les. 
Per altra banda, el programa es pot ampliar de moltes maneres. Per una banda 
fent millores en els algorismes ja implementats per a que funcionin més 
ràpidament (per exemple, aprofitant que els ordinadors actuals tenen 
multiprocessador) i ocupant menys memòria (quan sigui capaç de treballs amb 
formats comprimits). Per altra banda, es poden implementar noves eines com 
per exemple, un procediment de calibratge de les càmeres no mètriques, 
mètodes de rectificació per imatges de paraments plans, mètodes per fer 
aixecaments del models en entorns urbans, etc. Es té previst que aquestes 
ampliacions i millores les faci el grup de professors que col·laboren en aquest 
projecte docent o estudiants que estiguin fent el seu treball final de carrera.     
 
 
 


