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EDITORIAL 

Novament el número 11 de la nostra Revista Catalana de Geografia arriba 
a les vostres mans amb un cert retard, però amb la satisfacció d'haver 
acomplert el pla proposat per al1989 de publicar tres números monogràfics. 
Després d'una revista que tractà eminentment els problemes del transport i 
d'una altra que presentà articles de geografia comercial, avui oferim un 
número dedicat íntegrament a la cartografia, l'activitat específica de 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta dedicació ha obligat a forçar 
un xic les seccions tradicionals de la revista, que reapareixeran als números 
vinents. 

De primer, el senyor Jaume Miranda, director de l'Institut, presenta una 
visió general del què ha estat la cartografia els darrers vint anys i formula 
les perspectives que s'obren al darrer decenni d'aquest miUenni que clau
surem; l'èmfasi de l'article és posat en l'impacte de les noves tecnologies. 
Seguidament, la senyora Anna Lleopart, cap de secció del mateix Institut, 
ofereix un quadre general sobre el desenvolupament dels sistemes d'infor
mació geogràfica, destacant quins són els principals problemes que presenta 
avui la qüestió. 

Un tercer article, a càrrec del senyor josep M. Rabella, doctor en Geografia 
i professor de Cartografia a la Universitat de Barcelona, estudia el proble
ma de les projeccions cartogràfiques per a representar el mapamundi. Ultra 
les conclusions a què arriba, l'aportació més important és la presentació de 
més de cinquanta projeccions diferents la qualitat i utilitat de les quals pot 
ésser clarament estudiada. Justament, en relació amb aquest article ha estat 
composta la portada de la revista, basada en un muntatge preparat pel 
propi autor. 

Seguidament, el senyor Enric Camps, geògraf de l'Institut Cartogràfic, 
( 

presenta resumidament el treball del recull de l'inventari cartogràfic de 
Catalunya que publica aquesta institució i en fa un primer balanç. 

Finalment, el senyor Vicenç Palà, també de l'Institut, explica l'aplicació de 
les imatges de satèl·lit a pel·lícules animades i la seva utilitat, tal com ha 
estat desenvolupada recentment. 

La revista comenta diverses informacions de reunions i col·loquis geogràfics 
i cartogràfics, i presenta el comentari i fitxa bibliogràfics de quatre atles 
universals prou coneguts. Aquest número incorpora una nova secció petita, 
però lamentablement imprescindible, la fe d'errates, que vol corregir 
aquells errors que al número anterior puguin suposar canvi o mala inter
pretació dels textos presentats. Amb això volem donar un pas més cap a la 
claredat d'actuació i cap a la millora de comunicació amb els nostres lectors. 
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Foto 2: Reactor de l'Institut 
Cartogràfic de Cata
lunya per a la realit
zació de fotografia 
aèria vertical 

(Foto: Rambo/) 

Foto 3: Fotografia aèr ia d 'un 
sector de l Baix Llo 
bregat obtinguda mit
jançant l 'a mpl iació 
d'un fotograma a es
cala I :70 000 

(Foto: ICC) 
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LA CARTOGRAFIA DAVANT 
LES PERSPECTIVES DELS ANYS 1990. 

L'impacte de les noves tecnologies de procés 
sobre les tècniques cartogràfiques digitals 

La cartografia clàssica i moderna ha estat un 
conjunt multidisciplinari de ciències i tècniques les 
quals han produït productes que, principalment, poden 
ésser qualificats com analògics amb uns nivells de 
precisió acceptables puntualment però difícilment 
generalitzables. 

L'inici dels primers vols fotogramètrics de la dèca
da dels 1920 significà el naixement tecnològic de la 
fotogrametria moderna, tecnologia que ha permès la 
producció cartogràfica amb el rigor i precisió que tan 
sols en aquest segle XX s'ha pogut assolir. En el període 
1920-60, un seguit de desenvolupaments mètrics basats 
en sistemes òptico-mecànics més i més eficients, ha 
permès la producció en massa de modus gràfics (mapes 
de línia) i fotogràfics (rectificació o ortoprojecció). En 
qualsevol cas, la recerca en les disciplines numèriques 
lligades al fet cartogràfic (geodèsia, fotogrametria, 
topografia, etc.) avançaven en la primera meitat de 
segle esperant l'existència d'una base de càlcul efectiva i 
versàtil. 

L'escenari dels decennis 1970 i 1980 
L 'adveniment del miniordinador durant la dècada 

dels 60 i la seva consolidació a la dels 70 va permetre la 
implementació dels primers sistemes analítics en la 
mesura fotogramètrica i, per tant, l'inici d'una segona 
generació de sistemes analítics presentats en els 
congressos de l ' ISPRS (International Society for 
Photogrammetry and Remate Sensing) de 1973 i 1976, 
tot i que podrien trobar-se'n precursors, com Helava, 
ja el1957. 

Aquesta segona generació 1970-80 ha originat, en 
vint anys, dues línies principals de recerca i desenvolu
pament: 
1. La línia fotogramètrica que, basada en mètodes de 

càlcul d 'ajut a la tasca de generació cartogràfica a 
través de sistemes analítics, ha introduït l'aerotrian
gulació (ACKERMAN, 1986) com un mètode general 
per a la determinació de punts en el terreny, alleuge
rint i possibilitant a la vegada la restitució de grans 
àrees de la superfície terrestre. Aquesta possibilitat 
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de producció en massa ha provocat l'ús comú dels 
models digitals del terreny que, especialment en el 
domini de l'enginyeria civil, ha esdevingut el camp 
d'estudi numèric més àmpliament tractat i on s'han 
esmerçat grans esforços donada la seva variada 
utilització, que va des de les geo-ciències fins a l'ús 
de tota mena d'enginyers i fins a l'ús quotidià, com 
és la navegació aèria civil i militar. Aquesta línia 
desemboca en la implantació de sistemes de carto
grafia digital que permeten d'emmagatzemar la 
informació gràfica i cartogràfica en suport digital 
per al seu posterior ús i grafisme. Aquesta és l'ano
menada cartografia digital, que nasqué als anys 70 i 
es desenvolupà durant la dècada dels 80. 

2. La línia de sistemes d'informació o bases de dades 
geogràfiques, concepte desenvolupat per multitud 
d'usuaris (fonamentalment del camp de la planifica
ció territorial i urbanística), tingué un desenvolupa
ment paral-lel a la línia fotogramètrica. La manca 
d'eines de càlcul capaces d'emmagatzemar els 
volums d'informació requerits i de donar-los la 
interactivitat necessària, esmorteïren el creixement 
dels Sistemes d'Informació Geogràfics (SIG) en els 
anys 70 . N ornés la implementació seriosa dels 
miniordinadors a principi dels 80 possibilità la 
generació dels primers SIG sòlids, encara que molt 
específics i allunyats de l'usuari final. El cadastre 
digital, integrat i polivalent, és sempre l'exemple 
més estudiat, criticat i gairebé mai no aconseguit del 
tot. Això es produeix a causa de la manca de potèn
cia, perquè el miniordinador no posava en mans de 
l'usuari la memòria de masses suficient (parlant de 
Gbytes) ni la potència de càlcul local per a cada 
usuari. La solució a aquestes mancances s'ha iniciat 
parcialment a la fi dels anys 1980. 

D'altra banda, pel que fa als sistemes de captura 
d'informació primària, en aquest període (1970-89) 
s'han perfeccionat substancialment els sistemes de 
navegació aèria fins arribar a la situació de cambres 
fotogràfiques mètriques en plataformes aèries o a les 
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Foto 4: Restituïdor fotogra
mètric de tipus analò
gic amb sortida ass is
tida digital 

(Foto: Rambol) 

espacials, en satèJ.lits d'observació de la Terra, i fins a la 
introducció de cambres digitals i multispectrals. Tot 
aquest procés ha quedat consolidat principalment, a 
occident, en les sèries Landsat, americana, i Spot, fran
cesa. Fonamentalment, s'han introduït nous sensors 
que han permès a les línies de recerca i desenvolupa
ment fotogramètric i als SIG donar més capacitat pel 
que fa a l'obtenció de les dades així com més cobertura 
territorial. 

Però, una vegada més, a la fi de la dècada dels 80, 
l'adveniment de plataformes de càlcul basades en una 
gran integració i en l'optimització de les arquitectures 
de les CPU (Central Process Unit o Unitat Central de 
Procés) digitals ha permès la consolidació de dues 
tendències: 
a) La migració de tots els sistemes analògics cap a 

sistemes digitals. 
b) La implementació dels grans sistemes de software 

que demanaven calculadors cars i pesants sobre 
ordinadors d'ús personal, PC. Això ha permès la 
divulgació del procés d'aero triangulació, dels 
models digitals del terreny (MDT), SIG, teledetec
ció, i d'altres, i el seu ús en producció real amb els 
usuaris reals. D'aquesta manera hom ha pogut es
curçar la distància entre l'eina i l'usuari especialista 

i, per tant, s'ha assolit de donar més eficàcia a l'ús 
tecnològic. 
Però a més de la consolidació dels sistemes de 

primera i de segona generació (analògics i analítics, 
respectivament), els avenços en els sistemes hardware 
d'adquisició d'imatge, calibració de cambres, algoris
mes ràpids de procés d'imatge, algorismes per a la loca
lització subpixel de patrons i algorismes per al solapa
ment d'imatges estèreo i la seva correlació digital, han 
ocupat les principals tendències de recerca dins una de 
les branques de les ciències de mesura de la terra com 
és, per exemple, la fotogramètrica. Tot això perfila ja el 
naixement d'una tercera generació (digital) que fructifi
carà, de ben segur, en el decenni dels 90. 

Hom pot veure, doncs, que la Cartografia té, dins 
el segle xx, una perspectiva de subsidiarietat en la seva 
recerca i desenvolupament, vers les tecnologies de 
càlcul i procés. Dita subsidiarietat ve determinada pel 
seu volum, petit respecte als grans sectors promotors 
del desenvolupament tecnològic de la indústria occi
dental. No obstant aquesta subsidiarietat, el temps 
d'implementació de les noves tècniques o plataformes 
de procés ha estat sempre curt pel fort avenç de la 
recerca universitària, especialment a Europa Central i 
als Estats Units d'Amèrica. 

R.O.G. n" li • març 1990 • vo lu m I V 



visions geogràfiques 7 

r 

- " ~ ~ 
,;...-. ....... .....,._...., .--- --- ........ :.--~--- ·-~~-

~=~=::::· .. ·::~::::=:::::=;.::::~:~:=·-~ ~-

--- ·-----,, 
.. ~-· ~ ,. ~ ·····.,.,,, 

' .~!f];i::__ · .. 

,~. ,-, .. ;.;.:~:.;::,.-.. ~ 
-. ·~ .. )~( . .f:f !~~;;~ .. --Lr~ 

Fo to 5: Plànol de la façana del Palau de la Generalitat de Catalunya rea li tzat mitjançant tècniqUes de fotogra metria terrestre (Foto: / CC) 

Nous escenaris per al decenni dels 90 
L'avenç de la física de 1' estat sòlid i de les ciències 

del procés de la informació faran que, a mitjan dècada, 
un processador RISC (Reduce lnteraction Set 
Computt;r) amb tecnologia GaAs (sigles químiques de 
l'arseniur de Gal·li), de 100 MIPS (milions d'instruc
cions per segon), estructurat en estació de treball, 
costarà de 25 000 a 75 000 dòlars. Aquest fet donarà un 
impuls que farà desenvolupar les aplicacions dins els 
àmbits propis de les anomenades Ciències de la Terra, 
on es troba inclosa també la cartografia digital. 

És difícil, per no dir impossible, entreveure els 
nous desenvolupaments que avui dia, als inicis del 
decenni, es perfilen, però cal intentar-ho sintèticament 
amb l'ànim d'ajudar a concretar l'escenari proper. 
Tractarem tres escenaris distints que tenen, però com a 
nexe d'unió el seu lligam amb la cartografia digital. 

Les estacions fotogramètriques digitals 
La segona generació de sistemes fotogramètrics 

analítics ha suposat fonamentalment un avenç en la 
precisió de la mesura. Els sistemes comercials garantei
xen 1/2 micròmetres sobre fotogrames amb elevats 
rendiments en termes de repetibilitat de la mesura. El 
circuit de la informació continua essent analògic 
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mitjançant un sistema òptico-mecànic de gran precisió. 
Aquesta segona generació ha tingut una sub-generació 
intermèdia que ha format els sistemes anomenats de 
fotogrametria en temps real (RTP). Pot definir-se com 
una tècnica de mesura tridimensional sense contacte, 
amb un temps de resposta equivalent a un cicle vídeo. 
En les seves aplicacions cartogràfiques ha significat un 
pas cap a l'estació fotogramètrica digital integral, encara 
que amb la limitació de l'ús de les pel·lícules analògiques 
tradicionals i el procés simultani de finestres de l'ordre 
de 512 x 512 x 8 píxels. En tot cas s'ha obtingut en la 
determinació un error relatiu en planimetria d'1:5 000 i 
una precisió de 0,08%o de la distància objecte, així com 
un RMSE en la imatge plana de 0,7 micròmetres, que 
correspon a un gir cabdal de 0,04 píxels (GRUEN, 1986). 

Aquesta subgeneració ha permès el desenvolupa
ment de tècniques en els dominis de la fotogrametria 
terrestre i de la visió robòtica i, en canvi, ha tingut un 
èxit discret en el camp de les aplicacions cartogràfiques, 
atès que els primers restituïdors tradicionals no han 
arribat al mercat de la producció cartogràfica, restant 
com a prototipus per al desenvolupament i la recerca. 

Però, com sempre, les equacions existeixen i les 
limitacions són imposades per les plataformes. La terce
ra generació de sistemes fotogramètrics digitals contem-
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plarà el treball sobre tot l'estèreo-parell sense limita
cions, amb una relació píxel-superfície analògica foto
grafiada d'un màxim de 5 micròmetres, per tal de 
mantenir tot el contingut semàntic de cadascun dels 
elements planimètrics identificable sobre un estèreo
parell analògic. Això comporta el maneig d'imatges 
digitals de 60K x 60K pixels estèreo, possibilitat encara 
llunyana en l'actualitat. Però la distància s'escurça 
diàriament; molt del treball algorísmic és força avançat i 
les estacions de treball que permetran de construir siste
mes productius tenen un horitzó, el 1995, per a la seva 
implementació pràctica i constituiran la tercera genera
ció de les estacions fotogramètriques digitals integrals. 

L'ús dels sistemes GPS en el recolzament fotogramètric 
Les agències cartogràfiques depenents de l'Estat 

tenen normalment un volum de producció que 
condueix sovint a un coll d'ampolla típic en el procés 
productiu, com ho és l'elevat volum de la seva triangu
lació aèria. Les campanyes de vol tenen, en les seves 
diferents modalitats i escales, una gran capacitat per a 
generar estèreo-models sobre els territoris a cartogra
fiar. A tall d'exemple posem el cas de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), que produí 19 000 
estèreo-models l'any 1989 . Com a referència, un 
Institut Geogràfic Nacional europeu ha produït de 
l'ordre de 50 000 estèreo-models en una campanya 
anyal. Això condueix a un gran volum d'aerotriangula
ció per a compilació fotogramètrica. L'ICC aerotrian
gula unes 4 500 imatges l'any. Diversos vols, diverses 
escales, diversos requeriments, diversitat de problemes, 
tot plegat condueix, a part de tenir un sistema d'aero
triangulació robust i flexible a la vegada, a la necessitat 
de comptar amb una xarxa geodèsica densa i amb una 
notable força de treball topogràfic. 

L'adveniment dels sistemes de posicionament global 
(GPS) ha suposat una nova frontera per a les activitats 
geodèsiques i topogràfiques, en especial en les seves apli
cacions cartogràfiques. S'han obtingut mesures d'alta 
precisió amb una eficàcia i eficiència no conegudes fins 
al moment. Però el treball de camp terrestre, amb l'ús de 
sistemes GPS s'ha iniciat pràcticament a la fi dels 80 amb 
les limitacions d'una constel·lació de satèl·lits no 
completa, encara que dins la dècada l'avenç en la sofisti
cació i abaratiment dels receptors, ja ha suposat un pas 
important cap a la seva utilització immediata. 

L'objectiu més important per als fotogrametristes 
és la integració del sistema GPS i les cambres mètriques 
(MC) analògiques embarcades en els avions fotogramè
trics. Aquesta interfície permetrà canviar la informació 
del treball de camp topogràfic per la informació GPS, i 
introduir-la directament en les operacions d'aerotrian
gulació. Els primers assaigs realitzats sobre blocs d'ús 
operacional (4 km x 4 km) han produït resultats sufi-

cientment positius per a considerar que la seva aplica
ció pràctica serà pròspera en producció. Actualment es 
tracta de determinar en fase de test una varietat de 
blocs, realitzant simulacions (COLOMINA, 1989) que 
discuteixen el model matemàtic necessari per a la inte
gració de les dades cinemàtiques GPS en el si d'una 
xarxa fotogramètrica i obtenen resultats amb residus 
inferiors als generalment acceptats. 

Aquesta tecnologia, tindrà conseqüències especial
ment notables en les implantacions cartogràfiques en 
territoris amb xarxes geodèsiques febles o d'accés 
geogràfic difícil. En qualsevol cas, garantida la plena 
constel-lació GPS en la dècada dels 90, simplificada la 
integració electrònica dels receptors necessaris, la inte
gració GPS-MC es presenta com una realitat en l'àmbit 
de la recerca i avenç considerable en l'aero triangulació 
fotogramètrica, que donarà major precisió als aixeca
ments cartogràfics i una productivitat d'un ordre de 
magnitud superior a l'actual. 

Atlas Digitals 
La complexitat del fet cartogràfic ha conduït histò

ricament al fet que les sèries cartogràfiques anomena
des Mapes Topogràfics Nacionals (MTN), tinguin en 
els països més avançats ub nombre reduït d'edicions. 
En paraHel, la cartografia derivada i temàtica que es 
produïa amb la bàsica existent era ja parcial i puntual, 
amb una total discontinuïtat. La necessitat d'un tracta
ment global de la informació cartogràfica genera el 
concepte d'Atlas per tal de donar un caràcter omni
comprensiu, tant territorial com temàtic, o bé amb 
ambdues característiques. 

Normalment un país publica un conjunt d 'Atlas 
generals i temàtics que representen un gran esforç 
geogràfic i cartogràfic, però també d'anàlisi i síntesi, 
estadístic, etc. I el resultat final genera una obra magna 
però immòbil, difícil de consultar i/ o actualitzar, de 
difusió restringida, i, per tant, que compleix parcial
ment els seus objectius. Aquests aspectes poc positius 
no són fruit del procés o mètode de treball sinó de la 
dinàmica territorial dels països i de les seves variables 
estadístiques que el defineixen. Dins els anys 80 s'inicià 
una tendència cap a l'expansió digital dels compendis 
d'informació cartogràfica i estadística que és un Atlas, 
amb l'aparició dels primers Atlas Digitals. 

De fet, es configuren tres tipologies de sistemes 
software-informació que configuren els anomenats 
Atlas Digitals: 
- Els que reprodueixen l'estructura d'arbre de la infor

mació que es subdivideix en capítols, subcapítols, 
epígrafs, pàgines, etc. Es tracta d'una reproducció 
mimètica de l'obra impresa, encara que amb avantat
ges en la seva actualització i reproducció. Permet 
una reproducció i distribució a preu mòdic, atès el 
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Feet 
2753 

2 

14 

Popul tion 
170,388 
55 860 o 72 'fm 
10,003 o 

Foto 6: Mapa d'altituds de 
l'estat d' Arkansas, 
procedent de l'atlas 
digital realitzat per la 
Universitat d'aquell 
estat 

(Foto: ICC) 

Foto 7: Mapa de la població 
delt984 a l'estat d'Ar
kansas, procedent de 
l'atl as digital realitzat 
per la Universitat d'a
quell estat 

(Foto: ICC) 
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suport disc flexible de baix cost. Exemple: Electronic 
Atlas of Arkansas, 1988. 
Els que permeten la interrogació mitjançant opera
cions booleanes dels diversos continguts, que encara 
que estructurats de manera paral-lela a l'Atlas imprès 
permeten la interrogació gràfica i alfanumèrica de les 
diverses taules i arxius d'informació que conformen 
l'Atlas. Així mateix permet l'expansió gràfica selecti
va amb tota una inforgrafia específica. Un exemple: 
el Globe Atlas, 1989. 
Els que tenen interfície d'usuari avançat amb llen
guatges que permeten la interrogació no estructura
da i, que, per tant, cal que tinguin un nivell 
d' intel·ligència superior. Es tracta ja de sistemes 
d 'informació que permeten un nivell d'integració 
complet, que comporten una interfície gràfica 
inteHigent que selecciona l'expansió cartogràfica en 
funció de la informació tractada en la interrogació. 
Aquest és un camp de recerca en els inicis dels 1990 
en tota la gamma de sistemes tipus Hypercard. 

Un sistema complex de compilació, construccw, 
expressió i producció no pot autolimitar-se i esdevenir 
obsolet informativament o cartogràficament; els Atlas 
Digitals permetran de resoldre ambdues ombres i 
abaratir-ne el cost. 

En qualsevol cas, la limitació substantiva que els 
productes digitals tenen, que és la disponibilitat de la 

Foto 8: Exemple de georefe
renciació automàtica 
de la toponímia car
togràfica sob re un 
mapa de petita escala. 
(Fom: Computer Gra
phics and applicaúons, 
setembre 89) 

(Foto: / CC) 

Figura 1: Seqüència d'extracció mitjançant mètodes de cà lcul neuronal, de les línies de canvi 
de derivada i la seva express ió dins del Model Digital de l Relleu. (Font: Neural 
Computation, primavera 89) (Foto: / CC) 

A 

e D 
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plataforma informàtica, sembla que ja ·és en vies de 
solució. Cada escola disposa d'un PC compatible o 
d'altres plataformes estàndard i aquesta tendència va 
creixent. 

Futurs desenvolupaments a mitjà termini 
En el capítol anterior s'han descrit breument camps 

on la recerca, iniciada abans dels 1990, fructificarà 
recentment mercès a l'existència de tecnologia o de 
plataformes que permetran la seva implantació. Hi ha 
d'altres problemes cartogràfics que per la seva complexi
tat conceptual no depenen tant dels recursos de procés 
com de les noves aproximacions, més inteHigents, que 

. permetin d'obtenir resultats reals propers a la producció 
quotidiana. Caldran, doncs, noves tècniques, per afron
tar els esmentats problemes, que encara no són madures 
a l'inici del decenni però que tindran, amb gran probabi
litat, solució a la fi dels 1990. 

Georeferenciació automàtica de la toponímia 
cartogràfica 

La georeferenciació de la toponímia cartogràfica és 
una de les tasques cartogràfiques en la construcció d'un 
mapa que demana una anàlisi més aprofundida i major 
treball en la seva realització. Es tracta d'un conjunt de 
procediments geogràfics i cartogràfics que el professio
nal cartògraf empra conjuntament. Diversos autors han 
descrit extensament el conjunt de regles que s'usen en 
la situació de la toponímia, però poden resumir-se en 
uns principis generals del tipus: associació biunívoca, 
minimització dels solapaments, legibilitat, contextualit
zació de l'extensió espacial de l'ítem, correspondència 
sense ambigüitats en la llegenda, etcètera. 

S'han produït aproximacions en la implementació 
de sistemes automàtics per la interacció de textos amb 
sistemes de programació usual en el càlcul científic, 
tipus FORTRAN, que han acusat les seves limitacions. 
D'altres aproximacions han mostrat la conveniència de 
l'ús de llenguatges per a procediments, tipus 
PROLOG. Una de les principals raons de la seva efec
tivitat és, en el context de la col·locació toponímica, 
que el llenguatge proporciona un motor d'inferència, o 
mecanisme de recerca, que treballa automàticament fins 
a determinar quina és la solució de col·locació textual 
que satisfà les restriccions o regles establertes. Aquesta 
aproximació permet un tractament de sistema expert 
més flexible que les solucions tradicionals d'algorismes 
de recerca de grafos connexes. Existeixen ja prototipus 
QONES, 1989) que permeten la col·locació de 100 topò
nims diversos en 36 segons d'execució (VAX 11/7 85) 
amb una base de 100 predicats. Aquesta aproximació 
mitjançant un sistema reglat té un gran potencial no 
sols en l'àmbit de la producció fotomecànica, sinó un 
gran potencial en el context de la generalització car-
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togràfica. Aquest és un problema bàsic especialment 
amb l'adveniment pròxim dels SIG (Sistemes 
d'Informació Geogràfica), on la informació perd en 
part el lligam escala i ha d'ésser representada a escales 
diferents i, per tant, amb la toponímia pròpia de l'esca
la. El problema de la generalització cartogràfica és' més 
complex, però el camí de la seva solució serà semblant 
al ja en estudi, com és el de la georeferenciació automà
tica de la toponímia cartogràfica. 

La detecció i extracció de línies característiques 
dels MDT cartogràfics 

El trànsit de la corba de nivell en el procés de 
compilació fotogramètrica al MDT fou possible, el 
1960, gràcies a la intedície dels sistemes de primera i 
segona generació amb calculadors que registraven les 
coordenades dels perfils altimètrics d'un model. 
Aquesta aproximació rigorosa és la que ha permès la 
generació de bases de dades dels MDT i la seva genera
lització i transmissió mitjançant el seu ús numèric. Però 
això ha significat la no compilació de la corba de nivell 
fotogramètrica. Tots els desenvolupaments en el camp 
de la interpolació sobre els MDT per obtenir directa
ment la corba de nivell, element essencial de la repre
sentació cartogràfica, han conduït a la demanda de més 
informació de contorn tridimensional, com pot ser la 
mateixa planimetria o bé les anomenades break-fine o 
línies de canvi de derivades. Aleshores s'han plantejat 
una multiplicació de l'esforç en la compilació (MDT i 
corbes), amb la generació de dos productes que poden 
arribar a donar contradiccions puntuals (connexions, 
talls de fulls, etc.). De fet, el que es proposa és la nova 
restitució de les línies característiques, que és una 
funció d'extracció que realitza un operador una vegada 
ha fet el perfilat del MDT. Per tant, la informació ja hi 
és però cal un operador humà per interpretar-la. 

Actualment, d'altres sectors de la robòtica, com són 
els de la visió industrial, es plantegen problemes similars 
en la detecció i extracció de faccions determinants de 
superfícies que corresponen a fets industrials o bé 
humans (reconeixement d'una veu, etc.). Aquest tipus 
de tractament algorísmic de la informació és denominat 
Càlcul Neuronal i pot aportar una metodologia robusta 
per a la caracterització lineal dels MDT que permetin 
als interpoladors existents generar una representació del 
MDT fidel, precisa i semànticament correcta segons els 
usos de la representació cartogràfica. 

Ús, transferència, difusió i arxiu de la informació 
cartogràfica digital 

Sembla que catalogar aquest epígraf com un desen
volupament de futur gairebé llunyà .és un contrasentit. 
De fet, ja es realitza quotidianament. És cert, però, que 
no hi ha una perspectiva de futur clara. Primerament 
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Figura 2 i 3: Estats de les diferents fases del càlcul de la línia de tall o canvi de pendent en un Model Digital del Relleu. (Font: Neural Computation, primavera 89) (Foto: ICC) 

no hi ha estàndards per a la representació cartogràfica 
consolidats i generalment acceptats, la qual cosa signifi
ca un esforç d'interfície que frena el desenvolupament. 
D'altra banda, els sistemes de suport són reduïts davant 
l 'enorme volum de dades que qualsevol informació 
cartogràfica, encara que parcial, significa. Per exemple, 
només els nivells corresponents a Hidrografia i 
Comunicacions del mapa 1:100 000 de l'USGS significa 
242 cintes magnètiques a 6 250 bpi. Un altre exemple, 
un ortofoto digital a escala 1:5 000 dels produïts a 
l ' ICC ocupa en la seva imatge un mínim de 20 Mb 
d'informació (la sèrie són 6 345 fulls). Els nous suports 
sobre disc òptic WORM no tenen encara estàndards en 
els seus formats i, per tant, la interfície és necessària per 
a cadascun dels usuaris. Sembla clar que l'avenç 
tecnològic en matèria de suports és important, però no 
arriba encara en matèria de capacitat i estandardització 
als nivells que la gran exigència de la informació 
cartogràfica demana. 

Tan sols apuntarem un problema no estrictament 
tecnològic, però que barrarà el pas a la difusió directa 
de la informació cartogràfica digital. Es tracta de l'ano
menat Copyright. La situació té un esdevenidor poc 
clar, per tal com és un afer poc tècnic i lligat als drets 
molt regulats en altres camps de la indústria gràfica, 
però poc regulat en la indústria cartogràfica. 

Conclusions 
La paraula clau és creixement. Es multipliquen els 

usos de la informació cartogràfica atès que la seva 
demanda creixerà enormement. Com que no és un dels 

motors del creixement tecnològic en general, la carto
grafia caldrà que incorpori correlativament els avenços 
en les plataformes de procés i les tecnologies del tracta
ment de la informació que aniran apareixent de manera 
creixent. En qualsevol cas, a la fi del segle el panorama 
serà molt diferent del que avui coneixem, el rigor en la 
mesura de la Terra arribarà a nivells no coneguts encara 
i les cobertures cartogràfiques tindran un àmbit incom
parable al del moment present. Tempus Fugit. 

Data de recepció de l' original: 01.90 

Jau me Miranda i Canals 
Enginyer Industrial 

Director de l 'Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Empezar sobre una base sólida 

lnterwaph ~ a registered trademark o[ lnterwaph Corporation 0 One Madison lndustnal Park 0 Huntsville, Alabama 35807-4201 USA 

e uando se estan estableciendo las bases para la 
construcción de un edificio o autopista o de un 

sistema completo de infonnación geografica, se 
necesita una tecnologia avanzada en topografia y 
cartografia. Existe un sistema suficientemente 
flexible que contiene una amplia gama de 
aplicaciones; una solución que resuelve todas las 
necesidades de captura de datos: INTERCRAPH. 

Una base sólida para su proyecto 
Para mejorar la eficacia en los proyectos o 
levantamientos para ingeniería, se requiere: 
D Conexión con libretas electrónicas. 
D Diseño parametrizado. 
D Proyecto, simulación y calculo de redes 

geodésicas. 
D Modelos digital es del terreno. 
D Aplicaciones para la implantación y diseño en 

ingeniería. 
D Aplicaciones para calculo y analisis de 

movimiento de tierras. 
INTERCRAPH ofrece estas herramientas como parte 
de un sistema total e integrado, para la captura, 
gestión, analisis y presentación de infon:nación 
geografica. Con 'INTERCRAPH. todos los ficheros 
relacionados con un proyecto fonnan parte de una 
base de datos única. La infonnación compartida 
ayuda a los distintos departamentos a comun icarse 
adecuadamente, evitando la dbplicación de datos, 
mejorando Ja productividad. 

Un compromiso sólido de formación y asistencia 
Para INTERCRAPH, la fonnación y asistencia al 
usuari o son temas prioritarios. A partir del 
conocimiento de las tareas cotidianas en topografia e 
ingeniería, se consigue mejorar la productividad y la 
eficacia, introduciendo adecuadamente los graficos 
interactivos. Este compromiso con el usuario ha 
convertido a INTERCRAPH en el líder mundial en 
cartografia asistida por ordenador. 
Empezar con INTERCRAPH supone establecer una 
base sólida. para cualquier proyecto en topografia, 
ingeniería o cartografia. 

Un sistema único. Todas las soluciones. 
1\trd mas inforrnación. dirigirse a: 

. 1\TERCRAPH ESPA.\A. S. A 
e . Gobelas. 47- 49 LA FLORIDA 
28023 MADRID Tel.: 91 -372 80 17 
EDIFICIO UNIBER e/. Aribau, 197-199 
08021 BARCELONA Tel. : 93- 200 52 99 
e . Las Mercedes, 8 48930 LAS ARENAS 
CETXO (VlZCAYA) Tel.: 94- 463 40 66 

INTErG?I\?H 
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SISTEMES D'INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA 

Una mica d'història 
La ·recollida de dades localitzades en l'espai és tan 

vella com la cartografia. A mesura que la quantitat 
d'informació ha anat augmentant i les necessitats de 
comparar dades procedents de diferents fonts han anat 
creixent, s'ha anat fent més i més difícil d'obtenir els 
resultats en els terminis requerits per a les preses de 
decisió. 

Amb l'arribada de la informàtica en els anys 50, es 
va trobar l'element clau per poder manejar grans quan
titats d'informació en temps de resposta raonables. La 
confluència d'aquests avenços amb els que s'esdevin
gueren en els camps de la cartografia i de la fotograme
tria va constituir la base per al desenvolupament, cap 
als anys 60, dels Sistemes d'Informació Geogràfica 
(SIG). 

En el desenvolupament dels primers SIG, hi inter
vingueren especialistes en diverses disciplines que veien 
la necessitat d'utilitzar els ordinadors per a integrar 
dades procedents de diferents fonts, manipular-les i 
analitzar-les a fi d'aconseguir resultats que ajudessin la 
gestió i planificació del territori. El primer que es va 
implementar fou el Sistema d'Informació Geogràfica 
del Canadà, el1964. 

En aquests primers anys, els costos i les dificultats 
tècniques de la implementació de grans SIG eren enor
mes i, per tant, només ho podien fer entitats governa
mentals. En l'actualitat hi ha hagut un creixement en el 
nombre de SIG a causa dels avenços tecnològics i de 
1' increment d'informació localitzada en 1' espai en 
forma digital. 

Informació geogràfica 
La informació geogràfica és constituïda per objec-

tes o fenòmens que podem caracteritzar mitjançant: 
-Una localització en l'espai. 
-Uns atributs que els descriuen. 
-Relacions entre ells (contigüitat, inclusió ... ). 

Les característiques citades les podem extreure per 
observació directa d 'un mapa (els objectes, llur localit
zació, les relacions entre ells), però el que ja és més 
difícil és poder obtenir tota la informació descriptiva 
dels objectes, és a dir, tots els atributs associats, degut a 
limitacions inherents al tipus de representació escolli
da: dimensions del paper, llegibilitat, simbologia. 
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Aquest problema es resol realitzant diversos mapes 
temàtics, però això afegeix dificultat a posteriori quan 
es té la necessitat de creuar informacions. 

Amb la incorporació de la informàtica en la carto
grafia, i gràcies a la seva capacitat d 'emmagatzemar i de 
tractar amb eficiència i rapidesa grans quantitats d'in
formació, desapareixen totes aquestes limitacions. 
Tenim ara la possibilitat de guardar tota la informació 
espacial i descriptiva en bases de dades i disposem d'ei
nes d'anàlisi i manipulació de la informació. 

Per convertir aquesta informació en forma digital, 
hem de fer una abstracció del món real per tal d'arribar 
a una modelització dels fenòmens observables intel
ligible per a 1' ordinador. Les possibilitats que ens do
narà el sistema i l'eficiència amb què es realitzaran les 
diferents tasques dependran de la complexitat i adequa
ció de la modelització feta. 

Models de dades 
Hi ha diferents tipus de models de dades. L'elecció 

d'un o altre ve condicionada pel tipus d'informació que 
tenim, els tractaments que volem realitzar i els resultats 
que pretenem obtenir. Al mateix temps, l'elecció d'un 
model no adequat fa baixar el rendiment del sistema i 
pot impossibilitar la realització de determinades opera
ciOns. 

Hi ha dues grans famílies de models amb les quals es 
pot referenciar espacialment la informació geogràfica: 

- Models vectorials. 
- Models de malla. 

En els models vectorials, cada objecte té definida 
explícitament la seva localització espacial mitjançant 
una llista de coordenades de punts. Hi ha dos tipus 
bàsics de models vectorials: 
a) El model no estructurat, que comunament s'anome

na "spaghetti", és el més simple dels dos. Els objec
tes s'hi descriuen independentment els uns dels 
altres, sense cap referència als veïns. No s'hi guarden 
relacions espacials. 

b) El model topològic, en el qual es descriuen les rela
cions topològiques entre els objectes: adjacència, 
inclusió ... 

En el model de malla, cada localització espacial té 
associat un conjunt de propietats d'un o més objectes o 
fenòmens. 
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Foto 2: Dades recoll ides per restitució fotogramètrica (Foto: ICC) 

Hi ha dos tipus de models de malla: 
a) Els models de malla regular, en els quals els elements 

bàsics poden ser quadrats, triangles o hexàgons. El 
tipus de malla més utilitzat és la quadrada (per 
exemple, dades procedents d'imatges de sensors 
remots, dades obtingudes a partir d'escànner) 

b) Els models de malla irregular, en els quals els 
elements bàsics poden ser quadrats, triangles, hexà
gons o polígons de n costats. El model triangular 
s'utilitza sovint per representar el relleu del terreny. 

Cartografia assistida per ordinador 
Una de les primeres aplicacions de la informàtica a 

la cartografia ha estat l'automatització de la realització 
de mapes convencionals, o cartografia assistida per 
ordinador, en les seves diverses fases, des de la recollida 
de dades fins a l'obtenció del producte final. 

La fase de recollida de dades continua essent la més 
costosa. El procediment depèn de la naturalesa de les 

dades de què hom disposa: digitalització manual, 
semiautomàtica o automàtica (mitjançant escànner) de 
cartografia existent o restitució fotogramètrica de pa
rells estereoscòpics (fotografia aèria). 

On sí que s'obtenen grans avantatges és en els 
processos de revisió i actualització dels mapes exis
tents, molt simplificats perquè es realitzen sobre dades 
digitals. 

Per a la generació del producte final (o intermedi), 
s'utilitzen els traçadors (plòters) -de plomes, elec
trostàtics, tèrmics, làser- que permeten d'obtenir més 
precisió, rapidesa i qualitat. L 'elecció d'un tipus o altre 
és determinada per l'ús previst del mapa i la qualitat 
desitjada. 

D'altra banda, l'elecció del model de dades és con
dicionada tant pel tipus d'informació de què hom dis
posa com pel que es pretén fer. La majoria de sistemes 
de cartografia assistida per ordinador es basen en el 
model de dades vectorial no estructurat, ja que es limi
ten a la simple reproducció gràfica. D 'altres permeten 
establir lligams entre les dades localitzades espacial
ment i atributs alfanumèrics continguts en una base de 
dades. Però no són més que un sistema sofisticat de 
cartografia automàtica. 

Ja que la informàtica té capacitat d'emmagatzemar 
grans volums d'informació en un espai reduït i gran 
potència i velocitat de càlcul, ha de permetre d'optimit
zar el tractament de la informació digital i el tractament 
de la informació descriptiva conjuntament, aportant 
eines d'anàlisi i manipulació. Aquesta és la tendència 
actual de la cartografia digital i aquesta és també la idea 
bàsica dels SIG. 

Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) 
La funció d'un SIG és proporcionar informació de 

suport a la presa de decisions en matèria de recerca, 
planificació i gestió. Més concretament, podríem defi
nir un SIG com un sistema informàtic (hardware, soft
ware i processos) que permet la captura, administració, 
manipulació, anàlisi i visualització de dades localitza
des en l'espai a fi de resoldre problemes complexos de 
planificació i gestió. 

Un SIG ha de permetre seleccionar i interrogar 
objectes d'acord amb criteris tant de localització 
geogràfica (superfície dels municipis parcialment inclo
sos en una regió geogràfica determinada, informació 
associada a un objecte que és en un determinat lloc) 
com d'informació associada (poblacions de la comarca 
del Maresme de més de 10 000 habitants, municipis de 
Catalunya de superfície superior a 50 km', trams de 
carretera amb una intensitat mitjana de circulació 
superior a 10 000 vehicles/dia, quantes escoles hi ha en 
una determinada comarca?, quin és el nombre total 
d'alumnes?). 
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Mapes topogràfics 

Mapes geològics 

Mapes d'usos del sòl 

Altres 

Figura 1 

Ha de proveir eines per a realitzar estudis de diver
sos tipus, com per exemple: zones poblades que estan a 
més de 30 km de qualsevol centre hospitalari, localitza
ció d'àrees adients per al cultiu d'un determinat tipus 
de fruiter, quines àrees urbanes queden afectades pel 
soroll generat pel trànsit d'una nova autopista?, amb 
quina intensitat? 

Al mateix temps, un SIG permet veure unes matei
xes dades des de diferents punts de vista. Suposem per 
exemple que tenim una base de dades amb les parceHes 
del cadastre. El departament de planificació pot realit
zar un mapa en el qual les parcel·les tenen un color o 
altre depenent dels usos del sòl. En canvi, a fi de recollir 
impostos, un altre departament realitzarà un mapa en el 
qual sortiran les diferents parceHes amb la superfície i 
el número de parcel·la corresponent. La delimitació de 
les parcel·les és la mateixa, només cal que cada una 
d'elles tingui associada la informació adient. 

Les dades que usualment es tracten en un SIG són: 
- Mapes topogràfics. 
- Mapes i dades geològiques, geofísiques ... 
-Mapes i dades d'usos del sòl. 
- Mapes i dades de transport. 
- Imatges de satèHit. 
- Mapes i dades de meteorologia i climatologia. 
- Mapes cadastrals. 
- Dades demogràfiques. 

Aquesta llista no és exhaustiva, només dóna idea de 
la diversitat de les dades. El nombre de temes a tractar 
en un SIG és iHimitat (figura 1). 

Tradicionalment es poden distingir dues classes de 
SI G. La primera es basa en un model vectorial topolò
gic i s'utilitza principalment per tractar dades basades 
en mapes. La segona, basada en un model de malla, 
s'utilitza principalment en l'anàlisi d'imatges de sensors 
remots. Tanmateix, la majoria de SIG tenen eines per 
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Foto 4: Les dades topogràfiques són bàsiques en un SlG (Foto: ICC) 

convertir un tipus de dades en l'altre. Una tercera clas
se deSIG, basada en models "orientats a objectes", està 
en fase d'investigació. 

Esquemàticament els components d'un SIG els 
podríem representar com la figura 2. 

La interfície amb l'usuari és el conjunt d 'eines que 
permeten d'establir la comunicació entre 1' usuari i el 
sistema. Tenint en compte que els usuaris del SIG són 
de procedències molt diverses, és molt important que 
la interfície utilitzi un llenguatge natural. 

El Sistema de Gestió de la Base de Dades (SGBD) 
controla els accessos de múltiples usuaris a la base de 
dades, la seguretat i integritat de les dades i gestiona 
llur emmagatzemament, extracció i utilització. 

Els SIG basats en models vectorials topològics 
acostumen a utilitzar gestors relacionals (per exemple, 
ARC/ INFO). 
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intertície d'usuari j 

I sistema de gestió de base de dades I 

creació de la manipulació i generació de 

base de dades i anàlisi productes 

recollida de dades de dades 
intermedis i 

sortida gràfica 

Figura 2 

Els processos de recollida de dades no són especí
fics dels SIG. La recollida es pot realitzar mitjançant 
una taula digitalitzadora o un escànner, tot i que en 
molts casos les dades han estat capturades en altres 
entorns i allò que cal fer és integrar-les. A causa dels 
orígens diversos d'aquestes dades, normalment reque
riran un procés previ, manual o automàtic, a fi de 
compatibilitzar-les abans d'integrar-les en el SIG. 

Operacions de manipulació de dades típiques i que 
en general inclouen els SIG són, per exemple: 

- Reclassificació i agrupació d'atributs. 

Foto 5: Les dades geològiques 
es tracten usualm ent 
en els SIG 

(Foto: ICC) 

- Operacions geomètriques tals com rotacions, 
translacions, escalat de coordenades, canvi de 
projecció, rectificació i correcció de distorsions. 

- Mesures de distàncies i direccions. 
- Generalitzacions. 
- Interpolacions. 

Pel que fa a l'anàlisi de dades, disposa de procedi-
ments diversos com, per exemple: 

Anàlisi espacial, incloent-hi procediments de 
superposició i intersecció de dades (polígon 
sobre polígon, punt sobre polígon ... ). 
Determinació de camins mínims, funcions de 
proximitat, intervisibilitat. 
Càlcul de pendents i perfils. 
Mesura de longitud de línies, perímetres i àrees 
de polígons, volums. 
Generació d'informes. 

Un SIG ha d'incloure processos per a la sortida de 
mapes i informació alfanumèrica sobre suports diver
sos: pantalla, impressora, traçadors de plomes, elec
trostàtics, tèrmics, làser. 

L'evolució tecnològica en hardware i software 
informàtic, associada a la necessitat d'analitzar la 
informació geogràfica, ha estat l'origen del desenvolu
pament de les tècniques del SIG. Actualment hi ha 
diversos productes comercials, entre els quals podem 
citar, a tall d'exemple, ARCIINFO, SYSTEM 9, 
TIGRIS, SICAD. 
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Foto 6: Traçador dc plomes (Foto: Rambol) 

Necessitat dels SIG 
El ritme de recollida de dades localitzades en I' es

pai procedents de fonts diverses i corresponents a una 
àmplia gamma de fenòmens creix i continuarà creixent 
en els propers anys. Institucions públiques (instituts 
geogràfics i cartogràfics, ajuntaments .. . ) i empreses 
privades, estan portant a terme aquesta tasca, recollint 
informació topogràfica, cadastral, temàtica i més 
recentment dades procedents de sensors remots embar
cats en satèHits artificials (LANDSAT, SPOT). Com a 
conseqüència de l'existència de tota aquesta informa-
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ció, i mitjançant la implantació de SIG per manipular
la, es podrà donar resposta a la creixent demanda d'es
tudis per a la planificació, recerca i gestió. 

La tendència actual de les institucions públiques és 
de dotar-se de SIG estesos a tot el territori administrat. 
Per exemple, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, 
s'està reunint informació per establir bases de dades a 
escala 1:50 000 i 1:5 000 que cobreixin tota la superfície 
de Catalunya. 

Data de recepció de l'original: 01.90 
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Totes en una 
Aquesta i totes 

les publicacions de la 
Generalitat, les trobareu 
a la nostra Llibreria. 
Un espai funcional, 
al centre de Barcelona, 
obert a tot el món. 

Que, a més, 
ofereix les publicacions 
més significatives 
d'organismes 
internacionals com 
l'ONU, la UNESCO, etc; 
i que disposa de 
servei de vídeo i de 
banc de dades 
informatitzat tant del 
Diari Oficial com de · 
publicacions. 

Ara hi ha una 
Llibreria per a totes les 
nostres publicacions: 
la Llibreria de 
la Generalitat de 
catalunya. 
Veniu a conèixer-la. 

~ 
mM 

Generalitat de Catalunya 

Llibreria 

Palau Maia 
Rambla dels Estudis. 118 
08002 Barcelona 
Tels. 302 68 35 · 302 64 62 
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MIL PROJECCIONS 
PERA UN MAPAMUNDI, 

o l'impossible art d'aplanar la Terra 

Les dificultats de l'aixecament 
cartogràfic 

Representar la Terra de forma satisfactòria en un 
mapa constitueix un vell problema de difícil solució, 
com ja era ben sabut en el món antic. 

En realitat, des del moment que els grecs 
(Eratòstenes, Posicioni i Claudi Ptolemeu, entre d'al
tres) atorgaren al planeta un model esfèric, els geòme
tres i matemàtics van ésser ben conscients de la seva 
irrepresentabilitat sobre una superfície plana. 
Efectivament, a diferència dels cons, dels cilindres o 
dels poliedres, l 'esfera i totes les formes esferoïdals 
presenten una superfície no desenrotllable, impossible 
per tant d'ésser aplanada sense introduir-hi serioses 
al teracions dimensionals. Estrictament parlant, i per 
més que pugui sorprendre, un mapa, és a dir, una 
representació plana i a escala d'un territori, és una obra 
teòricament irrealitzable degut a aquesta curvatura 
esferoïdal de la superfície terrestre. 

Per sort, a la pràctica, en territoris de limitades 
dimensions el problema pot ésser obviat per insignifi-
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cant i, generalment, fins i tot en treballs topogràfics de 
la més alta precisió, no es té en compte aquest factor si 
les distàncies extremes no superen els 4 o 5 km. A 
mesura que s'augmenta la superfície que es vol repre
sentar, però, el problema va prenent major trans
cendència, fins que assoleix la màxima dificultat en la 
representació de continents sencers o, més encara, del 
mateix globus terraqüi complet. A partir d'aquelles di
mensions, certament, no es pot ja ignorar el problema. 
Ben al contrari, es fa imprescindible conèixer amb 
certesa el tipus de transformació que convindrà més en 
cada cas i quins efectes -negatius o positius- produiran 
les alteracions matemàtiques que se'n derivin. 

Tanmateix, les dificultats de cartografiar la Terra 
s'incrementen i es multipliquen encara més perquè el 
nostre planeta no té una forma perfectament esfèrica. I 
a l'aplatament provocat per les forces centrífugues 
originades per la rotació terrestre, s'hi han d'afegir les 
conseqüències de les considerables anomalies gravimè
triques provocades especialment per la irregular distri
bució de les seves masses i les densitats. 

Figura t: El globus resolt en 
dotze fusos 
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Figura 3: Projecció cilíndrica confo rme de Mercator (1569) 

L'aixecament cartogràfic del territori s'ha de realit
zar forçosament amb observacions que depenen en 
bona part de la verticalitat i l'horitzontalitat del lloc, 
q ue els apare lls geo dès ics i t op ogràfics o b tenen 
mitjançant la plomada i els nivells de bombolla. Els 
aixecaments s'efectuen, en conseqüència, en base al 
geoide, esferoide particular que representa la Terra 
tenint en compte les seves anomalies gravimètriques, 
les quals donen per resultat una superfície d 'horitzon
talitat equipotencial, com la que mostra l'oceà obert i 
en equilibri. A continuació cal operar una transforma
ció matemàtica per tal de transferir totes les informa-

Figura 4: Projecció cilíndrica conforme o bliqua 

cions del geoide a una figura geomètrica regular i 
d'equacions més senzilles, anomenada el-lipsoide de re
ferència, que ha de permetre passar, finalment i sense 
majors dificultats, al mapa pla. 

La funció de les projeccions 
cartogràfiques 

La indefugible transformació geomètrica que cal 
practicar per passar de I' el ·lipsoide de referència al 
mapa pla rep el nom de projecció cartogràfica. Fins i 
tot, les múltiples tires esquinçades formant petits fusos 
que s 'obtindrien, en el cas de destruir i aplanar un 
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Figura 6: Projecció cilíndrica 
equivalem de Lam
bert, paral·lel de re
ferència: Equador 

Figura 7: Projecció cilíndrica 
equivalent de Behr
man n, paral ·lel de 
referència 300 

Figura 8: Projecció cilíndrica equivalent de Peters, paral·lel de referència 45° Figura 9: Projecció cilíndrica equidistant, paraHd de referència: Equa<Jor 
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globus terraqüi, quedarien afectades per alteracions 
dimensionals i constituirien, per dir-ho així, una 
projecció cartogràfica <figura 1). 

Algunes d'aquestes transformacions cartogràfiques 
són conseqüència de l'aplicació d'autèntiques fórmules 
geomètriques projectives (susceptibles fins i tot d'ésser 
mostrades amb instruments òptics adequats) o bé se'n 
deriven. Quan les projeccions s'han realitzat des de 
l'eHipsoide directament sobre un pla que li és tangent, 
s'anomenen zenitals o azimutals, perquè totes les direc
cions que parteixen del punt central de tangència 
mantenen els veritables valors angulars o azimuts . 
Quan les projeccions s'efectuen des del globus sobre 
un con o un cilindre tangents que, posteriorment tallats 
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per una genera tri u, seran desenrotllatS i apianats, Figura 10: Projecció cilíndrica estereogràfica de Gall (afi làctica) 

reben el nom de projeccions còniques o cilíndriques, 
respectivament. 

La posició de 1' eHipsoide respecte de la superfície 
de projecció -pla, con o cilindre- pot ésser equatorial 
(o directa), polar (o transversa), o bé obliqua, segons 
que la tangència o el contacte es produeixi respectiva
ment en l'equador, en un dels pols o en altres punts 
intermedis. Convé subratllar, però, que les qualitats 
matemàtiques de qualsevol projecció, que més enda
vant seran analitzades, romandran independents de les 
posicions que adopti el globus, per més que, és clar, 
I' aspecte de la representació i la disposició de la xarxa 
canv11n. 

Altres sistemes matemàtics de transformació, 
menys inspirats en veritables procediments projectius, 
solen designar-se amb 1' adjectiu d'especials . Però tots Figura 11: Projecció cònica perspectiva, paraHel de referència JO" 

reben, per extensió, el nom genèric de projeccions 
cartogràfiques. 

Com ja s'ha exposat al començament, qualsevol 
projecció cartogràfica sempre implica, inevitablement, Figura 12: Projecció cònica conforme de Lambert, paral·lel de referència 45• 

inexactituds amb alguna o altra alteració, però així 
mateix cal fer notar que, moltes d'elles, ofereixen també 
avantatges notables que no s'obtindrien ni tan sols direc
tament a partir d 'un globus tridimensional. L 'estudi 
analític de les propietats dels diversos sistemes projectius 
i de cada projecció en particular ha de servir, en conse
qüència, per descobrir i conèixer amb detall els proble
mes i les virtuts, les incompatibilitats i les utilitats de 
cada tipus de transformació, i per poder-ne seleccionar 
- i, si cal, adapatar-la més idònia per a cada necessitat. 

Les propietats de les projeccions cartogràfiques 
Les alteracions degudes a la projecció cartogràfica 

que afecten les qualitats del mapa poden influir en els 
angles, les distàncies o les superfícies, i freqüentment 
afecten les tres variables alhora. La majoria de les 
projeccions utilitzades aconsegueixen respectar total
ment una sola de les variables a costa d'alterar les altres. 
Més concretament, l'obtenció de la proporcionalitat en 
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Figura 13: Projecció cònica equivalent d' Albers, paral ·lels de referència 2Cf01/2 i 45ol¡2 N 

Figura 15: Projecció policònica de F. Hass ler 

els valors de les superfícies és matemàticament incom
patible amb el manteniment dels valors angulars, 
mentre que, en el millor del casos, les distàncies només 
poden aconseguir-se a mateixa escala constant del mapa 
en determinades direccions, mai en totes . 

Les projeccions que conserven correctes els valors 
angulars sobre punts (no entre punts distants), i per 
tant les formes, solen anomenar-se conformes, però 
sovint han estat definides amb els .qualificatius d'or
tomòrfiques o ortomorfes, equiangulars, autogonals, 
soogòniques, isogòniques, etc. Aquestes projeccions 
resulten fonamentals per a tots aquells treballs que 
impliquin determinacions exactes de l'orientació, dels 
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Figura 16: Projecció azimutal ortogràfica, obliqua 

Figura 17: Projecció azimutal ortogràfica, equatorial 

rumbs o de les direccions, és a dir, per al seguiment de 
trajectòries ja establertes i sobre tot per a la navegació. 

Les projeccions que aconsegueixen mantenir la 
proporcionalitat de les superfícies es distingeixen per la 
denominació d'equivalents (o equiàrees), o també, més 
rarament, autàliques. La representació de variables 
geogràfiques que impliquin valors de superfície (com 
usos del sòl, densitats, valoracions i comparacions 
.d'àrees, etc.) requereix necessàriament l'ús de mapes 
traçats amb aquest tipus de projeccions. 

Les projeccions anomenades equidistants (o auto
mecoiques) presenten l'escala constant en les distàncies 
entre paral·lels geogràfics (qualitat interessant per 
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Figura 18: Projecc ió azimutal estereogràfica, equatorial 

Figura 20: Projecció azimutal equivalent de Lambert, equatoria l 
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Figura 21 : Projecció azimutal equivalem de Lambert, obliqua (hemisferi terrestre i hemisferi marítim) 

Figura 22: Projecció globular de Nicolosi (afilàctica) 
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cartografiar determinats fenòmens de rellevant signifi
cació latitudinal), o bé sobre rectes que parteixen ra
dialment d'un punt central (propietat essencial per a la 
mesura de distàncies aèries des d'un aeroport, estudis 
de fenòmens de radiació i difusió a partir d'un focus, 
una antena, etc.). 

Només una projecció, l'anomenada gnomònica 
(més rarament ortodròmica, central o centrogràfica), 
mostra en forma de segments de línies rectes tots els 
arcs de cercle màxims del globus, que constitueixen les 
ortodròmies o mínimes distàncies entre punts de la 
superfície terrestre. Les cartes en projecció gnomònica, 
com es fàcil de suposar, són imprescindibles per a la 
navegació a fi de determinar directament els itineraris 
amb simples rectes que uneixin els punts de partida 
amb els de destí. Aquests itineraris són traslladats a 
continuació sobre un mapa confeccionat en projecció 
conforme, que permetrà llegir directament els rumbs a 
seguir en cada situació particular al llarg del trajecte. 

Moltíssimes altres projeccions cartogràfiques no 
mostren qualitats matemàtiques específiques i impres
cindibles per a cap finalitat perseguida fins ara, encara 
que algunes aconsegueixen bones solucions de 
compromís entre la conservació dels angles i la de les 
àrees, de manera que, sense resultar matemàticament 
conformes ni equivalents, produeixen mapes d'aspecte 
molt acceptable per a determinats usos i aproximacions 
de caràcter qualitatiu: il·lustració, didàctica, publicitat, 
etc., i permeten especialment una percepció bastant 
bona dels espais geogràfics en el seu conjunt. Aquestes 
projeccions cartogràfiques s'anomenen afilàctiques o 
també compensades. 

Projeccions per a mapamundis 
i planisferis 

Com ja s'ha vist, els problemes i les distorsions 
més grans en les representacions cartogràfiques planes 
sorgeixen en resoldre el globus complet, tema sobre el 
qual centrarem aquest estudi. 

Existeixen projeccions cartogràfiques amb impor
tants qualitats -com la projecció gnomònica- que no 
aconsegueixen cobrir d'una vegada ni tan sols un 
hemisferi. Altres poden reflectir el globus complet, 
però amb uns índexs inadmissibles de distorsió. D'al
tres, en canvi, són especialment adients pel que fa a 
aquest tipus de representació, però fins i tot en aquests 
casos es presenta una nova dificultat quan es tracta de 
mostrar . d'un cop tota la Terra: en efecte, una de les 
propietats geomètriques més importants d'una superfí
cie esferoïdal com la del nostre planeta és la del seu 
caràcter continu, sense principi ni final i sense cap 
mena d'interrupció. Aquest aspecte fonamental d 'un 
esferoide es perd inevitablement quan es realitza una 
representació plana, i es fa necessari estudiar i discutir, 

Figura 19: Projecció gnomònica (de cercle màxim) 

Figura 23: Projecció azimutal equidis tant, polar 

en conseqüència, els límits i les discontinuïtats més 
convenients -o menys perjudicials- que a la força 
s'hauran d'introduir a l'hora de confeccionar un mapa 
del món. 

Les projeccions cilíndriques 
La família de les projeccions cilíndriques deriva de 

la cilíndrica perspectiva o simple ifigura 2), autèntica 
projecció resultant d'inscriure el globus, amb el focus 
de projecció en el seu centre, en un cilindre que, poste
riorment tallat per una generatriu, serà estès. La posició 
del globus pot ser equatorial, transversal o obliqua, 
segons que el cercle de tangència (anomenat en aquest 
context línia de referència, de contacte, estàndard o 
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Figura 25: Comparació de les cinc projeccions az imutals, en posició po lar 

Figura 24: Projecció azimutal equidistant, obliqua 
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automecoica) coincideixi respectivament amb l 'equa
dor, amb un meridià i el seu antimeridià, o bé amb un 
altre cercle màxim. En el cas més freqüent, el de posi
ció equatorial, el resultat és una xarxa ortogonal amb 
tots els meridians rectes, equidistants (si equidistants 
s'han pres del globus, per exemple cada 10°) i paral-lels 
entre ells. Per altra banda, les diferències en les pautes 
de l'espaiat dels paral-lels geogràfics constitueixen, de 
fet, la clau per a determinar de quin tipus concret de 
cilíndrica es tracta. En el cas de la cilíndrica perspectiva 
que exposàvem, els paral-lels es distancien entre ells de 
forma molt accelerada a mesura que s'allunyen de 
l'equador, produint una grotesca deformació a les altes 
latituds . Els pols són irrepresentables per quedar 
projectats a l'infinit. La projecció cilíndrica perspectiva 
altera greument els angles, les distàncies i les superfí
cies, i no presenta cap qualitat que la faci útil per a 
cartografia terrestre. N ornés té alguna aplicació en 
estudis astronòmics a la vegada que manté, sens dubte, 
un cert interès didàctic per ser el model inspirador de 
tota la família de les projeccions cilíndriques. 



JO cartografia 

La projecció cilíndrica de Mercator (o Mercator per 
antonomàsia, malgrat haver-hi d'altres projeccions 
Mercator no cilíndriques) té, en canvi, una importància 
i, fins i tot, una popularitat ben destacables (figura 3). 
Calculada per ser conforme pel cartògraf que li donà 
nom l'any 1569, va constituir en el seu temps una verita
ble revolució per a la navegació: a més de respectar els 
valors angulars, la projecció de Mercator és l'única que 
mostra en forma de segments rectilinis les loxodròmies 
o línies de rumb constant. Per tal de mantenir la confor
mitat, les distàncies entre paral-lels augmenten accelera
dament a mesura que s'incrementa la latitud (es tracta 
d'aconseguir el mateix índex d'exageració latitudinal que 
longitudinal per a cada punt del mapa, amb la qual cosa 
els angles no varien), i encara que la distorsió de distàn
cies i superfícies és de menor grau que en la cilíndrica 
perspectiva, els pols tampoc no resulten representables 
(com l'exageració longitudinal dels pols -valor zero- en 
convertir-se en una línia similar als paral-lels és infinita, 
l'increment latitudinal també hauria d'ésser infinit). Per 
aquest motiu, el mapa de Mercator s'acompanya molt 
sovint amb dues representacions de les zones polars 
resoltes en projecció azimutal estereogràfica o en 
projecció cilíndrica transversal de Mercator (comenta
des més endavant) o altres, que a més de complementar 
el planisferi, corregeixen fins a cert punt l'errònia per
cepció de les distàncies i superfícies (foto 1). 

La projecció de Mercator, a més de mantenir la 
seva funció com a carta nàutica, ha estat utilitzada en 
mapes de despatx, d'agència de viatges, murals esco
lars, llibres de text, atles, etc. (Rand McNally, (foto 2), 
George Philip, Freytag-Berndt, Bartholomew, Esselte, 
IGN francès, i molts d'altres), motiu pel qual se li atri
bueix la responsabilitat de certs errors en la percepció 
de les superfícies. Però la crítica sembla exagerada si es 
té en compte que és prou apta per a molts usos i que en 
la major part dels casos es presenta al costat d'altres 
projeccions equivalents. 

Amb els mateixos principis matemàtics, però modi
ficant la posició teòrica del globus, s'obté la projecció 
cilíndrica conforme obliqua (figura 4), i la cilíndrica 
conforme transversal de Lambert o simplememt trans
versal de Mercator, també anomenada de Gauss-Krüger 
als països europeus anglosaxons, i de Gauss-Boaga a 
Itàlia (figura 5) . Aquesta última, millorada amb cilin
dres secants que tallen el globus per dues circumferèn
cies separades 360 km i tractada de forma discontínua 
en 60 fusos, dóna lloc a la projecció Universal 
Transversal Mercator (UTM), important sistema desti
nat a mapes sectorials de gran escala, cada cop més 
emprat a tot el món, però que s'allunya de la problemà
tica del mapamundi i del planisferi ara tractada. 

Dins la família de les projeccions cilíndriques hi 
tenen també un lloc les projeccions que conserven les 

Figura 26: Projecció sinusoïdal Mercator-Sanson-Fiamsteed (equivalent} 

Figura 27: Projecció sinusoïdal discontínua (equivalent) 

Figura28: Projecció homalogràfica de Mollweide (equivalent) 

Figura 29: Projecció homalogràfica interrompuda de Paul Goode (equivalent} 

R.C.G. n" l i • març 1990 • volum l V 



cartografia 31 

Fo to 1: Mapamundi The Daily Telegraph. Projecció de Mercator, amb dues projeccions confo rmes de Gauss per a les zones polars (Foto: autor) 

àrees. La més antiga (1772) és la cilíndrica equivalent 
de Lambert ifigura 6) que s'obté fàcilment projectant 
ortogonalment el globus sobre el cilindre. Produeix un 
mapa molt allargat i poc utilitzat degut a la greu 
anamorfosi que genera a les altes latituds. L'any 1910 
un geògraf alemany, Walter Berhmann, va millorar el 
mapamundi equivalent de Lambert prenent com a 
línies de referència els paral-lels 30° N i 30° S en lloc de 
l'equador, repartint així l'anamorfosi entre les zones de 
baixa latitud i les d'alta latitud ifigura 7). Més recent
ment (19l4), un altre alemany, Arno Peters, ha propo
sat i promocionat, amb una desmesurada i equívoca 
propaganda, un nou mapamundi (Kümmerly+Frey, 
UNESCO, Universum, PNUD, CIEMEN, Vicens
Viv es, etc.) que pren com a referència els paral-lels 45° 
Ni 45° S ifigura 8), però la modificació no perfecciona 
massa el mapa de Berhmann, ja que les zones polars 
milloren molt poc, mentre que comencen a ressentir-se 
amb formes massa deprimides les terres intertropicals. 
De fet, es poden realitzar infinites propostes de projec-
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cions cilíndriques equivalents agafant parelles diferents 
de paral-lels homòlegs. 

Les projeccions cilíndriques equidistants -igual 
distància entre paral-lels- s 'anomenen també equirec
tangulars per l 'aspecte del seu reticulat regular, i 
permeten un traçat ben senzill. L'equidistància pot 
calcular-se amb la mateixa escala de l'equador, que 
donarà la carta Plate Carrée ifigura 9) -ja utilitzada al 
segle n pel geògraf grec Marinos de Tir-, o bé amb la 
de qualsevol parella de paral-lels homòlegs. Actual
ment, només s'usa en petits planisferis temàtics (Esselte 
Map i d'altres) . 

Algunes projeccions cilíndriques afilàctiques han 
gaudit, especialment als Estats Units, d'una popularitat 
realment immerescuda. Tal és el cas de l'estereogràfica 
de Gall ifigura 10), projectada estereogràficament amb 
el cilindre secant als paral-lels 45° N i 45° S (encara 
utilitzada per George Philip, i amb modificacions per 
The Penguin) o la de Miller (Rand McNally , per exem
ple), d'aparença molt semblant. Si es comparen amb la 
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Foto 2: Mapamundi Cosmopolitan Rand McNally. Projecció cilíndrica de Mercator centrada a Amèrica, 1569 (Foto: autor) 

cilíndrica de Mercator, no milloren gaire el tractament 
de les distàncies i superfícies, mentre perden a canvi la 
notable qualitat de conformitat que aquella té. 

En conjunt, totes les projeccions cilíndriques 
presenten l'avantatge del seu elemental esquema reticu
lar ortogonal (que pot quedar netament determinat 
amb simples traços sobre el marc del mapa), el qual, a 
més de facilitar el retolat, permet centrar el mapa en 
qualsevol regió ifoto 2) i seccionar-ne qualsevol frag
ment quadrat o rectangular. En contrapartida, tota 
projecció cilíndrica presenta un aspecte massa diagra
màtic, poc associatiu amb el globus i amb enormes 
exageracions longitudinals a les latituds altes. 

Les projeccions còniques 
Encara que sense definir analíticament, ja en el 

segle 11 a.C. Hiparc de Nicea va realitzar projeccions 
còniques que perfeccionà més tard Claudi Ptolemeu, 
però la seva formulació matemàtica no s'establí fins al 
segle XVIII . 

Les superfícies de projecció còniques poden inter
pretar-se matemàticament com a intermèdies entre les 
cilíndriques i les planes. L'eix del globus sol fer-se coin
cidir, en aquest cas, amb l'eix natural del con, ja que les 
altres posicions generen reticulats molt asimètrics i 

complexos. Les projeccions còniques poden obtenir-se 
de forma autènticament perspectiva a partir d'un sol 
paral-lel tangent ifigura 11) o bé a partir de dos paral-lels 
secants. Les còniques perspectives o simples no presen
ten cap qualitat matemàtica destacada, però, sobretot en 
el cas de dos paral-lels secants, poden proporcionar 
r-epresentacions prou acceptables en franges latitudinals 
estretes o, com a màxim, en un hemisferi. 

També a la família de les còniques s'obtenen, per 
càlcul matemàtic a partir d'un o dos paraHels de re
ferència, projeccions conformes atribuïdes a Lambert 
ifigura 12), utilitzades en les cartes aeronàutiques a 
escala 1:1 000 000 i en l'antic mapa militar de l'Estat 
espanyol a escala 1:50 000. 

La cònica equivalent amb un paraHel de referència 
data de 1772 i es deu també a Lambert, mentre que la 
que parteix de dos paral-lels fou calculada per H. C. 
Albers l'any 1805 ifigura 13) i ha estat molt utilitzada 
en aixecaments topogràfics relativament extensos. 

La projecció cònica equidistant, confusionàriament 
anomenada també simple (com la perspectiva), amb un 
paraHel de referència ifigura 14) o amb dos, ha estat 
força utilitzada en cartografia de petita escala per a 
atles, però només per a la representació d 'un sol hemis
feri, com a molt. 

R.C.G. no l i • m a rç 1990 • vo lum I V 



Fig ura 30: Projecció homologràfica interrompuda de Paul Goode, respectam els oceans 
(equivalem) 

Figura 3 1: Projecció homolos ina de Paul Goode (equiva lent) 

Figura 32: Condensació aplicada a la projecció homolosina de Paul Goode 

La confecció d'un mapamundi compost per dues 
projeccions còniques oposades és perfectament factible, 
però s 'ha realitzat molt poques vegades a causa de les 
discontinuïtats inoportunes que produeix per l'equador 
en amplis territoris, especialment a Amèrica del Sud i 
Àfrica. Més sovint, les projeccions còniques són usades 
en la representació a petita escala de grans regions delati
tuds mitjanes, o bé d'alguns continents que s'hi acomo
den: Amèrica del Nord, Europa i Àsia, o Austràlia. 
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Foto 3: Cartilla moderna de urbanidad. Zaragoza, Luis Vives, 1949, pàg. 50 (Foto: autor) 

Als Estats Units s'ha fet molt ús de la projecció 
policònica dissenyada el 1820 per Ferdinand Hassler 
ifigura 15), que és una modificació que uneix successius 
segments de cons diferents amb escala real al meridià 
central i a tots els paral·lels. Aquesta projecció, que no és 
conforme ni equivalent, ha servit, des de 1924, per a 
confeccionar fulls del mapa mundial a escala 1:1 000 000, 
però com la seva anamorfosi augmenta acceleradament 
en allunyar-se del.meridià central, no resulta adient ni tan 
sols per a representar un sol hemisferi. 

Projeccions azimutals 
Les projeccions azimutals o zenitals formen una 

important i vella família amb tota mena de represen
tants matemàticament interessants, de vegades ja utilit
zats per Hiparc. Es confeccionen i resulten útils en les 
seves tres posicions: polar, equatorial i obliqua. Alguns 
dels seus membres són veritablement perspectius i es 
diferencien segons la situació del focus de projecció. 
Així, per exemple, projectant ortogonalment des de 
l'infinit el globus sobre un pla tangent, es genera la 
projecció ortogràfica (figures 16 i 17), aquesta d'escàs 
valor en cartografia mètrica i estadística, però molt útil 
per a il·lustració pel seu aspecte tridimensional. Per 
analogia amb la imatge real, s'utilitza també per repre
sentar la Lluna en dos hemisferis: la cara visible i la 
cara oculta. Una altra projecció azimutal perspectiva i 
del màxim interès és 1' estereogràfica, autènticament 
conforme, cosa per la qual s'ha utilitzat freqüentment 
en la confecció de les cartes aeronàutiques a escala 
1:1 000 000, així com també en cartes nàutiques, mapes 
militars i mapes del temps. Aquesta conformitat s'obté, 
lògicament, a costa d'exagerar de forma considerable les 
distàncies i superfícies a partir del centre de projecció, i 
no pot arribar a cobrir d 'un cop tot el globus complet. 
Permet, no obstant això, la confecció d' excel·lents 
mapamundis en dos hemisferis (jigura 18), una de les 
representacions més habituals en la cartografia escolar i 
d'atles des de fa segles (joto 3). Una modificació d'a-
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questa azimutal, pensada per a mapes de gran escala en 
les zones polars i amb el pla de projecció secant en el 
paral·lel 81 o 06 ', constitueix la projecció U ni versal 
Estereogràfica Polar (UPS), complement de la projecció 
UTM abans comentada i que, com aquella, s'aparta del 
tema central que ara es tracta. 

La projecció gnomònica, ja esmentada, rep aquesta 
denominació de quan s'usava en la confecció de rellot
ges de sol (gnòmon). El seu focus de projecció és situat 
al centre geomètric del globus. El mapa resultant no 
respecta gens les àrees i produeix una anamorfosi que 
s'accelera grotescament cap als extrems de la carta, però 
la seva importància és fonamental per a la navegació 
(cartes de cercle màxim), ja que és l'única carta possible 
que permet traçar en forma rectilínia les ortodròmies o 
camins més curts sobre el globus (figura 19) . Dis
sortadament, no pot arribar a cobrir d'una vegada ni 
tan sols un hemisferi complet, cosa que la inhabilita 
per a resoldre planisferis continus. Una fotografia del 
cel ens dóna una veritable carta celeste en projecció 
gnomònica. 

La projecció azimutal equivalent és atribuïda 
també a Lambert (1772) i s'obté per mètodes geomè
trics i matemàtics. Pot resoldre el planisferi complet, 
però ho fa amb una gran anamorfosi (exageració de les 
longituds i compressió de les latituds) a les vores del 
mapa. S'ha utilitzat, en canvi, freqüentment en posició 
equatorial, i amb excel-lents resultats, per a resoldre 
mapamundis en dos hemisferis (figura 20), encara que 
pot resultar també de gran interès en la seva posició 
obliqua, per exemple per a mostrar i contrastar l'he
misferi terrestre i l'hemisferi marítim (figura 21). 

La projecció azimutal equidistant es construeix 
matemàticament de forma que totes les distàncies 
respecte al seu centre de projecció tinguin la mateixa 
escala constant. En canvi, resulten distorsionades les 
altres distàncies, els angles i les superfícies. Com ja s'ha 
dit abans, són idònies especialment per a la navegació 
aèria, per amidar distàncies respecte d'un aeroport que 
centri un mapa de mitjana escala, per a antenes emisso
res, etc. Però també s'han usat amb molta freqüència, 
en posició equatorial, per a resoldre mapamundis en 
dos hemisferis, amb un aspecte tan semblant a la 
projecció globular de Nicolosi del segle XVII (figura 22), 
que alguns tractats l'han confós (en aquesta última, de 
tipus especial i afilàctica, els meridians i paral-lels són 
autèntics arcs de circunferència). La projecció azimutal 
equidistant s'ha fet sovint, fins i tot, per resoldre 
planisferis sencers, estenent l'equidistància per arribar 
a cobrir tot el globus d'una sola vegada. El primer 
planisferi complet de projecció azimutal equidistant en 
posició polar (figura 23) fou traçat el 1696 per l'astrò
nom italià Cassini, però la idea dels planisferis azimu
tals equidistants oblics (figura 24), tan utilitzats últi-

Figura 33: Projecció Atlantis de Ban holomew (equivalent) 

Figura 34: Projecció Nòrdic de Bartholomew o de Briesemeister (equiva lent) 

Figura 35: Projecció d'Airoff (afilàctica) 

Figura 36: Projecció Eckcrt IV (equiva lent) 
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Figura 37: Projecció Bonne (equivalent) 

Figura 38: Projecció conforme de Peirce 

Figura 39: Projecc ió conforme doblement periòdica de Guyou 
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mamemt amb diferents punts centrals, és deguda al 
cartògraf alemany Max Eckert, que va realitzar el 
primer, centrat a Berlín, l'any 1909. 

La figura 25 mostra comparativament cinc sectors 
de les diferents projeccions azimutals polars, que es 
poden reconèixer fàcilment en aquesta posició pel dife
rent espaiament dels seus paral·lels geogràfics, com 
també pel divers grau d'anamorfosi que afecta els con
torns de les terres representades. 

Les projeccions especials 
Cada vegada més, s'han anat dissenyant projec

cions amb una major llibertat creadora al servei especí
fic de mapamundis i planisferis. Algunes d'aquestes 
projeccions s'anomenen a voltes pseudo-cilíndriques, 
com la sinusoïdal o la de Mollweide, però altres 
s'allunyen molt més del model cilíndric original o s'a
propen a altres models (la Globular, ja citada, s'apropa 
a l'azimutal equidistant, per exemple) i es fa difícil de 
fixar els límits de cada família. En les darreres dècades 
s'ha produït una autèntica eclosió de valor imaginatiu i 
han aparegut projeccions matemàticament compensa
des, al costat d'altres dissenyades especialment amb 
preocupacions quasi exclusives per l 'expressivitat i la 
comunicabilitat. A més, s'ha generalitzat l'ús d'estratè
gies diverses per a reduir l'anamorfosi (discontinuïtats 
detingudament calculades) i per a incrementar l'escala 
de publicació (condensacions). 

Entre les projeccions especials més clàssiques cal 
comentar, en primer lloc, la sinusoïdal ja citada (figura 
26). Atribuïda, segons els països, a diversos cartògrafs, 
s'hauria de reconèixer com a projecció Mercator
Sanson-Flamsteed. Es tracta d'una projecció d'esque
ma senzill i virtuts considerables: tots els paral-lels 
geogràfics queden representats en forma de simples 
rectes paraHeles que són equidistants sobre el meridià 
central (a la resta, l'equidistància no hi és en sentit 
geogràfic). A més, tots els paraHels són automecoics, ja 
que mantenen exactament la mateixa escala que el 
meridià central. En aquesta particular construcció, els 
meridians adopten l'equació de la sinusoide, que és 
precisament la corba que dóna nom a la projecció i que 
aconsegueix que en resulti equivalent. El problema més 
greu de la projecció sinusoïdal és l'anamorfosi dels 
extrems del mapa en latituds altes, especialment quan 
es realitza el planisferi sencer, però com en moltes 
projeccions pseudo-cilíndriques, aquest defecte pot 
alleugerir-se considerablement amb talls que produei
xin discontinuïtats estudiades i permetin centrar les 
regions d'interès -els continents, per exemple- en 
sengles meridians, a prop dels quals les deformacions 
quedin més atenuades. 

El mapa resultant de forma discontínua adopta una 
forma semblant a la d'un retallable, d'indubtable inte-
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rès didàctic per la seva associació amb el globus, com el 
símil de la pell estesa d'una taronja (figura 27). 

Una altra projecció especial clàssica és l'homogrà
fica o homalogràfica de Mollweide (1805), anomenada 
també de Babinet. Com la sinusoïdal, és equivalent, de 
paral-lels rectilinis i amb l'equador de doble longitud 
que el meridià central. Els meridians, però, són se
miel-lipses i els paral-lels geogràfics han de comprimir
se progressivament per càlcul matemàtic cap al pols a fi 
que la projecció assoleixi la propietat de mantenir les 
àrees. En definitiva, l'anamorfosi dels extrems del 
planisferi en latituds altes no és tan greu com a la sinu
soïdal, però en canvi es perd 1' escala i 1 'equidistància 
central dels paral-lels (figura 28) . Com l'anterior, admet 
també ésser millorada amb una discontinuïtat que 
respecti les terres (figura 29) o els oceans (figura JO) . 
Aquesta millora fou introduïda pel professor nord
americà de geografia econòmica i cartografia J. Paul 
Goode, motiu pel qual sovint la projecció rep el nom 
d'homalogràfica interrompuda de Goode . George 
Philip és una de les cartogràfiques que més l'ha emprat 
en els seus planisferis. 

L'anomenada projecció homolosina, també de Paul 
Goode, quasi sempre realitzada de forma interrompu
da és, com el seu nom suggereix, una curiosa combina
ció de l'homalogràfica (per a les latituds altes) i la sinu
soïdal (per a les latituds baixes), ambdues resoltes amb 
una mateixa escala de superfície, i enganxades pels 
paral·lels que en resulten d'iguallongitud, aproximada
ment el 40° N i el 40° S. D'aquesta forma es pretén 
aprofitar la franja latitudinal més bona de cadascuna, 
però la millora de l'anamorfosi és poc notable i en 
canvi, es complica l'esquema amb dues lògiques 
geomètriques diferents i amb una anòmala inflexió dels 
meridians en els seus punts de trobada (figura 31). 
Amb tot, ha estat molt utilizada als Estats Units i a 
Europa (Rand McNally, National Geographic, De 
Agostini, etc.) especialment en planisferis temàtics de 
nombroses editorials. 

Algunes vegades, per tal d ' incrementar 1' escala 
d'un planisferi dins un mateix format, es realitzen 
condensacions a base de suprimir-ne parts no impres
cindibles. L 'exemple de la figura 32 permet comparar 
el planisferi condensat en projecció homolosina de 
Goode amb el de la mateixa projecció sense condensar 
de la figura anterior. Com es pot suposar, 1' estratègia 
de les condensacions, igual que la de les discontinuï
tats, és apta per ésser aplicada a molts sistemes de 
projecció. 

Projeccions equivalents per a planisferis de format 
el-líptic ho són també l'Atlantis (figura 33) i la Nordic 
o Briesemeister (figura 34), ambdues usades per 
Bartholomew, Rand McNally, Hammond i altres 
editores cartogràfiques. La primera correspon a una 

Figura 40: Proj ec~ió confo rme de Laborde per variables separades 

Figura 41 : Projecció de Van der Grimen (afilàc rica) 

homalogràfica de Mollweide transversa, amb un meri
dià i el seu antimeridià com a eix principal; la segona 
deriva de l'azimutal equivalent de Lambert. La de 
Waldo R. Tobler és tanmateix el-líptica, però amb una 
relació entre l'equador i el meridià central de 2,6. La 
Flat Polar Quartic, usada pel Touring Club Italiana, 
presenta en canvi allargats els pols. 

Existeixen altres derivacions de l'homalogràfica de 
Mollweide, que intenten atenuar-ne l' anamorfosi 
mitjançant el corbament dels paral ·lels. La del rus 
Aitoff (figura 35) data del 1889 i en l'operació es perd 
l'equivalència, convertint-se en una projecció afilàctica. 
La del cartògraf alemany Hammer, creada él 1892 i 
confosa amb l'anterior per molts autors per la seva 
semblança, és en canvi rigorosament equivalent, amb 
els meridians comprimint-se cap als extrems del mapa 
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Figura 42: Projecció de Robinson (afilàcrica) 

Figura 43: Projecc ió "Tripel,. de Van Winkel (afilàcrica) 1913 

Fig ura 44: Projecció regional de Bartholo mew 

(George Philip). La projecció azimutal equivalent de 
Hammer amb pol lineal de Wagner és una interessant 
modificació de l'anterior utilitzada conjuntament pèr 
De Agostini, Mitchell Beazley i Rand McNally en les 
seves darreres coproduccions internacionals. 

El cartògraf Max Eckert va crear, a principis de 
segle, un total de sis projeccions, en certa manera deriva-
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des de la cilíndrica equidistant, de la de Mollweide i de 
la sinusoïdal, però amb els pols de longitud equivalent a 
la meitat de l'equador per atenuar l'anamorfosi. En la 
primera i la segona projecció d'Eckert els meridians que 
són rectes produeixen una forma trapezoïdal doble; en 
la tercera i la quarta, els meridians són eHipses, i en la 
cinquena i la sisena, sinusoides, tots ells equidistants 
sobre cada paraHel geogràfic. La primera, la tercera i la 
cinquena tenen els paraHels geogràfics equidistants. A la 
segona, la quarta i la sisena es comprimeixen matemàti
cament cap als pols a fi d'aconseguir l'equivalència del 
mapa. De totes aquestes projeccions d 'Eckert, la quarta 
(figura 36) i la cinquena han estat sens dubte les més 
difoses no només als Estats Units, sobretot per repre
sentar petits planisferis temàtics (National Geographic, 
Freytag-Berndt, De Agostini, etc.) . , 

La projecció de Bonne, coneguda ja en el segle XVI, 

fou important per ésser la base de l'antic mapa estatal 
francès (de l'Estat Major) a escala 1:80 000, però s'ha 
usat també en alguna ocasió en el traçat de planisferis, 
que poden adoptar una forma de cor (figura 37), o més 
encara de mapes d'hemisferis. Pot equiparar-se amb la 
projecció sinusoïdal i, com aquesta, és equivalent, 
però en lloc de partir de l'equador, ho fa d'un paraHel 
de latitud mitjana. 

La primera projecció equivalent de Werner segueix 
el mateix sistema de la sinusoïdal i de la de Bonne, però 
partint d'un pol. La segona i la tercera només se'n dife
rencien perquè perden el caràcter automecoic dels seus 
paral·lels geogràfics. 

D'entre les diverses projeccions conformes menys 
utilitzades, però d'un valor matemàtico-geodèsic inne
gable, es poden destacar com a exemples interessants la 
de Peirce (figura 38), autQr que el 1877 va iniciar per 
primera vegada l'aplicació de funcions eHíptiques a la 
representació de planisferis sencers; la doblement 
periòdica de Guyou (figura 39), com una generalitza
ció de la projecció de Mercator i basada en els mateixos 
principis que l'anterior, i la de Laborde per variables 
separades (figura 40) que representa un cas concret de 
les projeccions conformes doblement circulars de l'es
fera; la projecció conforme d'Adams en una eHipse; la 
projecció conforme de Littrow, etcètera. 

Més nombrós pot resultar el grup de projeccions 
especials de tipus afilàctic o compensat. Una que ha 
gaudit d'èxit immerescut durant molt de temps ha estat 
la de Van der Grinten (Touring Club Italiana, 
Kartographie, Esselte Map, National Geographic, 
Kümmerly+Frey, Hallwag, etc), construcció geomètri
ca artificiosa que proporciona un mapa tan distorsio
nat a les zones de latituds altes, que solen seccionar-se 
(figura 41). Recentment, la National Geographic 
Society ha abandonat aquest sistema per adoptar una 
nova retícula més afinada, la de Robinson. 
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Fig ura 45: Projecció tetraedral 

Figura 46: Projecció Estrellada de Petermann 

Figura 48: Projecció gnomònica polièdrica en dodecaedre (de cercle màxim) 

Fig ura 49: Projecció "Dymaxion" de Fuller (poli èdrica: icosaedre, 20 cares) 

La projecció d'Arthur H. Robinson (figura 42) 
presenta, amb paral-lels geogràfics rectilinis espaiats 
matemàticament, una compensació minuciosament 
calculada. F ou encarregada per Rand M eN ally el 1961 
i adoptada per la National Geographic el desembre del 
1988 en la celebració del primer centenari de la insti
tució. 

La projecció Tripel de Van Winkel (figura 43), amb 
paral-lels corbats, és una altra afilàctica popular per l'ús 
que n ' han fet diverses editores (Bertelsmann, 
Westermann, Esselte Map, Bartholomew, Haack, etc.), 
especialment en els planisferis dels seus atles interna
cionals. 

Altres reticulats més o menys compensats, però 
d'aspecte curiós, són els de forma de papallona i d 'es
trella com el Regional (figura 44) o el Tetraedral (figu
ra 45), ambdós de Bartholomew; el de J. S. Cahill, que 
consisteix en un octaedre transformat; la projecció 
Estrellada de vuit puntes de Petermann (figura 46), 
parcialment equidistant, o la de cinc puntes i caracte
rístiques similars, etcètera. 
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Figura 50: Projecció d'Armadi llo de Raisz 

Figura 51 : Projecció especial en "lupa" 

Un tipus especial de projecció el constitueix l'ano
menat polièdric, inspirat en la transformació del globus 
en un poliedre esfèric de cares planes (figura 47). 
Existeixen moltes variants de projeccions polièdriques 
dedicades principalment a mapes de gran escala, i l'an
tic mapa topogràfic a escala 1:50 000 de l'Estat espa
nyol, o el mapa topogràfic italià a escala 1:100 000 (i 
escales majors) de l'Instituta Geografico Militare de 
1875, en són exemples. Però també s'han realitzat 
alguns curiosos planisferis de base polièdrica, com 
l'hexaedre desplegat de cares projectades gnomònica
ment o el dodecaedre d'idèntiques característiques 
ifigura 48); o la projecció Dymaxion, joguina ingènua 
del famós arquitecte d ' estructures "geodèsiques" 
Richard Buckminster Fuller, consistent en un icosaedre 
on s'encaixen acuradament les masses continentals 
sense interrompre' s ifigura 49). 
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D'altra banda, alguns autors han proposat, amb el 
nom de projeccions ortoabsidals, l'aplicació d'una 
xarxa de meridians i paraHels sobre un sòlid no esfèric 
que és projectat ortogràficament per produir sensació 
de relleu. El cas més conegut és el de la insòlita projec
ció d'Armadillo d'Erwin Raisz ifigura 50), usada en 
planisferis temàtics i en llibres escolars. Evidentment, 
1' aspecte tridimensional no fa desaparèixer la conside
rable anamorfosi del mapa, però en certa manera la 
justifica o, si més no, 1' explica. 

Existeixen encara moltíssimes altres projeccions 
que són derivacions o transformacions de les ja clàssi
ques, com la d'Holzel emprada per Bordas i Collins, 
The Times de Bartholomew (jota 2), l'azimutal equiva
lent de Lambert modificada en el quadrant australià 
segons Sydow-Wagners, la de De Agostini, etc., o bé 
dissenys atípics enginyats específicament per a algun o 
altre ús especial, com la projecció Espacial obliqua de 
Mercator en la que el recorregut relatiu no rectilini 
d'un satèHit de teledetecció constitueix la línia central 
de la projecció amb el mínim d'anamorfosi a les seves 
proximitats. 

Certament, amb una bona dosi d'imaginació i 
criteris cartogràfics clars, el camí per a la creació de 
noves projeccions queda obert de bat a bat, amb justi
ficacions matemàtiques pures, com en la ja comentada 
projecció conforme de Laborde per variables separades 
(figura 40), o amb la plena llibertat de la intuïció 
comunicativa com la que mostra el mapa amb lupa per 
destacar els Països Baixos que s'utilitza en l'Atlas van 
Nederland, del Staatsuitgeverij ifigura 51). I és que, en 
darrer terme, en el fascinant art de les transformacions 
del globus en un mapa pla, com ja s'ha asseverat amb 
encert i contundència, no existeixen bones i males 
projeccions, magnífics o pèssims sistemes, sinó encerts 
i desencerts en 1' elecció segons els objectius i el destí 
del mapa. 

Tots els dibuixos de projeccions que il·lustren aquest article han 
estat realitzats per l'autor. 
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DETERMINACIÓ COMBINADA 
DE PUNTS A PARTIR 

DE DADES D'IMATGES ANALÒGIQUES 
I DIGITALS 

Introducció 
Durant els últims anys, la determinació fotogramè

trica analítica de punts basada en el mètode de feixos 
(SCHMID, 1958-59) ha anat desenvolupant-se cada 
vegada més. Mentre que al començament generalment 
només s'utilitzaven coordenades deduïdes d 'imatges 
mètriques analògiques, i punts de control, per a deter
minar les coordenades objecte tridimensionals de punts 
prèviaments triats, amb el temps ha anat augmentant 
l'interès a integrar tant informació geodèsica general de 
control i objecte, així com dades de navegació, en un 
ajust simultani de totes les observacions (EBNER, 1984). 
S'ha creat el concepte de determinació combinada de 
punts. 

Una nova possibilitat de la determinació combina
da de punts, obtinguda gràcies a la major disponibilitat 
de models digitals del terreny (MDT) estesos per tot el 
país, consisteix a integrar amb utilitat aquestes infor
macions objecte en tasques específiques. 

Tenint en compte que el procés de la determinació 
combinada de punts utilitzant càmeres mètriques, amb 
sensors analògics en forma d'una emulsió fotogràfica, 
es va estendre també a sistemes d'adquisició digitals 
opto-electrònics amb sensors de línies CCD dins de la 
fotogrametria aèria, es va crear un model matemàtic 
ampliat (HOFMANN ET AL, 1984; EBNER I MULLER, 
1987). Va ésser O. Hoffmann qui va influir significati
vament sobre aquest desenvolupament de la tècnica 
digital d 'adquisició i anàlisi (HOFMANN, 1986). 
D'aquesta manera es poden aprofitar, en principi, els 
avantatges de l'adquisició dinàmica d'imatges sense 
deficiències en l'estabilitat geomètrica i l'exactitud de la 
determinació de punts. 

Tècniques d'adquisició d'imatges 
Fotografia del terreny amb càmeres aèries 

En el cas del vol fotogramètric convencional, el 
terreny corresponent és fotografiat per una sèrie 
d'imatges mètriques convenientment superposades, tant 
en direcció longitudinal com en direcció transversal. El 
sensor és una emulsió fotogràfica bidimensional sobre 
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la qual obtenim, durant el període d'exposició, una 
imatge en perspectiva central del terreny (figura 1 a). El 
resultat d'aquesta fotografia instantània s'obté de forma 
analògica (en una pel·lícula). 

Figura la: Vo l fomgramètric amb una càmera aèria 

Figura tb: Principi de recollida d'imatge amb una càmera de tres línies 

Sensor lineal CCD 
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Fotografia del terreny amb càmeres 
de línia opto-electròniques 

Les càmeres de línia opto-electròniques tenen 
sensors lineals CCD en el pla d'imatge de l'objectiu. 
Considerem especialment els tipus de càmeres amb tres 
línies de sensors (càmeres de tres línies). Els sensors, 
sensibles per a un determinat espectre de longituds 
d'ona, estan dirigits perpendicularment o lleugerament 
esbiaixats respecte a la direcció de vol. Durant el vol, 
els sensors es llegeixen amb una freqüència constant, 
registrant en cada cicle de lectura una imatge digital 
que consisteix només en tres línies. Coordinant d'una 
forma idònia la velocitat del portador de la càmera i la 
freqüència de lectura, tota la superfície del terreny és 
representada per pixels aproximadament quadrats, en 
analogia amb el principi Push-Broom (figura 1 b ). Cada 
punt objecte és representat tres vegades dins d'una 
línia, cada vegada des d'un punt de vista diferent (és a 
dir, del sensor dirigit cap endavant, del sensor vertical i 
del sensor dirigit cap endarrera), excepte els punts 
situats a una distància del començament o final de la 
línia més curta que una longitud base. 

Així, la imatge bidimensional instantània amb 
càmeres aèries és substituïda, respectivament, per la 
posada en sèrie d'una gran quantitat d'imatges de tres 
línies, basant-se cadascuna d'aquestes imatges en una 
orientació exterior pròpia. El resultat d 'un vol, doncs, 
són tres cintes de vídeo obtingudes de forma digital. 

El model matemàtic 
Procés de dades d'imatge analògiques i digitals 

A la fotogrametria analítica se soluciona el proble
ma de la determinació de punts preferentment amb el 
mètode de feixos. Aquest mètode s'aplica formulant la 
dependència funcional de les coordenades incògnites 
de punts objecte x, y, z, i dels paràmetres, també desco
neguts x¡, y¡, z¡, w¡, 3¡, a¡ de 1' orientació exterior de la 
imatge Ij, per a les observacions fotogramètriques, que 
són generalment les coordenades x¡j, Yij de punts Pi 
representats a les imatges I·, a través de la condició de 
col·linealitat. Podem consiJerar el raig individual com a 
unitat elemental exigint que, tant el punt d'imatge com 
el centre de projecció i el punt objecte, siguin elements 
d'aquest raig. La condició d'encreuament de raigs 
homòlegs i la introducció d'informació de control ens 
fan possible d'estimar simultàniament, en un ajust, 
totes les coordenades incògnites de punts objecte x¡, y¡, 
z¡ (i= 1, ... , n) i tots els paràmetres d'orientació, també 
desconeguts x¡, y¡, z¡, w¡, 8¡, a¡ (j = 1, ... m). 

La condició de col·linealitat pot ser formulada de la 
manera següent, a través d'equacions d'observació. 

Així: 

(1) 

on 
x¡j, Yij = coordenades imatge del punt P¡ representant 

~ a la imatge Ij 

Vx¡j,VYij = residus de Xij> Yij 
fj = constant de càmera de la imatge Ij 
x¡, y¡, z¡ = coordenades objecte incògnites del punt Pi 
xj, Yj> Zj = coordenades objecte incògnites del centre de 

projecció de la imatge Ij 
f11j .. f33j =elements incògnites de la matriu de rota

ció Rj de la imatge Ij amb tres paràmetres 
de rotació independents 

Mentre que en el cas de l'adquisició clàssica d'imat
ges amb una emulsió fotogràfica com a sensor, el 
problema de la determinació fotogramètrica de punts 
pot ésser solucionat directament amb l'equació (1), el 
cas de l'adquisició digital d'imatges amb sensors de 
línies, requereix més consideracions. 

Donat que, com indiquem a l'apartat Fotografia 
del terreny amb càmeres de línia opto-electròniques, la 
representació superficial s'efectua a través d'una lectura 
continuada dels sensors CCD durant el moviment del 
portador de la càmera, teòricament s'haurien d'estimar 
per a cada cicle de lectura els sis paràmetres d'orienta
ció desconeguts de la imatge de línies. Com que això 
no és factible, seguirem un altre camí. Suposem que els 
paràmetres d'orientació exterior varien segons un 
model funcional predeterminat dins d'intervals de 
temps limitats, la duració dels quals depèn de les carac
terístiques del vol del portador de la càmera, i que 
l'orientació exterior de la càmera de línies no s'ha de 
determinar contínuament durant el vol, sinó només en 
uns instants discrets. Denominem imatges correspo
nents a aquests instants imatges d'orientació, perquè 
només per a elles es calculen els paràmetres d'orienta
ció exterior. 

La situació geomètrica per a càmeres de tres línies 
es representa a la figura 2. 

Es determina mitjançant un observador o bé corre
lació digital el número (no sencer) de cicle de lectura Sj 
el número (no sencer) de pixe! a¡j, b¡j, o c¡j per al punt 
objecte Pj, representat als sensors aj Dj o cj a les imatges 
Rlj. Les coordenades i~atge co_rresp?~ent~ es deduei
xen de a¡j, b¡j, o cij> 1 de la sltuacw calibrada dels 
sensors al pla d'imatge. En lloc d'introduir, però, els 
paràmetres d'orientació de la imatge Ij directament 
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Figura 2: Geometria del procés d'enre
gistrament d'imatge amb una 
càmera de tres línies 

Imatge d'orientació 

com a incògnites a l'ajust, es substitueixen com a 
funció dels paràmetres d'orientació de les imatges 
d'orientació veïnes en (1). En el cas de que suposem 
una variació lineal dels paràmetres d'orientació exterior 
entre dues imatges d'orientació, serà vàlid el següent: 

on 

dk + 1 - dj ' dj - dk ' 
x· = Xk + Xk + 1 
J dk + 1 - dk dk + 1 - dk 

&· = 
J 

{2) 

Xj ..... &j = paràmetres incògnites d'orientació de la 
imatge Ij 

xk . . ... ak =paràmetres incògnites d 'orientació de la 
imatge d'orientació Ik 

xk+1 . ak+1= paràmetres incògnites d'orientació 
de la imatge d'orientació Ik+1 

dj = cicle de lectura de la imatge Ij 
dk, dk+1 =cicles de lectura de les imatges d'orientació 

Ik i Ik+1 

La diferència principal respecte a la determinació 
clàssica fotogramètrica de punts radica en el fet que 
com a conseqüència de (2), a les equacions de col-linea
litat (1) hi trobem els paràmetres (d'orientació) de més 
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Imatge 

d'una imatge. La fotografia convencional pot ésser 
considerada com a cas especial on Ik = Ij. 

Aquest procediment que acabem d esbossar es pot 
aplicar a la utilització tant de càmeres d'una línia com 
d'aquelles de tres línies. Però únicament si hi ha tres 
línies serà possible, per la simultaneïtat de la represen
tació amb perspectiva central als sensors ubicats al pla 
d'imatge, obtenir un model geomètricament estable 
només amb medicions fotogramètriques . 

Un cop introduïda aquesta generalització del 
model, podrà ésser considerat el procés conjunt de 
dades imatge clàssiques i digitals . Aleshores es pot 
parlar de la determinació fotogramètrica generalitzada 
de punts. 

Integració d'informació de control general i objecte 
Per a la determinació fotogramètrica de punts, es 

necessita informació no fotogramètrica per a determi
nar paràmetres de datum i augmentar l'exactitud i 
fiabilitat dels resultats. Per a aconseguir això, poden 
integrar-se a l'ajust del bloc conjuntament amb o bé en 
lloc de coordenades de punts de control, informacions 
múltiples en forma d'equacions d'observació o de 
condició. 

Les observacions geodèsiques com distàncies, 
direccions horitzontals, distàncies zenitals, diferències 
d'altura, etc., poden sotmetre' s, amb les medicions 
fotogramètriques, a un ajust conjunt. La introducció 
d'aquestes observacions originals ens porta avantatges 
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Camps d'aplicació 

Dades d'entrada 

Aerotriangulació 
Fotogrametria a curta distància 

Coordenades fotogramètriques imatge 
Dades d'imatge de càmeres de línies digitals 
Punts de control en planimetria i altimetria 

Figura 3. Característiques del 
p rog rama d'ajust 
de blocs per fe ixos 
de la càtedra de 
fotogra metria de la 
Univers ita t Po li
tècnica de Munic 

Emplaçaments de la càmera en el moment de l'enregistrament de la imatge, així com rotacions de la imatge 
Observacions geodèsiques (Distàncies espacials, angles horitzontals, distàncies zenitals, angles espacials) 
Informació objecte (Rectes,línies de plomada) 
Models digitals del terreny 

Model funcional Equacions de col-linealitat 
Autocalibració (paràmetres addicionals, orientació interior) 

Model estocàstic Desviacions estàndard per a les coordenades imatge i les observacions no fotogramètriques 

I Dades respecte a l'exactitud I Desviacions estàndard per a totes les coordenades imatge 

Possibilitats especials Càlcul de simulació 
Ajust lliure 

I Llenguatges de programació I I ANSI FORTRAN ni 
Sistemes operatius I NOS, NOSNE UNIX I 

respecte a un enfoc estocàstic més estricte, respecte a la 
possibilitat de detectar millor els errors grollers a les 
dades, i respecte a una major flexibilitat en la planifica
ció conjunta de totes les medicions. La utilització de 
dades d'orientació procedents de sistemes de navegació 
com a observacions addicionals en el camp de l'aero
triangulació, representa un objecte important d'investi
gació i podria influir positivament a la pràctica de la 
determinació fotogramètrica de punts (ACKERMANN, 
1986). Algunes condicions geomètriques deduïbles de 
la forma de l'objecte o de la situació especial de punts 
objecte, com per exemple punts situats a rectes o 
superfícies, poden ser considerades dins del context de 
l'ajust. 

En el cas que per a aquests sistemes combinats s'ha
gi d'efectuar una solució directa del sistema d'equacions 
normals, resultaria avantatjós, per a un tractament 
matemàtic eficient, prendre en consideració l'estructura 
de connexió que resulta de la matriu de les equacions 
normals. En el cas que es tracti d'informacions de 
control general i objecte de caràcter local, no existeix 
cap influència significativa sobre l'estructura basada en 
les medicions fotogramètriques, així que la integració 
pot ser realitzada sense problemes. En cas que no sigui 
així, podem considerar diversos mitjans com per exem
ple la reclassificació de les incògnites en el sistema 
d'equacions normals o l'enfoc de multiplicadors incòg
nites, el qual ens faria possible considerar, entre altres 
coses, condicions sense errors entre diverses incògnites 
d 'una forma numèricament estricta (EBN ER, 1984 ). 

Donat que en l'aerotriangulació el conjunt d'imatges 
pot ser d'una dimensió considerable, aquests aspectes 
matemàtics tenen fonamental importància per a la 
concepció de sistemes de programes. 

Implementació 
El concepte exposat als capítols anteriors, demos

tra avantats¡;es pràctics respecte a desenvolupaments de 
programes dins del marc de la determinació foto
gramètrica de punts, donat que possibilita l'ajust 
combinat, la compensació d'errors sistemàtics a través 
de paràmetres addicionals, entre altres també en el 
context de dades d'imatges de càmeres de línies. En el 
programa d'ajust de blocs per feixos que ha estat 
desenvolupat per la Càtedra de Fotogrametria de la 
Universitat Politècnica de Munic, està realitzada la 
determinació combinada de punts generalitzada 
(MüLLER I STEPHANI, 1984 ). A la figura 3 es pot veure 
un resum de les característiques d'aquest paquet de 
programes. 

Exemples 
Entre les múltiples possiblitats d'aplicació de la 

determinació combinada de punts, mirarem primera
ment, mitjançant un exemple pràctic, la integració a 
l'ajust de bloc d'un model digital del terreny com a 
informació de control. Després, algunes simulacions 
respecte a imatges de tres línies demostraran les possi
bilitats de la determinació de punts amb dades d 'imat
geria digital. 
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Foto 1: Representac ió del MDT 
a una fotografia amateur 

(Fo to: M. \Veber) 

Orientació d 'un bloc fotogramètric amb l'ajut d'un 
model digital del terreny 

La determinació de punts de control o la medició 
d'informació de control amb el fi d'orientar blocs foto
gramètrics, generalment resulta relativament costosa. 
Per altra part, a molts llocs es construeixen o ja es troben 
disponibles a bancs de dades, models digitals del terreny 
o bé regionals, o bé suprarregionals. Per tant se sugge
reix la idea d'integrar, dins del marc de la determinació 
combinada de punts, aquesta informació sobre la forma 
de la superfície de terreny com a ajust conjunt de totes 
les dades disponibles. Aquest mètode fou presentat per 
primera vegada en el context d'uns estudis de simulació 
respecte a imatges de tres línies (EBNER I MüLLER, 
1986 ). Unes altres anàlisis sobre l'orientació absoluta de 
models amb l'ajut d'un MDT (model digital del terreny) 
demostraven una altra aplicació possible de l'enfoc 
(ROSENHOLM I TORLEGARD, 1987). A continuació 
considerem la integració d'un MDT a l'ajust del bloc 
com a informació de control. 

El MDT representa una descripció matemàtica de 
la superfície del terreny, i proporciona l'altura dels 
punts en funció de la seva situació. En el cas que dispo
sem del MDT en el sistema de coordenades de la 
compensació de bloc, podem formular per a cada punt 
P que estigui situat dins del sector de terreny que abar
ca el MDT una equació d 'observació de la forma 
següent: 

(3) 
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sent: 
xk, Yk• zk = coordenades incògnites del punt Pk 
zk (xk, Yk) = observació deduïda del MDT segons un 

determinat procediment d'interpolació 
Vzk =residu de les observacions zk (xk, 5-'k) 

Generalment, les observacions zk (xk, Yk) deduïdes 
del MDT són correlades: tot i això, per a la següent 
introducció a l'ajust en bloc es van simplificar les seves 
propietats estocàstiques descrivint-les en forma d'una 
matriu de pes amb estructura diagonal. 

L'aplicació d'aquest mètode la il-lustrem mitjançant 
un tros d'un vol fotogràfic a la regió del Vernagtferner 
(Alps d'Otztal, Àustria) (RENTSCH, 1982). Les imatges 
mètriques a una escala mitjana d'1:20 000 tenen un reco
briment longitudinal i transversal respecte la direcció de 
vol del 60 i el 30% respectivament. Del vol es varen esco
llir dues passades de tres imatges cadascuna que abasten 
una àrea d'uns 4 km x 7 km i unes altures d'entre 2 300 i 
3 500 m. 

A part de punts de control determinats geodèsica
ment, disposem per a aquest terreny d'un MDT en 
forma de trama amb un pas de 40 m. Perquè la forma del 
terreny quedi ben il-lustrada, s'ha triat una fotografia 
panoràmica a la qual es va representar, mitjançant una 
operació matemàtica, una de cada dues files i columnes 
de MDT (joto 1). La zona representada abarca la part 
essencial del sector cobert per les imatges mètriques. 

El MDT es va deduir amb l'ajut del paquet de 
programes HIFI (EB ER ET AL, 1980). L 'altura d 'un 
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Figura 4: Descripció de la planca dels punts objecte i de les imatges d 'orientació 

punt qualsevol l'obtenim utilitzant una interpolació bili
neal com a funció de les altures dels quatre punts de 
trama veïns Pr ( r = 1, ... , 4 ). Així, 1' observació zk (xk, 5'-k) 
deduïda del MDT es calcula segons (3) com a funció 
tant de la coordenada incògnita (xk, Yk) del punt Pk, 
com de les coordenades xr> y r> zr (r = 1, ... , 4) dels 
punts Pr i de l'amplitud de trama d. 

Als ajustos en bloc realitzats es van introduir les 
coordenades dels punts de control amb una exactitud 
de a x = a = 0,30 m o a z = 0,20 m respectivament, i les 
coordenades imatge amb una precisició d 'observació de 
8 micres. La desviació estàndard d'una observació 
deduïda de MDT es va estimar en azk (xk, 5'-k) = 0,20 m. 
En total s'havien de determinar les coordenades de 64 
punts nous. A la taula 1 s'indiquen els errors quadrà
tics mitjans fix, fly íJ..z de les desviacions estàndard de 
les coordenades ajustades Xi, Yi· Zi de tots els punts 
nous Pi 

i}o [¡.Lm] fix [m] ~[m] íJ..z [m] 

P4DO 7.9 0.27 0.27 0.51 
P4D47 7.8 0.26 0.26 0.43 
POD47 7.5 1.44 1.46 0.71 
POD 33 7.6 1.56 1.60 0.79 
PO D 15 7.7 2.36 2.83 1.14 
POD 7 7.8 7.85 5.83 3.64 

Pm: m = N ombre de punts de control en planimetria i altimetria. 
Dn: n =Nombre de les condicions MDT segons (3). 

Taula 1: Resultats de les compensacio ns de bloc 

Els valors de precisió indicats a la taula 1 es van 
comprovar empíricament mitjançant comparacions 
amb punts de control independents. Resulta, utilitzant 
exclusivament un MDT com a informació de control, 
una exactitud horitzontal entre 1,5 mi 7,1 m i vertical 
entre 0,8 m i 2,7 m. 

Aquests resultats permeten veure que en aquest 
exemple la integració del MDT possibilita, en principi, 
l'orientació del· bloc. La possibilitat de determinar els 
paràmetres individuals de l'orientació absoluta i la 
influència sobre l'exactitud de la determinació de 
punts, depenen primordialment de la forma de terreny, 
la qualitat del MDT i la quantitat i situació dels punts 
considerats a la informació MDT. Sobretot si tenim 
una quantitat reduïda d'equacions d'observació (3), 
l'exactitud de les coordenades individuals varia visible
ment segons la selecció dels punts. De la configuració 
geomètrica es poden concloure quins requeriments 
específics s'han d'imposar a la forma del terreny i la 
situación dels punts. En aquest exemple, no vam consi
derar la sensibilitat del mètode respecte a valors 
d'aproximació deficients de les incògnites i a errors 
grollers al MDT. No obstant això, el procediment 
manifesta respecte a la fiabilitat, sobretot en el cas 
d'una major quantitat de punts, propietats favorables . 
Encara que fan falta investigacions més àmplies respec
te a la possibilitat d'aplicar el mètode en la pràctica, ja 
podem preveure ara que es poden trobar possibles apli
cacions per exemple al camp de l'anàlisi de models per 
a la cartografia topogràfica i de 1' elaboració d' ortofo
tos. Per tant, la integració de models digitals del terreny 
com a informació de control addicional pot arribar a 
tenir importància pràctica per a aquestes tasques. 

Simulacions respecte a un vol 
amb una càmera digital de tres línies 

En el context d'un experiment amb avió que va realit
zar la Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für 
Luft- und Raumfahrt e.V (DFVLR) (Institut Alemany 
d'Investigació i Experimentació per a Aviació i Navegació 
Espacial), es va efectuar un experiment previ per a la 
missió ME OSS (LANZL, 1986) sobrevolant un terreny al 
nord-est de Munic amb el fi d'obtenir primeres experièn
cies pràctiques respecte a les possibilitats d'anàlisi i el 
potencial d'exactitud d'imatges digitals de tres línies. 
Abans de realitzar aquest vol, la Càtedra de Foto
grametria de la Universitat Politècnica de Munic va dur a 
terme simulacions respecte al vol amb el fi d'utilitzar els 
coneixements teòrics, com a base per a una estructura de 
vol i una estratègia de càlcul adequades . La càmera 
MEOSS és concebuda com a càmera de tres línies amb 
línies paraHeles; per tant, tot allò que exposem queda 
limitat a aquest tipus de càmeres. No analitzem el possible 
augment de l'exactitud mitjançant una modificació de la 
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configuració geomètrica de les línies (HOFMANN, 1986 ). 
Donat que hi ha simulacions anteriors que han demostrat 
(EBNER I MULLER, 1986) que en una passada individual 
obtinguda amb una càmera de tres línies paraHeles no 
sempre està garantitzada l'estabilitat geomètrica, es va 
realitzar, seguint una proposta de H. EBNER, un vol 
encreuat. La càmera de tres línies que es va utilitzar té les 
qualitats següents: 

Constant de càmera 
Distància entre les línies paraHeles 
Dimensió dels pixels 
Quantitat pixel/línia 
Freqüència de lectura 

61,10 mm 
26,29 mm 
12,7 IJ.m 

1728 
80 Hz 

Per a realitzar la simulació es van suposar els se
güents paràmetres pel projecte de vol: 

Altura de vol 10 500 m 
Velocitat de vol 166 mis 
Longitud de les passades A iB respectivament 15,0 km 
Amplitud de les passades A i B respectivament 3,4 km 
Distància entre imatges-d'orientació 1 s= 166m 
Distància entre punts objecte en la direcció de vol 50 m 
Nombre de punts objecte en la direcció 
transversal a la direcció de vol 5 
Coordenada z de tots els punts objecte 500 m 
Desviació estàndard de les coordenades imatge <T 0 = 5 !J.m 

La figura 4 representa una planta de la situació dels 
punts objecte i de les imatges d'orientació. 

A la figura 5 hi veiem les desviacions estàndard 
teòriques <Tzi de la coordenada z dels punts Pi al 
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llarg de l'eix central de la passada A per a la simulació 
següent: 
a) Ajust d'una passada individual A iB respectivament; 
b) Ajust del vol encreuat. 

Els vèrtexs de les passades A i B respectivament es 
van introduir cadascun com a punt de control correcte. 
En el cas del vol encreuat (b) es podien estimar simultà
niament d'un total de 18 404 observacions 2 985 x 3 
coordenades de punts objecte i 182 x 6 paràmetres 
d'orientació, és a dir un total de 10 047 incògnites. 

Hi podem deduir el següent: 
Queda manifesta la feblesa de la geometria de tres 

línies en el cas de línies paraHeles en la passada indivi
dual (a). Els punts situats a la distància BL (BL = longi
tud base) de punts de control mostren les desviacions 
estàndard menors. A~ò és així perquè en el cas de línies 
paraHeles es dóna una bona connexió de les imatges de 
línies en la distància BL mentre que les imatges situades 
entremig són pràcticament independents6

• 

En el cas del vol encreuat (b) s'estabilitzen visible
ment les característiques d'exactitud dels punts objecte 
en el sector que s'ha sobrevolat dues vegades. Tot i 
això, l'exactitud absoluta per a l'altura dels punts 
objecte és encara de± 118m. Això s'esdevé perquè la 
part coberta per les dues passades està unida amb els 
punts de control a través d'un sector dèbil. 

Hi ha molt poca transferència de les propietats 
d'exactitud i de 1' estabilitat dels punts mesurats a les 
dues passades a punts fora d'aquest sector. Aquest fet es 
pot justificar perquè en el cas de la càmera d'avió 
MEOSS l'amplitud de la passada és menor que la longi
tud base. Tal com hem vis t en simulacions anteriors 
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(EBNER I MüLLER, 1987), l'estabilització es fa possible 
sempre que disposem d'una amplitud de passada major. 
Per a demostrar aquest fet, es va simular addicionalment 
un vol encreuat del terreny amb una càmera de tres 
línies amb la doble quantitat de pixels, mantenint igual la 
geometria de la recepció i la configuració dels punts 
objecte. Veiem en la figura 6 (e) que en aquest cas hi ha 
una millora decisiva de l'exactitud absoluta, tot això amb 
la mateixa configuració dels punts de control. 

Els resultats representats a la figura 6 es limiten al 
sector cobert per les passades A i B en la simulació b. 
Addicionalment als punts de control situats en els 
vèrtexs de les pasades es van situar punts complerts de 
control correctes als vèrtexs del sector comú. 

Hi veiem les desviacions estàndard ozi de les coor
denades Zi dels punts eix per a le~ següents operacions 
matemàtiques: 
d) Ajust d'una passada individual A o B suposant uns 

paràmetres d'orientació correctes. 
e) Ajust del vol encreuat suposant uns paràmetres 

d'orientació correctes. 
f) Ajust del vol encreuat b amb quatre punts de con

trols complerts addicionals. 

Les simulacions d i e representen 1' exactitud límit 
teòrica per a les coordenades de punts objecte z¡. Aqu_ests 
valors límits depenen de la precisió de l'observació sobre 
la imatge i de la geometria de les interseccions dels raigs. 

La figura 6 mostra el potencial d'exactitud del vol 
encreuat. Les exactituds teòriques oZ.i de les coordena
des dels punts objecte resultants en el vol encreuat són 
millors que l'exactitud límit en la passada individual i 
només insignificativament pitjors que les exactituds 
límit per a l'altura en el vol encreuat. 

8000 8500 9000 

Fent un resum podríem dir el següent: 
En l'experiment de vol que hem simulat aquí la part 

a considerar haurà de limitar-se al sector cobert per les 
dues passades, on, no obstant això, podem esperar molt 
bones característiques d'exactitud dels punts objecte. 

Amb una configuració adequada de vol (blocs amb 
diverses passades perpendiculars d'una amb l'altra) es 
pot realitzar també en el cas de línies paral·leles un pro
cés geomètric rígid d'imatges de càmeres digitals de 
tres línies. 

Les possibilitats d'un augment de l'exactitud mit
jançant una modificació de la geometria de la càmera 
(inclinació de línies) i la integració de dades de navega
ció s'han de seguir estudiant. 

Conclusions 
Els exemples aquí exposats demostren l'eficiència i 

les possibilitats de la determinació combinada de punts. 
El procés de dades imatge de càmeres digitals de tres 
línies en el model matemàtic generalitzat ens permet 
una anàlisi geomètricament rígida d'imatges dinàmi
ques. En el futur proper està previst realitzar una 
comprovació de les conclusions teòriques mitjançant 
dades pràctiques. 
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ESTAT ACTUAL DE LA CARTOGRAFIA 
A CATALUNYA: 

L'INVENTARI CARTOGRÀFIC 
DE CATALUNYA 

E l maig d e 1987 va ser publicat per 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 
el primer volum d 'una sèrie que porta per 
títol Inventari Cartogràfic de Catalunya. 
L' obra és constituïda per 43 volums, dels 
quals actualment (desembre de 1989) n'hi 
ha publicats 18 (taula 1). 

Dels 25 volums que resten, 23 corres
ponen també a comarques de Catalunya 
(seguint la divisió comarcal del 1988) 
(figura I) i, com els publicats, contenen 
els inventaris cartogràfics de les comar
ques respectives (tau la 2). Els altres 2 
volums (números O i 42) són de contingut 
diferent als esmentats, qüestió que es 
detalla més endavant. 

Aquesta és la forma com es presenta 
publicat I' In ventari Cartogràfic de 
Catalunya, el procés d 'elaboració i el 
contingut del qual s'expliquen en els cinc 
punts següents . Aquest article inclou 
també un balanç del conjunt de l'obra, 
que es desglossa en els tres darrers punts. 

Què és l'Inventari Cartogràfic 
de Catalunya? 

A trets generals, es pot respondre aques
ta qüestió a partir del significat dels tres 
components del matei x títol; els dos 
primers s'han extret del Diccionari de la 
llengua catalana, publicat per Enciclopèdia 
Catalana SA, amb una finalitat merament 
onentanva: 

Notes: 

I. Normativa per a la descripció del material 
cartogràfic, la versió catalana de la qual és del 
1985: Federació Internacional d 'Associacions 
de Bibliotecaris i de Biblioteques. Tr. Casassas i 
Ymbert, Anna M. I SBD (C M ) D escripció 
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Inventari. Enumeració ... dels objectes 
que componen una col·lecció, un con
junt, etc, que hi ha en un indret. 

Cartogràfic. Pertanye nt o relatiu a la 
cartografia (a rt i ciència qu e té per 
objecte l'establiment de dades relatives 
a un terreny determinat i la confecció 
del mapa corresponent a una escala 
reduïda). 

Catalunya. Aquest terme defineix àmbits 
geogràfics diferents segons el punt de 
vista de què es parteix (històric, cultu
ral, político-administratiu); en aquest 
cas ens limitem a l 'àmbit de laCo
munitat Autònoma, ja que és el territo
ri que administra la Generalitat de 
Catalunya, institució de la qual depèn 
l'ICC. 

Pel que fa a inventari, l'obra no és una 
simple enumeració d'objectes (en aquest 
cas, documents cartogràfics), sinó que de 
cadascun d'aquests se'n descriuen les 
característiques principals per mitjà d'una 
fitxa . Es tracta, però , d'un tipus de 
descripció diferent del que s'empra en una 
catalogació; així, si bé alguns aspectes es 
basen en !'ISBD (CM)\ per a la descripció 
dels documents cartogràfics no s'ha utilit
zat aquesta normativa sinó uns altres 
criteris de descripció' . Aquesta qüestió es 
tracta més endavant en el punt que porta 
per títol Descripció dels documents. 

bibliogràfica normalitzada internacional per a 
documents cartogràfics. Barcelona, Institut 
Català de Bibliografia (Institut Cartogràfic de 
Catalunya), 1985. 

Títol Número 

Baixa Cerdanya 23 
Osona 24 
Ripollès 25 
Anoia 26 
Berguedà 28 
Vallès Occidental 4 
Maresme 3 
Vallès Oriental 5 
Alt Penedès 12 
Baix Llobregat 1 
Bages 27 
Barcelonès 2 
Garraf 14 
Alt Empordà 6 
Baix Empordà 7 
Selva 10 
Garrotxa 8 
Solsonès 29 

Taula 1: Volums publicacs (desembre de 1989) per ordre 
d'aparició 

Pel que fa a cartogràfic, lògicament 
!'Inventari es refereix als mapes que hi ha 
confeccionats. En aquest sentit s'ha de dir 
que si bé la paraula mapa s'acostuma a 
utilitzar per a designar en sentit ampli els 
productes d e la cartografia, cal tenir 
present qu e en sentit estricte és un dels 
diversos tipus de document cartogràfic 
(taula 3). L 'Inventari no es restringeix al 
tipus mapa sinó que té en compte tots els 
diferents tipus de document cartogràfic. 

2. La problemàtica de la descripció de la cartogra
fia es tracta a: Massó i Cartagena, Jaume: Estudi 
sobre la classificació de la cartografia. Institu t 
Cartogràfic dc Catalunya, l ' edició. Barcelona, 
1985. 
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Contingut dels volums 
Tal com s'ha vist, l'Inventari Carto

gràfic de Catalunya es publica fraccionat 
en 43 volums, un dels quals és d'explica
ció metodològica (volum O) i la resta són 
d'inventari pròpiament dit. Dins 
d'aquests cal diferenciar entre els volums 
comarcals (volums 1 al41) i el d'inventari 
general (vo lum 42). El contingut varia 
segons els tres models definits. 
Volum d'introducció metodològica. Conté 
l'exposició de tot el mètode de treball 
seguit en l ' elaboració de l'inventari . 
S'estructura en dos grans capítols: 
- El planejament de l'obra: exposició dels 

aspectes previs a la realització de I' obra 
com són l'estructura en la presentació, 
el contingut i les fases preparatòries per 
a poder definir la metodologia que, 
tenint en compte el material de partida, 
permeti d'assolir els objectius plantejats. 

- La realització de l'inventari: exposició 
de la metodologia seguida per a l'elabo
ració de les diferents fases de I' inventa
ri, com la recerca de dades, la descripció 
dels documents, el tractament de les 
dades i la seva presentació i accés. 

Volums d'inventaris comarcals. Tots 1 

cadascun dels volums comarcals tenen 
una mateixa estructura interna, formada, 
a part de la introducció, per dos grans 
capítols: 

D Tractament de dades 

D Edició 

D Publicat 

- Notes metodològiques: són constituïdes 
per una breu introducció metodològica, 
la imprescindible per a poder accedir i Figura 1: Mapa d'estat de I'lnventan· Cartogràfic de CatalunYa al3l de desembre de 1989 

Títol 

Alta Ribagorça 
Alt Camp 
Alt Urgell 
Baix Camp 
Baix Ebre 
Baix Penedès 
Conca de Barberà 
Garrigues 
Gironès 
Introducció metodològica 

• Inventari general 
Montsià 
Noguera 

Número 

39 
11 
35 
16 
20 
13 
17 
30 

9 
o 

42 
21 
31 

Pallars Jussà 
Pallars Sobirà 
Pla de l'Estany 
Pla d'Urgell 
Priorat 
Ribera d'Ebre 
Segarra 
Segrià 
Tarragonès 
Terra Alta 
Urgell 
Val d'Aran 

36 
37 
40 
41 
18 
19 
32 
33 
15 
22 
34 
38 

Taula 2: Volums per publicar (desembre de 1989) per ordre alfabètic 

Notes: 

3. Llista de designacions del tipus de document 
suggerida per la Federació Internacional 
d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques 

(IFLA) en l'edició revisada el 1987 de la !SBD 
(CM), com a base per a elaborar llistes als països 
anglosaxons . S'afegeix l'equivalent en català, a 

An&là Catall 

Atlas Atlas 

Diagram Diagrama . 
Globe . -Globus 
Map Mapa 

Model Model 
Plan Plàaol 

Pro6lc Perfil 

llemotHellliug ÏIDIF lmqc de tdedetccció 
Scaion Tall 
Vaew Penpeaiva 

Taula 3.: li pus de document cartogràfic (IFLA, 1987)3 

partir de la llista publicada a la versió catalana 
de la !SBD (CM) ell985'. 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC 
DE CATALUNYA 

DESCIIPCIO NlcA 
ATXA DE REGISTRE CARTOGRAFIC 

Presentació del material (1): 008125 
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Figura 2: Primera pàgina de la Fitxa de Registre Cartogràfic 

conèixer l'abast de la informació que 
contenen els volums comarcals. 
Concretament es tracta de les fonts de 
recerca, de la selecció de la documenta
ció que s'inventaria, de la fitxa utilitzada 
i dels mitjans d'accés a la informació. El 
seu contingut és similar al del volum O 
(Introducció metodològica), però molt 
abreujat. 

- Inventari cartogràfic de la comarca: és 
constituït per la informació específica 
de la comarca, és a dir, el fitxer de la 
documentació cartogràfica inventariada 
i les ex tr accions de la informació 
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d'aquest fitxer, tant a títol de balanç 
(mapes resum i taules de supe rfícies 
cartografiades) com per a accedir- hi 
(índex toponímic i índex de fitxes per 
àrees geogràfiques) . La informació 
cartogràfica descrita és bàsicament 
d'àmbit municipal i urbà i a gran escala. 

Vo lum d'inventari general. Aquest 
volum, el darrer en ordre de publicació, 
completa i agl utina el contingut dels 
volums comarcals. Consta de dues parts: 
- Informació cartogràfica específica del 

volum: consti tuïd a pel fitxer de la 
cartografia d'àmbit supracomarcal i a 
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escales variables, amb els corresponents 
índexs i notes metodològiques. 

- Informació global de l'inventari: consti
tuïda inicialment per un índex toponí
mic i un índex de municipis i d'àmbits 
supramunicipals que apareguin al llarg 
de l'obra. 
L'Inventari Cartogràfic de Catalunya ve 

a omplir així el gran buit existent al nostre 
país quant a informació cartogràfica. 

Efectivament, fins a la seva publicació 
hi havia molt poca informació relativa a la 
cartografia exis tent sobre Catalu nya, 
sobretot pel que fa referència a la carto
grafia de base a gran escala. Entre les 
fonts d'informació anteriors cal esmentar
ne algunes de bibliogràfiques, com és el 
cas del Inventario de información car
togrdfica de Cataluña realitzat i publicat 
el 1973 pel llavors existent Consorcio de 
Información y Documentación de Cata
luña'. Fora d'aquesta font, hom també 
pot trobar catàlegs d'abast variable, com 
per exemple de la cartografia d'una deter
minada cartoteca o també de l'aplegada en 
una exposic ió. Aquesta documentació 
bibliogràfica però, presta atenció especial
ment a la cartografia a escales mitjanes i 
petites i a la cartografia històrica, mentre 
que la cartografia a escales grans hi és poc 
present. 

Descripció dels documents 
La descripció d'allò que és objecte d'in

ventari, en aquest cas documents cartogrà
fics, es realitza per mitjà d'una fitxa 
compos ta per una sèrie de camps o 
elements de descripció. 

En la selecció o confecció d'aquesta 
fitxa és on es troba un dels punts clau de 
qualsevol inventari, ja que hi ha d'haver 
una correspondència entre, d'una banda 
el detall i l'organització de la descripció i, 
d'altra banda, l'objectiu i abast de l'inven
tari. 

La descripció de la cartografia inventa
riada i la presentació de les dades s'ha dut 
a terme bàsicament mitjançant la Fitxa de 
Registre Cartogràfic. Aquesta fitxa, la 
primera versió de la qual va ser en 
castellà, fou elaborada per membres de 
l'Instituto Geogrdfico Nacional i l'Institut 

Nota: 

4. Inventa rio de info rmación ca rto grtifica de 
Cata luña. Barcelona, Conso rci o de Info r
mació n y D ocumentación de Cataluña, 1973 
(Serie Bibliografías, núm. 3). 
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Cartogràfic de Catalunya. El 13 de juny 
de 1985 va ser aprovada pel ple del 
Consejo Superior Geogrtifico. Per a la 
presentació i utilització de la fitxa es va 
redactar el Manual. Ficha del Registro 
Central de Cartografía (versión 1, 1985l . 
La fit xa s'estructura en 44 camps o 
elements de descripció, agrupats en 5 àrees 
(Descripció bibliogràfica, Descripció físi
ca, Localització, Notes i la cinquena sense 
encapçalament) (jigura 2). Es va dissenyar, 
específicament, per a la descripció de la 
cartografia que ha d'anar al Registro 
Central de Cartografía. 

Aquesta cartografia constitueix una 
petita part de l'objectiu potencial de 
l'Inventari Cartogràfic de Catalunya. No 
obstant això, la Fitxa de Registre 
Cartogràfic és l'instrument més adequat 
pel tipus de descripció de la cartografia 
que es fa a l'Inventari, ja que es tracta 
d'una fitxa amb els trets següents: realit
zada per organismes oficials, entre els 
quals, el propi ICC; aprovada pel Consejo 
Superior Geogrtifico; té present les 
normes ISBD (CM)' i el format MARC; i 
amb un detall de descripció d'acord amb 
els objectius plantejats. 

És per això que es confeccionà la versió 
catalana de la fitxa. La seva adopció cons
titueix un element clau de I' Inventari 
Cartogràfic de Catalunya. No obstant 
això, algunes de les fases del recull de 
dades (descripció de la cartografia) s'han 
realitzat per mitjà de fitxes substitutives 
de la Fitxa de Registre Cartogràfic, a fi 
d'agilitzar les dites fases o evitar duplici
tats previsibles. 

Selecció de la cartografia 
Referir-se a cartografia implica incloure 

una gran quantitat potencial de docu
ments, quantitat no només en nombre 
sinó també en diversitat de tipus i fonts 
de consulta i accés. En aquest sentit ens 
trobem davant la pregunta següent: quina 
documentació cartogràfica hi ha actual
ment? 

Voler respondre-la significa adonar-nos 
d 'una mancança, l'escàs nivell d'informa-

Notes: 

5. Manua l. Ficha de R eg ist ro C en t ra l de 
Cartografía (versión I, 1985), Consejo Superior 
Geografico. Comisión de Registro Central de 
Cartografía, Nomenclator y Deslindes, octubre 
de 1985. 

Foto 1: Tres dels volums publicats (Alt Penedès, Maresme i R:pollès) (Foto: / CC) 

ció cartogràfica, qüestió ja esmentada. La 
manca d'informació queda agreujada per 
I' heterogeneïtat del material cartogràfic 
existent i per la seva dispersió que en difi
culta el control. 

Davant aquesta manca d'informació 
sobre el volum potencial de cartografia 
que hom podia trobar, o sobre la seva 
diversitat i la seva localització, es feia 
imprescindible l'execució d'una sèrie de 
fases prèvies a l'Inventari pròpiament dit, 
a fi de poder disposar d'un petit estat de 
la qüestió. Les fases preparatòries són 
du es: recerca de dades per correspondèn
cia i recerca directa a algunes fonts. 

La recerca de dades per correspondència 
s'inicià el març de 1984 i consistí en la 
tramitació de canes a una sèrie d'entitats, 

6. Manual per a la informatització de la cataloga
ció, la versió espanyola de la qual és del 1987: 
Saúco Escudero, A.; Llorente Gil, C.; Anglada i 
Ferrer, LI. Formato Marc para materiales carto
grdficos. Madrid, Instituta Geografi co N.1 -

sol·licitant una relació de la cartografia de 
què disposaven o que havien elaborat. Es 
tracta de les entitats següents: ajuntaments 
dels 940 municipis de Catalunya, entitats 
excursionistes (210 associades a la 
Federació d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya, el 1984 ), editorials amb seu a 
Catalunya ( 465 segons una guia del1983)'. 

La recerca de dades directa consistí en 
la visita a alguns ajuntaments i a entitats 
excursionistes de Catalunya, a fi de reco
llir les dades de la cartografia que hom hi 
trobés. Les dades així obtingudes perme
tien, alhora, d'avaluar la representativitat 
de la informació obtinguda per corres
pondència. 

Amb les dues fases esmentades, a part 
de disposar ja d'algunes dades de recollida 

cional, 1987 (Monografías). 
7. Federación de Gremios de Editores de España. 

Editores de España. G uía 1983184. Madrid, 
FGEE (Ministerio de Cultura; Instituta 
Nacional del Libro Español), 1983. 
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Topònim 

Pinya, la 
Pla de Vall 
Planes d'Hostoles, les 
Pocafarina 
Pocafarina del Mallol 
Preses, les 

Riudaura 

Municipi 

Vall d'en Bas, la 
Preses, les 
Planes d'Hostoles, les 
Preses, les 
Vall d'en Bas, la 
Preses, les; Vall d'en Bas, la 

Riudaura 

Figura 3: Fragment de l'Índex toponímic del vo lum 8 (GarrotXa) 

directa, hom podia elaborar un petit 
balanç previ i, a partir d'aquest, definir 
una recerca àgil i sense duplicitats. El 
recull definitiu de dades s'estructurà a 
partir de dos nivells selectius: selecció de 
fonts de recerca i selecció de documenta
ció cartogràfica. 

A partir del balanç de la informació 
recollida tant per carta com per mitjà de 
la recerca directa, es varen seleccionar les 
fonts següents: 

Ajuntaments : en tant que ens de 
l'Administració Local, són el lloc més 
adequat per a la recerca de la cartografia 
d'àmbit local, és a dir, sobretot cartografia 
de base i a gran escala; s'hi inclou la carto-

grafia dels plans d'urbanisme i la cadas
tral, dades que es recullen en els dos orga
nismes que segueixen. 

Direcció General d'Urbanisme: hom hi 
pot consultar els plans d'urbanisme, apro
vats per les Comissions d'Urbanisme i, 
per tant, la cartografia que es troba en els 
expedients. Els tipus d'expedients són 
diversos, tant en l' àmbit de recobriment 
(municipal o parcial) com en la fase del 
pla (avanç, projecte, el pla pròpiament dit, 
revisió, etc.). 

Centre de Gestió Cadastral i Cooperació 
Tributària: hom hi pot consultar la docu
mentació (inclosa la cartogràfica) dels 
cadastres rústic i urbà. 

Figura 4: Fragment de !'Índex de fitxes per àrees geogràfiques del volum 8 (Garrotxa) 

PRESES, LES 

Escala Deta Corbes 

Boscdetosca 

2000 1982 

2 000 1976 

Pla de Vall (barri) 

1 000 1975 

Pocafarina 

1000 1975 

Preses, les (municipi) 

2 

2 

Fitxa Titol del document 

2489-1987 Pla Especial del "Bosc de Tosca" 
i Normes Complementàries d'Ordenació 

2467-1987 Normas Subsidiarias del Planeamiento 
del Término Municipal de les Preses 
(Girona) 

0158-1986 Plano Parcelario 

0158-1986 Plano Parcelario 

10 000 1976 10 2464-1987 Normas Subsidiarias del Planeamiento 
del Término Municipal de les Preses 
(Girona) 
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Entitats excursionistes: hom hi trob a 
cartografia força diversa, però especial
ment d'interès topogràfica-excursionista, 
publicada a escales entre mitjanes i grans . 

A les fon ts esmentades no s'hi inventa
ria t~ta la cartografia que hom hi troba. 
Aq uest segon nivell de selecció té dos 
objectius: excloure la cartografia que no 
és objecte d'inventari i evitar duplicitats. 

La inclusió o no d'una determinada 
doc um entació comporta l 'es tabliment 
d'uns criteris de selecció generals per a tot 
I' inventari, basats en alguns dels elements 
clau en la definició d'un docum ent 
cartogràfic, com són I' àrea geogràfica, la 
data i l'escala. A partir d'aquí s'inventaria 
la cartografia que: 
- Recobreix el territori de Catalun y a 

(àmbit de la Comunitat Autònoma) de 
forma parcial, total o englobada en un 
àmbit geogràfic superior. 

- És realitzada o publicada del 1875 ençà 
(data de publicació del primer fu ll del 
Mapa Topografico Nacional a E 1:50 000 
per l'antecessor de l'actual In stituta 
Geogrdfico Nacional). 
És elaborada a escales entre 1:200 
1:1 000 000, exclosa la primera. 

El segon objectiu bàsic de la selecció és, 
tal com s'ha dit, evitar duplicitats . En 
primer lloc, cal saber quina cartografia es 
pot trobar a cada font de recerca i, a partir 
d'aquest coneixement, definir quina és la 
documentació cartogràfica que cal inven
tariar-hi , guardant referències de l 'altra 
(és a dir, anotant els elements necessaris 
per a llur identificació) a fi de tenir conei
xement de la seva existència i el lloc on es 
troba. 

Mantenint els cri teris generals abans 
esmentats, la selecció per fonts és la 
següent: 

Als Ajuntaments es registra la cartogra
fia de base no editada, i documents de 
difusió reduïda (com ed icions locals i 
manuscrits o còpies d'aquests). De la 
resta se'n fa referència. 

A la Direcció General d'Urbanisme es 
registra la cartografia que hi ha als expe
dients dels plans d'urbanisme. 

Al Centre de Gestió Cadastral i Coo
peració Tributària es registra la cartogra
fia dels cadastres rústic i urbà. 

A les entitats excursionistes es registra 
la cartografia que ha realitzat o editat 
l'entitat que es visita i tamb é els docu
ments de difusió reduïda. De la resta se'n 
fa referència. 
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Lògicament, la selecció de la cartografia 
segueix un procés molt més detallat i 
complex que l'exposat en aquestes línies. 

Aquest fet ha portat a la realització del 
volum d'Introducció metodològica (vo

lum 0). Com a exemple de major detall en 

la selecció, la documentació que hi ha als 
expedients dels plans d'urbanisme rep un 

tractament específic (sense sortir dels 
criteris esmentats), ja que contenen infor
mació molt diversa en contingut i origen. 

L 'acotament de l'abast de recerca per 

mitjà d'un procés selectiu, té l'objectiu de 
fer viable i àgil la realització de l' Inven
tari: voler englobar tota la informació 
potencial existent hauria ofegat el projec
te. Tanmateix, tal com succeeix amb qual

sevol base de dades, a mesura que avança
va l'obtenció d'informació i se'n feien els 

primers tractaments, creixia I' apreciació 
de la informació recollida i de la seva 

capacitat de respondre a més qüestions 
que les inicialment plantejades. 

Per exemple, inicialment no es recollien 
les dimensions internes (tall cartografiat) 
de cada document cartogràfic. Però, si 

hom disposa de les dimensions del tall 
cartogràfic, es pot calcular, d'acord amb 

l'escala, la superfície real recoberta. Amb 
aquests càlculs es poden obtenir balanços 
quantitatius sobre l'estat de recobriment 
cartogràfic a una determinada escala o 
amb un determinat nivell d 'actualització, 

per exemple. Així, al cap d'un temps 
s ' afegí aquest element de descripció, 
informació que evidentment manca en les 

primeres fitxes realitzades. 

Tractamen t de les dades 
El fitxer de la cartografia inventariada 

constitueix una base de dades de gran 
volum. Però l'Inventari Cartogràfic de 
Catalunya no és només una base de dades 
sinó que també constitueix una publicació 
presentada en forma de volums. Cada 
volum d 'inventari conté un fitxer i una 

sèrie d ' extraccions de les seves dades. 

Aquestes extraccions s'obtenen per mitjà 
de l'aplicació de programes específics, que 

permeten extraure la informació que inte

ressa, elaborar índexs, relacionar camps o 
variables diferents, etc. Les extraccions 

són de dos tipus, en funció de la finalitat: 

per a accedir al firxer de la documentació 
cartogràfica inventariada s'elaboren 
l'Índex toponímic i l'Índex de fitxers per 
àrees geogràfiques; per a disposar d ' un 
balanç de les dades recollides es fan els 

Mapes resum i les Taules de superfícies. 

Mapa 3. Cartografia d'àmbit municipal. Escales i matèria base 

ESCALA (Densitat) 

- 1:2000 

- 1:5000 

BASE (Orientació) 

m Topogràf ic 

~ Planimètric 

E. 1:500 000 

Límit comarcal 

Límit municipal 

O Sense dades ~ 1:10000 

~ 1:25.000 

Figura Sa: Mapa 3 del volum 6 (Alt Empordà) 

L'Índex toponímic (figura 3) és cons

tituït per una relació de topònims orde
nats alfabèticament, amb la correspo
nent designació del terme municipal al 

qual pertany cadascun. Aquells topò
nims són els utilitzats en la descripció 
d ' àrea geogràfica per cada document 
cartogràfic. 

L'Índex de fitxes per àrees geogràfiques 
(figura 4) s'estructura alfabèticament per 

municipis i àmbits inframunicipals (dins 

cada comarca). Indica quins documents 
cartogràfics engloben tota o una part de 

I' àrea geogràfica definida per cada epígraf, 
mitjançant 5 dels 44 elements de descrip

ció que conté la fitxa del document en 
qüestió: Escala, Data, Equidistància de les 

corbes de nivell, Número de fitxa, Títol 
del document. 

Tal com es pot veure en els exemples, 

!'Índex de fitxes per àrees geogràfiques és 
l'instrument clau per a poder accedir al 
fitxer, mentre que l'Índex toponímic és 

una eina auxiliar de l'anterior, ja que 
permet saber a quin municipi pertany 

l'àrea geogràfica d'interès, informació que 
és imprescindible per a accedir a l'Índex 
de fitxes. 

Cada volum comarcal conté 10 Mapes 
resum: 2 de situació (municipis i entitats 

urbanes) i 8 de balanç pròpiament dit (4 per 
a la cartografia d'àmbit municipal i 4 per a la 

cartografia urbana). Aquests són els títols 
dels 1 O mapes: 

1. Municipis de la comarca. 

2. Entitats urbanes de la comarca. 
3. Cartografia d'àmbit municipal. 

Escales i matèria base. 
4. Cartografia d'àmbit municipal. 

Dates i matèria base. 

5. Cartografia d 'àmbit municipal. 
Dates i escales. 

6. Cartografia de cadastre rústic. 
Dates i escales. 

7. Cartografia d'àmbit urbà. 
Escales i matèria base. 
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Mapa 9. Cartografia d'àmbit urbà. Dates i escales 

DATA (Densitat) ESCALA (Figura) E. 1:500 000 - 1986 i > D 1:500 - 1981-1985 o 1:1 000 

~ 1976-1980 t:, 1:2 000 

~ 1956·1975 

§ 1875-1955 

Figura 5b: Mapa 9 del volum 6 (Alt Empordà) 

8. Cartografia d'àmbit urbà. 
Dates i matèria base. 

9. Cartografia d'àmbit urbà. 
Dates i escales. 

1 O. Cartografia del cadastre urbà. 
Dates i escales. 

En cada· mapa es representa, per a cada 
terme municipal o entitat urbana, el docu
ment cartogràfic més significatiu en funció 
de les variables que es tenen en compte; els 
títols expressen quines són les dues varia
bles per a cada mapa. La representació 
gràfica de les diverses variables i classes 
lfigures 5a i 5b) es basa en la combinació 
de la densitat de trama i, per una altra 
banda, de l'orientació del tramat (munici
pis) o figura geomètrica (entitats urbanes). 

Les Taules de superfícies (figures 6a i 6b) 
proporcionen dades relatives a les super
fícies cartografiades, tant per a cartografia 
territorial com urbana. Com en el cas dels 
Mapes resum, l'extracte es desglossa en 
funció de diverses variables i classes, a fi 
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Li mit coma rcal 

Li mit municipal 

de concretar més la informació. Per a cada 
comarca hi ha quatre taules, dues per a la 
cartografia d'àmbit territorial i dues per a 
la urbana: 
1. Cartografia territorial per àrees geo

gràfiques (en ha). 
2. Cartografia territorial per dates (en ha). 
3. Cartografia urbana per àrees geogràfi

ques (en ha). 
4. Cartografia urbana per dates (en ha). 

Les dades de superfícies provenen, o bé 
de les dades de superfícies reals -a partir 
de les fonts estadístiques corresponents 
(taula 2)- o bé de la informació del fitxer 
(taules 1, 3 i 4 ). En aquest darrer cas, la 
superfície per cada àrea geogràfica es 
calcula a partir del contingut de dos dels 
quaranta-quatre camps de descripció de la 
Fitxa de Registre Cartogràfic: Dimensions 
i Escala. Si el document cartogràfic en 
qüestió es presenta fraccionat en diverses 
unitats, tal com succeeix en els mapes 
dividits en diversos fulls o en les sèries, el 
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càlcul té en compte dos camps més: 
Nombre de fulls de la sèrie i Dades parti
culars de cada full dins una sèrie. 

A partir de la lectura de les taules, hom 
pot saber, per exemple, el nombre total 
d'hectàrees cartografiades a escala 1:5 000 
amb base topogràfica i relatives a un mu
nicipi determinat. 

Resposta a l'Inventari 
Tal com ja s'ha dit, el primer contacte 

exterior començà el març de 1984, com a 
fase preparatòria consistent en el recull de 
dades per correspondència. La recerca de 
dades pròpiament dita es va dur a terme 
per mitjà de visites personals. La informa
ció recollida en una o altra fase és, lògica
ment, molt diferent en quantitat i en 
qualitat. 

En la fase preparatòria (recerca de 
dades per correspondència) es va obtenir 
un nivell de respostes bastant divers: el 
53 % dels ajuntaments (després d'una 
segona sol-licitud); el 7,1 % de les entitats 
excursionistes; el 14,7% de les editorials. 

Més que els percentatges o el contingut 
de les respostes, el que interessa en aquest 
context és el nivell d'interès mostrat que, 
com les xifres, és variat. L'escala se situa 
des de I' interès nul (cap resposta) fins a 
un gran interès, que portà a la tramesa de 
gran quantitat de dades (catàlegs, fitxes 
de registre i control) o la visita a l'ICC 
amb finalitats diverses (aclarir conceptes, 
lliurar documentació, etc .); tot això 
passant per nivells intermedis, que anaven 
des de manifestar la no possessió de mate
rial cartogràfic fins a breus descripcions 
del material disponible. 

El mateix tipus de resposta és el que es 
va trobar a l'hora de dur a terme les visi
tes personals; cal recordar que les entitats 
visitades foren les següents: Ajuntaments 
(940), Direccions Generals d'Urbanisme 
(4), Centres de Gestió Cadastral i 
Cooperació Tributària (5) i Entitats 
Excursionistes (90). 

Tornant a les actituds envers la recerca 
de dades, si bé els tipus de resposta són 
semblants en les dues fases (corres
pondència i visita personal), els resultats 
són força diferents: amb la visita personal, 
sovint apareixia més documentació 
cartogràfica que no la que inicialment 
hom manifestava. A títol d'exemple, en 
un cas concret i davant la sol-licitud de 
consultar la cartografia allà existent la 
primera resposta va ser un clar no en 
tenim; finalment es varen registrar 5 
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documents, un dels quals era compost per 
26 fulls i un altre per 95 fulls. Si bé es 
tracta d'un cas extrem, és prou iJ.lustratiu 
de la tendència a ometre informació. 

Aquesta omissió de dades s'explica per 
motius força diversos com: en primer lloc, 
l'actitud desconfiada davant qualsevol 
recerca de dades, que porta a protegir la 
informació; en segon lloc, el desconeixe
ment de quin és el tipus de material que es 
pot considerar com a documentació 
cartogràfica; i finalment, el desconeixe
ment de la documentació existent al lloc en 
qüestió, fruit de la manca de registre o ús. 

Cal tenir present que aquests darrers 
casos són aquells en què hi va haver 
entrebancs per a la recerca. En canvi, en 
molts altres casos la resposta va ser total
ment positiva, tant en relació amb el fet 
de mostrar la cartografia existent, com 
per a conèixer els objectius de la recerca. 

Informació recollida 
L'Inv entari Cartogràfic de Catalunya 

recull una gran quantitat d ' informació, 
com es desprèn de les dades següents: 

Volums d 'inventari 42 
Fitxes publicades• 2 641 
Mitjana de camps omplerts per fitxa 16 

Cada document cartogràfic es registra 
un sol cop, si bé alguns han estat consul
tats en més d'una font de recerca. 

Respecte la informació recollida, hi ha 
un matís que cal tenir ben present: la 
cartografia registrada és aquella que ens 
ha estat mostrada en el moment de la 
nostra visita i consulta. Així, doncs, l'ex
haustivitat de la informació recollida és en 
funció de tres elements: els objectius i 
prioritats definides, l'actitud envers la 
recerca de dades per a l 'Inventari i la 
cartografia existent en el moment de la 
nostra visita. 

Les dues primeres qüestions ja han 
estat comentades anteriorment. Pel que fa 
a la tercera, es pot iJ.lustrar amb un exem
ple real: en diverses ocasions, cartografia 
de base a gran escala no ha pogut ser 
consultada ja que no es trobava als ajun
taments, sinó a mans d'equips tècnics 
encarregats de la redacció de plans d'ur
banisme del municipi en qüestió. 

Estat del recobriment cartogràfic 
La informació recollida permet de fer 

un balanç sobre l'estat del recobriment 
cartogràfic a gran escala. El balanç quan-

TAULA 1. Cartografia territorial per àrees geogràfiques (en hal - 2- 5- 10-- T I p T I T I p 

-..clpl T-

A<gençola 
Bellprat 
Bruc, el 8.415,00 18.458,00 10.807,00 37.880,00 
C.brera d'Igualada 4.017,00 4.017,00 

Calaf 3.952.00 3.952.00 
C.longe de s.g.fTa 
C.¡ >Ol- 1.356,60 1.356.60 

C.nne 
Castellfollit de Riubregós 
Costellolf 
Copons • . 056.00 ... 056,00 

lgualedl 1.738,08 1.248,97 1.780,00 4.7•t7,05 

Jo<ba 8.225,00 8.225.00 
UKUna, la 9.870,00 10.224,00 20.09oi.OO 
Ma~uefa 3.919.20 3.919.20 
Moltou,la 
Montmaneu 
Odeno 813,.U 10.788,00 11 .601 ..... 

0'1)1 
Ptera 28.800,00 28.800.00 
Pierola 8.318,00 8.318,00 
Pobla de CU.ramunt. la 3.815.00 3.815,00 
Prats de Rei, ela 
Puja h. 
Rubió 
Senti Margarida 

de Montbui 9.152,00 9 .1 52,00 
Senta Marill de Miralles 

Sant Martf S..Vueiofel 1.172,!!10 1.172,50 
S.nt Martf de Tous 585,90 585.90 
Sant Pere S.Uavinera 
Torre de Claramunt, la 
Vallbona d'Anoia 
Veciana 889,20 889.20 
Vilanova del C.mi ... 112,50 4.112,50 

T- 2.551 ,52 ~.678,47 1.780,00 87.766..00 21 .595,00 158.351.39 

P: Plenimttric. T: Topogr.fte 

Figura 6a: Taula 1 del volum 26 (Anoia) 

Figura 6b: Taula 4 del vo lum 26 (Anoia) 

TAULA 4. Cartografia urbana per dates (en ha) 

1:500 sense data 

1875 . 1955 

1956 . 1975 

1976 . 1980 

1981 · 1985 

1986 i més 

TOUI 

1:1000 sense data 

1875 . 1955 

1956 . 1975 

1976 · 1980 

1981 . 1985 

1986 i més 

TOUI 

1:2000 sense data 

1875 . 1955 

1956 - 1975 

1976 . 1980 

1981. 1985 

1986 i més 

TOUI 

P: Pl• ni"*ric. T: Topogrific 

T 
p 

T 
p 
T 
p 
T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 
T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

T 
p 

20 
1 

20 
2 

2 
1 

1 
2 

22 
4 

4,00 
1,33 
5,33 
4,00 

26,66 
133 

4,00 
5,33 
2,67 

26,66 
2,67 

2,67 
1,33 

2,67 
1,33 
1,33 
2,67 

.29.33 
5.33 

138,49 
285,00 
924,93 

58,93 

1.502,53 
343,93 

3.244,93 
74,37 

91 ,76 
305.34 
578,36 

2.271 ,60 
219,84 

6.186,65 
599,55 
400,01 
752,96 

718,47 
14,11 

108,93 
523,72 

2.596,60 
609,17 

3.824,01 
1.8!!9.96 

0,15 
0,32 
1,03 
0,07 

3,63 
0,08 

0,10 
0,34 
0,65 

2,54 
0,25 

0,45 
0,84 

0,80 
0,02 
0,12 
0,59 
0,03 
0,68 
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Nombre de municipis 
Nombre de municipis sense cartografia 
Superfície (ha)' 
Habitants (1986)" 
Entitats urbanes 
Entitats urbanes sense cartografia 

Taula 4: Dades globals de la moma 

Municipis 
1:2 000 T 2 

p 
1:5 000 T 25 

p 4 
1:10 000 T 19 

p I 
P: Planimèrric; T: Topogràfic. 

Taula S: Cartografia municipal. Total per escales 

o/o 
4,3 
2,1 

53,2 
8,5 

40,4 
2,1 

Expressa el nombre de termes municipals reco
berts amb cartografia de determinades característi
ques d'escala i base. Per aquesta raó, un terme pot 
estar comptabilitzat més d'un cop en tota la taula, 
però sempre en classes diferents. 

1: 2 000 
1: 5 000 
1:10 000 

Totals 

Fms1975 
Municipis o/o 

2,1 

2,1 

1976-1980 
Municipis o/o 

4 

5 

2,1 
8,5 

10,6 

Taula 7: Cartografia municipal. Topogràfic més modem 

1:2 000 

1:5 000 

1:10000 

47 {So/o del total de Catalunya) 
12 (25,5% de la mostra) 

125 796 {3,9% del total de Catalunya) 
346 271 {5,8% del total de Catalunya) 

210 (registrades a l'inventari) 
23 {l 1% de la mostra) 

Finsl975 1976-1980 1981-1984 

Municipis % Municipis % Municipis % 

T 2,1 2,1 
p 2,1 
T 2,1 12,8 18 38,3 
p 4,3 2,1 1 2,1 
T 6,4 2,1 15 31 ,9 
p 6,4 2,1 

Taula 6: Cartografia municipal. 
Totals per escales i dates 

Desglossa la informació de la taula 1 en tres grups 
cronològics. Com en el cas anterior, un mateix terme 
pot estar comptabilitzat tants cops com classes hi ha, 
si bé la major part tenen només un document 
cartogràfic que recobreixi tot el terme. 

1981-1986 Totals 
Municipis o/o Municipis o/o 

1 2,1 
18 38,3 22 46,8 
9 19,1 10 21,3 

27 57,4 33 70,2 

Per a cada terme municipal se selecciona només un document: el topogràfic més modern. Per tant, 
només es pot comptabilitzar un cop en tota la taula i es poden sumar totals per files i columnes. 

Entitats o/o 

1: 500 48 22,9 
1:1 000 109 51 ,9 
1:2 000 79 37,6 

Taula 8: Cartografia urbana. 
Total per escales 

Expressa el nombre d'entitats urbanes recobertes amb 
cartografia elaborada en alguna de les tres escales indi
cades. Així, una mateixa entitat pot estar comptabilit
zada un cop en cadascuna de les tres classes. 

Fins 1975 1976-1980 

Entitats o/o Entitats o/o 

1: 500 13 6,2 4 1,9 
1:1 000 15 7,1 3 1,4 
1:2 000 3 1,4 2 0,9 

Totals 31 14,8 9 4,3 

Taula 10: Cartografia urbana. Plànol més modern 

Fins 1975 1976-1980 1981-1986 

Entitats % Entitats % Entitats % 

1: 500 19 10,2 3,7 27 12,6 
1:1 000 18 8,6 3,8 86 40,9 
1:2 000 3,3 2,4 66 3 1,4 

Taula 9: Cartografia urbana. 
Torals per escales i dates 

Desglossa la informació de la taula 4 en tres 
grups cronològics. Com en el cas anterior, hi pot 
haver duplicitats però no dins una mateixa classe. 

1981-1986 Totals 

Entitats o/o Entitats o/o 

27 12,6 44 21,0 
82 39,0 100 47,6 
35 16,7 40 19,0 

144 68,6 

Per a cada entitat urbana se selecciona només un document: el més modern; per tant, només es pot 
comptabilitzar un cop en tota la taula i es poden sumar totals per files i columnes. 
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titatiu es fa mitjançant sis taules: hi ha 
tres taules per a la cartografia d'àmbit 
municipal (taules 5 a 7) i tres per a la 
cartografia d 'àmbit urbà (taules 8 a 10). 
Aquestes taules s'acompanyen d'uns 
comentaris que matisen determinats 
aspectes de les dades. 

Les dades es basen en una mostra 
aleatòria del 5% del total de municipis de 
Catalunya (és a dir, 47 dels 940 existents). 
Aquesta mostra, però, correspon a muni
cipis de les 18 comarques, els volums 
respectius de les quals ja han estat publi
cats (taula 1). 

Per a cadascun dels 47 municipis triats 
a l'atzar s'ha tingut en compte la carto
grafia següent: en primer lloc, la que 
recobria tot el municipi o tota l'entitat 
urbana (segons la taula); en segon lloc, 
s'ha exclòs totalment la cartografia cadas
tral, donat que té unes característiques 
molt peculiars i existeix per a tots els 
municipis; i en tercer lloc, també s'ha 
exclòs la cartografia no elaborada a les 
escales indicades a les taules, encara que 
fossin de valors propers. 

L'anàlisi de les taules permet d'extreure 
una sèrie de conclusions, pel que fa a l'es
tat del recobriment cartogràfic a Cata
lunya. Entre els fenòmens que hom pot 
constatar, cal destacar-ne els següents: 
- Increment de la producció cartogràfi

ca, tant municipal (territorial) com 
urbana, durant els anys 80. 

- Predomini de la base topogràfica a E 
1:5 000 en la cartografia de recobriment 
municipal. 

- Predomini de la cartografia a E 1:1 000 
pel que fa al recobriment urbà. 
A partir de la informació de les taules 

es poden treure moltes més conclusions 
com les anteriors, si bé serien de més 
detall. Però més important que aquest 
aprofundiment és, en el context de l'arti
cle present, comentar alguns aspectes que 
les dades soles no manifesten. 

N otes: 

8. Fitxes dels documents cartogràfics registrats 
amb els 18 volums comarcals publicats fins al 
desembre del 1989 (taula I). 

9. Font: Mapa topogràfic de Catalunya 1:250 000. 
Recull de dades i estadístiques. Barcelona, 
Institut Cartogràfic de Catalunya, 1983. 

10. Font: Dades de població. Padrons municipals 
d'habitants de Catalunya, /986. Recomptes 
provisionals. Barcelona, Consorci d ' Infor
mació i Documentació de Catalunya, 1986. 
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En primer lloc, la menor producció 
cartogràfica del període 1976-1980 
respecte del precedent és només aparent, 
ja que es deu a la diferència en l'amplitud 
de l'interval. De fet, ja a mitjan anys 70 
es produeix un increment considerable 
en la producció cartogràfica. Aquest es 
deu a la proliferació de plans d 'urbanis
me, rera la qual hi ha el Decret núm. 
1346/ 76 del Ministerio de la Vivienda, 
que porta per títol Suelo y Urbanismo. 
Texto refundido de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana (BOE 
núm. 144, de 16 de juny de 1976). És la 
necessitat d'elaborar els plans d 'urbanis
me, tant d'àmbit municipal com parcial, 
allò que empeny la producció cartogràfi
ca a escales grans . 

Un segon aspecte, concretament rela
cionat amb la cartografia urbana, és l'ele
vat percentatge de treballs a E 1:2 000. 
Aquest fet guarda relació amb la prolifera
ció d e les urbanitzacions de segona 
residència durant les darreres dècades. La 
major extensió i menor densitat d 'aquests 
nuclis respecte dels altres ha incidit en la 
utilització d'una escala relativament peti
ta dins la cartografia urbana. Així, tant en 
els projectes d'urbanització o fases 
posteriors, com en plans d'àmbit munici
pal, per al recobriment cartogràfic d'a
questes urbanitzacions s'ha utilitzat més 
l'E 1:2 000 que les superiors, essent escàs 
l'ús de l'E 1:500. 

Un tercer aspecte que cal recordar és 
el fet que les dades de les taules reflectei
xen I' estat del recobriment cartogràfic a 
partir de la informació proporcionada 
pels 18 volums comarcals de l'Inventari 
Cartogràfic de Catalunya publicats fins 
al desembre de 1989. És per això que en 
aquestes taules no hi ha inclòs el reco
briment cartogràfic de sèries prou im
portants com, per exemple, les d'àmbit 
metropolità elaborades per l'antiga Cor
poració Metropolitana de Barcelona, el 
Mapa topogràfic de Catalunya a E 
1:5 000, que realitzava l 'antic Servei 
Cartogràfic de la Diputació Provincial 
de Barcelona, avui dia reprès i actualitzat 
per I 'Institut Cartogràfic de Catalunya, i 
les sèries publicades pel mateix ICC 
com, per exemple, I'Ortofotomapa de 
Catalunya a escales 1:5 000, 1:25 000 i 
1:50 000 SPOT. Tots aquests documents 
cartogràfics recobreixen àmbits geogrà
fics més extensos que els d'una comarca. 
És per aquest motiu que no s'inclouen 
en els volums comarcals, font de les 

Foto 2: Fragment del Mapa topogràfic de Catalunya, E 1:5 OÓO, realitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (exemple de 
cartografia terri torial) (Foto: I CC) 

dades de les taules, sinó que seran part 
del contingut del vo lum 42 (Inventari 
general). 

Conclusió 
Amb l'Inventari Cartogràfic de Cata
lunya es dóna a conèixer I' estat del reco
briment cartogràfic a l'àrea geogràfica en 
qüestió. Donada la gran diversitat de 
documentació existent, el recull de dades 
es dirigí prioritàriament cap a la cartogra
fia més dispersa i variada, és a dir, la 
cartografia de base a nivell municipal i 
urbà, elaborada a gran escala. L'obra 
constitueix per si mateixa una important 
base de dades per al propi ICC. Però 
alhora, amb la seva publicació, esdevé una 
informació difosa i d 'accés fàcil, element 
indispensable per a poder cobrir el buit 
existent en informació cartogràfica. 

D 'aquesta manera, la informació que 
proporciona pot ser utilitzada a diferents 
nivells. En primer lloc per part dels orga-

nismes i entitats que elaboren cartografia 
que, per a planificar la seva producció, 
disposaran així de la informació adequa
da, com per exemple, quin és el material 
existent, quines són les àrees més necessi
tades amb recobriment més deficient, etc. 
En segon lloc hi ha els professionals que, 
provinents de camps molt diversos, ne
cessiten el material cartogràfic per a de
senvolupar les seves tasques . En darrer 
lloc, també cal esmentar els usuaris de 
cartografia amb una finalitat més de caire 
personal o en activitats relacionades amb 
la formació o l'esbarjo. 

L'Inventari Cartogràfic de Catalunya 
requereix, però, una constant tasca de 
revisió i actualització, sobretot en un 
moment en què s'ha produït un incre
ment en la producció cartogràfica, 
paral·lela a la presa de consciència del fet 
que és imprescindible disposar de bases 
cartogràfiques adeq uades, en precisió, 
escala i actualització. Així, ambdues tas-
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Foto 3: Fragment del Plànol del terme municipal de Barcelona, E 1:500, realitzat per l'Ajuntament de Barcelo na (Pla de la 
C iutat) (exemple de cartografia urbana) (Foto: ICC) 
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ques són decisòries per a mantenir la vi
gència de l'Inventari, sense les quals 
l'obra no tindria sentit. 

La revisió i l'actualització de les dades 
corresponen a l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya, en tant que entitat realitzado
ra de l'obra. Però és imprescindible la 
coHaboració exterior, per part de tots els 
usuaris reals i potencials de cartografia, ja 
que tenen a l'abast una gran quantitat i 
diversitat de documentació cartogràfica. 
N ornés d'aquesta manera I' In v entari 
Cartogràfic de Catalunya podrà assolir el 
seu objectiu, que és d'interès públic: 
oferir informació actualitzada de qualse
vol tipus de cartografia existent sobre 
Catalunya. 

Data de recepció de l'original: 01.90 

Enric Camps i Soria 
Llicenciat en Geografia 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
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Foto 1: Representació en perspectiva d 'un model numèric del terreny utilitzant capes de colors (Foto: ICC) 

Foto 2: Perspectiva de la imatge de satèl·lit al voltant dc Mataró (Foto: ICC) 
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ANIMACIÓ D'IMATGES 
DE SATÈL·LIT 

Introducció 
Es presenten les tècniques de processat d'imatges 

utilitzades per tal de generar seqüències de perspectives 
que, de forma combinada, simulin ser captades per un 
avió. 

En primer lloc, descrivim les dades que s'han utilit
zat; a continuació expliquem el software de creació 
d'una perspectiva, donant especial importància als 
paràmetres dels què depèn. Seguidament es presenta la 
generació de vistes prèvies, .que ~juda l'usuari a selec
cionar els esmentats paràmetres. Després es parla de la 
interpolació d'un conjunt de paràmetres, per a finalit
zar amb una descripció dels equips utilitzats i del 
treball futur. 

Aquesta tasca s'està realitzant a l'Institut Carto
gràfic de Catalunya i des del punt de vista de la lògica 
es pot considerar gairebé completa, encara que no des 
del punt de vista d'optimització i operació. 

Dades 
Es disposa d'informació tridimensional, que repre

senta la superfície d'una determinada zona de la Terra, 
emmagatzemada en dos bancs de dades separats. 

El primer és la informació plana de caràcter 
radiomètric, és a dir, que ofereix el color i la textura de 
la superfície. És una imatge digital, procedent d'un 
satèl.lit d'observació de la Terra (LANDSAT, SPOT, 
NOAA), o d'una imatge presa des d'un avió, ja sigui 
digitalitzada a partir d'una fotografia, ja sigui captada 
directament per un escànner a bord. En general, es 
disposa de diverses bandes espectrals captades simultà
niament, cadascuna de les quals correspon a la visió de 
l'escena dins d'una regió de longituds d'ona. Donat que 
els valors d'intensitat de cada punt i cada banda estan 
compresos entre 0-255, la combinació de tres d'aquestes 
bandes permet obtenir una ampla gamma de colors. 

El segon és un model numèric del terreny (MNT), 
que conté les altituds per a cada nus d'una xarxa regu
lar disposada sobre una àrea geogràfica. Pot tenir el seu 
origen bé en la digitalització de les corbes de nivell 
d'un mapa topogràfic i la seva posterior densificació i 
pas a xarxa, bé en la restitució estereoscòpica (de 
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manera analògica o digital) a partir de fotografies aèries 
o imatges de satèl-lit. Les alçades s'emmagatzemen com 
a valors reals. 

Abans de procedir a l'obtenció de perspectives, es 
realitza un cert pretractament sobre les dades. Pel que 
fa a la imatge, se li aplica un filtre laplacià per remarcar 
els contorns, seguit d'un realçat del contrast. El MNT 
és filtrat per tal d'eliminar els pics o valls puntuals. 
Tant la imatge com el MNT s'han de correspondre amb 
la mateixa projecció geogràfica. 

Generació de perspectives 
Paràmetres 

Considerarem que la superfície està en un sistema 
de coordenades tridimensional (X,Y,Z ), que anomena
rem espai objecte, on el centre de projecció tindrà 
coordenades objecte (Xo,Yo,Zo). A la vegada, defini
rem un sistema de coordenades local (U,V,W), que 
anomenarem espai imatge, de tal manera que el pla de 
projecció sigui paral.lel al pla U,V a una distància focal 
f, i el centre de projecció correspongui al centre de 
coordenades (0,0,0). (Figura 1). 

Foto 3: Visualització del model d 'elevacions del terreny al voltant del Llobregat. Les parts 
més clares són les més elevades (Foto: / CC) 



64 cartografia 

R.C.G. n" 1 I • març 1990 • volum IV 



cartografia 65 

R.C.G. n" li • març 1990 • volum IV 



66 cartografia 

Foto 5: Presentació a pantalla 
del programa de ge
neració de vistes prè
vies (Foto: ICC) 

L'orientació de la càmera depèn de tres angles 
(w,f,k), que permeten construir la matriu R de rotació 
de l'espai imatge respecte de l'espai objecte i/o a Í'inre
vés. Definirem també que la perspectiva serà la formada 
per aquells punts sobre el pla de projecció inclosos en 
un quadrat de dimensions lxl centrat al punt (0,0,-f). 

Figura 1 

v 

pla de · 
projecció 

.-¡;;;;¡ 
. J-é. ·. 

Els paràmetres que establirà l'usuari per obtenir 
una perspectiva són: 

Xo,Yo,Zo: Centre de projecció. 
f: Longitud focal o distància del centre de projec-

ció al pla. 
w,f,k: Angles de rotació. 
Resolució de la perspectiva resultant. 
Factor d'exageració vertical per tal d'accentuar el 

relleu. 
El sistema també permet seleccionar una subesce

na de la perspectiva. Això possibilita la creació de pers
pectives de gran grandària, per exemple 3 000 x 3 000 
píxels, que no podrien ésser generades en una única 
execució del programa per manca d'espai de memòria . 

Projecció 
Les equacions de col-linealitat, que escrivim a conti

nuació, relacionen els dos sistemes de coordenades de la 
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següent manera: 

U=_ f rll(X0 -X) + r12(Y0 -Y) + r13 (20 -Z) 

r31(Xo-X) + r3z(Yo-Y) + r33 (Zo-Z) 

on rij són els elements de la matriu de rotació R 

La perspectiva es pot obtenir de dues maneres 
diferents: projectant cada punt (X,Y,Z) sobre el pla de 
projecció, o obtenint el punt associat de la superfície 
per a cada punt (U,V) d'aquest pla (ray tracing). 

Cada mètode ofereix una sèrie d'avantatges i d'in
convenients. Pel que fa al primer, la dificultat resideix 
en el tractament de les parts ocultes, la integraCió de 
tots aquells punts que queden projectats sobre el 
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Foto 6: Mapa en fals color de 
Cata lun ya a esca la 
I :250 000, fet ~ partir 
d 'imatges de l sensor 
TM insraJ.Iat al satèl· lit 
LANDSAT-5 

(Foto: ICC) 

mateix pixe! (pii:ture element) de la imatge ·de sortida i 
la creació de forats negres en aquesta. Com a contra
partida, es pot tractar la imatge d'entrada (usualment 
molt gran) i el MNT de forma seqüencial, per la qual 
cosa no cal tenir-los en la memòria principal. 

En el nostre cas vàrem decidir d'emprar el segon 
mètode. S'utilitza un algorisme iteratiu per a calcular la 
intersecció de la recta de projecció associada a un 
element (U,V) amb la superficie. En iJ.quest cas desapa
reix el problema de l'eliminació de les parts ocultes. En 
canvi, es presenta un problema addicional (especial
ment important si orie.ntem el pla de projecció de 
manera que observi l'horitzó), perquè dos pixels veïns 
intersecten la superfície en posicions molt distanciades 
entre si. Això és grèu pel que fa a les seqüències anima
des, ja que provoca una gran oscil.lació de la imatge, 
tant més visible com més propers a l'horitzó estiguin 
els pixels de les perspectives. 
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Foto 7: Exemple d'un frame concret dins una seqüència d'animació, corresponem a la ciutat de'Barcelona (Foto: I CC) 

Addicionalment es presenta un problema d'ocupa
ció de memòria, ja que, per treballar de forma eficient, 
cal que hi resideixi, com a mínim, el MNT. 

Vistes prèvies 
Es construí un programa amb la finalitat de reduir el 

nombre d'iteracions necessàries a l'hora d'aconseguir 
una perspectiva concreta. Donat que els paràmetres estan 
molt relacionats, calia una eina que permetés agilitar 
l'obtenció dels paràmetres associats a una vista desitjada. 

Inicialment mostra a la pantalla del processador 
d'imatges la imatge digital, i a continuació permet que 
l'usuari entri valors concrets per a cadascun dels parà
metres. Es fa la hipòtesi que la projecció inversa de la 
meitat inferior de la perspectiva sempre cau dins la 
imatge d'entrada. D'aquesta manera, quan l'usuari alte
ra qualsevol paràmetre, automàticament es dibuixa 
sobre la imatge d'entrada el trapezi format pels punts 
de projecció associats als vèrtexs d 'aques ta meitat, 
sempre que caigui completament dins la imatge. Al 
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Foto 8: Exemple de perspectiva digital realitzada utilitzant imatge de satèl ·lit i una imatge 
classi fi cada, derivada de l'anterior (Foto: / CC) 

mateix temps es dibuixa una secció amb el centre de 
projecció i l'angle de visió vertical. En tot moment es 
coneixen els valors actuals de tots els paràmetres. 

Interpolació 
Per a generar una seqüència cal obtenir els paràme

tres de projecció per a totes les perspectives que hi 
intervindran. Per això es creen un seguit de perspecti
ves intermèdies i s'associa a cadascuna una variable 
addicional de temps (en segons). Es defineix el nombre 
de perspectives per segon d'animació que es desitgen i, 
per interpolació, es crea un fitxer amb els paràmetres 
de totes les perspectives de la seqüència seleccionada. 
Aquest fitxer és utilitzat directament pel programa de 
generació de perspectives, que crea a la vegada un 
fitxer imatge per a cadascuna d'elles. 
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Així, per exemple, a partir de la interpolació dels 
paràmetres (Xo,Yo,Zo) s'estableix la trajectòria de vol; 
els angles d'orientació permeten simular girs durant el 
vol; i l'efecte de zoom es crea fàcilment interpolant el 
paràmetre de longitud focal. 

Equips i realització 
Per a la generació de sequencies animades, 

l'Institut Cartogràfic de Catalunya disposa actualment 
d'un VAX-750, d'un processador d'imatges IVAS-125 
de 1 024 x 1 024 píxels de resolució i d'un array proces

sar CSPI. 
L'aplicació ha estat desenvolupada en FORTRAN. 

La generació d'una perspectiva costa, per terme mitjà, 
d'uns cinc minuts de presència, sense càrrega addicio
nal en el sistema. 

A causa de problemes de sincronisme, no ha estat 
possible de registrar directament el senyal vídeo que 
proporciona el processador d'imatges. Per aquest 
motiu s'ha escollit d'emmagatzemar les perspectives en 
banda magnètica, per tal de ser processades posterior
ment per una empresa d'animació la missió de la qual 
ha estat passar de cinta magnètica a cinta de vídeo. 

S'han elaborat dos vols simulats sobre el litoral 
català a partir del mosaic digital 1:250 000 TM i el 
MET de la Defence Mapping Agency. EI primer, d'un 
minut de durada, és un vol a gran altura i velocitat, 
mentre que el segon, de tres minuts de durada, repro
dueix un vol a menys altura i velocitat, cosa que 
permet una millor observació del territori. 

D ata de recepció de l'original: 01.90 

Vicenç Palà 
Llicenciat en f nformàtica 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
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INSTITUT. CARTOGRÀFIC DE CAT AL UNY A 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

Teledetecció 
les imatges 
emeses des 

de satèHit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d 'imatges 
digitals en color 

que permet 
d 'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

Fotogrametria 
assistida 
la restitució 
fotogramètrica és 
mecanitzada de 
manera integral ; 
inicia així 
la mecanització 
de la delineació. 

El laboratori fotogràfic, compost de les més modernes 
processadores i cambres de precisió, permet 
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Pol ítica Territorial 

i Obres Públ iques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes, 209-211 - Telèfon (93) 218 87 58 
Tèlex 98471 ICCB E - 08006 Barcelona 

Edició digital 
l 'edició digital s 'efectua a través del sistema 
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i 
la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar 
i controlar els vols fotogramètrics, etc. 

Centre de càlcul 
El Centre de càlcul , proveït de dos ordinadors (un 
IBM-4381/2 (D.P.T.O.P.) i un VAX-11/780) i d 'un sistema 
de procés d ' imatge, constitueix la infrastructura que 
permet el tractament de totes les dades necessàries per a 
l'elaboració de la cartografia. 

• Mapes topogràfics 
• Mapes temàtics 
• Mapes de carreteres 
• Mapes i guies 

turístiques 

• Mapes i guies 
excursionistes 

• Plans de ciutats 
• Ortofotomapes 
• Fotografia aèria 
• Llibres de contingut 

geocartogràfic 

; Atlas 
• Publicacions de la 

Generalitat 
• Diverses publicacions 

oficials de l'estat 



INFORMACIONS 

LA FRONTERA EN GEOGRAFIA 
POLÍTICA 

Els dies 1, 2 i 3 de desembre de 1989 se 
celebrà a Barcelona una reunió interna
cional amb el nom Meeting at Eastern 
Pyrenees: frontier in political Geography. 
Theoretical and methodological frame
work for future planning perspectives, 
organitzada per la Societat Antropo
geogràfica de Barcelona, el Departament 
de Geografia Humana de la Universitat 
de Barcelona i Egea (Geography Students 
and Young Geographers European 
Organization). Aquesta reunió s'inscriu 
dintre del renovat interès de la Geografia 
pels temes de geopolítica i dins del 
projecte de desaparició de les fronteres 
polítiques internes del Mercat Comú el 
primer de gener del 1993. 

La primera jornada, i per la manca d'as
sistència d'alguns ponents estrangers 
(Andrezj Dembicz, de Polònia, i Michael 
Gramm, de la RFA) va reduir-se a una 
presentació matinal ·sobre Les fronteres 
històriques i espai organitzat: alguns 
aspectes metodològics, per part de Joào 
Carlos Garcia, de la Universitat de Porto, 
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i Els sistemes urbans i els espais fronte
rers. El cas espanyol davant l ' actual 
procés d'integració europea, a càrrec de 
Lorenzo López Triga!, de la Universitat 
de Lleó. 

La segona jornada es dedicà en sessió 
matinal a la presentació institucional 
sobre Els límits municipals: definició i 
problemàtica a Catalunya, a càrrec de 
Jaume Massó, de l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya, i, Integració comunitària i 
regions de frontera, per Margarita 
Ortega, de I 'Insti tu to del Territorio y 
Urbanismo (MOPU). El debat fou ric i 
interessant en ambdós casos. La sessió de 
tarda es basà en la presentació i discussió 
de les ponències dels senyors Lluís 
Mallart, de la Societat Antropogeogràfica, 
sobre Els vincles connectius entre local i 
internacional: els microstats com exem
ple, i Juan Luis Suarez de Vivero, de la 
Universitat de Sevilla, sobre Fronteres 
marítimes i ordenació del litoral. El debat 
fou també ampli i interessant. 

La tercera jornada, finalment, fou ínte
grament dedicada a una excursió científi
ca per la frontera hispano-francesa a la 
Cerdanya, amb incidència especial en el 
cas de Llívia. 

Nota de redacció 

SIMPOSI SOBRE INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ GEOGRÀFICA 
DELS ESTATS EUROPEUS 

Entre els dies 12 i 15 de setembre passat 
se celebrà a Utrecht (Països Baixos) un 
simposi sobre Informació i Documen
tació geogràfica sobre els estats europeus, 
organitzat per l'IDG holandès i amb el 
suport de la comissió per a la cooperació 
cultural del Consell d'Europa. Hi partici
paren geògrafs i cartògrafs de diversos 
països, que contribuïren així a la celebra
ció dels vint-i-cinc anys de funcionament 
de l'IDG, així com representants oficials 
de quasi tots els estats membres del 
Consell d'Europa i, com observadors, 
representants de Txecoslovàquia, Hon
gria, Polònia i Japó; igualment hi assisti
ren alguns representants d'associacions 
d'ensenyants de Geografia a escala euro
pea o estatal i de la comissió d'educació 
de la Unió Geogràfica Internacional. 
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Durant tres dies fou debatut el tema 
general de la millora del coneixement 
mutu de la Geografia dels països euro
peus, amb l'anàlisi de la informació dels 
llibres de text i dels atles escolars, en 
aqlJeSt sentit, a partir de les presentacions 
dels senyors: G.A. Hoekveld, de l'IDG i 
de la Facultat de Geografia d'Utrecht 
(Països Baixos); Hartwig Haubrich, de 
Freiburg (RFA); J.A. van der Schee, 
d'Amsterdam (Països Baixos); L. van 
Beckum, d 'Utrecht (Països Baixos); O. 
Billman, de Copenhaguen (Dinamarca); 
Peter Bratt, de la BBC (Gran Bretanya); 
C. Carreras, de Barcelona (Espanya); 
Hugo Heim, de Basilea (Suïssa); A.T. van 
Holten, de Groningen (Països Baixos); i 
Jan-Pierre Vandenbosch, de Brussel·les 
(Bèlgica). 

Els debats foren oberts pel ministre 
d'educació dels Països Baixos, i acabaren 
amb una discussió que permeté d'aprovar 
un comunicat final a presentar a la reunió 
de ministres d'Educació i Cultura del 
Consell d'Europa defensant el paper de la 
Geografia en la millora del coneixement 
entre els pobles i aconsellant la necessitat 
de constituir una xarxa de centres d'infor
mació geogràfica a disposició, sobretot, 
dels països estrangers, per tal d'institucio
nalitzar aquest coneixement. La darrera 
jornada fou dedicada a una excursió cien
tífica per l'·Euregió, en especial a les mines 
de lignit a cel obert de la RFA, a la regió 
de Aachen, i a la ciutat holandesa de 
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Maastricht; hom pogué estudiar simili
tuds i diferències entre regions veïnes 
separades per fronteres polítiques. 

El debat entre professionals de l'ense
nyament de la Geografia de països dife
rents es mostrà especialment fructífer, 
malgrat les diferències en l'estructura i 
organització de l'ensenyament d'uns 
països a d'altres. La iniciativa europea ve 
així a sumar-se a d'altres iniciatives, com 
la de l'International Geographical 
Magazine als Estats Units, en defensa del 
paper de l'ensenyament de la Geografia 
en la formació del ciutadans; en el cas 
europeu encara va plantejar-se, ja ben 
obertament, la necessitat de definir nova
ment la nostra casa comuna i les seves 
noves fronteres, davant dels grans canvis 
dels darrers temps a l'Europa Oriental. 

Nota de redacció 

III REUNIO CIENTíFICA 
DEL GRUP DE TREBALL EN 
TELEDETECCIÓ 

Els dies 17, 18 i 19 d'octubre de l'any 
1989 va tenir lloc a Madrid la tercera 
reunió científica del Grup de Treball en 
Teledetecció . Aquesta edició superà en 
nombre, tant d'inscripció (120 inscrits) 
com de participació (49 ponències), les 
anteriors reunions celebrades a Barcelona 
i a València. El nivell fou irregular i es 
comentaren noves estructures per a les 
futures reunions per tal de fer compati
bles les aportacions innovadores que 
presentaren els nous participants , els 
quals, normalment, reprodueixen meto
dologies ja conegudes. D'altra banda, la 
diversificació temàtica ha fet plantejar la 
necessitat de sessions paraJ.leles. 

Les jornades foren organitzades per 
l' Instituto Tecnológico Geominero de 
España, l'Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial i l'Instituto de Edafología y 
Biología Vegetal (CSIC). Se celebraren sis 
sessions temàtiques i tres conferències 
invitades. 

Les sessions temàtiques es dividiren en 
conferències i pòsters. L'ordre fou: 
- Cartografía Tematica y Uso del Sue/o 
- Agricultura y Vegetación 
- Tratamiento Digital de lmagenes 
- Geología e lnvestigación Minera 
- Metodología e lnstrumentación 

- Oceanografía y Metereología 
Les conferències invitades foren les 

següents: 
- Remate Sensing Applications in Tec

tonies a nd Mineral Exploration, a 
càrrec del professor D. J. Sanderson 
del Departament de Geologia de la 
Universitat de Southampton, Gran 
Bretanya. 

- Progress in Deteimination of Rock and 
Soil Composition, a càrrec del doctor 
L.C. Rowan de l'U .S. Geological 
Survey. Reston, Virginia, EUA. 

- Características y Aplicaciones del 
Satélite ERS-1 , a càrrec de la doctora 
Eva Oriol de l'Agència Espacial 
Europea. ESRIN. Frascati, Itàlia. 
Durant el congrés se celebrà la primera 

assemblea general de l' Asociación 
Española de Teledetección, en la qual es 
procedí a escollir la Junta Directiva de 
l'AET. L'informe de la Junta Gestora que 
ha conduit a la legalització dels estatuts i 
de les primeres activitats de la AET. 

La presència de quatre firmes comercials 
relacionades amb la teledetecció semblà 
confirmar un major interès econòmic a 
cada reunió. AURENSA, com a distribuï
dor de dades SPOT, INFOCARTO, que 
comercialitza el software de tractament 
d'imatge ERDAS sobre PC, AMBIMED, 
que mostrà el paquet de tractament 
d'imatges DECISION IMAGE sobre PC, 
i MICROM, que presentà dues configura
cions del seu software JARS. El Grupo de 
Trabajo en Teledetección (GTI) ha canviat 
de nom i passa a dir-se: Asociación 
Española para la Teledetección. Compta 
aproximadament amb 70 persones asso
ciades de manera individual i 8 socis 
corporatius .. La tarifa dels propers dos 
anys serà de 30 000 pres. per als socis cor
poratius, mentre que per als socis numera
ris serà de 3 000 ptes. 

S'ha començat a fomentar la creació de 
grups de treball dins de l'Associació. 
Aquests són, de moment, els grups 
proposats: 

Comitè d'usuaris de la Teledetecció. 
Lidera el grup Federico Gonzalez Alon
so (!NIA). 

Grup temàtic per a les Aplicacions 
Cartogràfiques de la Teledetecció. Sota la 
proposta de n'Antonio Arozarena (IGN). 

Grup temàtic per a les Aplicacions 
d'Agricultura i Vegetació. Proposta d'en 
Federico Gonzalez Alonso (INIA). 

Els resultats de la reunió foren positius 
pel que fa al creixent interès que la telede-

recció desperta en les diferents adminis
tracions públiques. Fruit d'aquest interès, 
les empreses privades comencen els seus 
primers passos seriosos, de manera que 
s'articula una trama comercial que facilita 
l'accés a aquestes tècniques que fa uns 
anys eren avançades i que comencen a ser 
imprescindibles. 

Les reunions futures se celebraran cada 
dos anys. La propera serà a Sevilla i la 
següent a les illes Canàries. 

L' adreça de l'Asociación Española de 
Teledetección és : 
Secretari : Sr. Rufino BARCO 
Paseo del Pintor Rosales, 34 
28008 Madrid. 

Nota de redacció 

I COL· LOQUI INTERNACIONAL 
DE CONSTRUCCIÓ DE PEDRA 
EN SEC 

La tècnica de construcció de pedra en 
sec, tant en forma de feixes i marges com 
d'habitacles i obres menors, és d'una gran 
riquesa a tots els països de clima àrid. 

Per tal de poder conèixer millor aques
ta realitat constructiva, paisatgística, agrí
cola i humana l'Arxiu Històric de l'En
ginyeria Civil de Catalunya ha pres la 
iniciativa d'organitzar aquest col·loqui. 
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S'han fixat els dies 6, 7 i 8 de juliol de 
1990 com a dates per a celebrar el 
col·loqui. La seu serà els locals de l'Es
cola Tècnica Superior d'Engin ye rs de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona 
(ETSECCPB). 

Els estudiosos de les diferents branques 
interessats a participar-hi poden adreçar
se a l'ETSECCPB, carrer de Jordi Girona 
Salgado, núm. 31, 08034 Barcelona. 

Universitat Politècn ica de Catalunya 
Departament d' Infrastructura del 

Transport i Territori 

LA CRÓNICA DE LEÓN 

A través del nostre col·lega, doctor 
Lorenzo López Triga!, catedràtic de 
Geografia Humana de la Universitat de 
Lleó, han arribat a la redacció de la revis
ta els dos primers exemplars d'una publi
cació periòdica titulada La crónica de 
León, publicada per l'editorial Medi
temíneo, de Madrid. El primer d'aquests 
números és dedicat a pobles i paisatges de 
la província de Lleó, mentre que el segon 
tracta de la Geografia física y humana de 
la província. 

Es tracta de dos esplèndids exemplars a 
tot color, on les fotografies, en general 
bellíssimes, representen més del 50% del 
conjunt. Els textos són de divulgació, 
però de qualitat ben acurada i d'actualitat. 
La nostra revista, que també des del 
primer dia ha maldat per equilibrar la 
correcció de la informació amb la qualitat 
de la presentació, no pot sinó alegrar-se 
de l'aparició d'iniciatives com aquesta. La 
Geografia necessita sortir del clos on ha 
estat tancada durant tant de temps i 
comunicar els seus avenços i les seves 
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inquietuds al màxim nombre possible de 
ciutadans. En aquest sentit, doncs, no 
resta sinó deixar constància de l'aparició 
d'aquesta publicació i desitjar-li una vida 
ben llarga i ben plena. 

Nota de redacció 

L'APOSTA INTERNACIONAL. LA 
INTERNACIONALITZACIÓ DE 
LES CIUTATS 

Amb aquesta temàtica general fou cele
brada a Lió (França), els passats dies 6, 7 i 
8 de desembre de 1989, una trobada 
internacional d'experts, polítics i empre
saris d'Europa i Amèrica. Aquesta troba
da fou inclosa dins del conjunt d'actes 
que amb la denominació entretiens 
jacques Cartier se celebren periòdica
ment a Lió entre francesos i canadencs. 
En aquest cas s'aprofitava per fer la 
presentació de la xarxa NICE (New 
International City Era) americana a 
Europa i per a iniciar la constitució d'una 
xarxa NICE a Europa. 

Els dos primers dies, uns cinquanta 
experts es reuniren en quatre sessions de 
treball, a porta tancada, als locals de 
Ciències Humanes del CNRS de Lió. A 
la primera sessió, Panayotis Soldatos, 

IDEA · DISSENY · GRÀFIQUES 

Estudi de Disseny I Creació · Estudi Fotogràfic · Fotocomposició · Fotomecànica · Offset · Tipografia· · Serigrafia · Enquadernació · Manipulats 
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professo r de Ciències Polítiques de la 
Universitat de Montreal, va presentar un 
programa estratègic per al desenvolupa
ment internacional de les ciutats, a partir 
de les experiències d'Amèrica del Nord. 
Seguidament, els senyors Marc Bonne
ville, Alain Bonnafous i Jacques Bonnet, 
de Lió, varen presentar l'estat actual i els 
problemes metodològics del desenvolu
pament de les enquestes a les ciutats 
europees, per tal de constituir una prime
ra base de dades. La segona sessió fou 
dedicada a l'estudi de diversos exemples: 
Marco Demari mostrà e l cas de Torí 
(Itàlia ), Maria Palese els serveis a les 
ciutats canadenques, Jea n-Paul Valia la 
incidència de la indústria multinacional 
en les ciutats, Pierre-Paul Proux presentà 
un intent teòric d'integració del desenvo
lupament de les ciutats internacionals i 
Earl Fry analitzà les funcions econòmi
ques de les ci utats internacionals nord
americanes. La tercera sessió se centrà en 
el debat sobre les noves élites socials 
urbanes, actors del desenvolupament de 
les ciutats internacionals, amb comunica
cions de Marie-Andrée Buisson, de Lió, 
Nicole Roussier, de Grenoble, Sy lvie 
Nadon, de Montreal i Alain Tarrius, de 

Salon de Provença. Finalment, la darrera 
sessió fou dedicada al tema de la imatge 
d'internacionalitat de les ciutats, amb 
polèmiques presentacions de Michel 
Foucher, de Lió, de Guy Jalabert, de 
Tolosa i de Pi erre-Yves Tesse, també de 
Lió. En totes les sessions hi hagué força 
debat i s'acabà amb una reunió del grup 
NICE europeu per tal de planificar les 
accions futures, entre les quals es decidí 
d'ampliar la xarxa de ciutats, sobretot cap 
al sud, i de constituir una base de dades 
qualitativa que podria sumar-se a la ja 
existent a Barcelona en connexió a 
l'Urban Survey. 

El tercer dia tingué lloc la sessió públi
ca als locals de la cambra de comerç 
lionesa amb la participació d'alguns dels 
experts que havien presentat comunica
cions a les sessions anteriors i que consti
tuïren una presentació formal de la xarxa 
NICE a Europa i a Amèrica. Igualment 
hi participaren representants de l'admi
nistració d'algunes ciutats, especialment 
Barcelona, Lieja, Torí i Montreal, que 
presentaren les seves experiències concre
tes, així com de la DATAR francesa. 
L'alcalde de Lió clogué els actes oficials 
que, més que res, mostraren l'interès de la 

ciutat de Lió d'esdevenir una ciutat reco
neguda a nivell internacional. 

De tota manera, el desenvolupament de 
la xarxa NICE, paral·lelament a d'altres 
xarxes del mateix est il que existeixen 
entre ciutats a nivell europeu o mundial, 
té un gran interès, tant a nivell d'anàlisi 
com d'estratègies concretes per a ciutats 
concretes. 

Nota de redacció 

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE 
HISTÒRIA DE LA CARTOGRAFIA. 
ter. CURS: INTRODUCCIÓ 
GENERAL A LA HISTÒRIA 
DE LA CARTOGRAFIA 

La Secció de la Cartoteca de Catalunya 
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya 
juntament amb el Departament de 
Geografia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona ha organitzat un cicle de 
conferències sobre la història de la carto
grafia. Aquest cicle té un doble aspecte de 
projecció: una visió de les escoles 
cartogràfiques més imp ortants, i un 
coneixement dels fons de les grans carto
teques així com la seva organització i 
funcionament. 

El cicle consta de sis seminaris que 
tindran periodicitat anual. Cada un d'ells 
es referirà a un territori concret i se'n 
tractaran dos aspectes: la història de la 
cartografia i els objectius dels seus centres 
cartotecaris. Hi haurà una conferència 
sobre repertoris cartogràfics que es repe
tirà cada any. Els seminaris previstos són 
els següents: 
- Curs 1989-1990: Introducció general a 

la història de la cartografia. 
- Curs 1990-1991: La cartografia de la 

Península Ibèrica i la seva extensió al 
continent americà. 

- Curs 1991 -1992: La cartografia italiana. 
- Curs 1992-1993: La cartografia dels 

Països Baixos. 
- Curs 1993-1994: La cartografia francesa. 
- Curs 1994-1995: La cartografia anglo-

saxona. 
El primer curs corresponent al tema 

Introducció genera l a la història de la 
cartografia es va celebrar els proppassats 
dies 30, 31 de gener i 1 de febrer de 1990 
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Història de la cartografia 

lnstJurnertsd'e&ludl: lonlsibibliografia 
Centres de rvcerca: les canoleques 

Història de la cartografia 

General1tat de Catalunya 
Departament de PolitiCa Territona! 

i Obres PUbliques 
Institut c.rtogriflc de Catalunya 

UniY~~~~~~~Iona 
PmQr.ma de ten:er c:ide de Geognlfia humana 

amb una durada total de deu hores i es 
tractaren els temes següents: 
lntroduction to the history of cartogra
phy, per E.M.J. Campbell, professora 
emèrita de Geografia de la Universitat de 
Londres i editor de la revista Imago 
Mundi. 
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Les collections de cartes. Leur passé et leur 
avenir, per Monique Pelletier, directora 
del Departement des Cartes et Plans de la 
Biblioteca Nacional de París. 
Les obres de referència i la investigació. 
El cas concret de la cartografia, per Mont
serrat Galera, cap de Secció de la 
Cartoteca de Catalunya de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

El resultat d'aquest primer curs fou 
totalment satisfactori. L'interès del tema 
aplegà un públic consistent en alumnes 
que estan fent el seu curs de doctorat i 
també en persones coneixedores i interes
sades en el tema i que ompliren la totali
tat de les places d'inscripció previstes per 
al personal no-doctorant. 

La publicació d'aquests textos dins de la 
col·lecció Monografies que publica 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya conso
lidarà la perdurabilitat d'aquesta informa
ció i en deixarà constància per al futur. 

Montserrat Galera i Monegal 
Cap de Secció de la Cartoteca de Catalunya 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
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MESTRATGE EN TO PON ÍMIA 
Programa interdisciplinari de post-grau 
1990-1991 

El dia 23 de febrer d'enguany s'inau
gurà un Curs de Mestratge en Toponímia 
organitzat pel Departament de Geografia 
de la Universitat de València. Aquest curs 
de post-grau està patrocinat per la 
Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciència de la Generalitat Valenciana i es 
desenvoluparà durant els anys 1990 i 
1991. A l'acte d'inauguració hi assistiren 
representants dels organismes patrocina
dors i organitzadors i s'hi presentaren 
dues lliçons magistrals: la primera fou 
pronunciada pel senyor Dieter Kremer, 
professor de la Universitat de Trier, i 
tractà sobre Aspectes de l'estudi de la 
toponímia romànica; la segona, amb el 
títol Substrat i romanització reflectits a la 
toponímia, va ser pronunciada pel senyor 
Antoni M. Badia i ./ylargarit, catedràtic de 
Filologia catalana de la U ni versi tat de 
Barcelona. 

El curs tindrà lloc els divendres i 
dissabtes des del 23 de febrer fins al 19 de 

APLICACIONS 
FOTOGRAMÈTRIQUES S.A. 

Cartografia digital 

Carrer Comtes de Bell-lloch, 133, entl. 2' . 
08014 Barcelona 
Telèfon: (93) 419 01 59 
Fax: (93) 237 90 25 
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maig de 1990 i durant 3-4 mesos de prin
cipis de l'any 1991. S'adreça a llicenciats 
en Geografia, Història, Filologia, arqui
tectes i enginyers, amb la finalitat de 
preparar a professionals per a "informar, 
investigar, depurar i -en el seu cas- decidir 
sobre temes de toponomàstica quan ho 
sol·liciten els òrgans de l'administració, els 
mitjans de comunicació, els escriptors o 
els ciutadans corrents". Constarà d'unes 
lliçons teòriques i d'unes classes pràcti
ques; a més, els alumnes hauran de realit
zar dos treballs de recerca (un individual i 
un altre . formant parelles interdisciplinà
ries) orientats per un tutor. Com a profes
sorat hi intervindran experts en toponímia 
procedents dels camps de la geografia, la 
cartografia, la filologia i la història. 

El programa del curs es divideix en sis 
blocs; els tres primers es duran a terme 
durant aquest any i els tres restants es 
reserven per a l'any 1991: 

I. Fonts i mètodes 
Il. Reculls i normalització 
III. Toponímia temàtica 
IV. Estrats toponímics 
V. Conflictes 
VI. Estructura lingüística 

En el primer bloc es tractaran els temes 
següents: Enquestes, catalogació i indexa
ció. El suport informàtic. Les fonts histò
riques i documentals. Els Repartiments. 
Les grans Cròniques. Documentació 
arxivística medieval, moderna i actual. La 
cartografia i la literatura com a fonts. 

El segon bloc s'estructurarà en els 
temes: Aspectes legals i científics de la 

normalització en toponímia. Els reculls 
de toponímia rural i urbana a les terres de 
parla catalana. 
·El tercer bloc es dedicarà a: Aspectes 
físics de la toponímia (hidronímia, oroní
mia, fitonímia, litoral i illes) . Aspectes 
humans i culturals de la toponímia 
(arqueologia, propietat i parcel·lació, 
camins, agricultura i regadiu, ramaderia i 
caça, etc). 
El quart bloc constarà dels temes 
següents: Estrats pre-romà i llatí. L'apor
tació semítica: àrabs i jueus. El "mossà
rab". L'estrat català i les adherències 
d'altres llengües modernes . Els castella
nismes i la neotoponímia. 
En el cinquè bloc es tractaran els temes: 
Qüestions de transcripció de l'article 
(inclòs el "salat"), deformacions "incul
tes"; majúscules i minúscules, separació, 
... Qüestions de tria o substitució: 
exotopònims, antropònims, falses etimo
logies. "Mossarabismes" i barbarismes. 
Finalment, el sisè bloc s'estructurarà de la 
següent manera: Característiques lingüís
tiques de la toponímia. La sufixació. Les 
estructures sintàctiques. La diacronia en 
toponímia. Les categories toponímiques i 
la dialectologia. 
Per a tenir més informació sobre aquest 
curs cal adreçar-se al Departament de 
Geografia de la Universitat de València 
(telèfon 96/ 386 42 30, ext. 1136; apartat 
de correus 22 060. 46080 - València). 

Nota de redacció 

CALENDARI PER AL 1990: 
ILLES DE LA 
MEDITERRÀNIA 

Un any més l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya publica el ja tradicional calen
dari il·lustrat amb imatges de cartografia 
antiga. Aquest any presenta una selecció 
de mapes de diverses illes de la mar 
Mediterrània que, des del punt de vista de 
la confecció del mapa, cobreix les tècni
ques aplicades des de l'època renaixentista 
fins a l'actualitat. L'o rdre seguit per a 
il·lustrar el calendari parteix de les illes de 
la conca occidental cap a la conca oriental. 

Només la primera làmina té caire 
globalitzador, la resta presenta petits 
grups d'illes o bé una en detall. 

• ~ 
La coberta del calendari és una imatge 

global de la conca i illes mediterrànies del 
segle xvm; el seu autor és J.N. Bellin. La 
làmina del mes de gener reprodueix un 
mapa de les illes Medes i el port de 
l'Estartit, publicat per I'Instituto 
Hidrogrifico de la Marina l'any 1962. El 
mes de febrer s'il-lustra amb una imatge 
del segle xvu de les illes Balears i la· costa 
est de la península; l'autor és J. Janssonius. 
El mes de març mostra el mapa dels aixe
caments i sondes en metres, realitzats el 
1961 per la Comisión Hidrografica, 
publicat per I'Instituto Hidrografico de la 
Marina, de l'arxipèlag dels Columbrets. 
La làmina del mes d'abril presel)ta una 
imatge general de les illes Balears, una en 
detall del port i de la ciutat de Maó i una 
altra de la part oest de la conca mediterrà
nia; es tracta d'un treball de J.N. Bellin 
realitzat al segle XVIII. El mes de maig 
ofereix una imatge de satèl-lit de Menorca 
a escala 1:100 000, publicada I' any 1988 
per l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
Al mes de juriy es presenta un mapa de 
Còrsega i un altre de Sardenya del segle 
XVI; ambdós són de G. Mercator. A la 
làmina del mes de juliol apareix una imat
ge de l'illa italiana d'Ischia, l'autor de la 
qual és V.M. Coronelli i la realitzà al segle 
XVII. Al mes d'agost hi ha una làmina que 
presenta, a la mar Tirrena, les illes de 
Sicília i Malta; l'autor és W. Barentsz i 
data del segle XVI. La làmina del mes de 
setembre mostra una imatge de les illes de 
Malta i Gozzo, una altra del Gran Port i 
dos gravats de detall de l'illa de Malta; 
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FE D 'ERRATES 

En el número lO de la Revista Catalana de Geografia hem observat, 
a part d'alguns errors tipogràfics que no impedeixen la lectura 
correcta dels articles, alguns errors que sí que poden dificultar-la. 
Són els següents: 

- Pàgina 18, primera columna, línia 23. Diu:" ... d'obtenir permisos 
per a nous projectes, Qo ES 1981, pàg.l 98) ha suggerit que ... "; 
hauria de dir: " ... d 'obtenir permisos per a nous projectes, ]ones 
Qo ES 1981, pàg. 198) ha suggerit que ... ". 

- Pàgina 23, tercera columna, línia 51. Diu: " ... a Canterbury 
(comtat de Kent) i i York ... "; hauria de dir: " ... a Canterbury 
(comtat de Kent) i a York ... ". 

- Pàgina 36, primera columna, línia 38. Diu: " ... polivalents (auto
serveis: fins a 119m' de superfície, superserveis: de 120 a 399m', 
supermercats: de 400 a 2 500 m' ), hipermercats: de més de 2500 
m' i complexos comercials ... "; hauria de dir" ... polivalents 
(autoserveis: fins a 119 m' de superfície, superserveis: de 120 a 
399 m', supermercats: de 400 a 2 500 m', hipermercats: de més de 
2 500 m') i complexos comercials ... ". 

- Pàgina 46, segona columna, línia 7. Diu: " ... la capital de Borgo 
Maggiore ... ";hauria de dir:" ... la capital i Borgo Maggiore ... ". 
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l 'autor d'aquest conjunt d'imatges és 
G . van Keulen al segle XV III. Al mes 
d 'octubre hi figura una carta, realitzada al 

1854 pel Service Hydrographique de la 
Marine, de la part sep tentrional de les 

illes de la mar Egea. El mes de novembre 
s'il·lustra amb dues imatges realitzades al 

segle XVI per A. Ortelius, una de Xipre i 

l'altra de Creta. I, finalment, al mes de 
desembre apareix una imatge del nord-est 

de l'arxipèlag grec, publicada l'any 1921 
pel Service Hydrographique de la 

Marine. 
Tots aquests mapes pertanyen al fons 

de la Cartoteca de Catalunya (Institut 

Cartogràfic de Catalunya). 

Nota de redacció 

- Pàgina 51, primera columna, línia 3. Diu:" ... i l'índex puja fins a 
... "; hauria de dir " ... i l'índex baixa fins a ... ". 

- Pàgina 54, primera columna, línia 24. Diu: "fs clar que d'Optic o 
Optica no són totes les arts , ... "; hauria de dir: "fs clar que 
d'Optic o Optica ho són totes les arts, ... ". 

Pàgina 54, primera columna, línia 27. Diu: " ... i veu a les fonts de 
la Tècnica de la v isibilitat pura, ... "; hauria de dir: " ... i beu a les 
fonts de la Teoria de la visibilitat pura, ... ". 

- Pàgina 55, primera columna, línia 50. Diu: " .. . especialment tot el 
desenvolupament pel moviment de ... "; hauria de dir: " ... espe
cialment tot el desenvolupat pel moviment de ... ". 

- Pàgina 57, segona columna, línia 37. Diu: " ... produint, al seu 
entorn, una altra imatge ... "; hauria de dir: " ... produint, al seu 
torn, una altra imatge .. . ". 

- Pàgina 58, primera columna, línia 20. Diu: " ... llengua comuna, i 
no s'ha aplicat tampoc ... "; hauria de dir: " ... llengua comuna, i 
no s'ha d'aplicar tampoc ... ". 
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1.1.- TÍTOL: The Times Atlas of the World Atlas lnternational Atlas del mundo Agui lar Atlas Universal Català 

1.2.- AUTO R: Times Books; John Bertelsmann Lexikon-Verlag No n'hi ha Enciclopèdia Catalana SA 
Bartholomew & Son Limited 

1.3.- TRADUCTOR: - - Ra món Palcncia pel que fa a -

l' Enciclopèdia de la Terra 

1.4.- PAÍS: Regne Unit Rep . Fed. d'Alemanya Espanya Espanya 

1.5.- ANY D'EDICIÓ: 1986 (7a ed.); 1967 (la ed.) 1980 1988 1983 

1.6.- EDITORIAL: Times Books Limited Bertelsmann Lexikon-Verlag Aguilar, SA de Ediciones Enciclopèdia Catalana SA 
(Londres) (Berlín .. . ) (Mad rid) (Barcelona) 

1.7.- ISBN: 0-7230-0265-7 3-570-08945-2 84-03-42141-9 84-85 194-41 - 1 

2.1.- FORMAT: 46 x 32 cm 39 x 27 cm 34 x 25 cm 45 x 26 cm 

2.2.- NOMBRE D E 520 442 314 463 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGIBILITAT: Bona. Regular; la tipografia uti litzada La ll egibi litat és bona a la part En general bona, menys en 
i la gran quantitat d'informació dc l'Enciclopèdia de la Terra i alguns casos en què l'alt relleu i 
no en faciliten la lectura. regular pel que fa a la part l'aglomeració de topònims di fi-

cartogràfica. culta d'entreveure e ls signes 
convencionals. 

3.2.- ESTRUCTURA Composta de tres seccions: la Es pot estructurar en quatre Consta de dues parts: la prime- És format per tres parts: la 
D EL LLIBRE: primera, tracta de Ciències dc parts. A la primera hi ha ra és una breu Enciclopèd ia de primera, composta per la pre-

la Terra i Astronomia i inclou diversos índexs i informacions la Terra que tracta quaranta- sentació, l'índex general, l'índex 
catorze pàgines de mapes i la llegenda general. La segona tres temes diferents en quatre gràfic i els signes convencionals. 
físics del món; la segona està formada per mapes de tot blocs (aire, aigua, terra i foc), La segona està formada pels 
consta dc mapes a escales el món fent especial referència la segona és exclusivament mapes que constitueixen l'Atlas: 
diverses i a la tercera hi ha un a Europa Central. La tercera cartogràfica, a nivell mundial i mapes generals, mapes dels 
glossari, una relació d'abre- està composta per informació per cont in ents, fent especial Països Catalans, mapes sectorials 
viaturcs i l'índex toponímic, astronòmica, mapes temàtics i referència a Espanya. Clou i mapes temàtics generals. A la 
amb més de 200.000 noms. algunes imatges de satèl· lit. l'obra un glo ssari de termes tercera part hi ha l'índex toponí-

L 'última part consta d'índexs geogràfics en els diferents idio- rnic, la llista d'abreviatures i un 
toponímics. mes i un índex toponímic. glossari de termes geogràfics. 
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3.3.- REALITZACIÓ 
G RÀFICA: 

4.1.- BIBLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALO RACIÓ 
GLOBAL: 

Bona.Variada en tipus (ma
pes, fotografies, cartes es
teJ.lars, dibuixos, imatges de 
teledetecció, climogrames, 
gràfics evolutius, gràfics dc 
barres, circulars etc.) . Diver
sos tipus de cartografia, d'es
cales i de projeccions . 

No n'hi ha. 

No n'hi ha. 

"L'objectiu sempre ha estat 
informar, esforçar-se per la 
precisió i ser el més actualit
zat possible . ... La uniformitat 
rígida en escales i projeccions, 
encara que és convenient en 
teoria, pot comportar resultats 
no volguts". 

Obra dc qualitat, en el con
tingut i en la presentació. 
Format gros i poca informa
ció estadística. Afany d'actua
lització . D'acord amb el seu 
objectiu, és valuós per a l'es
tudiant, el viatger i el lector 
en general. 
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Bona i variada . Des del punt 
de vista gràfic i cartogràfic cal 
indicar que malgrat una 
aparença senzilla el resultat és 
una exposició clara. 

Només hi ha cites de Ics fonts 
a la informació estadística. 

Molt puntuals i escasses. 

Atlas de tot el món però que 
centra la informació més deta
llada a la regió central europea. 

Atlas molt exhaustiu en els 
temes que tracta. Cal valorar 
molt positivament la informa
ció que dóna, tant a partir de la 
cartografia com de Ics taules i 
de les explicacions que l'acom
pan ye n i els índexs toponí
mics. Molt útil per a l'estudiant 
de nivell mitjà i superior i per a 
l'investigador en general. 

Pel que fa a la primera part, els 
dibuixos i esquemes que s'hi 
presenten són molt bàsics i 
entenedors, tCnint en compte 
el públic al qual va dirigida 
I' obra. La part cartogràfica és 
realment innovadora, malgrat 
que algunes tonalitats en els 
colors i part dc la simbologia 
utilitzada són força cridaners. 

No n'hi ha. 

No n'hi ha. 

Intenta ser un atlas innovador 
que trenqui amb la representa
ció gràfica del món que aparei
xia en els arlas convencionals. 
Es descriu la superfíc ie de la 
terra a partir dels diferents 
paisatges que la integren, in 
corporant a aquesta descrip
ció tots e ls c lements físics i 
humans que s'hi interrelacio
nen. 

Obra de consulta per als estu
diants i el públic en general que 
no hi vulgui aprofundir. La 
part cartogràfica presenta algu
nes dificultats de lectura, men
tre que la que correspon a 
l'Enciclopèd ia dc la Terra fa 
que l'obra resulti, a més, una 
cina dc consulta bàsica quant 
als coneixements de les ciències 
dc la terra. 

bibliografia 79 

No es tracten uniformement el 
color, les tintes hipsomètri
ques, etc. Els mapes, tant e ls 
generals com els temàtics, 
presenten algunes mancances 
d'informació. 

No n'hi ha. 

No n'hi ha. 

Atlas Universal que catalanitza 
la majoria de l topònims. Se 
centra amb major detall als 
Països Catalans, dels quals apor
ta informació amb mapes temà
tics. A la resta dels països, els 
mapes temàtics es tracten amb 
men ys detall (la informació es 
presenta a petita escala, englo
bant així tots els continents). 

Hi ha una gran heterogeneïtat 
en el disseny dels mapes que fa 
que el conjunt de l'arlas perdi la 
seva unitat; aquest fet es dóna 
també en el tractament toponí
mic. Es troba a faltar, doncs, un 
esforç per tal d 'homogeneïtzar 
el disseny i el contingut, aspec
tes que, d'altra banda, poden ser 
millorats en una propera edició. 
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Resún1enes ~i 

Abstracts .: 

LA CARTOGRAFIA FRENTE LAS PERSPECTIVAS DE LOS AÑOS 1990 ............... ................... . 
Para analizar el impacto de las nuevas tecnologías de proceso sobre la cartografía digital, el artículo 
realiza un balance de los últimos desarrollos de los años 1960-70, detalla la situación actual y 
avanza un pronóstico sobre la evolución prevista duran te los años 1990. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA ......................... ... ................................................. .. 
El origen del desarrollo de los sistemas de información geografica se halla en la confluencia de 
dos hechos: por un lado la evolución tecnológica en software y hardware informatico y, por 
otro, la fuerte demanda de instrumentos de ayuda en la gestión y planificación del territorio. 
Para su implantación se debe disponer de datos en forma digital, tarea en la que se esci avanzando, 
aunque lentamente, y que permitiri dar respuesta a esta creciente necesidad. 

MIL PROYECCIONES PARA UN MAPAMUNDI, o el imposible arte de aplanar la Tierra ............. . 
El autor realiza un analisis detallada de las distintas proyecciones utilizadas a lo largo de la 
historia para representar el mapamundi. Clasifica mas de cincuenta modelos distintos en unas 
tipologías claras y operativas, a la vez que las presenta de forma gr:ífica y comenta las ventajas e 
inconvenientes de cada una de elias. 

DETERMINACIÓN COMBINADA DE PUNTOSA PARTIR 
DE DATOS DE IMAGENES ANALÓGICAS Y DIGITALES ......................................................... .. 

El artículo esboza las diferencias entre la adquisición analógica y digital de datos con c:ímaras 
aéreas y con c:ímaras de líneas optoelectrónicas. Describe el modelo matematico generalizado 
para el proceso de dichos datos, y la integración de información de control general y de objetos, 
dentro de la determinación combinada de puntos. Un ejemplo practico de orientación de un 
bloque fotogramétrico con la ayuda de un modelo digital del terreno y una simulación de vuelo 
con una camara de tres líneas demuestran las aplicaciones y posibilidades de la determinación de 
puntos a través de datos de imagenes analógicas y digitales. 

ESTADO ACTUAL DE LA CARTOGRAFIA EN CATALUÑA: 
EL INVENTARI CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA ......................... ............................................... . 

El autor presenta y resume la metodología utilizada para la realización de un inventario carto
grafien de Cataluña, que publica fraccionadamente en cuarenta y tres volúmenes el Institut 
CartogràfiC de Catalunya. Finaliza con un balance de la información recogida y una aproxima
ción al estado del recubrimiento cartografico a gran escala en Cataluña. 

ANIMACIÓN DE !MAG ENES DE SATÉLITE ................................................................................... . 
Dentro de la línea de animación por ordenador, el Institut CartogràfiC de Catalunya ha desarrollado 
una aplicación que permite generar vídeos que simulan vuelos sobre la topografía basados en 
imagenes digitales de satélite y modelos de elevación del terreno (MET). Se presenta, en este 
artículo, la metodología utilizada, así como equipos y futuros trabajos a desarrollar en esta línea. 

CARTOGRAPHY LOOK.ING AHEAD TO THE PROSPECTS OF THE 90s ............................... . 
To analyse the impact of the new processing technologies in the field of digital cartography, the 
article makes a report on developments during the 1960s-70s, describing the corrent situation and 
possible future evolution in the 1990s. 

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS ............................................ ..................................... . 
The origin of the development of geographical information systems is the result of a combination 
of two facts: the technological development of computer software and hardware, and the heavy 
demand for equipment design to assist in terrain management and planning. To implement this, 
the availability of digital data is necessary, a task in which advances arc being made, albeit 
slowly, and which will be able to meet this growing need. 

A THOUSAND PROJECTI ONS FOR A WORLD MAP, 
or the impossible art o f flattening the Earth ....................................................... .. ...................... .. ............. .. 

The author makes a detailed analysis of the various projections used throughout history to 
produce a world map. The analysis classifies over fifty different models into clearly defined 
categories and presents a graph as well as comments on the advantages and disadvantages of each. 

COMBINED POINT CALCULAT! ON DERIVED FROM 
ANALOG AND DIGITAL IMAGE DATA ........................................................................................... . 

The article outlines the differences between analog and digital data acquisition by frame cameras 
and opti-electronic line cameras. lt describes the general mathematical model for the processing 
of this data and the integration of general control and object information within combined 
point calculation. A practica! example involving the orientation of a photogrametric block 
using digital terrain model and flight simulation with a three-line carnera, illustrates the applications 
and feasibility of point calculation using analog and digital data. 

CURRENT STATE OF CARTOGRAPHY IN CAT ALO NIA: 
THE INVENTARI CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA ................................................... ................ .. 

The author introduces and summarizes the methodology employed for drawing up a cartographic 
inventory of Catalonia, published in sections in forty three volumes and housed in the Institut 
Cartogràfic de Catalunya. lt concludes with a list of the information collected and an overview 
o f large-scale cartographic data in Catalonia. 

ANIMAT! ON OF SATELLITE !MAG ES ....................... ....................................................................... . 
In the context of the computer animation working line the Institut Cartogràfic de Catalunya 
has developed an application whereby videos can be generated which simulate flights over 
topography based on digital satellite images and digital terrain models (DTM). The article 
describes the methods and equipment used and future work in this line. 
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SlúRAfs.A. 
• DESARROLLO E INSTALACION 

DE SISTEMAS INFORMATICOS 
GRAFICOS ESPECIALIZADOS 
EN LA OBTENCION DE 
CARTOGRAFIA DIGITAL 

• DISTRIBUCION DE PRIMERAS 
MARCAS EN 
MICROORDENADORES, 
PLOTTERS, DIGITALIZADORES 
DE MESA Y PERIFERICOS 
GRAFICOS EN GENERAL. 

SISTEMAS DGRAF 

• Cartografía digital mediante 
restituïdores analógicos o 
mesas digitalizadoras. 

• Edición Interactiva. CAD. 

• Cumplen normas del 
C.G.C.C.T. del Ministerio 
de Hacienda para la 
digitalización de cartografia 
catastral. 
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