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SUMMARY 

The main aim of this project is to provide graphical documents, basically two and three 

dimensional documents, to the archaeological remains of the Besora’s Castle and the church 

of Santa Maria. These graphical documents are a topographical support for the archaeological 

and restoration studies. This project contains different type of products produced: orthoimage, 

plans, 3D model of the archaeological site. All documents are made with the geo reference 

system ETRS 89 and orthometric heights. 

To carry out this project different photogrammetric combined techniques are been used: UAV 

aerial photogrammetry (overhead and oblique) and terrestrial photogrammetry with a no-metric 

SLR camera. 
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GLOSSARY 

 BCNI: National Cultural Asset of Interest in Catalonia (Bé Cultural d’Interes Nacional de 

Catalunya) 

 ETRS89: European Terrestrial Reference System 1989. 

 GNSS: Global Navigation Satellite System. 

 ICGC: Cartographic and Geologic Catalonia Institute.(Institut Cartogràfic i Geològic de 

Catalunya). 

 UAV: Unmanned Aircraft Vehicle. 

 GSD: Ground Sampling Distance. Space distance between two adjacent pixels. 

 KMZ: KML compressed file (Keyhole Markup Language). Type of file for expressing 

geographic annotation and visualization within Internet-based. 
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1. INTRODUCTION 

Besora Castle is an important asset, declared as a Natural and Cultural Interest Good in the 

category of Historical Monument. Moreover, the church of Santa Maria, on the top of the same 

hill, has no specific classification. The church is an asset to take into consideration for his 

historical and architectural importance. 

Both, Santa Maria de Besora’s local council and the Association Amics del Bisaura, which is a 

non-profit organization working for the promotion and conservation of the Bisaura, have 

promoted the rehabilitation of this cultural asset. The association and the University of 

Barcelona have collaborated in order to promote every year a multidisciplinary group of 

volunteers to make the archaeological prospections. 

 

Figure1: Multidisciplinary group working on archaeological surveys. (Source: Own) 

 
Nowadays and thanks to the networking of the Association, Altiplà Topographic Service and 

this project; a topographic uplifting of the visible remains and the archaeological monuments 

can have been carried out on the field.  
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The main aim of these collaborative works should be, as Busquets and Fabregas (2008, 

pg.15) pointed:  

 "Besora Castle should became a museum in the open air, fully integrated into its 

environment, with several levels of interpretation for visitors (from a simple walk 

through a historical monument, a lesson in life still castle, to a site where specialists 

may put their theoretical knowledge into practice.)".  
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2. LOCATION 

The archaeological Besora Castle is located in the northwest of the municipality of Santa 

Maria de Besora, in Bisaura. This is an area between Osona and Ripollès. The site is located 

on the top of the hill which has the same name. Its area is about 0.7 ha and rises 1,092 meters 

above sea level. The hill is surrounded for cliffs. 

The access is only possible by walk, through a path that starts at the plan of Teia at 860 m 

altitude. This paths starts just at the beginning of the town (Santa Maria de Besora) and next 

to the road BV-5227 that connects three towns: Vidrà, Sant Quirze and Santa Maria de 

Besora. The path is set in the northern part of the hill and it passes next to the house of Pla.  

 

Figure 2. Image of Google Earth. (Source: Google Earth) 
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The location of Besora’s castle and the church of Santa Maria is very strategic. From the top of 

the hill the visitor can see, to the north, an extensive view of the Pyrenees Mountains and the 

Ripollès’s extension; to the east, the Transverse cordillera; and the Vic’s Plain and the 

surrounding mountains to the west and south. The hill of the archaeological site is the 

prolongation of the Transversal cordillera and its geology is made of ocean margins.  

 

Figure 3. Location of Santa Maria de Besora, 1 / 50,000. (Source: ICGC) 
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3. HISTORY OF THE ARCHAEOLOGICAL AND 

MONUMENTAL SET 

At this location and as Busqueta points (2014), we can explain half history of Catalonia. The 

interesting heritage and the historic importance of this site must be necessary to recognise. On 

the north side of the castle there are remains of a primitive Iberian settlement. These Iberian 

must be ausetans, in the IV-III century Before Christ. 

The historians located the construction of Besora’s castle in the late ninth century, under the 

orders of Guifré el Pilós when he was carrying out resettlement policies in the region. Guifré el 

Pilós was Count of Urgell and Cerdanya in 868 AC. 

The church of Santa Maria was consecrated in 898 by the Bishop Gotmar as a request of 

Emma. Emma was Guifré el Pilós’s daughter and abbess of the monastery of Sant Joan de les 

Abadesses. The religious building was rebuilt in the mid-eleventh century and there were 

changes in the following centuries. Nowadays, of those modifications are preserved: the 

quadrangular tower and the porch (both from the twelfth century).  

 

Figure 4. Sketch of the church at the end of the 19th century. (Source: Carreras, F. 1892 Lo Castell de 
Besora) 
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During the time of Gombau Besora (approximately from 992 to 1050) the castle lived his 

maximum glory. The domains of the castle included the territories of the present municipalities 

of Santa Maria de Besora, Sant Quirze, Montesquieu and, for a time, Saderra and Torello. At 

that time Gombau’s domains were very extensive throughout Catalonia; Gombau de Besora 

was Lord of Erampunyà’s castle, Lord of Cubelles and Pacs, Lord of Montbui, Montornès, 

Vallès and other territories. Gombau de Besora was a director of Barcelona’s Counts and an 

influential man in the court of Ermesinde of Carcassonne (972-1057), countess of Barcelona, 

Gerona and Osona. 

After the death of Ermessenda and Gombau the castle stated its decline. Guisela, Gombau’s 

daughter, inherited the castle and started a conflict with Barcelona’s Counts. After this conflict 

Guisela lost all the areas of the inheritance of his father and the castle passed to the family of 

Moncada. As a consequence, Gombau’s family lived in the castle, but without direct 

possession and under Moncada’s orders. In 1309, when Moncada’s family had no line of 

succession, the castle returned to the hands of Besora’s family. In 1337 the castle began its 

deterioration because the family moved to Montesquiu Castle.  

 

Figure 5. Picture of the town of Santa Maria de Besora and Castle (Source: Carreras, F. 1892 Lo 
Castell de Besora) 
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The ruin of the castle continued during the Ramença’s War from 1462 to 1472. At that 

moment, the castle was taken by serfs. This fact had no serious architectural damages, 

however Besora’s family did not order any tenant to take charge of the maintenance of the 

castle and its possible attacks. 

The church continued in use and suffered some architectural changes. The last refurbished, in 

the XVIth century, consisted on: adding the foothills, adding the chapel at the bottom of the 

tower and opening the door to the western wall. The church was abandoned in 1838 when the 

central vault was partially demolished during the Carlin’s war.  
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE / DEVELOPMENT 
OF THE PROJECT 

4.1. USED EQUIPMENT  

 

4.1.1. Dron or UAV 

The drone used to fly over the area was self-made and it is impossible to be found in the 

market. As we can see in the image the dron was a “quadcopter” with a GPS code receiver in 

order to control the movements from a laptop through a system of radio control 2.4 GHz. On 

its chassis a stabilizing support to bring the camera was coupled. 

 

Figure 6. Drone / UAV used to make the flight. (Source: Own) 
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4.1.2. Cameras 

For the photos taken from the UAV a Sony A6000 camera was used. 

This camera is hybrid. This type of machines are more compact and lighter than the common 

reflex. The quality of the photographs is lower than with other cameras because of the fact that 

the sensor size is smaller, so regardless of the resolution (MP) noise is higher. 

Hence, in the case of drone flights, hybrid cameras are more suitable due to their low weight in 

relation to the quality of the photographs. 

 

Figure 7. Characteristics and photograph of Sony A6000. (Source: www.sony.es) 

 

For pictures used to the reconstruction of the structures we used a Nikon D3000 SLR camera. 

This camera has a higher photo quality than the last one. 

 
 

Figure 7. Characteristics and photograph of Nikon D3000. (Source: www.nikon.es) 

 

 

Model  Sony A6000 

Resolution  24MP  

Sensor size 23.5mm x 16.5mm 

Lens fixe de 16mm de focal 

Model  Nikon D3000 

Resolution 10.5MP 

Sensor size 23.6mm x 15.8mm 

Lens  

mobile de 18-55mm  

(we always worked with 18mm 

fixed focal) 
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4.1.3. Topographic Material 

Leica total station TS06PLUS-ULTRA 3” was used in all the topographic works.  

Model  TS06PLUS- ULTRA 3” 

Appreciation a=10 [cc] 

Increases  A=30 [X] 

Distance’s 

accuracy 

x=1.5 [mm] 

y=2 
[mm/Km] 

 

 
Figure 9. Characteristics and photograph of the Leica total station TS06PLUS ULTRA-3 "(Source. 

www.leica-geosystems.es) 

The prism used in the topographic work was Leica GPR11. The absolute constant is -34.4mm 

but the constant used was Leica 0.0mm. The stick used was Leica as well and with 8’ of 

spherical level. 

Moreover we also used a "Tripoli" to maintain the verticality on the points of change and to 

make the readings of the polygons. 

A tripod was used to take some of the photos. 
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4.2. PREVIOUS WORKS 

The fieldwork began with the visit and exploration of the archaeological site accompanied by 

the archaeologists. The main objective of this first contact was made to coordinate the work 

with the team of archaeologists and to create links of communication in order to display the 

most important elements of the site and take them into Coptic for topographic tasks. 

On the other hand, some volunteers of the “Amics del Castell de Besora” cleared of vegetation 

in order to identify  the structural elements and the natural terrain. 

 

Figure 10. The difference between before and after the clearing of vegetation (Source: Own) 

 

This project comprises three different areas to be covered photographically. The first, the 

archaeological site area, is carried out with the flight of a drone. The other two areas are very 

similar to each other because they are both structures that are in the set: the church of Santa 

Maria and the Castle of Besora.  
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4.3. FLIGHT PLANNING 

The flight planning was done with the application mission planner. This free software allows 

you to enter information from the camera and from the drone. This software also allows you to 

enter the flying area with a KMZ file which marks the limits of the flight. 

Flying zone was divided in two areas. One of the parts required more precision and it flew at a 

height of approximately 20 meters so that the GSD is about 0.5 cm. The amount of pictures 

was 185. 

 

Figure 11. Camera’s positions on the 20 meters flight. (Source: Own, Agisoft Photoscan) 

The other area was being flew up to 50 meters because the vegetation was being cleared. The 

amount of pictures was 168. The GSD was around a centimetre without affecting the quality of 

the final product.  
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Figure 12. Camera’s positions on the 50 meters flight. (Source: Own, Agisoft Photoscan) 

 
Both flights were made in two perpendicular sections so that the area is covered in its entirety 

as shown in the figures above. 

The flights planned had an overlap: 70% across and 30% between passes. 

The flights were planned and monitored in real time thanks to the mission planner software, 

but due to the abrupt terrain and the situation of the church (next to the cliff) was also 

necessary to make a manual flight. This last flight was made to cover the front of the church 

that is next to the cliff because there was no access from any point. This façade was covered 

with a total of 197 photographs, but 197 photos was a very high number of photographs and in 

order to facilitate the process we reduced to 50 photographs.  
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Figure 13. Drone operator during the oblique flight. (Source: Own) 
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4.4. TREBALL DE CAMP 

El treball de camp engloba l’estudi fet en el lloc mateix on hi ha l'objecte que es vol estudiar. 

En el present projecte es considera treball de camp totes aquelles feines realitzades insitu en 

el lloc a estudiar. Es consideren doncs, treball de camp: 

 Col·locació de les dianes sobre el terreny natural i marcadors sobre les estructures. 

 Realització de les poligonals i radiació dels punts de control-recolzament. 

 Presa fotogràfica. 

Els treballs de camp topogràfics es van fer en tres dies. Un dia per el recolzament dels vols. 

Els altres dos es van utilitzar per realitzar el punts de recolzament i de control de les 

estructures.  

Les feines topogràfiques definides com a clàssiques tenen sempre de partida les bases 1002 i 

1003. Són bases materialitzades amb ferros d’armadura de formigó enclavats en el propi 

terreny. Tenen coordenades UTM conegudes a les qual es va tenir accés. Són bases 

utilitzades per fer diferent taquimètrics i poder documentar els sondejos fets amb anterioritat a 

la realització d’aquest projecte. Degut a que tots els treballs topogràfics realitzats parteixen 

d’aquestes bases definirem les anteriors com a bases d’orde principal. Aquestes bases van 

estar llegides amb GPS i no es sap la seva fiabilitat. Per evitar errors van formar part d’una 

poligonal i se li va tornar a donar coordenades. 

Les demes bases utilitzades, degut a que van ser materialitzades de manera no permanent, 

seran definides com bases d’ordre secundari. 

Tot seguit es mostren les coordenades UTM  amb cota ortomètrica i coeficient d’anamorfosis 

de les bases d’ordre principal a les que es va tenir accés. 

Base X Y Z Anamorfosis 

1002 498071.044m 4663756.874m 1019.988m 0.99964719 

1003 438033.906m 4663757.120m 1018.789m 0.99964725 

 
Figura 14. Taula amb les coordenades UTM. (Font: Pròpia) 
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4.4.1. Recolzament vols 

Un cop realitzada la neteja vegetal es va procedir a fer el vol del dron. Per tal de donar punts 

de control i de recolzament es va distribuir homogèniament i abraçant tota la superfície dianes 

de diferent mida. Unes de  4x4 cm i altres de 8x8 cm un total de 22 dianes. 

El treball topogràfic pel recolzament del vol del UAV va ser senzill. Partint de la base d’ordre 

principal 1002 i orientant a 1003  es va realitzar una poligonal tancada sobre 1002 (1002-

1001-1003-1002) per tal de donar coordenades tant a les bases com a les dianes. Així dons la 

base 1003 te coordenades donades amb GPS i coordenades derivades del càlcul de la 

poligonal. La base 1002 es va prendre com a fixe i només te unes coordenades. 

 

Figura 15. Imatge de la poligonal (1002-1001-1003). (Font: Pròpia) 

 

A camp es va realitzar la feina desorientats i després amb l’ajuda de l’aplicació de topografia 

per l’Autocad es va realitzar l’orientació i càlcul de la poligonal. Per tal de poder tenir un 

control sobre les poligonals es va realitzar el mètode de punt de canvi. Això es important quan 

s’està treballant amb bases destacades. S’ adjunta l’informe de compensació. 



Aixecament fotogramètric del conjunt arqueològic del Castell de Besora  
al municipi de Santa Maria de Besora, Osona.      Víctor Asensi Pous  

 

25 

 

4.4.2. Recolzament terrestre 

Al considerar dues les estructures d’edificació es va realitzar la feina de recolzament en dos 

dies. Una dia castell i l’ altre per l’església.  

4.4.2.1. Església  

Per tal de donar els punt de recolzament com de control del model de l’església es va realitzar 

dues poligonals tancades per dins i fora l’edifici. (2001-2003-2006-2004-2001) la poligonal de 

dintre i la de fora (1002-2001-2002-1002).També es va utilitzar una base destacada (2005) 

per tal que es veiessin totes les façanes. En tots els estacionaments es van realitzar punts de 

canvi per tal de detectar errors. 

En el cas de l’ església els punts de control i  recolzament es van materialitzar amb plastilina 

sobre la paret de pedra. També es van utilitzar llocs característics de la paret.  

 

Figura 16. Mostra del tipus de punts de recolzament sobre les estructures. (Font: Pròpia) 

 
Es van realitzar un total de 62 punts de control i de recolzament. El nombre és molt elevat 

degut a que hi havia molts racons i la distància a la que es podien fer les fotografies era molt 

curta. El programa amb el qual es fa el modelat treballa amb parelles de fotografies i amb 

solapament d’aquestes. Per això es adequat que els punts de control-recolzament estiguin 

cobrint tota l’estructura. Tot i així a l’hora de treballar-hi al despatx es van fer servir 43 punts. 
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Figura 17. Imatge de les poligonals (1002-2002-2001) i (2001-2003-2006-2004-2001). (Font: Pròpia) 

  

 

 

4.4.2.2. Castell 

En el cas del castell no es va realitzar poligonal i des de dues bases destacades es van radiar 

tots els punts necessaris. En total es van realitzar 37 punts. En el cas del castell els punts es 

van materialitzar amb pintura no permanent. La raó principal és que els punts de pintura 

aguanten molt més temps a la paret que els de plastilina. Per la mateixa raó que a l’església 

els punts de recolzament havien de cobrir tota la estructura. Es van utilitzar finalment 32 d’ 

aquets punts. 
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Figura 18. Imatges de les bases destacades 1007 i 1008. (Font: Pròpia) 

 
Tant la radiació de dianes com la dels punts a les estructures es va calcular amb coordenades 

planes en ambdós casos, és a dir, sense coeficient d’anamorfosis. Es va fer així ja que al 

tractar-se d’un projecte amb finalitat arqueològica no tenia sentit treballar amb projecció per 

no distorsionar. 
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4.4.3. Presa fotogràfica 

El castell tal i com es veuen en els documents d’alçats i plantes adjunts en els annexes, és 

una estructura senzilla. Esta composta bàsicament per dues parets paral·leles entre si amb 

orientació est-oest. Entre elles hi ha parets perpendicular. Totes les parets estan en molt mal 

estat amb una alçada màxima de 6 m i amb una mínima de 0.3 m. 

Tenint aquesta disposició d’elements estructurals la presa fotogràfica es senzilla. 

D’altra banda, l’església situada al costat de llevant del conjunt és un edifici més ben 

conservat, on s’hi troben elements estructurals conservats i encara en peus. Aquests 

elements són: els arcs, el campanar, les quatre façanes, les voltes, una pila d’aigua, etc. 

Degut a al fet que l’estructura de la construcció religiosa està en un estat de millor 

conservació que el castell, la presa fotogràfica ha estat molt més complicada.  

 

Figura 19. Mostra de la presa fotogràfica terrestre. (Font: Pròpia) 
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La complicació és deguda al fet que les distancies en què es feien les fotografies eren molt 

curtes. Tanmateix l’edifici tenia molts racons on l’accés era difícil: campanar, forats, arcs... Per 

altra banda, l’existència de material d’obra i puntals per mantenir l’estructura de l’edifici 

dificultava el procés fotogràfic.  

L’existència de vegetació, més concretament d’heures, sobre la mateixa paret va dificultar no 

tant la presa fotogràfica com els càlculs del modelat. 

4.5. TREBALL DE GABINET 

4.5.1. Càlcul topogràfics 

Després de l’adquisició de les fotografies i amb el treball de camp realitzat s’ha procedit a fer 

el càlcul de les poligonals i les bases destacades realitzades a camp i a la creació del model 

tridimensional per poder crear els documents gràfics. 

El primer pas per poder modelar consisteix en calcular els diferents punt de recolzament i de 

control. Per això s’ha utilitzat la aplicació dedicada a la topografia del programa Autocad 

anomenada MDT. 

Aquesta aplicació permet el càlcul de poligonals utilitzant diversos mètodes. En el cas 

d’aquest projecte s’ha utilitzat el mètode de mínims quadrats per la compensació de les 

poligonals. S’ adjunta en el USB l’informe que el programa genera. 

Un cop fet els càlculs de les diferents poligonals s’han adquirit els punts tant de control com 

de recolzament. Per tal de poder introduir aquests punts al programa de creació del model 3D 

s’ha exportat en format de text (.txt)  

4.5.1.1. Punts de canvi de la poligonal del vol 

 

Punt X Y Z 

220 438057.504 m 4663772.288 m 1021.161 m 

123 438057.501 m 4663772.287 m 1021.159 m 

322 438057.504 m 4663772.286 m 1021.163 m 

Figura 20. Taula de punts de canvi. (Font: Pròpia) 
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4.5.1.2. Punts de canvi de les poligonals de l’església 

 

Punt X Y Z 

401 438069.251 m 4663769.793 m 1022.577 m 

403 438069.252 m 4663769.785 m 1022.576 m 

420 438071.128 m 4663779.814 m 1022.649 m 

421 438071.124 m 4663779.807 m 1022.649 m 

430 438083.262 m 4663781.902 m 1022.973 m 

445 438083.267 m 4663781.897 m 1022.976 m 

446 438071.127 m 4663779.809 m 1022.650 m 

447 438071.127 m 4663779.811 m 1022.650 m 

454 438076.668 m 4663768.597 m 1022.855 m 

402 438076.666 m 4663768.602 m 1022.856 m 

Figura 21. Taula de punts de canvi. (Font: Pròpia) 

 

4.5.1.3. Punts de canvi de les bases del castell 

 

Punts X Y Z 

500 438040.216 m 4663769.391 m 1019.645 m 

511 438040.214 m 4663769.386 m 1019.644 m 

520 438040.219 m 4663769.390 m 1019.644 m 

510 438012.524 m 4663785.029 m 1020.426 m 

529 438012.521 m 4663785.030 m 1020.427 m 

Figura 22. Taula de punts de canvi. (Font: Pròpia) 

 
En les taules anteriors es mostren els resultats dels punts de canvi. Com es pot veure les 

diferencies estan sempre al voltant de 0.005m en planimetria, i en altimetria la diferencia 

màxima és de 0.003m en els punts 430-445. 
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4.5.2. Càlcul del model 3D 

Els càlculs i el modelat en tres dimensions es va fer amb el programa Agisoft Photoscan i es 

va acabar refinant posteriorment amb el programa Cloud Comparer. 

Per generar la ortofoto del conjunt arqueològic es van fer servir les fotografies del vol a 50 m 

per tot l’àmbit, excepte en la part de l’església que també es van utilitzar fotografies del vol a 

20 m. Es va fer així ja que al generar l’ortofoto sense les fotografies amb alçada menor, la 

església no quedava vista totalment en planta i les parets de l’edifici es veien amb 

perspectiva. 

En el cas de l’església i degut a la gran quantitat de fotografies i a les complicacions 

esmenades anteriorment es va dividir el model en 5 parts.  

 Dues per l’interior 

 Façana Pedraforca 

 Façana Puigmal 

 Façanes Vic 

 El vol a 20 m 

Un cop desglossat el model en aquets blocs es van fusionar els models per crear el model 

tridimensional final i complet tornant a calcular el model final. 

En el cas del castell i els dels vols, degut al fet que la complicació era menor es va fer tot en 

un bloc.  
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4.5.2.1. Construcció del model tridimensional 

4.5.2.2. Creació de màscares 

Les màscares són una eina que el programa Photoscan utilitza entre altres coses per 

descartar parts de les fotografies que no interessen. En el cas del vol es feia servir per evitar 

que modelés tot allò que no estigués dins de l’àmbit. 

En els cas de les estructures s’utilitzava per evitar el cel, les estructures com els puntals o el 

material d’obra. També es va emmascarar tota zona que a la fotografia quedés en males 

condicions; és a dir, que quedés cremada per la sobreexposició de llum, molt fosca, 

desenfocada, etc.  
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Figura 23. Exemple de la utilització de les mascares. (Font: Pròpia) 
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4.5.2.3. Orientació de les imatges 

El primer pas per crear el model és orientar les imatges. Per això, el programa té diferents 

opcions que utilitza per escurçar el procés. En aquest cas les imatges no estaven 

georeferenciades, és a dir, que no teníem les coordenades del fotocentres. Per això es va 

utilitzar l’opció “generico”. Aquesta opció compara cada fotografia amb totes les demés però 

en resolució baixa. Després en totes aquelles que ha trobat algun tret característic busca 

punts en comú amb un límit que es va fixar en 4000 punts. D’aquets 4000 punts es va indicar 

al programa que només es quedés amb 500.  

Aquesta primera orientació s’ha fet amb qualitat baixa ja que només serveix per facilitar la 

ubicació dels punts de recolzament i control ja que el programa fa una estimació dels 

fotocentres. En la imatge següent es veuen les línies epipolars que genera el programa per 

facilitar la localització dels punts.  

 

Figura 24. Exemple de les línies epipolars. (Font: Pròpia, Agisoft Photoscan) 

 
Un cop feta aquest primera orientació es va procedir a punxar els punts de control i 

recolzament en totes les fotografies. Gràcies a la primera orientació, el programa ja té una 

ubicació dels punts una vegada hi punxes el mateix punt en dues fotografies diferents. 
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Un cop introduïts els punts en les imatges es va procedir a orientar les imatges de nou. 

Aquest segon cop, en qualitat alta i calibrant la càmera. És a dir corregint la deformació de les 

càmeres no mètriques. 

Un cop orientades les fotografies el programa calcula l’error associat a cada punt introduït 

respecte a les seves diferents posicions al llarg de totes  les imatges. 

 

Figura 25. Errors associats als punts de recolzament i control. (Font: Pròpia, Agisoft Photoscan) 

 

 
 -En el cas de l’ església es va treballar amb 900 fotografies. 

 -En el castell es van utilitzar  316 fotografies. 

 -Per la ortofotografia del conjunt es van fer servir entre el vol de 20m i el de 50 un 

total de 165 imatges. 
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4.5.2.4. Creació de núvol de punts densa 

La creació del núvol de punts densa és el següent pas per crear el model. La qualitat amb què 

es va fer va ser mitjana. Es va triar aquet nivell de qualitat ja que el programa Photoscan no 

pot desvincular la quantitat de punts amb la qualitat d’aquets. Al tractar-se de models molt 

densos, un núvol de punts dens amb qualitat alta hagués estat massa pesat per treballar-hi 

còmodament. 

Aquest núvol de punts també requereix un refinament tant automàtic com manual. S’han 

d’esborrar tots els punts generats que no són fidels a la realitat o defineixen coses que no són 

d’importància. 

Un cop esborrats els punts erronis s’han de classificar els punts. La classificació només es va 

fer en el cas del vol que només es va distingir els punts del terreny, la vegetació i els edificis. 

Això es fa per poder triar en processos posteriors, com pot ser: la creació de la malla, quina 

classe de punts triar; ja que en la malla no ha d’aparèixer la vegetació i s’ha de representar el 

terreny natural. 

La quantitat de punts creats van ser els següents: 

 -Conjunt arqueologic complet (vol a 50m): 5.000.000 de punts. 

 -Esglesia: 41.000.000 de punts. 

 -Castell: 14.000.000 de punts. 
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4.5.2.5. Creació de la malla 

La creació de la malla serveix per fer una superfície tridimensional bastant-se en el núvol de 

punt dens. En el cas de les estructures el mètode utilitzat va ser el “d’aleatori”. Això crea una 

superfície real en tres dimensions 

En el cas del vol, el mètode utilitzat va ser el de “sota relleu”. Aquest mètode de triangulació 

crea una superfície 2.5D. 

La malla també ha de passar per un procés de millora. S’han d’esborrar elements que 

distorsionin la realitat del terreny com poden ser matolls, troncs d’arbres, etc. Quan s’esborren 

elements de la malla és necessari tancar els forats resultants ja que serien regions on no se li 

podria aplicar la textura amb la conseqüència de que quedarien llocs de color blanc a les 

ortoimatges resultants. 

El nombre de polígons de la triangulació es va modificar manualment perquè no tingues una 

sobrecarrega de dades gràfiques l’ordinador es bloqueges o anés lent. 

 

Figura 26. Mostra de la malla de l’església (Font: Pròpia, Agisoft Photoscan) 
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Els difernets resultats dels tres àmbits: 

 -Conjunt arqueologic complet (vol a 50m): 300.000 cares 

 -Esglesia: 3.000.000 de cares reduit a 1.500.000 cares. 

 -Castell: 900.000 cares 

4.5.2.6. Creació de la textura 

Aquest pas atribueix una retall de fotografia a cada polígon de la malla. En el cas de les 

estructures la creació de la textura es va utilitzar el mètode de “mapeig genèric”. En el vol es 

va utilitzar el mètode d’”ortofoto”, ja que al tenir talussos verticals el resultat és molt més bo i 

fidel a la realitat. En aquest últim cas el programa divideix les zones planes de les verticals i 

les té en compte a l’hora d’atribuir les fotografies a les cares de la superfície. 

En les textures es van utilitzar com a mida de píxel 8196 x 1. 

 

Figura 27. Mostra del model amb textura de l’església. (Font: Pròpia, Agisoft Photoscan) 
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4.5.6.3.Creació d’ortofotos i alçats 

Un cop modelat i texturitzat, els models s’hi poden extreure ortofotos en el cas del vol i alçats i 

seccions en el cas de les estructures. 

En el cas arquitectònic estan realitzats els productes cartogràfics en coordenades planes i 

sense coeficient d’anamorfosis. 

Per la ortofoto del conjunt arqueològic s’ha tret la mitja del coeficient d’anamorfosis de l’ àmbit 

i s’ha projectat amb coordenades UTM. S’ ha fet així ja que al tractar-se d’un àmbit petit el 

coeficient es gairebé constant. 

En el diferent alçats tant del castell com de la església la mida del píxel era de 0.0015m. A 

conseqüència d’ això les fotografies resultants eren molt grans, així que es va reduir a 

0.003m. La qualitat del producte final no es veu afectada. 

Degut a la complicació i a l’existència de vegetació els alçats i les seccions han pasat un 

procés de refinament i retall amb el programa de Adobe Photoshop que serveix per retocar i 

treballar sobre imatges. Amb aquest programa es van treure les ombres, retalla zones 

incompletes o amb vegetació, etc. 

En el castell degut a la naturalesa de la zona la planta que es presenta en els annexes junt al 

alçats de les parets es extret del vol a 50 metres però sense coeficient d’anamorfosis. Les 

complicacions esmenades amb anterioritat han fet que l’alçat no tingues la qualitat suficient 

per ser presentat. El problema radica en que les parts de coronació dels murs no s’han pogut 

fotografiar per inaccessibles. Les zones del terreny natural, al tenir una vegetació baixa i 

nomes poder fer la presa fotogràfica des de el nivell del terra ha fet que la textura quedes molt 

distorsionada. 

El plànols en planta es fan per poder veure amb facilitat i nitidesa aquestes zones que no han 

quedat ben definides, així dons no tenia sentit reproduir-ho en una plànol. 
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4.5.3. Exportació del model 

Per exportar els models a formats més compatibles per poder-los obrir amb programes de 

visualització o d’edició, com pot ser el CloudCompare, l’Autocad o el 3DMax ambdós de la 

mateixa casa Autodesk o per pujar-los a visualitzadors en la xarxa, els models s’ha exportat 

en el format .obj. Aquest format es composa com a mínim de tres arxius. Un que conté la 

malla tridimensional (.obj), un altre que conte la textura (en aquest cas en format .jpg) i un 

arxiu .mtl (Wavefront Material Data) que conte la definició del material. 

El format .obj de les dues estructures modelades, està adjuntades en la memòria USB. 
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5. CONCLUSIONS 
As previously mentioned, the main objective of this final degree project was to develop a set of 

graphic materials in order to support the archaeological work being carried out at the 

archaeological site of the Castle of Besora. Thus, the obtained information will be shared with 

“Associació d’Àmics de Bisaura” association and the archaeological company Atics. 

 

During fieldwork, dense vegetation and the buildings conservation status were among the 

recurrent difficulties we have encountered while doing this project. Therefore, work done in the 

ground photogrammetry area has been much more meticulous than in other areas since a lot 

of photographs have had to be taken. 

 

Furthermore, rough topology of the place and structures, dense vegetation together with the 

difficulty to reach the site have generated some complexities in the topographic support by the 

topography classical methods. Good planning of this part has been the main solution of this 

inconvenient. 

On the other hand, the orthophoto elaboration of the entire area has been a plain work due to 

the extensive flight automation process and the post-office processing. 

 

It is important to emphasize the huge amount of information that can be obtained with 

structures’ three-dimensional modeling when compared to the topographical classic uprisings. 

Really relevant in archaeological and/or rehabilitation works. 

 

The project development has highlighted the importance of different informatics knowledge 

and skills. In this sense, what learned and practiced during the Geomatics and Topography 

engineering degree has been of great utility in order to develop reliable and useful results for 

the continuation of a research work. 

 

When analyzing the implementation of this project, I can affirm that I am really satisfied with 

the work done. I have been able to finish it in a relatively short time, although I have had to 

spend many hours. 

 

I am pleased with the work performed because is not only of the academic kind but it will also 

be part of a bigger and more ambitious project. Thus it will be useful for university as well as 

for society. Last but not least, I will not like to finish the conclusions without saying that this 

project has meant a great personal and professional experience. 
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infància fins a les acaballes del meu projecte final de grau. 
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http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/753205-el-tresor-enterrat-del-bisaura.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/753205-el-tresor-enterrat-del-bisaura.html
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7. CONTINGUT DE LA MEMÒRIA USB 
 

- Memòria en format pdf. 

 

- Annexes 

 

- Projectes en format propi d’Agisof Photoscan (.psx) de l’ església de Santa Maria, el 

Castell de Besora i l’ ortofoto comprimits en .zip 

 

- Model tridimensional del Castell de Besora i la església de Santa Maria en format .obj 

amb les corresponents textures (.jpg) i la informació respecte el material (.mtl) 

 

- Recull de fotografies i vídeos del projecte.  
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8. TRADUCCIONS AL CATALÀ 
 
RESUM 

Aquest projecte té com a finalitat aportar documents gràfics, tant bidimensionals com 

tridimensionals, del conjunt arqueològic del Castell de Besora i de l’església de Santa Maria; 

per tal de donar suport topogràfic als estudis arqueològics i de restauració realitzats, així com 

continuïtat i planificació. Els productes que s’han elaborat són l’ortoimatge i plànols així com 

un model 3D de tot el conjunt. Tots els documents cartogràfics realitzats estan georeferenciats 

en el sistema de referencia ETRS 89 i amb cotes ortomètriques. 

Aquest projecte s’ha portat a terme mitjançant tècniques fotogramètriques combinades; és a 

dir, fotogrametria aèria mitjançant un UAV (tant zenital com obliqua) i fotogrametria terrestre 

mitjançant una càmera reflex no mètrica. 
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GLOSSARI 

 BCIN: Bé Cultural d'Interès Nacional de Catalunya. 

 ETRS89: sigles en anglès d'European Terrestrial Reference System 1989. Sistema de 

Referència Terrestre Europeu 1989. 

 GNSS: sigles en anglès de Global Navigation Satellite System Sistema de navegació per 

satèl∙lit. 

 ICGC: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

 UAV: vehicle aeri no tripulat (VANT) del anglès UAV (Unmanned Aircraft Vehicle) o dron. 

 GSD: Sigles en anglès de Ground Sampling Distance. Distancia espacial entre el centres 

de dos píxels adjacents.  

 KMZ: Arxiu KML (Keyhole Markup Language) comprimit. Format compatible amb softwares 

geosepacials com pot ser Google Maps o Here Maps que mostres informació 

georeferenciada. 
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INTRODUCCIÓ 

El castell de Besora és un important element patrimonial, que està declarat com a Bé Cultural 

d’Interès Natural (BCIN) en la categoria de Monument Històric. D’altra banda, l’església de 

Santa Maria, amb qui comparteix turó, no posseeix cap catalogació específica però és un 

element patrimonial a tenir en consideració tant a nivell  històric com arquitectònic i 

monumental. 

Des de l’ajuntament de Santa Maria de Besora i amb el suport de l’Associació dels Amics del 

Bisaura, que és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la divulgació i conservació del 

patrimoni del Bisaura, s’ha promogut la rehabilitació d’aquest bé cultural des de fa 

aproximadament deu anys. Gràcies al treball de l’associació dels Amics de Bisaura i amb la 

col·laboració de la Universitat de Barcelona i l’empres d’arqueologia Atics s’ha promogut 

també que anualment s’hi formés un grup de voluntaris multidisciplinaris per tal de fer 

prospeccions arqueològiques a l’emplaçament. 

 

Figura 1. Grup multidisciplinari treballant en un dels sondejos arqueològics. (Font: Pròpia) 
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Actualment i gràcies al treball en xarxa de l’associació dels Amics de Bisaura,  d’Atics i del 

present TFG; s’ha pogut efectuar sobre el terreny un aixecament topogràfic de les restes 

visibles i de les troballes arqueològiques del conjunt monumental.  

L’objectiu final de totes aquestes col·laboracions ha de ser, tal i com apunten Busquets i 

Fàbregas (2008, pg.15): 

“convertir el castell de Besora en un museu a l’aire lliure, totalment integrat dins el seu 

medi natural, amb diversos nivells de lectura pel visitant (des d’una senzilla passejada 

per un monument històric; una lliçó didàctica de la vida en un Castell; fins a un 

jaciment on els especialistes puguin posar en pràctiques els seus coneixements 

teòrics.)”. 

 



Aixecament fotogramètric del conjunt arqueològic del Castell de Besora  
al municipi de Santa Maria de Besora, Osona.      Víctor Asensi Pous 

 

48 

 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

El conjunt arqueològic del castell de Besora es troba al nord-oest del terme municipal de 

Santa Maria de Besora al Bisaura. Aquesta és un zona situada entre les comarques d’Osona i 

del Ripollès. El conjunt està ubicat al cim planer del turó al qual dóna nom amb una superfície 

d’aproximadament 0.7 ha i s’alça 1092 m sobre el nivell del mar. El puig de turó està envoltat 

per una cinglera en gairebé tots els seus besants. 

L’únic accés possible al conjunt és a peu per un camí sinuós que s’inicia al pla de Teia a 860 

m d’altitud, just a l’inici de la població i al costat de la carretera BV-5227 que uneix Vidrà amb 

Sant Quirze de Besora i passa per Santa Maria de Besora. La pista puja per la basant nord 

del cingle passant pel mas del Pla. 

 

Figura 2. Imatge picada de Google Earth. (Font: Google Earth) 
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L’emplaçament del castell de Besora i de l’església de Santa Maria és molt estratègic, tal com 

es pot comprovar des del cim coronat pel conjunt hi domina una dilatada panoràmica de les 

muntanyes pirinenques i prepirinenques del Ripollès, al nord, de la Serralada Transversal, a 

l’est, i de la Plana de Vic i les muntanyes que l’envolten, a ponent i al sud. El turó que acull el 

conjunt arqueològic és la prolongació de la serralada Transversal i la seva geologia és de 

marges oceàniques. 

 

Figura 3. Situació de Santa Maria de Besora, escala 1/50.000. (Font: ICGC) 
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HISTÒRIA DEL CONJUNT ARQUEOLÒGIC I MONUMENTAL 

En aquest emplaçament i tal i com apunta Busquets (2014), s’hi pot explicar mitja història de 

Catalunya. Cal posar en manifest el gran interès patrimonial i històric que allotja el cim del 

turó. A la cara nord del castell s’hi troben restes d’un primitiu assentament ibèric que el 

situarien com la presència més al nord dels ausetans, al segle III-IV abans de Crist.  

Pel que fa la construcció del casell de Besora és situada pels historiadors a final del segle IX, 

sota les ordres de Guifré el Pilós, comte de l’Urgell i de la Cerdanya, quan portava a terme la 

polítiques de repoblament de la regió.  

L’església de Santa Maria consta que va ser consagrada l’any 898 pel bisbe Gotmar a petició 

d’Emma, filla del Guifré el Pilós i abadessa del monestir de Sant Joan de les Abadesses. 

L’edifici religiós es va reconstruir a mitjans del segle XI i s’hi van fer modificacions als segles 

següents. D’aquelles modificacions es conserven avui dia el campanar quadrangular i el porxo 

lateral que es creu que són del segle XII. 

 

Figura 4. Esbós de l’església de finals del s. XIX. (Font: Carreras, F. 1892 Lo Castell de Besora) 

 
 

Durant l’època del castral Gombau de Besora (aproximadament del 992 al 1050) el castell va 

viure el màxim esplendor. El domini del castell englobava aleshores els territoris dels actuals 
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municipis de Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora, Montesquiu i durant un temps 

també Saderra i Torelló. Però el dominis de Gombau s’estimen molt més extensos per tota 

Catalunya. Així doncs, Gombau de Besora va ser senyor dels Castell d’Erampunyà, actual 

Baix Llobregat, de Cubelles i Pacs, actual Penedès, de Montbui, de Montornès, al Vallès i d’ 

altres territoris. Gombau de Besora va ser conseller dels comtes de Barcelona, i home influent 

a la cort de l’Ermessenda de Carcassona (972-1057), comtessa de Barcelona, Girona i 

Osona. 

A partir de la mort d’Ermessenda i Gombau el castell entra en declivi. Guisela, filla de 

Gombau, hereta el Castell i entra en conflicte amb els Comtes de Barcelona que li prenen tots 

els dominis de l’herència del seu pare. Ja sota el comtat de Barcelona el castell passa a mans 

de la família dels Montcada. Els hereus de Gombau habiten el castell sense cap domini 

directe i sota ordres dels Montcada. L’any 1309 quan no hi ha línia successòria a la família 

dels Montcada, el castell torna a mans de la família dels Besora. 

L’any 1337 comença el deteriorament del castell, donat el fet que la família es trasllada al 

Castell de Montesquiu.  

 

Figura 5. Fotografia del poble de Santa Maria de Besora i el Castell (Font: Carreras, F. 1892 Lo Castell 

de Besora) 
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El deteriorament del castell continua quan durant la Guerra Ramença (1462-1472) el castell 

va ser pres pels remences. Arquitectònicament no va tenir conseqüències greus però va fer 

que els Besora no ordenessin cap castral que s’encarregués del manteniment defensiu.  

L’església va seguir en ús i va patir modificacions. L’última reforma consta del segle XVI on se 

li van afegir els contraforts, la capella a la part baixa del campanar i l’obertura de la porta 

principal a la paret occidental. L’església va ser abandonada l’any 1838 quan va ser 

parcialment derruïda la volta central durant la Guerra Carlina per tal de que no servis 

d’amagatall als carlins.  
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MATERIAL UTILITZAT 

 

Dron o UAV 

 
El dron utilitzat per fer el vol sobre l’àrea era de fabricació pròpia i no es pot trobar en el 

mercat. Tal i com es veu a la imatge era un quadcòpter amb un receptor GPS de codi, per tal 

de controlar el moviments des d’un ordinador portàtil mitjançant un sistema de ràdio control de 

2.4 GHz. Al xassís duia acoblat un suport estabilitzador per portar la càmera.  

 

Figura 6. Dron / UAV emprat per realitzar el vol. (Font: Pròpia) 
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Càmeres 

 
Per les fotografies realitzades des de el UAV es va utilitzar la càmera Sony A6000. 

Aquesta càmera és de les anomenades híbrides. Són màquines més compactes i amb un pes 

més reduït a les típiques reflex. La qualitat també es veu afectada ja que la mida del sensor 

és més petit, així que independentment de la resolució (MP) el soroll és més elevat. 

Així doncs, en el cas dels vols amb dron, les càmeres híbrides són més adequades degut al 

seu reduït pes en relació a la qualitat de les fotografies.  

 

Figura 7. Característiques i fotografia de la càmera Sony A6000. (Font: www.sony.es) 

 

Per les fotografies destinades a la reconstrucció de les estructures es va utilitzar una càmera 

reflex Nikon D3000. Aquesta càmera presenta una qualitat fotogràfica més elevada que 

l’anterior.  

 
 

Figura 8. Característiques i fotografia de la càmera Nikon D3000 (Font: www.nikon.es) 

 

 

 

 

Model  Sony A6000 

Resolució  24MP  

Mida del 

sensor 
23.5mm x 16.5mm 

Objectiu fixe de 16mm de focal 

Model  Nikon D3000 

Resolució  10.5MP 

Mida del 

sensor 
23.6mm x 15.8mm 

Objectiu 

mòbil de 18-55mm  

(Sempre es va treballar amb 

la focal fixada a 18mm) 
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Material Topogràfic 

 

En els treballs topogràfics es va utilitzar l’estació total de la casa Leica TS06PLUS-

ULTRA 3”.. 

Model  TS06PLUS- ULTRA 3” 

Apreciació a=10 
[cc] 

Augments A=30 [X] 

Precisió en la 

distancia 

x=1.5 [mm] 

y=2 [mm/Km] 

 

 
Figura 9. Característiques i fotografia de l’estació total Leica TS06PLUS-ULTRA 3” (Font. www.leica-

geosystems.es) 

 

El prisma utilitzat en les feines topogràfiques va ser el  Leica GPR11. La constant absoluta es 

de -34.4mm, però la utilitzada va ser la constant Leica que es de 0.0mm. El bastó utilitzat de 

la mateixa casa tenia un nivell esfèric de 8’. 

També es va utilitzar un “tripolín” per ajudar a mantenir la verticalitat sobre els punts de canvi i  

per realitzar les lectures de les poligonals. 

Per la presa fotogràfica també es va utilitzar un trípode fotogràfic, encara que no sempre es 

va fer servir. 
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TREBALLS PREVIS 

 
El treball de camp va començar amb la visita i exploració del recinte arqueològic acompanyat 

dels arqueòlegs. L’objectiu principal d’aquest primer contacte era el de coordinar els treballs 

realitzats amb l’equip d’arqueòlegs i la comunicació per tal de visualitzar els elements més 

importants del recinte i tenir-los en copte per les tasques topogràfiques. 

D’altra banda, es va procedir al desbrossament de la vegetació per part dels voluntaris dels 

Amics del Castell de Besora per tal que els elements estructurals i el terreny natural 

quedessin a la vista. 

 

Figura 10. Diferència entre l’abans i el després del desbrossament de la vegetació (Font: Pròpia) 

 

El present projecte comprèn tres zones diferents a modelar que s’han de cobrir 

fotogràficament. La primera és la que es realitza amb el vol de dron i que abraça tot el conjunt 

arqueològic. Les altres dues zones són molt semblants entre si degut a que són les dues 

estructures que es trobem al conjunt:  l’església de Santa Maria  i el Castell de Besora. 

 



Aixecament fotogramètric del conjunt arqueològic del Castell de Besora  
al municipi de Santa Maria de Besora, Osona.      Víctor Asensi Pous  

 

57 

 

PLANEJAMENT DEL VOL 

 
El planejament de vol es va realitzar amb l’aplicació mission planner. Aquest software gratuït 

permet introduir dades tant del dron com de la càmera. També permet introduir-li la zona a 

volar amb un arxiu KMZ el qual marca els límits del vol. 

La zona a volar es va dividir en dos. La part on era requerida més precisió va volar a una 

alçada aproximadament de 20 m per tal que el GSD estigui al voltant de 0.5 cm. La quantitat 

de fotos va ser de 185. 

 

Figura 11. Mostra de les posicions de les càmeres en el vol de 20 metres. (Font: Pròpia, Agisoft 

Photoscan) 

 

La zona restant va volar-se a 50 m d’alçada ja que la gran part era esplanada amb vegetació 

baixa, això vol dir que el GSD podria estar al voltant d’un centímetre sense afectar a la qual itat 

del producte final. La quantitat de fotos va ser de 168. 
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Figura 12. Mostra de les posicions de les càmeres en el vol de 50 metres. (Font: Pròpia, Agisoft 

Photoscan) 

 
Ambdós vols es van fer en dos blocs perpendiculars entre si per tal que la zona quedés 

coberta en la seva totalitat tal i com es veu a les figuers anteriors. 

Els vols planejats van tenir un solapament del 70% transversalment i d’un 30% entre 

passades. 

Els vols van estar planejats i controlats en temps real gràcies al software de mission planner, 

però degut a l’orografia abrupte del terreny i a la situació de l’església (al costat del penya-

segat) també va ser necessari fer un vol manual. Aquest vol va ser per cobrir la façana de 

l’església que dóna al cingle ja que no es tenia accés des de cap punt. Aquesta façana es va 

cobrir amb un total de 197 fotografies. Degut a que era un número molt alt de fotografies es 

van reduir fins a 50 fotografies per facilitar els processos. 
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Figura 13. Operari del dron efectuaran el vol oblic. (Font: Pròpia) 
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CONCLUSIONS 

Tal i com s’ha esmentat al llarg del present projecte de final de grau, l’objectiu principal 

d’aquest ha estat l’elaboració d’un conjunt de materials gràfics per tal de donar suport a la 

continuació del treball arqueològic que s’està duent a terme al conjunt arqueològic del Castell 

de Besora. Així doncs, tota la informació extreta serà compartida amb l’Associació d’Amics de 

Bisaura i l’empresa d’arqueologia Àtics. 

Pel que fa el treball de camp, la densa vegetació i l’estat de conservació dels edificis han estat 

una de les dificultats més recurrents a les quals el projecte ha hagut de fer front. Així doncs, a 

la part de fotogrametria terrestre, el treball ha estat molt més meticulós que en altres apartats 

ja que s’han hagut de prendre una gran quantitat de fotografies. 

Així mateix en el treball in situ, la feina de recolzament per mètodes clàssics de topografia ha 

estat complexa per la naturalesa del indret i de les estructures, el difícil accés a l’emplaçament 

i la densa vegetació. La principal solució per tal mancança del terreny ha estat, en gran 

rellevància, la bona planificació d’aquest apartat.  

Per una banda, l’elaboració de l’ortofoto de tota la zona ha estat una feina amb poques 

complicacions degut a la gran automatització del procés de vol i el post procés al despatx.  

Respecte al modelatge tridimensional de les estructures cal destacar la gran quantitat 

d’informació que s’hi pot extreure envers als clàssics aixecaments topogràfics, molt important 

quan es tracta de feines arqueològiques i/o de rehabilitació.  

El desenvolupament del projecte fa evident la importància del coneixement i dominis de 

diferents eines informàtiques. La revisió i posada en practica de tot allò aprés durant el Grau 

en Enginyeria Geomàtica i Topografia ha estat una bona base per dur a terme uns resultats 

fiables i útils per la continuació d’una feina d’investigació.  

Si analitzo la posada en pràctica d’aquest projecte, puc afirmar que estic molt satisfet de la 

feina realitzada. He pogut dur-lo a terme en un temps relativament curt, això sí, he hagut 

doncs de dedicar-hi moltes hores. 

Em complau el fet de que la feina executada no només és de indole acadèmica sino que hi 

haurà una continuació i aportació en un projecte més ambiciós pensant així que la feina feta a 

la universitat pot ser també útil per la societat. No m’agradaria acabar les conclusions sense 

dir que aquests projecte ha estat una gran experiència tant a nivell professional com personal. 
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9. ANNEXES 
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Índex d’Annexes 
 

- Plànols 

- Ortofotografia 

- Ressenyes de les bases utilitzades. 

- Informes de Compensació de les poligonals. Aplicació topogràfica MDT per Autocad. 

- Informes de qualitat del models tridimensionals. Generat per Agisoft Photoscan. 

- Taules de camp i croquis del treball de camp. 
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Títol projecte:

Aixecament fotogramètric del conjunt

arqueològic del Castell de Besora al

municipi de Santa Maria de Besora,

Osona.

Alumne:

Victor Asensi Pous

Director:

Felipe Buill

Plànol:

-Ortofoto.pdf

-Ortofoto.dwg

Número plànol:

5 de 5

Escala:

1:450

Fitxer plànol:

- Ortofoto.tiff

Projecció:

UTM- Fus 31N

Sistema de referència:

ETRS89 (EPSG: 25831)

Geoide:

EGM08D595



Aixecament fotogramètric del conjunt arqueològic del Castell de Besora  
al municipi de Santa Maria de Besora, Osona.      Víctor Asensi Pous 
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Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Ferro de formigó 

clavat en el terreny 

natural.

X= 438071.044 m

Y= 4663756.874 m

Z= 1019.988 m

Anamorfosis= 0.99964719



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

X= 438033.899 m

Y= 4663757.116 m

Z= 1018.783 m

Sense Anamorfosis

Ferro de formigó armat clavat en el 

terreny natural.  

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Coordenades GPS

X= 438033.906 m

Y= 4663757.120 m

Z= 1018.789 m

Anamorfosis = 0.99964725



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Clau de 10cm 

enquestat en el 

mateix terreny 

natural.

X= 438075.872 m

Y= 4663798.019 m

Z= 1025.727 m



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Marca de retolador 

sobre la mateixa 

roca.

X=  438035.313 m

Y= 4663791.045 m

Z= 1022.202 m



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Clau de 10cm 

enquestat en el 

mateix terreny 

natural.

X=  438007.346 m

Y= 4663779.956 m

Z= 1019.298 m



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Clau de 10cm 

enquestat en el 

mateix terreny 

natural.

X= 438067.628 m

Y= 4663774.318 m

Z= 1022.441 m



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Clau de 10cm 

enquestat en el 

mateix terreny 

natural.

X= 438093.243 m

Y= 4663769.084 m

Z= 1023.232 m



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Clau de 10cm 

enquestat en el 

mateix terreny 

natural.

X= 438085.780 m

Y= 4663776.385 m

Z= 1024.380 m



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Clau de 10cm 

enquestat en el 

mateix terreny 

natural.

X= 438075.461 m

Y= 4663783.924 m

Z= 1022.616 m



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Clau de 10cm 

enquestat en el 

mateix terreny 

natural.

X= 438090.902 m

Y= 4663798.256 m

Z= 1026.962 m



Aixecament fotogramètric del conjunt 

arqueològic del Castell de Besora al 

municipi de Santa Maria de Besora, 

Osona.

Projecció: UTM31 N

Cotes Ortomètriques

Sense anamorfosis

 Conjunt arqueològic del Castell de 

Besora. 

Municipi: Santa Maria de Besora

Comarca: Osona

Província: Barcelona

Clau de 10cm 

enquestat en el 

mateix terreny 

natural.

X= 438090.537 m

Y= 4663780.746 m

Z= 1023.417 m



Aixecament fotogramètric del conjunt arqueològic del Castell de Besora  
al municipi de Santa Maria de Besora, Osona.      Víctor Asensi Pous  
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Informe de la Compensación
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26/01/017

Método de Cálculo: Ajuste por Mínimos Cuadrados

Cálculo en Coordenadas Planas

Correcciones Usadas

- Esfericidad y Refracción

- Angular de Aparato

Bases Fijas

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Código

2001 438067.628 4663774.318 1022.441 1.00000000 BR

Bases Móviles

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Código

2003 438085.780 4663776.385 1024.380 1.00000000 BR

2006 438090.537 4663780.746 1023.417 1.00000000 BR

2004 438075.461 4663783.924 1022.616 1.00000000 BR

Errores de Cierre

eD:    0.003
eX:    0.002
eY:    0.001
eZ:   -0.001
eA:   0.0044
L:    52.524

Observaciones Distancia Originales

Origen Visada Observada Desv.Est. Calculada Residuo D

2001 2003 18.269 0.0050 18.269 0.000

2003 2001 18.268 0.0050 18.269 -0.001

2003 2006 6.451 0.0050 6.453 -0.001

2006 2003 6.454 0.0050 6.453 0.001

2006 2004 15.407 0.0050 15.408 -0.001

2004 2006 15.409 0.0050 15.408 0.001

2001 2004 12.393 0.0050 12.393 0.000

2004 2001 12.397 0.0050 12.393 0.004
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26/01/017

Observaciones Azimut Originales

Origen Visada Observado C.Horiz. Desv.Est. Calculado Residuo D

2001 2003 373.0871 119.6940 10.0000 92.7811 -0.0000

2003 2001 324.7278 368.0533 10.0000 292.7811 -0.0000

2003 2006 84.7085 368.0533 10.0000 52.7618 0.0000

2006 2003 141.3977 111.3641 10.0000 252.7618 0.0000

2006 2004 201.8591 111.3641 10.0000 313.2232 -0.0000

2004 2006 368.4203 144.8030 10.0000 113.2232 -0.0000

2001 2004 323.8585 119.6940 10.0000 43.5435 0.0091 *

2004 2001 98.7453 144.8030 10.0000 243.5435 0.0047 *

Observaciones Angulares Originales

Origen Visada Visada 2 Observado Desv.Est. Calculado Residuo D

2001 2004 2003 49.2285 164.2935 49.2376 -0.0091 *

2003 2001 2006 159.9807 324.9219 159.9807 0.0000

2006 2003 2004 60.4614 294.2359 60.4614 -0.0000

2004 2006 2001 130.3250 203.2825 130.3203 0.0047 *

Observaciones Verticales Originales

Origen Visada Observado Desv.Est. Calculado Residuo D

2001 2003 1.940 0.0015 1.939 0.001

2003 2001 -1.938 0.0015 -1.939 0.001

2003 2006 -0.960 0.0017 -0.963 0.002

2006 2003 0.965 0.0015 0.963 0.002

2006 2004 -0.800 0.0015 -0.801 0.001

2004 2006 0.802 0.0014 0.801 0.001

2001 2004 0.175 0.0014 0.176 -0.001

2004 2001 -0.174 0.0014 -0.176 0.001

Observaciones Distancia Ajustadas

Origen Visada Observada Desv.Est. Ajustada Residuo D

2001 2003 18.269 0.0050 18.269 -0.000

2003 2001 18.268 0.0050 18.269 -0.001

2003 2006 6.451 0.0050 6.453 -0.002

2006 2003 6.454 0.0050 6.453 0.001

2006 2004 15.407 0.0050 15.407 -0.000

2004 2006 15.409 0.0050 15.407 0.002

2001 2004 12.393 0.0050 12.394 -0.001

2004 2001 12.397 0.0050 12.394 0.003
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26/01/017

Observaciones Azimut Ajustadas

Origen Visada Observado C.Horiz. Desv.Est. Ajustado Residuo D

2001 2003 373.0871 119.6940 10.0000 92.7811 0.0000

2003 2001 324.7278 368.0533 10.0000 292.7811 0.0000

2003 2006 84.7085 368.0533 10.0000 52.7619 -0.0000

2006 2003 141.3977 111.3641 10.0000 252.7619 -0.0000

2006 2004 201.8591 111.3641 10.0000 313.2233 -0.0000

2004 2006 368.4203 144.8030 10.0000 113.2233 -0.0000

2001 2004 323.8585 119.6940 10.0000 43.5504 0.0022 *

2004 2001 98.7453 144.8030 10.0000 243.5504 -0.0022 *

Observaciones Angulares Ajustadas

Origen Visada Visada 2 Observado Desv.Est. Ajustado Residuo D

2001 2004 2003 49.2285 164.2738 49.2307 -0.0022 *

2003 2001 2006 159.9807 324.8891 159.9807 -0.0000

2006 2003 2004 60.4614 294.2081 60.4614 -0.0000

2004 2006 2001 130.3250 203.2726 130.3272 -0.0022 *

Observaciones Verticales Ajustadas

Origen Visada Observado Desv.Est. Ajustado Residuo D

2001 2003 1.940 0.0015 1.939 0.001

2003 2001 -1.938 0.0015 -1.939 0.001

2003 2006 -0.960 0.0017 -0.963 0.002

2006 2003 0.965 0.0015 0.963 0.002

2006 2004 -0.800 0.0015 -0.801 0.001

2004 2006 0.802 0.0014 0.801 0.001

2001 2004 0.175 0.0014 0.176 -0.001

2004 2001 -0.174 0.0014 -0.176 0.001

Coordenadas Ajustadas

Base Coord.X Coord.Y Coord.Z

2003 Original 438085.779 4663776.385 1024.380

Compensada 438085.780 4663776.385 1024.380

Residuo 0.001 0.000 -0.000

2006 Original 438090.536 4663780.746 1023.417

Compensada 438090.537 4663780.746 1023.417

Residuo 0.001 0.001 -0.001

2004 Original 438075.459 4663783.923 1022.617
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Coordenadas Ajustadas

Base Coord.X Coord.Y Coord.Z

Compensada 438075.461 4663783.924 1022.616

Residuo 0.002 0.000 -0.001

 Ajuste Planimétrico

 Número de Ecuaciones:  20
 Número de Incógnitas:  6
 Grados de Libertad:    14

 Número de Iteraciones: 2
 Desviación Estándar:   0.8540
 Error Máximo:          0.0007

Desviaciones

Base Sx Sy

2003 0.0002 0.0024

2006 0.0011 0.0027

2004 0.0021 0.0001

Elipses de Error. Intervalo de Confianza: 90 %

Base Eje Mayor Eje Menor Orientación

2003 0.00648 0.00047 192.6857

2006 0.00742 0.00314 173.8682

2004 0.00564 0.00032 43.6402

 Ajuste Altimétrico

 Número de Ecuaciones:  8
 Número de Incógnitas:  3
 Grados de Libertad:    5

 Número de Iteraciones: 1
 Desviación Estándar:   1.0291
 Error Máximo:          0.0007
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Método de Cálculo: Ajuste por Mínimos Cuadrados

Cálculo en Coordenadas Planas

Correcciones Usadas

- Esfericidad y Refracción

- Angular de Aparato

Bases Fijas

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Código

1002 438071.044 4663756.874 1019.988 1.00000000 BR

Bases Móviles

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Código

2002 438093.243 4663769.084 1023.232 1.00000000 BR

2001 438067.628 4663774.318 1022.441 1.00000000 BR

Errores de Cierre

eD:    0.001
eX:    0.000
eY:   -0.001
eZ:   -0.001
eA:   0.0000
L:    69.254

Observaciones Distancia Originales

Origen Visada Observada Desv.Est. Calculada Residuo D

1002 2002 25.335 0.0050 25.335 -0.000

2002 1002 25.335 0.0050 25.335 -0.000

2002 2001 26.145 0.0050 26.144 0.000

2001 2002 26.145 0.0050 26.144 0.000

1002 2001 17.775 0.0050 17.775 -0.000

2001 1002 17.773 0.0050 17.775 -0.002
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Observaciones Azimut Originales

Origen Visada Observado C.Horiz. Desv.Est. Calculado Residuo D

1002 2002 327.5689 140.4179 10.0000 67.9868 -0.0001

2002 1002 266.4301 1.5573 10.0000 267.9868 0.0006

2002 2001 311.2743 1.5573 10.0000 312.8316 -0.0001

2001 2002 393.1332 119.6984 10.0000 112.8316 -0.0001

1002 2001 247.2713 140.4179 10.0000 387.6891 0.0001

2001 1002 67.9908 119.6984 10.0000 187.6891 0.0001

Observaciones Angulares Originales

Origen Visada Visada 2 Observado Desv.Est. Calculado Residuo D

1002 2001 2002 80.2976 122.6365 80.2977 -0.0002

2002 1002 2001 44.8442 91.1705 44.8448 -0.0007

2001 2002 1002 74.8576 120.1508 74.8574 0.0002

Observaciones Verticales Originales

Origen Visada Observado Desv.Est. Calculado Residuo D

1002 2002 3.245 0.0015 3.244 0.001

2002 1002 -3.244 0.0016 -3.244 0.000

2002 2001 -0.792 0.0015 -0.791 -0.001

2001 2002 0.791 0.0014 0.791 -0.000

1002 2001 2.454 0.0015 2.453 0.001

2001 1002 -2.452 0.0016 -2.453 0.001

Observaciones Distancia Ajustadas

Origen Visada Observada Desv.Est. Ajustada Residuo D

1002 2002 25.335 0.0050 25.335 -0.000

2002 1002 25.335 0.0050 25.335 -0.000

2002 2001 26.145 0.0050 26.144 0.001

2001 2002 26.145 0.0050 26.144 0.001

1002 2001 17.775 0.0050 17.775 0.000

2001 1002 17.773 0.0050 17.775 -0.001
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Observaciones Azimut Ajustadas

Origen Visada Observado C.Horiz. Desv.Est. Ajustado Residuo D

1002 2002 327.5689 140.4179 10.0000 67.9871 -0.0004

2002 1002 266.4301 1.5573 10.0000 267.9871 0.0003

2002 2001 311.2743 1.5573 10.0000 312.8315 0.0000

2001 2002 393.1332 119.6984 10.0000 112.8315 0.0000

1002 2001 247.2713 140.4179 10.0000 387.6891 0.0000

2001 1002 67.9908 119.6984 10.0000 187.6891 0.0000

Observaciones Angulares Ajustadas

Origen Visada Visada 2 Observado Desv.Est. Ajustado Residuo D

1002 2001 2002 80.2976 122.6386 80.2979 -0.0004

2002 1002 2001 44.8442 91.1716 44.8445 -0.0003

2001 2002 1002 74.8576 120.1529 74.8576 -0.0000

Observaciones Verticales Ajustadas

Origen Visada Observado Desv.Est. Ajustado Residuo D

1002 2002 3.245 0.0015 3.244 0.001

2002 1002 -3.244 0.0016 -3.244 0.000

2002 2001 -0.792 0.0015 -0.791 -0.001

2001 2002 0.791 0.0014 0.791 -0.000

1002 2001 2.454 0.0015 2.453 0.001

2001 1002 -2.452 0.0016 -2.453 0.001

Coordenadas Ajustadas

Base Coord.X Coord.Y Coord.Z

2002 Original 438093.243 4663769.084 1023.232

Compensada 438093.243 4663769.084 1023.232

Residuo -0.000 -0.000 0.000

2001 Original 438067.628 4663774.318 1022.441

Compensada 438067.628 4663774.318 1022.441

Residuo 0.000 -0.000 0.000

 Ajuste Planimétrico

 Número de Ecuaciones:  15
 Número de Incógnitas:  4
 Grados de Libertad:    11
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Desviaciones

Base Sx Sy

2002 0.0000 0.0004

2001 0.0003 0.0000

Elipses de Error. Intervalo de Confianza: 90 %

Base Eje Mayor Eje Menor Orientación

2002 0.00112 0.00014 168.0793

2001 0.00080 0.00010 387.6600

 Ajuste Altimétrico

 Número de Ecuaciones:  6
 Número de Incógnitas:  2
 Grados de Libertad:    4

 Número de Iteraciones: 1
 Desviación Estándar:   0.5651
 Error Máximo:          0.0003
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Método de Cálculo: Ajuste por Mínimos Cuadrados

Cálculo en Coordenadas Planas

Correcciones Usadas

- Esfericidad y Refracción

- Angular de Aparato

Bases Fijas

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Código

1002 438071.044 4663756.874 1019.988 1.00000000

Bases Móviles

Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z Escala Código

1001 438075.872 4663798.019 1025.727 1.00000000

1003 438033.899 4663757.116 1018.783 1.00000000

Errores de Cierre

eD:    0.029
eX:    0.009
eY:    0.027
eZ:   -0.002
eA:  49.6002
L:   137.176

Observaciones Distancia Originales

Origen Visada Observada Desv.Est. Calculada Residuo D

1002 1001 41.407 0.0050 41.409 -0.002

1001 1002 41.410 0.0050 41.409 0.001

1001 1003 58.620 0.0050 58.619 0.001

1003 1001 58.618 0.0050 58.619 -0.001

1002 1003 37.154 0.0050 37.157 -0.003

1003 1002 37.142 0.0050 37.157 -0.015 *
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Observaciones Azimut Originales

Origen Visada Observado C.Horiz. Desv.Est. Calculado Residuo D

1002 1001 266.9773 140.4590 10.0000 7.4363 0.0000

1001 1002 360.5997 246.8366 10.0000 207.4363 0.0000

1001 1003 3.9849 246.8366 10.0000 250.8221 -0.0007

1003 1001 343.0984 107.7231 10.0000 50.8221 -0.0007

1002 1003 159.9627 140.4590 10.0000 300.3684 0.0533 *

1003 1002 360.3170 140.0923 10.0000 100.3684 0.0409 *

Observaciones Angulares Originales

Origen Visada Visada 2 Observado Desv.Est. Calculado Residuo D

1002 1003 1001 107.0146 68.1093 107.0679 -0.0533 *

1001 1002 1003 43.3852 49.3088 43.3859 -0.0007

Observaciones Verticales Originales

Origen Visada Observado Desv.Est. Calculado Residuo D

1002 1001 5.740 0.0016 5.738 0.001

1001 1002 -5.737 0.0016 -5.738 0.001

1001 1003 -6.943 0.0016 -6.943 0.001

1003 1001 6.944 0.0015 6.943 0.001

1002 1003 -1.203 0.0014 -1.205 0.002

1003 1002 1.207 0.0014 1.205 0.002

Observaciones Distancia Ajustadas

Origen Visada Observada Desv.Est. Ajustada Residuo D

1002 1001 41.407 0.0050 41.427 -0.020 *

1001 1002 41.410 0.0050 41.427 -0.017 *

1001 1003 58.620 0.0050 58.607 0.013 *

1003 1001 58.618 0.0050 58.607 0.011 *

1002 1003 37.154 0.0050 37.146 0.008

1003 1002 37.142 0.0050 37.146 -0.004

Observaciones Azimut Ajustadas

Origen Visada Observado C.Horiz. Desv.Est. Ajustado Residuo D

1002 1001 266.9773 140.4590 10.0000 7.4361 0.0002

1001 1002 360.5997 246.8366 10.0000 207.4361 0.0002
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Observaciones Azimut Ajustadas

Origen Visada Observado C.Horiz. Desv.Est. Ajustado Residuo D

1001 1003 3.9849 246.8366 10.0000 250.8220 -0.0005

1003 1001 343.0984 107.7231 10.0000 50.8220 -0.0005

1002 1003 159.9627 140.4590 10.0000 300.4151 0.0066 *

1003 1002 360.3170 140.0923 10.0000 100.4151 -0.0058 *

Observaciones Angulares Ajustadas

Origen Visada Visada 2 Observado Desv.Est. Ajustado Residuo D

1002 1003 1001 107.0146 68.0999 107.0210 -0.0064 *

1001 1002 1003 43.3852 49.2959 43.3859 -0.0007

Observaciones Verticales Ajustadas

Origen Visada Observado Desv.Est. Ajustado Residuo D

1002 1001 5.740 0.0016 5.738 0.001

1001 1002 -5.737 0.0016 -5.738 0.001

1001 1003 -6.943 0.0016 -6.943 0.001

1003 1001 6.944 0.0015 6.943 0.001

1002 1003 -1.203 0.0014 -1.205 0.002

1003 1002 1.207 0.0014 1.205 0.002

Coordenadas Ajustadas

Base Coord.X Coord.Y Coord.Z

1001 Original 438075.870 4663798.000 1025.726

Compensada 438075.872 4663798.019 1025.727

Residuo 0.002 0.019 0.000 *

1003 Original 438033.888 4663757.089 1018.783

Compensada 438033.899 4663757.116 1018.783

Residuo 0.011 0.027 0.000 *

 Ajuste Planimétrico

 Número de Ecuaciones:  14
 Número de Incógnitas:  4
 Grados de Libertad:    10

 Número de Iteraciones: 2
 Desviación Estándar:   3.5008
 Error Máximo:          0.0000
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Desviaciones

Base Sx Sy

1001 0.0066 0.0016

1003 0.0014 0.0061

Elipses de Error. Intervalo de Confianza: 90 %

Base Eje Mayor Eje Menor Orientación

1001 0.01904 0.00450 8.5091

1003 0.01746 0.00408 199.2719

 Ajuste Altimétrico

 Número de Ecuaciones:  6
 Número de Incógnitas:  2
 Grados de Libertad:    4

 Número de Iteraciones: 1
 Desviación Estándar:   1.2016
 Error Máximo:          0.0000



Aixecament fotogramètric del conjunt arqueològic del Castell de Besora  
al municipi de Santa Maria de Besora, Osona.      Víctor Asensi Pous 
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Datos del levantamiento

10 m
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Fig. 1. Posiciónes de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 316
Altitud media de vuelo: 4.93 m
Resolución en terreno: 1.38 mm/pix
Superficie cubierta: 306 m²

Posiciones de cámara: 316
Puntos de enlace: 21,760
Proyecciones: 66,941
Error de reproyección: 2.02 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
NIKON D3000 (18 mm) 3872 x 2592 18 mm 6.19 x 6.19 micras No

Tabla 1. Cámaras.



Calibración de cámara

1 pix
Fig. 2. Gráfico de residuales para NIKON D3000 (18 mm).

NIKON D3000 (18 mm)
316 imágenes

Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
3872 x 2592 18 mm 6.19 x 6.19 micras No

Tipo: F:
Cx: B1:
Cy: B2:
K1: P1:
K2: P2:
K3: P3:
K4: P4:

Cuadro
49.2354
18.653
-0.102446
0.0478452
0
0

3061.69
20.4512
-14.8296
-0.00123059
0.00124703
0
0



Puntos de control terrestres

10 m
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Fig. 3. Posiciones de puntos de apoyo.

Número Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Error XY (cm) Total (cm) Imagen (pix)
29 2.11565 2.18348 1.45469 3.04032 3.37042 0.672

Tabla 2. ECM de puntos de apoyo.

Número Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Error XY (cm) Total (cm) Imagen (pix)
2 1.4186 0.769402 0.570778 1.61382 1.71178 0.269

Tabla 3. ECM de puntos de control de calidad.



Nombre Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Total (cm) Imagen (pix)
501 -1.26056 0.750992 0.113846 1.47172 0.147 (11)

502 0.0117496 -1.05031 -0.906551 1.38748 0.125 (2)

503 -3.17135 -2.9174 -1.15974 4.46247 0.290 (17)

504 -2.6766 -0.535839 -0.2357 2.73987 0.566 (26)

505 -2.77967 -0.184791 0.28154 2.8 0.583 (13)

507 -0.315774 2.08385 1.59995 2.64613 0.572 (46)

508 -0.210406 0.74642 1.02094 1.28208 0.510 (26)

509 1.32754 1.37828 -0.543041 1.9892 0.492 (15)

510 3.32617 -0.192187 -0.617 3.38837 0.490 (10)

513 4.92446 -4.27586 -0.613665 6.55057 0.236 (20)

514 -1.63413 -1.74235 -1.43234 2.78528 0.135 (11)

515 -1.49104 -0.84031 -0.0034699 1.71153 0.205 (31)

516 0.140516 0.771104 -0.350187 0.858474 0.167 (27)

517 0.572671 1.46319 1.14342 1.94327 0.297 (11)

519 2.14215 -2.36017 0.648302 3.25262 0.184 (15)

521 0.236619 3.17235 0.357835 3.20122 0.422 (30)

522 -0.32578 2.42356 1.12249 2.69068 0.525 (43)

523 -0.498842 0.553423 0.8888 1.15978 0.546 (33)

524 0.115533 1.94346 0.795543 2.10316 0.938 (35)

525 -0.834001 1.45152 0.935765 1.91784 1.354 (33)

526 3.33907 4.96595 6.33501 8.71449 0.408 (3)

528 3.56518 0.695272 -0.961605 3.75747 0.578 (22)

530 2.65462 -0.861275 -0.354093 2.81321 0.801 (17)

531 1.94728 -1.09837 -1.18956 2.53247 1.181 (16)

532 -2.2476 -4.06305 -0.471443 4.66716 1.043 (9)

533 -2.39304 -3.39535 0.136073 4.15614 0.223 (14)

534 0.957546 -2.2597 -1.54718 2.90119 1.221 (8)

535  (0)

536 0.47322 1.67093 1.06426 2.03681 1.063 (27)

537 -2.91168 2.33206 -0.667716 3.78975 0.258 (5)

Total 2.11565 2.18348 1.45469 3.37042 0.672
Tabla 4. Puntos de apoyo.



Nombre Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Total (cm) Imagen (pix)
512 2.00409 0.0680601 -0.150932 2.01092 0.008 (2)

518 -0.0921628 1.08597 0.792966 1.34782 0.301 (8)

point 1 0.428 (9)

point 2 0.099 (10)

point 3 0.343 (8)

point 4 0.822 (43)

point 5 0.858 (2)

point 6 2.481 (19)

point 7 0.244 (6)

Total 1.4186 0.769402 0.570778 1.71178 0.269
Tabla 5. Puntos de control de calidad.



Modelo digital de elevaciones

10 m

1.02 km

1.03 km

Fig. 4. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: 1.11 cm/pix
Densidad de puntos: 8.15e+03 puntos/m²



Parámetros de procesamiento

Generales
Cámaras 316
Cámaras orientadas 316
Marcadores 41
Sistema de coordenadas Local Coordinates (m)

Nube de puntos
Puntos 21,760 de 38,167
RMS error de reproyección 0.638687 (2.01877 pix)
Error de reproyección máximo 13.7516 (49.3478 pix)
Tamaño promedio de puntos característicos 3.11585 pix
Superposición efectiva 4.20237
Parámetros de orientación

Precisión Alta
Pre-procesar emparejamiento de imágenes Desactivado
Puntos claves por foto 5,000
Puntos de enlace por foto 500
Restricción de máscara activa No
Adaptativo ajuste del modelo de cámara Sí
Tiempo búsqueda de puntos homólogos 26 minutos 57 segundos
Tiempo de orientación 0 segundos

Parámetros de optimización
Parámetros f, b1, b2, cx, cy, k1, k2, p1, p2
Tiempo de optimización 4 segundos

Nube de puntos densa
Puntos 3,569,481
Parámetros de reconstrucción

Calidad Baja
Filtrado de profundidad Agresivo
Tiempo de generación de mapas de profundidad 17 minutos 32 segundos
Tiempo de generación de nube de puntos densa 4 minutos 43 segundos

Modelo
Caras 237,965
Vértices 120,622
Textura 8,192 x 8,192, uint8
Parámetros de reconstrucción

Tipo de superficie Arbitrario
Datos fuente Densa
Interpolación Habilitada
Calidad Baja
Filtrado de profundidad Agresivo
Número de caras 237,965
Duración del procesamiento 3 minutos 56 segundos

Parámteros de texturizado
Modo de mapeado Genérico
Modo de mezcla Mosaico
Tamaño de textura 8,192 x 8,192
Realizar corrección de color Sí
Realizar el relleno de agujeros Sí
Tiempo de mapeado en UV 50 segundos
Tiempo de mezcla 1 hora 12 minutos

Ortomosaico
Tamaño 13,111 x 4,884
Sistema de coordenadas Local Coordinates (m)
Canales 3, uint8
Modo de mezcla Mosaico
Parámetros de reconstrucción



Superficie Malla
Permitir la corrección de color No
Duración del procesamiento 3 minutos 32 segundos

Software
Versión 1.2.6 build 2834
Plataforma Windows 64 bit



Església 
Informe de procesamiento

24 enero 2017
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Fig. 1. Posiciónes de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 900
Altitud media de vuelo: 4.81 m
Resolución en terreno: 1.42 mm/pix
Superficie cubierta: 401 m²

Posiciones de cámara: 900
Puntos de enlace: 81,553
Proyecciones: 326,201
Error de reproyección: 0.66 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
ILCE-5000 (16 mm) 5456 x 3632 16 mm 4.4 x 4.4 micras No

NIKON D3000 (26 mm) 3872 x 2592 26 mm 6.19 x 6.19 micras No

NIKON D3000 (18 mm) 3872 x 2592 18 mm 6.19 x 6.19 micras No



Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
NIKON D3000 (18 mm) 2896 x 1944 18 mm 8.27 x 8.27 micras No

Tabla 1. Cámaras.



Calibración de cámara

1 pix
Fig. 2. Gráfico de residuales para ILCE-5000 (16 mm).

ILCE-5000 (16 mm)
74 imágenes

Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
5456 x 3632 16 mm 4.4 x 4.4 micras No

Tipo: F:
Cx: B1:
Cy: B2:
K1: P1:
K2: P2:
K3: P3:
K4: P4:

Cuadro
-21.9061
11.0253
-0.0764319
0.116886
-0.0426972
0.031833

3719.31
1.98526
1.1534
0.00129565
-1.33957e-05
0
0



Calibración de cámara

1 pix
Fig. 3. Gráfico de residuales para NIKON D3000 (26 mm).

NIKON D3000 (26 mm)
12 imágenes

Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
3872 x 2592 26 mm 6.19 x 6.19 micras No

Tipo: F:
Cx: B1:
Cy: B2:
K1: P1:
K2: P2:
K3: P3:
K4: P4:

Cuadro
76.528
1.09201
-0.0585356
-0.169898
1.18499
-2.1566

4307.44
-5.79796
-0.0659292
0.000643582
0.000829805
0
0



Calibración de cámara

1 pix
Fig. 4. Gráfico de residuales para NIKON D3000 (18 mm).

NIKON D3000 (18 mm)
811 imágenes

Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
3872 x 2592 18 mm 6.19 x 6.19 micras No

Tipo: F:
Cx: B1:
Cy: B2:
K1: P1:
K2: P2:
K3: P3:
K4: P4:

Cuadro
54.1282
0.348124
-0.100199
0.0552191
-0.0247012
0.014449

3033.07
1.59432
0.296382
-1.97341e-06
0.000357039
0
0



Calibración de cámara

1 pix
Fig. 5. Gráfico de residuales para NIKON D3000 (18 mm).

NIKON D3000 (18 mm)
3 imágenes

Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
2896 x 1944 18 mm 8.27 x 8.27 micras No

Tipo: F:
Cx: B1:
Cy: B2:
K1: P1:
K2: P2:
K3: P3:
K4: P4:

Cuadro
39.2468
2.90184
-0.0988419
0.100154
-0.245201
0.282904

2278.28
0.743708
0.079117
-0.000590965
0.000239791
0
0



Puntos de control terrestres
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Fig. 6. Posiciones de puntos de apoyo.

Número Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Error XY (cm) Total (cm) Imagen (pix)
38 0.561581 0.452153 0.228958 0.720982 0.756463 0.118

Tabla 2. ECM de puntos de apoyo.

Número Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Error XY (cm) Total (cm) Imagen (pix)
5 1.54479 1.58303 0.767231 2.21187 2.34115 0.090

Tabla 3. ECM de puntos de control de calidad.



Nombre Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Total (cm) Imagen (pix)
3 -0.0166055 -0.0525368 0.140741 0.151142 0.043 (31)

313 0.0344879 0.0252138 -0.094897 0.10407 0.049 (11)

314 -0.90812 0.154253 0.401095 1.00467 0.000 (1)

404 -1.00026 0.411367 0.260065 1.11237 0.069 (5)

405 -0.563849 -0.0794624 -0.0498775 0.571601 0.134 (19)

406 0.623979 -0.272978 0.012428 0.681192 0.102 (17)

408 0.839604 -0.0957543 0.0424175 0.84611 0.137 (19)

410 0.0705145 -0.736424 0.028014 0.740322 0.172 (13)

411 0.250528 -0.486068 0.0259 0.547446 0.240 (6)

412 -0.654882 0.0258315 0.155905 0.673679 0.196 (13)

414 -0.747068 -0.24353 0.0137924 0.78588 0.149 (11)

415 -0.712885 -0.258268 -0.0741824 0.761847 0.220 (13)

416 -0.2191 -0.721612 -0.352833 0.832598 0.085 (13)

417 -0.261933 -0.0457681 -0.315756 0.412802 0.060 (14)

419 -0.2298 -0.539831 -0.322836 0.669663 0.034 (2)

422 0.752108 -0.471555 0.0380572 0.888527 0.053 (12)

423 0.826965 -0.460168 -0.0548692 0.947964 0.120 (25)

424 0.49405 0.230187 0.146928 0.564499 0.158 (23)

425 1.05761 0.73658 0.423376 1.35659 0.106 (2)

426 -0.0784957 0.973256 0.116431 0.983334 0.206 (18)

427 0.326662 1.10563 -0.119858 1.15909 0.105 (12)

428 -0.187208 0.611985 -0.00989849 0.640055 0.082 (10)

431 0.20394 0.125779 -0.115024 0.265787 0.090 (24)

432 0.140465 -0.455095 -0.0429279 0.47821 0.100 (37)

433 -1.58847 0.780042 0.812584 1.94731 0.116 (13)

435 0.414899 0.0366806 -0.180704 0.454027 0.072 (22)

436 0.738589 -0.525245 -0.178442 0.923709 0.055 (39)

438 0.29049 0.291925 -0.0118894 0.412003 0.090 (25)

439 0.503183 -0.59513 -0.257651 0.820827 0.126 (14)

440 0.20943 -0.00169827 0.0198211 0.210372 0.191 (11)

441 -0.509135 0.591634 -0.268401 0.825402 0.159 (23)

443 -0.43302 -0.0685215 0.126174 0.456204 0.088 (22)



Nombre Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Total (cm) Imagen (pix)
444 -0.188508 -0.00835834 -0.309088 0.362133 0.221 (11)

448 -0.0217169 -0.300699 -0.130214 0.328401 0.090 (21)

449 0.0961394 -0.0944409 -0.250795 0.284711 0.096 (13)

450 0.194854 0.356365 -0.0961606 0.417386 0.038 (19)

451 -0.19488 -0.141073 -0.233254 0.335093 0.063 (16)

460 -0.0359135 0.200034 0.0574681 0.211202 0.063 (23)

Total 0.561581 0.452153 0.228958 0.756463 0.118
Tabla 4. Puntos de apoyo.

Nombre Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Total (cm) Imagen (pix)
310 -1.405 -1.89231 -1.53564 2.81302 0.054 (13)

407 1.37143 -0.475568 0.0332312 1.45193 0.093 (13)

437 2.63603 2.94871 -0.669721 4.01149 0.088 (14)

442 -1.05277 0.152649 0.0322567 1.06427 0.135 (17)

452 0.141317 0.0692158 -0.366543 0.398892 0.063 (25)

Total 1.54479 1.58303 0.767231 2.34115 0.090
Tabla 5. Puntos de control de calidad.



Modelo digital de elevaciones

5 m

1.02 km

1.03 km

Fig. 7. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: desconocido
Densidad de puntos: desconocido



Parámetros de procesamiento

Generales
Cámaras 900
Cámaras orientadas 900
Marcadores 43
Sistema de coordenadas Local Coordinates (m)

Nube de puntos
Puntos 81,553 de 101,378
RMS error de reproyección 0.184178 (0.660304 pix)
Error de reproyección máximo 1.74796 (46.1633 pix)
Tamaño promedio de puntos característicos 3.19982 pix
Superposición efectiva 4.53679
Parámetros de optimización

Parámetros f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1, p2
Tiempo de optimización 30 segundos

Nube de puntos densa
Puntos 41,097,926
Parámetros de reconstrucción

Calidad Media
Filtrado de profundidad Agresivo
Tiempo de generación de mapas de profundidad 2 horas 10 minutos
Tiempo de generación de nube de puntos densa 5 horas 56 minutos

Software
Versión 1.2.6 build 2834
Plataforma Windows 64 bit



Ortofoto Conjunt Arqueològic
Informe de procesamiento

23 enero 2017



Datos del levantamiento
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Fig. 1. Posiciónes de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 196
Altitud media de vuelo: 51.2 m
Resolución en terreno: 1.09 cm/pix
Superficie cubierta: 5.85e+03 m²

Posiciones de cámara: 165
Puntos de enlace: 13,378
Proyecciones: 55,186
Error de reproyección: 1.22 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
ILCE-5000 (16 mm) 5456 x 3632 16 mm 4.4 x 4.4 micras No

Tabla 1. Cámaras.



Calibración de cámara

1 pix
Fig. 2. Gráfico de residuales para ILCE-5000 (16 mm).

ILCE-5000 (16 mm)
196 imágenes

Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada
5456 x 3632 16 mm 4.4 x 4.4 micras No

Tipo: F:
Cx: B1:
Cy: B2:
K1: P1:
K2: P2:
K3: P3:
K4: P4:

Cuadro
8.89007
12.8948
-0.0785716
0.121152
-0.0372257
0.0307908

3793.78
1.72828
2.88203
0.000681111
-0.0011426
0
0



Puntos de control terrestres

20 m
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Fig. 3. Posiciones de puntos de apoyo.

Número Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Error XY (cm) Total (cm) Imagen (pix)
9 3.04307 2.6621 1.64233 4.04315 4.36398 0.428

Tabla 2. ECM de puntos de apoyo.

Número Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Error XY (cm) Total (cm) Imagen (pix)
2 0.252224 1.20005 1.00073 1.22627 1.58278 0.466

Tabla 3. ECM de puntos de control de calidad.



Nombre Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Total (cm) Imagen (pix)
101 -0.22502 5.53794 1.00797 5.63342 0.149 (27)

102 -2.90506 -2.14938 -2.54097 4.41767 0.286 (19)

104 1.30036 -3.19676 2.28459 4.13879 0.391 (26)

105 -0.195062 1.97619 -0.339197 2.01455 0.540 (30)

108 -3.28323 0.468647 -2.35317 4.06653 0.369 (26)

112 5.73398 0.395843 0.907967 5.8189 0.543 (18)

116 3.13251 -0.674902 1.64494 3.60193 0.539 (26)

117 0.807292 -3.50015 -1.34743 3.83645 0.530 (27)

122 -4.35903 1.13345 0.764864 4.56847 0.188 (16)

Total 3.04307 2.6621 1.64233 4.36398 0.428
Tabla 4. Puntos de apoyo.

Nombre Error X (cm) Error Y (cm) Error Z (cm) Total (cm) Imagen (pix)
107 -0.231547 0.0211003 -0.604375 0.647556 0.494 (29)

118 -0.27133 -1.69699 -1.27971 2.14268 0.427 (22)

point 1 0.689 (26)

point 2 0.030 (3)

Total 0.252224 1.20005 1.00073 1.58278 0.466
Tabla 5. Puntos de control de calidad.



Modelo digital de elevaciones

20 m

1 km

1.03 km

Fig. 4. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: 4.48 cm/pix
Densidad de puntos: 499 puntos/m²



Parámetros de procesamiento

Generales
Cámaras 196
Cámaras orientadas 165
Marcadores 13
Sistema de coordenadas Local Coordinates (m)

Nube de puntos
Puntos 13,378 de 17,660
RMS error de reproyección 0.319823 (1.21521 pix)
Error de reproyección máximo 4.13519 (30.9066 pix)
Tamaño promedio de puntos característicos 3.61862 pix
Superposición efectiva 4.96914
Parámetros de orientación

Precisión Alta
Pre-procesar emparejamiento de imágenes Desactivado
Puntos claves por foto 4,000
Puntos de enlace por foto 500
Restricción de máscara activa Sí
Adaptativo ajuste del modelo de cámara Sí
Tiempo búsqueda de puntos homólogos 13 minutos 26 segundos
Tiempo de orientación 23 segundos

Parámetros de optimización
Parámetros f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1, p2
Tiempo de optimización 2 segundos

Nube de puntos densa
Puntos 1,881,421
Parámetros de reconstrucción

Calidad Baja
Filtrado de profundidad Moderado
Tiempo de generación de mapas de profundidad 17 minutos 21 segundos
Tiempo de generación de nube de puntos densa 4 minutos 0 segundos

DEM
Tamaño 5,306 x 3,283
Sistema de coordenadas Local Coordinates (m)
Parámetros de reconstrucción

Datos fuente Nube de puntos densa
Interpolación Habilitada
Duración del procesamiento 11 segundos

Ortomosaico
Tamaño 13,374 x 7,753
Sistema de coordenadas Local Coordinates (m)
Canales 3, uint8
Modo de mezcla Mosaico
Parámetros de reconstrucción

Superficie Malla
Permitir la corrección de color No
Duración del procesamiento 7 minutos 53 segundos

Software
Versión 1.2.6 build 2834
Plataforma Windows 64 bit



Aixecament fotogramètric del conjunt arqueològic del Castell de Besora  
al municipi de Santa Maria de Besora, Osona.      Víctor Asensi Pous  
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