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,......------EDITORIAL------.....,
En aquest niÍ mero de la R evista presentem un monogràfic que recull les comunicacions
presentades en el rnarc de la jornada tèmica organitz ada per la Sociedad Española de
Cartografia, Fotogrametrfa y Teledetección, amb el títol Experiències amb sensors
multiespectrals aerotransportats i que va tenir lloc a Barcelona, al Musell de la
Ciència de la Fundació "la Caixa", el passat 20 de maig.
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La teledetecció s'ha conegut durant molts anys, i especialment a casa nostra, pe/fet de
ser la disciplina cient[fica que utilitz ava les imatges dels satèl·lits d'observació de la
Terra com a dada fonamental per a l'extracció d'iriformació rellevant en l'anàlisi del
territori. Ja des dels anys 70 les imatges del satèl-lit LA NDSAT 11an ser considerades irnprescindibles en l'estudi remot de fenòmens naturals de gran abast . Més tard,
aquesta primera experiència operativa ha donat pas a un seguit de nous satèJ.lits d'observació de la Terra amb diferents resolucions i bandes espectrals.
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Amb tot, la teledetecció té encara una història més llarga que els propis satèl·lits d'observació de la Terra . De fet, es va consolidar com a disciplina cient[fica en els anys 60,
quan les agències d'estudi dels recursos naturals es van adonar que utilitzant les irnatges de sensors electroòptics embarcats en avió la seva feina es feia més senz illa, barata
i if¡cient.
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Els sensors
multi espectrals
aerotransportats
Romà Arbiol i Bertran
Institut Cartogràfic de Catalunya

Figura 1:
Esquema dels sistemes de captura
superficial instantània

Direcció
de vol

Introducció
Les imatges que s'utilitzen non11alment
en els treballs fotogramètrics són captades i
enregistrades usant diverses combinacions de
pel·lícules i filtres sensibles a les zones de
l'espectre electromagnètic localitzades en
l'ultraviolat, el visible i l'infraroig proper.
Els escànners multiespectrals poden captar la mateixa imatge en diverses bandes
espectrals simultàniam ent. Les dades s'enregistren de manera digital i posteriorment
produ eixe n les imatges multi espec trals.
La teledetecció, com el seu nom indica, trac ta de la captació d'info rmació a
distància. En aquest sentit, podem considerar que els nostres ulls són sensors de teledetecció i, de fet, ho són. En considerar els
sensors artificials, construïts per estendre la
capacitat espacial i espectral dels nostres
ulls, podem pensar que la càm era fot ogràfica ha estat, amb diferència, el primer sensor de teledetecció i el m és estès.
M algrat la correlació ge neralitza da
entre teledetecció i senso rs instal·lats en
platafo rmes espacials, els primers sensors
multi espectrals van funcionar sobre avio ns
i no va ser fins m olt més tard quan es va n
desplegar en l'espai.
Sensors MultiEspectrals
Aerotransportats (SMEA)
A grans trets, podem classificar els sistem es de captura d'imatges a distància en
dues categori es, segons la manera de captar les imatges: sistem es de captura superfi cial instantània (frame systems) i sistem es
d'escombratge (scanning systems):
Els primers (figura 1) adqu ireixe n de
manera instantàni a la imatge d ' una
superficie de terreny. L' ull humà es pot
considerar un exemple d'aquest tipus de
sistem a. Una càm era utilitza una lent
per fo rmar una imatge de I' escena en el
pla fo cal, que és el pla en el qualla imatge està ben definida. Aquest tipus de sistemes poden ser orgànics (com l' ull) o
inorgànics, analògics (com les càm eres
fotogram ètriqu es) o digitals.
Els sistemes d'escombratge utilitzen un
detector amb un camp de visió molt estret, que es mou sobre el terreny per pro-

duir la imatge. Quan els fotons d'energia electromagnètica radiada o reflectida pel terreny cauen sobre el detector,
es produ eix un senyal elèctric que varia
en propo rció al nombre de fotons. El
senyal és amplificat, enregistrat en un
suport magnètic i després processat per
produir una imatge. Una altra vegada a
grans trets, els podríem dividir en dos
grups, d 'aco rd amb la m an era de fer
l' escombratge del terreny: perpendicularment a la traj ectòria (cross-track) i al
llarg de la traj ectòria (along-track).
Els escànners multi espectrals d' escombratge transversal (figura 2) han estat en
operació sobre avions des de l'any 1960 .
El sensor Daedalus és un m embre típi c
d'aquesta classe. En essència, empren un
mirall facetat qu e gira en un eix de rotació paral-lel a l'eix de vol. El mirall escombra el terreny en un patró de línies paral·leles
orientades en direcció non11al al pla de vol.
L'a ngle del detecto r o bserva t en el sòl,
m esurat en mili radiants, s'anomena IFOV
(Jnstantaneous Field of View) i la superficie
que aquest angle esten sobre el sòl s'anomena píxel o cèl-lula de resolució en el sòl.
A diferència dels sensors instal ·lats en
plataformes espacials, els sensors aerotransportats poden variar la dimensió del punt
visualitzat en el sòl, simplem ent variant
l'altura de vol i la velocitat d'escombratge.
En els últims anys, aprofitant el desenvolupam ent de les tècniques basades en detectors CCD (Coupled Charge Devices), han sortit
al mercat un conjunt de sensors multiespectrals nous, que usen, però , una tècnica d' escombratge longitudinal (figura 3).
Un exemple clar d'aquests sensors nous és
el CASI d'ITRES. En aquest cas, s'elimina el mirall giratori i es proporciona un
detec tor individual per a cada cèl·lula de
resolució en el sòl al llarg de la passada. Els
detectors es col·loqu en en una barreta lineal en el pla focal de la imatge formada
pel sistema òptic. L'eix de la primera barreta es col·loca perpendi cularment a la primera direcció de vol. En aqu est cas, cada
detecto r visualitza una línia de terreny
paral·lela a la línia de vol.

U sualment, el foc us de la lent consta d'alguna cosa més que una simple barreta de sensors. Atès que es pretén disposar
d' un sensor sensible a diferents zones de
l' espectre, s' hi sol inclo ure una barreta per
a cada una de les fin estres espectrals, encara que totes estiguin incloses en el m ateix
sensor.
Últimes tendències
Cal fe r esment a p art al co ncepte
d'espectroradiòmetre, en el gual aquella
idea d'obtenir la reflectància en diverses
fin estres de l'espectre electromagnètic s' ha
estès considerablem ent i ha arribat a teni r
gairebé un espectre de reflexió continu per
a cada píxel. Aqu esta eina és especialment
impo rtant quan es vol m esurar una variació subtil correspo nent, per exemple, a la
influència d' un contaminant en la vege tació , o la discri minació de diferents com postos minerals en el sòl d'una regió.
Ve ritablem ent, po tser per tancar el
cercle, cada vegada es torna més al concepte de sensor superficial, utilitzant una
evolució dels sistem es digitals basats en la
tecnologia CCD de barreta.
En aq u est cas es trac ta d ' utilitzar
detecto rs CCD bidimensionals (figura 4),
en els g uals es captura de m anera simultània la imatge d' una superficie, com és el
cas del sensor AD AR de PosmvE SY ST EM S. Els límits de la tecnologia actual
permeten treballar amb sensors que arriben a 4 096 x 4 096 detectors.
Virtuts i desavantatges dels SMEA
Intentarem il ·lustrar els ava ntatges i
inconvenients d' utilitzar aqu est tipus de
sensors i els compararem amb les alternatives dispo nibles en les aplicacio ns en què
s' utilitzen.

Comparació dels SMEA i la càmera
Jotogramètrica
El sensor i la càmera poden arribar a utilitzar els mateixos avions, ocupar- hi els
mateixos fora ts i gaudir dels perifè rics
que, tal com una platafo rma estabilitzada, fac iliten l'operació d'aquests sistem es.
L'avantatge m és evident dels se nsors
multiespectrals rau en el fet que el seu
procés és digital i, en un lapse de temps
m olt curt, es poden visualitzar les imatges i començar a treballar, en comparació amb el llarg procés de revelatge i
positivatge de la fo tografia aèria. Aquest
fet és impo rtant quan s'ha de donar una
resposta ràpida a l'estudi de fenòmens
catastròfics, per exemple , la localització
de focus d'incendis forestals per guiar
els equips d'extinció.
També, el fe t que la captació d'imatges
és digital en origen fac ilita el calibratge

~ector

Element de resolució

de les dades, en comparació amb el sistema analògic de processa m ent de la
fo tografia aè ria. E n aq uest cas, es po t
treballar amb valors de reflectància, la
gual cosa fa possible relacionar els resultats de di ve rses campanyes, to t independitzant els resultats de la m aj o r o
m enor lluminositat i de la influència del
processam ent químic.
Els sensors SMEA també tenen avantatges quan es tracta d'estudiar la quantitat
de ll um qu e reflecteix un obj ecte en
finestres m olt estretes de l' espectre electromagnèti c, en comparació amb les
o pcio ns IRC o color natural de la fotografia aèria. Això és im portant en aplicacio ns en què hi ha variacio ns subtils
en zones concretes de l'espectre, com és
el cas de les aplicacio ns de geobotànica.

Figura 2:
Esquema dels escànners
multiespectrals d'escombratge
transversal

Figura 3:
Esquema dels sensors multiespectrals
que usen la tècnica d'escombratge
longitudinal

Figura 4:
Esquema dels detectors CCD
bidimensionals, emprats en
els sensors superficials

Per contra, la fotografia aèria es pot batre
dificilment en tennes de volum de dades
captades per unitat de temps i per cm' ,
o en tem1es d'arxiu de dades . Es pot calcular qu e un sol fo tograma d'alta resolució, en blanc i negre, amb una superfície
de 23 cm x 23 cm , amb la capacitat de
resoldre 400 líni es per mm conté di versos GigaBytes d'info rmació .
U n altre avantatge de la fotografi a aètia
és la fac ilitat per establir un m o del de
defo rmació geom ètti ca ri go rós i poder
resoldre'! amb la infom1ació qu e es pot
obtenir fàc ilment al camp o m.ilj ançant
sistemes de posicionament, en comparació amb l'extrema dificultat de resoldre
les incògnites implícites en els models de
defo rmació dels SMEA. Això dificulta
considerablement la utilitat de la informació deti vada per aquests sensors, atès
que no és senzilla la seva integració en un
Sistema d'Jnfonmció Geogràfi ca (SI G).

Co 111paració dels SM EA
i els Sensors M nltiEspectrals E111harcats

en satè¡.¡¡¡ (SMEE)
L'ava nta tge m és gran dels SMEA és la
possibilitat de seleccio nar les dim ensions del píxel en el sòl, va riant l'altura de vol i la velocitat de captura del
sensor. Al co ntrari , els sensors embarcats en satèl·lits só n esclaus de l'òrbita
en qu è es troben .
Un ava ntatge important és la possibilitat de volar el di a i a l' hora que es desi t-.

Foto 1:
Imatge en fals color dels canals
9, 5, 2 originals del vol a gran altura.
Com es pot observar, és una imatge
totalment irreconstruible
i inservible. La imatge es mostra
amb un factor d'ampliació de 2

gi, sense estar lligat pel m oviment orbital del satèl·lit qu e passa per sobre d' un a
zo na de terminada un di a i un a h o ra
fi xa ts. Aqu esta estabilitat és conseqü ència de les ò rbites heli osincro nes qu e
segueixe n la m aj o r part dels sa tèl·lits
d'observació de la T erra.
Un altre ava ntatge és la possibilitat de
volar per sota dels nú vols, en condicio ns
de temps cobert, que impossibiliten la
captu ra d'imatges des de l' es pai, però
qu e són possibles des d' un avió; és m olt
útil en els casos en qu è sigui urge nt
l' o btenció d'imatges .
T ambé s'ha de terur en compte l'ava ntat-,.
ge de volar amb avió, amb sensors expetim entals, atesa la dificultat i el cost de
col·locar sistemes en òrbita, la gual cosa
moti va l'elecció d'opcions consetvadores
quan es dissenyen platafom1es noves. Això
és fac i! de veure en el cas de sensors basats
en m.icroones, rang en qu è és operatiu el
satèl·lit europeu ERS-1 , la sèrie Almaz i,
ocasionalm ent, el SIR volant en la llançado ra es pacial no rd-am eri can a, m entre
que actualment és possible obtenir imatges amb sensors ae rotransportats multifr eqü ència (banda C, banda L, etc.) i
multipolatització (HH , VV, etc.).
Com a argument contrari , hi ha el preu,
atès qu e les imatges dels sensors embarcats en satèHit tenen un preu (per Byte o
per km') molt inferior al dels vols fets a
mida dc l'usuari, en bona part perqu è els
preus de les imatges espacials no inclo uen

usualm ent l'am ortització del desenvolupam ent i llançam ent dels sensors.
Un altre ava ntatge dels SMEE és l'arxiu
histò ri c de dades existents sobre gairebé tot el m ó n, qu e permet fer un segui m e nt de fe nò m e ns din àmi cs . Aqu est
arxi u com prèn vint-i- dos anys per a les
imatges de la sèri e satèl·lits LANDSAT.
T ambé la geo m e tri a té un pape r en
aq uesta comparació, atès que el movim ent de les platafo rmes espacials, sobre
les q uals s' instal·len sensors multiespectrals, és mo lt més estable, especialm ent
si es comparen amb el d' un avió, la qual
cosa pem1et una correcció geomètri ca
més senzilla i estable, i un a integració
més fàc il amb les dades d' un Sl G .
Conclusió

Malgrat el que s'ha asse nyalat en l'apartat anterior, en què s'enfrontave n els sensors ae rotransportats amb la fo tografia aèria
o els sensors embarcats en satèl·lit, cal apuntar que el fe t més usual és que tots presentin acusades sin ergies, la qual cosa po rta a
utilitza r molt sovint fotografia aèria i imatges multiespectrals de manera simultània, o
combinar les imatges d'un vol amb les obtingudes des del satèl·lit sobre la mateL'<a zona.
Foto 2:
Imatge en fals color dels canals
4, S, 7 originals captada pel satèHit
LANDSAT-5. S'observa l'abast
de l'incendi succeït el setembre
de 1984 a Vandellòs
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Teledetecció a l'INTA
i l'ús de sensors aeroportats
Maria Jesús Gutiérrez
de la Camara Ara

Alix Femandez-Renau
GonziÍlez Anleo
José Antonio Gómez Sanchez
Laboratori o de T eledetección
de l' Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial

Antecedents
La tro bada amb la telede tecc ió a
l' Institu to N acional de Téc nica Ae roespacial (INTA) té els se us orígens a la
dècada dels 60 a través del desenvolupament de tècniques de reconeixement amb
fo tografia aèria mitj ançant la realització de
campanyes de vol am b cambres aerotransportades.
El 1976 l' INTA, potser avançant-se
a les necessitats reals de l'observació de la
T erra a Espanya, va adquirir el seu primer
sensor multi espectral Bendix, amb una configuració capaç d'enregistrar (no reproduir)
onze canals simultàniament, l'infraroig tèrmic inclòs. Aquest important esdevenin1ent,
a m és d 'aportar una sòlida capacitat en la
dificil tasca de la coordinació tècnica- operativa per a la realització de campanyes, va
orientar el Laboratori cap a una activitat
d'enginyeria de sistemes, en el sentit d'especifica r (maquinari i programari), dissenyar
i co nstruir un sistema co nfi gurable de
reproducció de dades del sensor (sincronitzadors de tram a, decommutadors, programes en acoblador de lectura ...); es va
arribar a aconseguir una configuració de
reprodu cció compacta per als onze canals
simultàniament. M alauradam ent, al mateix
temps el sensor Bendix anunciava , amb
im portants falles aleatòries al seu funcionament, la seva etapa fi nal .
Paral ·lelam ent a aquestes activitats, es
va com ençar a treballar en el tractament
digital de les imatges del sensor, amb una
orientació m és adreçada al coneixement
de l'eina (sistema de tractam ent), que al de
les diferents apli cacio ns per a les qu als
s'adquirien les dades .
A la segona meitat de la dècada dels
80, una crisi imp ortant va afectar to t
l'INTA, el Laboratori de T eledetecció va
reduir la plantilla de 12 a 3 tècnics. D e fet,
no va desaparèixer gràcies a l'esforç en la
realització d'una sèrie de treballs puntuals,
com per exemple, un proj ecte de cooperació amb l'AMES R esearch Centre de la
NASA sobre classificació de recursos geològics i terrestres a Gredos; i un altre, de
plantej am ent i execució dificils per la baixa
qualitat de les dades, per a l'empresa nacional Adaro de Investigaciones Mineras, sobre
el trac tament d'una campanya d'anàlisi de
suggeriments i an om ali es tèrmi qu es al
M editerrani .

Fruit d'aqu esta situació, en el context dels nous reglaments de l'Institut, es
va adquirir el comp ro rrús que la teledetecció , com a tecnologia basada en sensors
embarcats en platafom1es aeroespacials, no
pot ser ignorada per un organisme d'investigació en el camp ae roespacial com
l'INT A.
Els punts següents refl ec teixen de
manera resumida els obj ectius de teledetecció proposats per a l'INT A en aquesta
nova etapa:
a) C rear i mantenir un grup expert en les
tècniques de teledetecció amb sensors
en avió i satèl·lit, amb cap acitat p er
abordar l'ampli espectre de proj ectes
civils i militars que cobreix aquesta tecnologia i, a més, prestar serveis d'assessoria i resoldre problemes concrets.
b) Disposar d 'un sistema d 'adquisició i
processam ent d'imatges i dades d'avió
al servei de la comunitat, qu e pugui
oferir les màxim es prestacions possibles
per resoldre els problemes de les aplicacions de la teledetecció .
Aquesta sèrie de situacions favora bles
convergeixen en la identificació de la teledetecció a l'INTA com una de les seves
línies de desenvolupament prioritàries. Des
de llavors ençà aquesta línia s'ha anat consolidant i, actualment, el Laboratori compta amb el personal i la tecnologia idonis per
realitzar campanyes d'obtenció de dadesimatges de teledetecció i extreure' n informació d'interès, mitjançant l'aplicació de
les tècniqu es de trac tament adequades .
D 'altra banda, el Laboratori de T eledetecció
du a tenne una tasca molt important en el
desenvolupament del programa militar franco-italo-espanyol HELI OS, com a responsable de la definició, disseny, desenvolupament
i integració del Centro de T ratamiento y
Explotació n de Image nes Español, proj ecte CTEIE .

Organització del Laboratori
El Labo rato ri de Teledetecció de
l' INTA consta dels elements següents:
Du es unitats tècniqu es les fun cions de
les quals responen a l'ordre lògic de tasques qu e genera un treball compl et de
teledetecció:
• Unitat tècnica d'adquisició de dades.
• Unitat tècnica de tractament d'imatges.
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Un grup de treball especialitzat en enginyeria de sistemes dedicat íntegrament
al projecte CTEIE.
L'NPOC, oficina de contacte entre els
usuaris espanyols de teledetecció i
l'European Space Agency (ESA, Agència
Espacial Europea), que cobreix les funcions de distribució de productes i dades
de teledetecció.

Unitat tècnica d'adquisició de dades
La seva funció prioritària és obtenir
imatges multiespectrals de la superficie
terrestre, per a la qual cosa planifica i du a
terme campanyes de sobrevols. Compta
amb la coHaboració de l'Esquadró 403 del
Centro Cartografico y Fotografico de
l'exèrcit de l'aire.
La unitat disposa d'un escànner multiespectral Daedalus-1268, totalment operatiu, de configuració molt flexible (IFOV
variable, quatre velocitats d' escannejament,
configuració espectral de simulació Thematic Mapper, CZCS, canals infrarojos de
3-51 J.ll1l i 8-14 J.ll1l d'alta de resolució, etc.).
Així mateix, hi opera un Linescan o sensor
d'escombratge que enregistra imatges infraroges en peHícula fotogràfica. El Laboratori
té cambres Hasselblad per a fotografia aèria
i pot subministrar,juntament amb les imatges digitals, fotografies preses amb cambres
Wild RC-10.
La qualitat de les imatges obtingudes depèn, en gran mesura, de les condicions en què es van adquirir. Es dedica,
per tant, una atenció especial a circumstàncies com:
a) les característiques i prestacions de
l'aeronau, concretament, l'acoblament
mecànico-elèctric entre els sistemes de
captació i l'avió,
b) l'estat de l'entorn ambiental (meteorologia, lluminositat, posició del sol, fase
lunar, època de l'any, orografia, etc.), i
e) es condicions d'operació de l'escànner,
característiques previsibles del fenomen
a detectar (linealitat, orientació, intensitat, moment en què la seva detecció
té més probabilitats d'èxit o un interès
més gran, dimensió característica, etc.).
Les condicions esmentades estan
estretament relacionades. Amb molta freqüència, la millora d'una s'ha de realitzar
a costa de l'empitjorament d'una altra. A
la fi sempre s'adopta una solució de compromís.
Durant el vol s'enregistren totes aquelles dades que defineixen l'escenari en què
s'han obtingut les imatges i es genera un
informe de vol.

Unitat tècnica de tractament d'imatges
La seva missió fonamental és realitzar
les tasques de preprocessament, tractament

digital, anàlisi i interpretació de les imatges
digitals procedents de sensors remots.
Amb la incorporació al Laboratori del
sistema multiespectral s'ha impulsat el desenvolupament d'un programari específic per
cobrir l'ampli ventall de possibilitats que
presenta, sota criteris de multiespectralitat,
multitemporalitat, anàlisis específiques de
dades tèrmiques o utilització de la informació auxiliar.
La unitat disposa d'un sistema constituït per un processador digital d'imatges
IMC0-1 000 de Kontron B., una configuració cluster de processadors de control
numèric Vax de Digital E.C., un programari integrat de processament digital d'imatges, i d'una xarxa de periferics completa.
Aquesta configuració permet la realització
de les tasques bàsiques i avançades pròpies
del processament i interpretació d'imatges.
Com a resultat d'un procés complet
d'obtenció, preprocessament i tractament
d'imatges es genera un informe en què es
recullen els procediments, les incidències
i les conclusions de l'estudi, i molt sovint,
amb vista al futur, s'apunten suggeriments,
recomanacions, nous enfocaments, etc.

Projecte CTEIE del programa HELI OS
L'HELIOS (França-Itàlia-Espanya)
és un programa classificat com a reservat
pel Consell de Ministres Espanyol.
La missió fonamental del CTEIE és
obtenir productes que permetin una explotació eficaç de les imatges obtingudes pel
satèl·lit HELIOS, i proporcionar tot el
suport necessari, tant lògic com d'equipament, per desenvolupar les tasques de producció i explotació dels productes.
Les funcions del CTEIE són:
Adquisició i processament de dades de
telemetria.
Obtenció de productes d'identificació.
Obtenció de productes normalitzats .
Gestió d'arxiu i base de dades.
Gestió de la producció i de l'explotació.
Explotació d'imatges.
El CTEIE executa tot el procés d' obtenció de productes i de diàleg amb el
Centre de Direcció i Programació. Consta
dels sistemes següents: sistema de producció, gestió de base de dades i arxiu, explotació i tractament interactiu.

NPOC
(Punt Nacional de Contacte d'ESA a Espanya)
El servei espanyol de distribució d'imatges de satèl·lits de teledetecció va ser
incorporat el mes de març passat al
Laboratori de Teledetecció de l'INTA. Per
-aquest motiu, va traslladar la seva seu del
carrer Pintor Rosales núm. 34, Madrid, a
l'edifici que aquest Laboratori té a les instal·lacions de Torrejón de Ardoz de l'INTA.

Amb aquesta mesura l'Institut pretén potenciar les activitats que dese nvolupen en
aquesta oficina i afavorir, amb un contingut tècnic més gran, les seves funcions
comercials d'assessora i distribuïdora.
L'NPOC distribueix imatges i dades
dels satèHits: ALMAZ, ERS-1 (controla
l'estació receptora d 'FD Fast Delivery de
baixa resolució), HCMM, LANDSAT (dÍsposa d 'un catàleg complet del territori
nacional en quick look des de 1979), MOS1, METEOSAT, NIMBUS-7, NOAA,
SEASAT i SPOT.

Treballs desenvolupats pel
Laboratori de Teledetecció des
de la seva incorporació a la Divisió
d'Investigacions Espacials
El novembre de 1991 el Laboratori
va passar a formar part de la nova Divisió
d' Investigacions Espacials. Aquest fet va
confirmar l' interès d e la direcció de
I'INT A a potenciar les activitats d'investigació aèria/ espacial en el camp de la teledetecció .
En etapes anteriors, tota l'activitat del
Laboratori es plantejava des d'una perspectiva tècnica, l'objectiu fonamental de
la qual era l'obtenció de resultats concrets.
Des de 1992, s'ha adoptat un enfocament
més orientat cap a la investigació.
Els treballs d'aquesta etapa es poden
classificar en aquestes categories:
1. Campanyes de teledetecció .
2. Línies d'investigació específiques.
3. Desenvolupament de programes de
programan.
4. Millores en la instal·lació d'equips.
Campanyes de teledetecció
91- ARMADA
(novembre de 199 1)
El24 de novembre de 1991 va tenir
lloc la realització d'una campanya de vols
amb el sensor aeroportat Daedalus-1268
sobre la fragata f-83 " Numancia" , en el
marc del conveni de coHaboració entre la
Jefatura de Apoyo Logística QAL) de la
Dirección de Construcciones Navales
Militares i I'INT A.
Durant el mes de gener de 1992, es
van realitzar les tasques de processament i
interpretació de les imatges obtingudes.
R OTA.

Objectius:
Estudi de la fimu multiespectral de la fra·gata " Numancia":
o Determinació dels canals espectrals que
ofereixen major i menor detectabilitat de
la fragata en diferents condicions de vol.
o Anàlisi de la resposta tèrmica diiima i nocturna de la fragata a la finestra 3 a S ¡.tm
i 8 a 14 ¡.tm.

Els resultats d'aquest estudi estan recollits a l'informe INTA I-222/ 91 1/ 92.001.
CLIMA URBÀ DE MADRID

(febrer de 1992)
Projecte d'investigació per a l'estudi
del fenomen " Isla de Calor" a la província de Madrid, mitjançant l'ús d'imatges
multiespectrals procedents del sensor aeroportat DS-1268.
CoHaboració amb el Centre d' Investigacions sobre l'Economia, la Societat
i el Medi del Consell Superior d' Investigacions Científiques.
Objectius:
Estudi de les diferències en la temperatura de l'aire entre els espais urbans i les
àrees rurals circumdants; l'efecte de l'època
estacional, l'hora del dia, les condicions
meterològiques i la morfologia urbana .
Es van fer vols a 640 i 2 560 m amb
IFOV de 2,5 mrad, en els quals es van
obtenir imatges amb una resolució d'1 ,6 i
6,4 m , respectivament.
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
L'HORTA-JARDÍ DEL PALAU DE VILLENA,
SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓ
OBTINGUDA PER TÈCNIQUES
DE TELEDETECCIÓ

És un estudi pilot sobre la viabilitat
de l'ús de les tècniques de teledetecció per
a la remodelació de jardins i monuments
històrica-artístics del Patrimoni Històric
Nacional, encarregat per la Direcció General de Patrimoni Cultural i la Subdirecció
General de Belles Arts .
Objectius:
Obtenció de la informació que fàciliti la investigació històrica i estètica del
"lloc" del Marquès de Villena a Cadalso.
Elaboració de la proposta concreta dels
criteris que s'han de seguir en la futura
remodelació .
·
Línies de treball identificades:
- Estudi gèomorfològic: pendents, substrats i relleu topogràfic .
- Estudi i diagnòstic de la vegetació: vegetació actual, aspectes fitosanitaris i ordenació.
- Estudi edafològic: drenatge, estructura,
risc d'erosió i compactació.
- Estudi d'elements arquitectònics: restes
de tàpies , murs i murets de bancals.
Elements ocults. Restes dels sistemes de
proveïment d'aigua originals.
Les tasques realitzades pel Laboratori
de Teledetecció en relació amb aquest projecte han estat les següents:
Estudi de viabilitat i definició d'objectes concrets.

Sobreval d'una part de la zona d'interès,
aprofitant un vol de calibratge del sensor (per a ús intern) de configuració
3-5 ¡.tm, amb tres passades diürnes.
- Decommutació de la informació obtinguda i generació de les CCT corresponents.
- Anàlisi preliminar de les imatges adquirides: aplicació de diferents tècniques
de tractament digital d'imatges.
Identificació de la necessitat de realitzar una campanya de vol dissenyada
expressament per a aquest objectiu.
El Laboratori no va poder acollir
aquest projecte perquè no va aconseguir
ni el finançament, ni la col·laboració necessaris per abordar-lo en profunditat.
EUCLID
(European Cooperation for a Long Term
in Defense) octubre de 1992
Programa de cooperació entre Espanya, França, Holanda i Portugal. La campanya de vol realitzada per l'INTA tenia
per finalitat obtenir dades visibles i infrarojos d'una sèrie predefinida d'objectes en
vols diürns i nocturns.
Fase 1: Adquisició de dades de rang visible , IFOV 2,5 Low Geometric
Quality Data (LGQD) .
Fase 2: Adquisició de dades de rang infraroig, IFOV 1,25 High Geometric
Quality Data (HGQD).
Paral·lelament a aquest treball, s'ha
aprovat una línia d'investigació pròpia del
Laboratori orientada cap a l'obtenció de
temperatures reals utilitzant tècniques de
biespectralitat tèrmica.
MAR MENOR

(novembre de 1992 i juliol de 1993)
L'objecte d'aquesta campanya era
recollir dades en l'espectre visible i infraroig del Mar Menor i del seu entorn, a fi
de poder estudiar els fenòmens tèrmics
característics de la zona i l'estat de les aigües,
així com també altres dades d'utilitat: qualitat, temperatura superficial, grau de terbolesa, dades batimètriques, morfologia del
fons, rugositat de la superfície i abocament
d'efluents, i realitzar una comparació entre
el mar interior i el mar obert. Es van dur
a terme dues campanyes, una a l'hivern i
l'altra a l'estiu, per comparar dades. Les
imatges van ser tractades per INISEL i
INTA. En principi, aquestes imatges s'utilitzaran per a projectes d'índole diversa com
planificació d'infraestructures turístiques,
producció de mapes d'impacte ambiental,
bases de dades per a Sistemes d'Informació
Geogràfica (SIG) ...
Com a primer resultat, s'ha obtingut
el desenvolupament d'un model predictiu
de la qualitat d'aigües del Mar Menor amb

tècniques de teledetecció (presentat en
col-laboració amb INISEL a la V Reunión
Científica de l' Asociación Española de
Teledetección, Canàries, 1993) .
AEGEAN SEA

(desembre de 1992)
Avaluació de l'impacte ambiental de
l'abocament de petroli.
L'interès de la realització d'una campanya de presa d'imatges d'aquest tipus és
evident. El processament i el tractament de
les imatges i d'altres dades (orografia de la
costa, paràmetres meteorològics, aplicació
de dispersants, tasques de succió del cru,
col·locació de barreres físiques flotants, etc.)
permeten avaluar l'impacte ambiental de
l'abocament, la seva evolució temporal, la
realització de models de comportament i
optimització d 'estratègies que s'han de
seguir en aquest tipus de catàstrofes.
El resultat d'aquesta campanya és un
treball presentat als congressos de l' Asociación Española de Teledetección (Canàries, 1993) i First Airbome Remote Sensing
(Estrasburg, 1994).
VALLADOLID

(febrer de 1993)
Campanya realitzada per a estudis
mediambientals en el marc de la col-laboració INT A-UPM (ETSI Agrònoms,
Madrid).
Aquestes imatges cobreixen una zona
on l'ETSIA realitza un estudi complet sobre
zonificació del sòl des del punt de vista
agrícola (estudi encarregat per la denominació d 'origen Ribera de Duero). Recolzant-se en la informació coneguda per
l'ETSIA, es duen a terme dos treballs:
1. Classificació de sòls.
2. Correlació entre característiques físiques i químiques del sòl i la seva signatura espectral en el rang cobert pel
DS-1268.
EL PARDO

Guliol de 1993)
Campanya per a l'estudi de la influència "atmosfèrica en els valors enregistrats
pel sensor. Es van realitzar passades a tres
altures sobre una massa d'aigua (embassament del Pardo) . S'assumeix que els canvis en l'ND són causats principalment per
l'aportació atmosfèrica i s'obté informació
sobre les característiques (magnitud, distribució per canals ... ) de la interferència
atmosfèrica.

WP 3000 -

"TIR SENSOR SIMULA TED

IMAGES" CAMPANYA WEU

Guliol de 1993)
Programa de cooperació " Earth
Observation Satellite System", sol·licitat per
The W estem European U ni on (WEU). La

participació del Laboratori està especificada en el paquet de treball: WP 3000 - "TIR
Sensor Simulated Images" . L'objectiu
d'aquest projecte és la generació d'imatges
simulades de satèHit per a l'estudi de viabilitat del futur sistema d'observació de la
Terra de la WEU. Per tant, la campanya ha
de cobrir àrees volades amb objectius
d'interès per aquest sistema: zones urbanes,
bases militars, aeroports ... La resolució i resta
de paràmetres d'adquisició venen donats
per les imatges que s'han de simular.
Està compost per una sèrie de vols
sobre Torrejón Guliol de 1993) , SanJavier
Guliol de 1993), Campamento Guliol de
1993) , Colmenar Guliol de 1993) i Gando
(octubre de 1993) .
BALEAR

(març de 1994)
Projecte d'investigació conjunt (INTA,
Laboratori d'Enginyeria Marítima de la
UPC), finançat per la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia en el
marc del Programa Nacional de Medi
Ambient i Recursos Naturals.
Objectius:
Proporcionar informació per al desenvolupament de futures anàlisis específiques
del risc de contaminació a la costa catalana.
Subministrar dades necessàries per al
disseny d'infraestructures de sanejament.
Línies d'investigació:
Investigació de la circulació sobre la plataforma continental catalana en detall
de mesoescala.
- Estudi dels processos d'estratificació i
mescla de la columna d'aigua.

Línies d'investigació especifiques
C ORRELACIÓ ENTRE IMATGES
TÈRMIQUES OBTINGUDES PEL SENSOR
DAEDALUS-1268 I TEMPERATURA
CINÈTICA D'UNA SUPERFÍCIE (1993, 1994)
En el procés d'enregistrament de la
radiació tèrmica emesa per un objecte amb
un sensor remot, una sèrie de factors modifiquen el valor real x i donen lloc a una
sortida del sistema Y.
El Laboratori de Teledetecció ha
emprès una línia d'investigació per caracteritzar, en el cas concret del sensor
Daedalus-1268, aquests factors, de manera
que es pugui definir la -funció de transferència Y = F(x) i, posteriorment, recuperar x a partir de Y. Això permetria obtenir
imatges de la temperatura cinètica real d'un
objecte, i la comparació entre imatges adquirides en diferents condicions o sobre objectes diferents.
Els factors que formen la funció F són:

emissivitat de l'objecte,
funció de transferència (MTF),
interferència atmosfèrica,
interferències en el sensor (soroll) ,
resposta dels instruments del sensor,
correlació del nivell digital en la imatge temperatura,
geometria de l'adquisició, etc.
El pla de treball consta de quatre objectius:
1. Aconseguir experimentalment taules
que relacionin els nivells digitals de sortida del sensor en els canals tèrmics amb
un valor de temperatura.
2. Utilització del programari (LOWTRAN-7 ... ) per a càlcul de la interferència atmosfèrica.
3. Desenvolupar el programari necessari
per incorporar els resultats obtinguts en
els punts anteriors a la imatge tèrmica,
de manera que es visualitzi la informació corregida.
4. Validació del mètode mitjançant els
tests corresponents.
PLA TECNOLÓGIC DE DEFENSA (1993, 1994)
El Laboratori de Teledetecció ha preparat una proposta d 'investigació sobre
"Utilització de tecnologia multiespectral
en sistemes d'informació per a defensa" ,
que ha estat aprovada pels responsables del
Pla tecnològic de defensa.
L'objectiu principal d'aquesta proposta d'investigació és el desenvolupament
d'una metodologia estàndard que faciliti
l'obtenció d'informació d'interès a partir
d'imatges multiespectrals obtingudes amb
els sensors espacials operatius actualment
i en un futur proper.
Línies d'investigació :
Per a la consecució d'aquest objectiu s'han proposat quatre línies d'investigació, que s'especifiquen a continuació:
1. Simulació d'imatges.
2. Estudi comparatiu de la resposta espectral en el rang infraroig d'objectes d'interès militar.
3. Estudi comparatiu de la resposta tèrmica diürna-nocturna d'instal·lacions
o objectes estratègics.
4. Estandardització i modelització de tècniques de tractament i processament
digital d'imatges orientades a la caracterització d'objectius .

Desenvolupament de programes de programari
PROGRAMARI INTA-IPS
Entorn obert de programes que facilita l'accés integrat a les aplicacions de tractament d'imatges desenvolupades al
Laboratori de Teledetecció per a proces-

sament d'imatges de diferents formats ,
incloent-hi les procedents del sensor aeroportat DS-1268 (ELAS).
La finalitat d'aquests programes és
incrementar l'eficiència del programari
existent amb la incorporació de noves funcions. Treballa en un entorn de finestres
de menú desplegables que van mostrant a
l'usuari totes les opcions disponibles .
Actualment, es disposa d'un format inicial
del programa susceptible de millores o
modificacions futures.
El programa ha estat realitzat en els
llenguatges FORTRAN i C per a entorn
VMS; s'ha utilitzat l'entorn V AXSET i els
serveis System Services de VMS, que permeten el nivell més baix de programació
de què es disposa en VMS. Aquestes rutines es troben distribuïdes en diverses llibreries d'objectes.
El programa INTA-IPS permet la
incorporació periòdica de noves funcions,
sense necessitat d'alterar el disseny i ni la
configuració actuals.

òptica. L'aparició de vignetting s'ha atribuït
a la instal-lació del dispositiu corrector de
deriva. Aquest defecte no apareix amb
l'altra òptica perquè el camp de visió és
molt més petit (la meitat).
Un cop identificada la causa, es va
procedir a dissenyar i fabricar una nova
interficie que permetés eliminar el defecte de vignetting durant el vol i fos compatible amb el mecanisme de correcció de la
deriva. Els elements de correcció de deriva i vignetting es van provar amb èxit.
INSTAL·LACIÓ DEL SENSOR DAEDALUS-1268
A L'AERONAU CESSNA C!TATION V
Una de les millores que permetrà
abordar noves campanyes és la instal-lació
del sensor a la nova aeronau Cessna Citation V, adquirida fa poc per l'Esquadró
403 del Centro Cartogrifico y Fotogrifico
del Ejército del Aire. Amb aquesta finalitat es treballa en la definició de les condicions que haurà de tenir la instal-lació del
sistema d'adquisició d'imatges de teledetecció Daedalus-1268.

Millores en Les instal·Lacions d'equips
CORRECTOR DE DERIVA
L' octubre de 1991 es van prendre
imatges multiespectrals amb el sensor
Daedalus-1268 sobre una fragata en moviment de l'armada.
Les imatges adquirides mostraven una
forta distorsió geomètrica atribuible al gran
angle de deriva amb què es van realitzar algunes passades, a causa del fort vent lateral.
Encara que el suport estabilitzat PAV10 de cambra de fotografia aèria Wild RC1O, sobre el qual està muntat el mòdul
detector o scan head del sensor Daedalus1268, permet que el navegant corregeixi
l'angle de deriva durant el vol, el disseny
de la primera interficie o element d'adaptació del mòdul detector al suport esmentat impossibilitava fisicament la correcció.
Llavors, el Laboratori de Teledetecció
va dissenyar un altre element auxiliar anomenat "extensor", que en endavant permetrà corregir l'angle de deriva durant el
vol, amb la consegüent millora de la qualitat geomètrica de les imatges.
CORRECTOR D'APANTALLAMENT
Del 9 al 13 de març de 1992 es va
realitzar, amb l'assessorament de dos tècnics de l'empresa Daedalus Ent. Inc., el
"Final Comrnissioning" dels sistemes d'adquisició d'imatges comprats pel Laboratori
de Teledetecció de l'INTA.
Es va observar que en la configuració de "baixa resolució / camp ample" les
imatges presentaven un entenebriment a
les vores o vignetting. Aquest defecte no
apareixia a les imatges adquirides amb l'altra
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Aplicacions de la teledetecció
aeroportada
Avui dia comptem amb una nova
generació de satèl·lits experimentals en diferents programes d'observació de la Terra.
El processament, tractament i interpretació de les dades que subministren permet
realitzar una investigació més eficaç en les
diferents aplicacions, en poder accedir a
una informació més bona dels paràmetres
que defineixen els diferents ecosistemes.
No obtant això, malgrat aquest avanç
espectacular en les diferents disciplines relacionades amb l'observació de la Terra des
de l'espai, hi ha algunes llacunes en les
quals l'estat de l'art de la teledetecció espacial no permet abordar una solució vàlida. En alguns d' aquests problemes és la
teledetecció aèria la que ofereix una solució real. Cal ressaltar-ne dos aspectes:
a) L'adquisició de dades des de l'avió proporciona una nova perspectiva en l' enfocament d'alguns dels projectes abordables
amb teledetecció, flexibilitza la selecció
d'alguns dels paràmetres de l'observació
espacial; per exemple, permet elegir la
resolució temporal fins el nivell de dia i
hora d'aquisició, i també la resolució
espacial. En resum, es treballa a l'escala
desitjada i es cobreixen àrees escollides
d'acord amb diferents criteris.
b) Alguns prototipus de nous sensors o
sensors operatius poden actuar com
a plataforma experimental en futurs
programes d 'observació de missions
espacials, particularment en simulació d'imatges, són utilitzats com a base
d'estudi de les característiques espacials,

temporals, espectrals i radiomètriques de
la imatge.

En general, la informació que proporcionen les tècniques d'obtenció i tractament d'imatges de teledetecció permet
realitzar estudis relacionats amb: predicció
de collites, realització i actualització de
mapes de conreus, lluita contra incendis
forestals, inventaris i mapes forestals, control i estudi d'espais naturals protegits, control de la humitat del sòl, estimació
d' evapotranspiració, seguiment i quantificació de l'erosió, estimació de reserves
de neu, control de qualitat d'aigües, identificació de sòls, intercanvis d'energia i
aigua entre sòl i atmosfera, mapes geomorfològics, litològics, etc., previsió de
riscos geològics, planejament d'infraestructures, estudi de l'impacte ambiental
d'activitats humanes, investigació de recursos miners, energètics, seguiment de catàstrofes naturals, estudis de corrents marins,
batimetria, recuros pesquers , detecció i
quantificació de contaminants marins,
generació de mapes temàtics, creació de
models digitals del terreny, control de l'ús
del sòl, estudis dels ecosistemes urbans, etc.

Treballar amb el Laboratori
de Teledetecció de l'INTA
El Laboratori de Teledetecció de
l'INTA col·labora en congressos i reunions
sobre tots aquells aspectes, equipaments i
metodologies, que concerneixen al desenvolupament i ús de la teledetecció .
El Laboratori de Teledetecció de
l'INTA està obert a la realització de treballs, estudis i investigacions en qualsevol
dels camps d'aplicació de les tècniques de
teledetecció, amb empreses i organismes
públics i privats.
Per a més informació, les persones
interessades poden adreçar-se a:
Laboratorio de Teledetección
lnstituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Carretera de Torrejón de Ajalvir km 4
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Telèfons: 627 09 90, 627 09 91,
627 09 92
Fax: 627 09 45

Apèndix I
Sistema Daeda/us-12 68
I. 1 Descripció del sistema d'adquisició
d'imatges
L'escànner multi espectral Daedalus1268 anomenat " Airbome Thematic
Mapper" (ATM) és un sensor passiu
dissenyat per captar i enregistrar la
radiació procedent de la superficie
terrestre des d'una plataforma aèria.

És un sensor aeroportat compatible
espectralment amb el sensor Thematic
Mapp er dels satèl·lits LANDSAT 4 i S.
Proporciona dades codificades en
PCM Bi0-L enregistrades simultàniament en 12 pistes mitjançant un
enregistrador magnètic d'alta densitat.
Es tracta d'un sistema d'escombratge
per línies, dotat d'un espectròmetre
formador d'imatges. Recull des de l'aire
informació radiomètrica del terreny en
forma analògica, que un mòdul electrònic transforma en senyal digital de 8
bits, o el que és el mateix 256 nivells
de gris.
L'equip consta d'un mòdul detector
instaHat sobre un suport de cambra
de fotografia aèria RC-10, d'un mòdul
electrònic de control i d'un mòdul
d'enregistrament en suport magnètic
d'alta densitat (HDDT). La unitat
detectora és de disseny modular, amb
la qual cosa pot cobrir un ampli rang
d'especificacions mitjançant l'intercanvi d'uns mòduls per altres . Les
variacions possibles són la selecció de
les bandes espectrals i el canvi de camp
de visió instantània (Instantaneous Field
of View, IFOV). El sistema adquirit
per INTA disposa, a més de l' array
de sensor Thematic Mapper (TM),
un array del sensor Coastal Zone
Colour Scanner (CZCS), dos mòduls
d'infraroig mitjà: un d'1 ,6 flm i un
altre de 2,2 f.!m; i dos mòduls detectors d'infraroig tèrmic : un de 3-5 f.!m
i l'altre de 8,5-13,0 flm . Els IFOV
disponibles són de 2,5 mrad i d' 1,25
mrad. El seu intercanvi s'ha de fer al
Laboratori.
El Daedalus-1268 recull energia en el
marge espectral de 0,42 a 13,0 flm,
que inclou la zona de radiació visible, infraroig proper, mi~à i tèrmic,
de l'espectre electromagnètic.
L'energia procedent de la zona sobre
la qual es vola arriba a un mirall giratori amb forma de tascó, i és dirigida
a un espectròmetre, que consta d'elements òptics (lents, miralls, xarxes de
difracció, filtres) que separen espectralment aquesta radiació policromàtica, la filtren i l'enfoquen sobre els
elements detectors.
D'aquesta manera, l'energia que arriba al mòdul detector se separa en dotze
canals que varien segons la configuració espectral de l'escànner en aquest
moment. Els elements detectors de
radiació visible i d'infraroig proper
són detectors fotovoltaics de silici als
quals arriba la radiació dispersada per
un prisme situat davant d'aquests. En
l'infraroig mitjà són detectors fotovoltaics d'antimoniür d'indi (InSb)
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associats a un joc de filtres que permet definir la finestra de radiació a
què són sensibles. Els elements que
capten la radiació en l'infraroig tèrmic són detectors MCT (HgCdTe),
la finestra de sensibilitat dels quals es
limita mitjançant un filtre de pas alt
de 8,S ¡..un (típic) i la carda de la mateixa corba de resposta de l'element (varia
entre 12 i 13 ¡lm) . Cada element
detector d'infraroig mitjà i tèrmic va
encapsulat juntament amb un dipòsit
de nitrogen líquid i dins d'una cambra de buit que li permet mantenirse a una temperatura de funcionament
adequada, sense necessitat de proveirse de nitrogen durant algunes hores.
Els elements detectors converteixen
la radiació electromagnètica que capten en un senyal elèctric, que és preamplificat abans de sortir de l'scan head
o mòdul detector.
L'equip posseeix dues fonts internes
de calibratge, anomenades "cos negre
1" i "cos negre 2" (BB1 i BB2) que
són "vistes" pel mirall rotatori abans
i després de cada línia d'imatge.
S'empren com a nivells de referència
tèrmica en els canals d'infraroig tèrmic i com a nivell de "negre" en els
canals visibles.
Mitjançant el senyal elèctric subministrat per un giroscopi que va muntat sobre el mòdul detector, es
corregeix l'angle de curvatura o roll
durant el vol.
L'escànner Daedalus-1268 ha estat instal·lat en un avió modificat CASA-212,
propietat de les Forces Aèries Espanyoles. El subministrament d'energia
elèctrica es realitza a través d'un mòdul
especial instal·lat a l'aeronau . Els mòduls de control i enregistrament estan
instal·lats en racks aeronàutics homologats i proporcionen l'aillament elèctric i mecànic que l'equip requereix.
El mòdul detector s'ha instal·lat sobre
un suport estabilitzat PAV -10 de cambra de fotografia aèria Wild RC- 10,
mitjançant, una interficie mecànica
dissenyada i fabricada per INTA, que
permet corregir l'error de deriva
durant el vol amb la consegüent millora de la qualitat de les imatges que es
prenen. La correcció de l'error que
introdueix l'angle de curvatur~ es fa
a partir de la mesura realitzada amb
un giroscopi fixat al mòdul detector.
Els senyals analògics que arriben al
mòdul de control s'analitzen mitjançant un oscil·loscopi integrat en
l'esmentat mòdul i s'adeqüen al rang
de digitalització disponible abans de
convertir-los en senyals digitals i de
procedir a enregistrar-los.

També es disposa d'un subsistema de
visualització a bord en temps real,
Mol!Íng Window Display (MWD) , que
permet veure les imatges que s'estan
enregistrant o que ja han estat enregistrades, i verificar-ne la qualitat, el funcionament correcte de tot el sistema i
el cobriment que se'n pretén obtenir.
S'anomena decommutació o preprocessament l'operació que consisteix a
transformar el format de les dades
adquirides a bord de l'aeronau i enregistrar-les en cinta magnètica d'alta
densitat (HDDT), a un format i suport
estàndard, compatible amb ordinador
(format ELAS i suport magnètic CCT).
Durant aquesta fase es procedeix a la
primera visualització de les imatges
obtingudes durant la campanya, en
les diferents passades i canals. A partir d'aquesta, s'escullen per a la decommutació les imatges de les passades i
canals d'interès i qualitat majors.
I. 2 Característiques tècniques
1. Sistema d'adquisició d'imatges digitals i multiespectrals Daedalus-1268.
- Elements detectors de radiació visible i NIR de silici (canals 1 a 8).
Detectors fotovoltaics d ' InSb
per a detecció de radiació d'infraroig mitjà (canals 9 a 10) refrigerats amb nitrogen líquid.
Detectors d'infraroig tèrmic
d'HgCgTe, amb refrigeració
mitjançant nitrogen líquid.
IFOV (Instantaneous Field of
View) 1 ,2S - 2,S mrad (selec.).
FOV 8S,92" pera IFOV = 2,S Illl<ld,
42,96° per a IFOV = 1,2S mrad.
- Velocitat d' escannejament seleccionable: 12,S, 2S, SO i 100
scans/ segon.
Correcció de curvatura màxima: +1S 0 .
Paraules-vídeo per línia: 716.
- Possibilitat de correcció d'SBend durant la presa d'imatges.
- Disponible un a"ay de simulació de sensor CZCS.
- Disponible un mòdul de detector per al canal infraroig tèrmic
de 3 a S flm.
2. Sistema de preprocessament per a
conversió de cintes de format
HDDT a CCT, Daedalus-1861,
consta de:
consola de control del processament,
maquinari específic de decommutació,
- programari i documentació,
enregistradorI reproductor
d'HDDT, i
monitor de pantalla mòbil.
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3. Ban de calibratge i proves del sistema DS-1268.
4. Array intercanviable de dectors
CZCS per al sistema DS-1268.
5. Kit de conversió per a la finestra
atmosfèrica de 3 a 5 flm.
6. Kit de canvi d'IFOV de 2,5 a
1,25 rnrad.

Apèndix 11
Sistemes GPS instaL-lats
II.1 Sistema GPS autònom
El receptor GPS autònom Transpack
li de Trimble permet introduir dues
grans millores en la realització de les
campanyes de presa d'imatges:
- La navegació al llarg de les passades fins aquell moment es feia mitjançant el seguiment visual d'una
trajectòria traçada sobre un mapa
1:50 000, emprant com a punts de
referència accidents del terreny,
poblacions, carreteres, etc.; amb el
suport de la tècnica del Global
Positioning System GPS, la navegació passa a ser molt més autònoma,
permet realitzar campanyes sobre
zones de les quals no hi ha cartografia, o, si n'hi ha, és pobre o bé
antiquada. A més, fa possible l' execució de vols sobre mar obert i en
condicions de baixa visibilitat.
La informació de posició, velocitat i rumb a cada instant pot ser
enregistrada durant el vol, la qual
cosa permet georeferenciar les imatges preses. En el passat, la "georeferenciació" de les imatges es feia
migançant punts o objectes característics localitzats en les imatges i
la seva identificació en el plànols
utilitzats , per seguir les passades.
El receptor GPS autònom proporciona posicions amb un error d'uns
100 metres entre Xi Y, i d'uns 150
metres en altitud, a causa de la degradació introduïda sobre el codi CI A
del senyal GPS pel DoD (Department
o f Defense) dels Estats Units d'Amèrica, propietari del sistema.
II.2 Sistema GPS diferencial
La tècnica de posicionament anomenada GPS diferencial en temps real
permet corregir l'error produït per la
degradació del codi C I A i proporciona posicions "exactes" cada segon.
S'empren dos receptors GPS, un es
coHoca en un punt de coordenades
conegudes, estació de referència, i
l'altre a l'aeronau, estació mòbil. El
receptor de l'estació de referència

1
2

Conflgurlcl6
ATII DS-1281
0,42..0,451J111
0,45-o,52IJIII
0,52..0,60 IJIII
0,60-o,621J111
0,63-0,691J111
0,69-o,751J111
0,76-o,90 1111
0,91·1 ,051Jm
1,55-1,751J111
2,08-2,351J111
8,50-13,0 IJIII
8,50-13,0 IJIII

compara la posiciO
3
que li proporcionen
4
els senyals que rep dels
5
6
satèl·lits, amb la posi7
ció introduïda ma8
nualment i calcula
9
10
l'error introduït en el
11
codi CI A i l'envia
12
mitjançant un enllaç
de ràdio de VHF a
l'estació mòbil. L'estació mòbil processa la informació que li arriba de
l'estació de referència i dels satèl·lits,
i obté posicions amb un error d'uns
tres metres a Xi Y, i 4,5 metres a Z.
Es disposa d'un maquinari i programari que permet representar la zona
de la qual es prendran les imatges, les
passades que es faran i el seu seguiment. Les dades s'enregistren en suport
magnètic durant el vol. S'enregistra a
la capçalera de cada línia d'imatge
obtinguda amb el Daedalus-1268 un
comptador que permet correlar les
posicions amb la informació imatge.

Apèndix III
Elements del sistema de tractament d'imatges
III.1 Configuracions de programari
Programari INTA-IPS
Conjunt de programes i utilitats
desenvolupades al Laboratori de
Teledetecció per al processament
d'imatges de diferents formats, incloent-hi les procedents del sensor
aeroportat Daedalus-1268 (ELAS).
Programari GEO-JARS
deMICROM
És un bloc de programació per al
processament digital i analític d'imatges de teledetecció. Opera en els
conjunts IMCO i IPS (Image Processing System) de Kontron Bildanalyse, i inclou els bloc operatius
següents:
manipulació de fitxers,
grup d'entrada/sortida,
utilitats d'imatge,
signatures espectrals i classificació,
correccions geomètriques i radiomètriques,
connexió amb SIG, i
correcció radiomètrica i Models
Digitals del Terreny (MDT).
III.2 Configuració de maquinari
Ordinador V AX 4100:
Sistema operatiu VMS ver. 5,5-2.
Memòria RAM de 16 Mbytes.
Monitor gràfic VT320.
Connexions via SCSI, DSSI o
Qbus:

DS-1281
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czcs

0,42..0,45IJIII
0,45-o,521J111
0,52..0,6011111
0,60-o,621J111
0,63-0,691111
0,69-o,751J111
0,76-o,901J111
0,91-1,051Jm
1,55-1,751J111

0,423-0,4631J111
0,480-0,500 1111
0,508-0,5321111
0,543-o,5771J111
0,580-0,630 1111
0,638-o,7021J111
0,715-o,8151J111
0,830-o,940 IJIII
1,55-1,75IJIII
2,08-2,351J111
8,50-13,01111
8,50-13,0 IJIII

NIA
3,0-5,0 IJII1
8,50-13,0 IJIII

Taula 1:
Configuracions espectrals
possibles

• Disc dur RF72 de GigaBytes
• Disc dur RF31 de 381 Mbytes
• CD-ROM RRD42 , només
lectura, de 600 Mbytes
Connexió via LAT (Local A rea
Transport) a:
- Windowing terminal VXT215:
• Memòria RAM de 1O Mbytes
• Sense dispositiu d'emmagatzemament intern
• Entorn XWindows i MOTIF
• Monitor en colors de 15 polzades i 8 bits per píxel
- Windowing terminal VXT219:
• Memòria RAM de 1O Mbytes
• Sense dispositiu d'emmagatzemament intern
• Entorn XWindows i MOTIF
• Monitor en colors de 19 polzades i 8 bits per píxel
Dispositius de sortida:
- Subsistema de cintes de cartutx
TZ85:
• Només lectura de cartutxos
TK50
• Només lectura de cartutxos
TK70
• Lectura i escriptura de cartutxos Compact Tape III TK81:
capacitat 2 GigaBytes, 1/2 polzada, 1200 feeT
- Subsistema de cintes magnètiques
TU81 per a CCT:
• Doble densitat 1600/6250
bits/ polzada
Impressora tèrmica de color
D-SCAN CH5514 de SEIKO.
- Equip FOCUS ImageRecorder
PLUS connectat al monitor
(RGB):
• Cambra de diapositives estàndard de 35 mm
- Impressora matricial EPSON
LQ 570 de 80 columnes.
- Impressora matricial·FACIT
B-3150 de 132 columnes.
Connexió per mi~à de Qbus (drvla)
al processador gràfic:
IMCO 100 de Kontron Bildanalyse

- Capacitat d'emmagatzemament:
16 Mbytes en memòria volàtil
- Plànol gràfic de 16 Mbits
- Processament Pipeline
- Monitor en colors HIT ACHI de
8 bits per píxel (1 280 x 1 024)
- Monitor en colors MICROVITEC
de 24 bits per píxel (800 x 600)
- Targeta digitalitzadora

Digital Audio Tape (DAT) TLZ06
per a cintes (en tràmit) .
Unitat de disc RX26 per a discos
flexibles.
Connexió en cluster amb el
VAX 4100:
VAXSTATION 3100
- Dos discs durs RZ23 de 100 Mbytes
de capacitat
- CD-ROM RRD40
Dispositiu de sortida:
- Lector de cartutxos TK50
Connexió en cluster amb el
VAX 4100:
MICROVAX li
- Disc dur RA81 de 381 Mbytes de
capacitat
Dispositius de sortida:
- Lector de cartutxos TK50
- Unitat lectora de cintes magnètiques TSV05 per a CCT
Connexió a través de xarxa (pathworks, protocol TC-PIP):
Ordinadors personals:
• Sistema operatiu: DOS 6.0
• 4 Mbytes de RAM
• 80 Mbytes de disc dur
• Targeta gràfica VGA
(1 SuperVGA disponible)
• Unitats de disc per a discos 5
1/ 4i31/2
- Perifèrics disponibles:
• Impressora làsser III p
• Escànner EPSON GT -4000
• Plòter HP 7550 Plus
(DIN A-3 / A-4)
• Impressora en colors
HP DESKJET 550 C

Empezar sobre una base sólida

e

uando se estan establec'iendo las bases para la
construcción de un edificio o autopista o de un
sistema completo de información 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: INTERGRAPH.
Unabase 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 ycalculo de redes
geodésicas.
D Modelos digitales del terreno.
D Aplicaciones para la implantación ydiseño en
ingeniería.
D Aplicaciones para calculo yanalisis de
movimiento de tierras.
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte
de un sistema total e integrada, para la captura,
gestión, analisis y presentación de información
geografica. Con I TERGRAPH, todos los ficheros
relacionados con un proyecto forman parte de una
base de datos única. La información compartida
ayuda a los distin tos departamentos a comunicarse
adecuadamente, evitando la duplicación de datos,
mejorando la productividad.
Un compromiso sólido de formación y asistencia
Para INTERGRAPH, la formación yasistencia al
usuario son temas prioritarios. Apartir 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
convertida a INTERGRAPH en el líder mundial en
cartografia asistida por ordenador.
Empezar con INTERGRAPH supone establecer una
base só! ida, para cualquier proyecto en topografia,
ingeniería o cartografia.
Un sistemaúnico. Todas las soluciones.
Para mas información_, dirigirse a:
INTERGRAPH ESPANA, S.A.
C/. Gobelas, 47-49 LA FLORIDA
28023 MADRID Tel.: 91- 372 80 17
EDIFICI OUNIBER e/. Aribau, 197-199
08021 BARCELONA Tel.: 93 · 200 52 99
e/. Las Mereedes, 8 48930 LAS ARENAS
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94 · 463 40 66
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las instituciones, investigadores o estudiosos
interesados en las distintas disciplinas que
tienen incidencia sobre la Ordenación
Territorial y el Urbanismo, invitando a
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arquitectos, geógrafos, juristas, sociólogos,
economistas, ecólogos, historiadores y demas
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las ciencias territoriales (Coranomía), con el
objetivo de mejorar el conocirniento de todo
lo que se relacione con la CIUDAD y el
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Las dos veteranas revistas CIUDAD Y
TERRITORIO y Estudios Territoriales que han
venido desarrollando su labor de divulgación
científica en los campos de la política
territorial y el urbanismo, han procedido a su
integración en una sola Revista. Bajo su
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cabecera.
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larga y fructífera andadura editorial

Suscripción anual: Espafia: ....................... 5.000 ptas.
(4 números)
Extranjero: .................. 7.000 "
Número Sencillo: Espafia: ..... ................... 1.500 ptas.
Extranjero: .................. 2.500 "

La campanya
CASI'91 a Catalunya
Xavier Baulies i Bochaca
Institut Cartogràfic de Catalunya

Figura 1:
Esquema que descriu el concepte
espectromètric del sensor CASI

(Font: Manual CA SJ-501 / ICC)

Introducció
Amb l'obj ectiu d'avaluar les possibilitats del senso r ae ro transp o rtat C ASI
(Compac t Airbo rne Spectrographic Imager), l'ICC (Institut Cartogràfi c de Catalunya) va o rganitzar una campanya aè ria
amb el sensor esm entat el m aig de 199 1.
Amb el se nso r instal ·lat e n un reac to r
Cessna C itatio n de l'Institut, es van captar imatges en diferents zo n es definid es
prèviam ent. Aquestes imatges van servir
p er dur a terme sis estudis pilot centrats
en els tem es següents: agricultura, vegetació (2 estudis), inventari fo restal, anàlisi de la qualitat de l'aigua i geomo rfologia
del riu Segre. Els resultats derivats d'aquests
estudis han permès fer una valoració positiva del C ASI com a instrument eficaç per
a la m o nito rització del territo ri. Com a
fruit d'aquesta experiència, amb el finançam ent de la C IRI T (Comissió Interdepartam e ntal de R ece rca i Innovació
Tecnològica), l'I CC ha adquirit el sensor
p er a proj ectes de recerca i per ser utilitzat en tem es qu e requereixin una resolució espectral i espacial alta. En l'últim
capítol, es descriu en les carac terístiqu es
d 'aquest sensor (CASI- 50 1).

Detector

CCD

Blau J..

~

400 nm

288 píxels
espectrals

- t
Òptica
espectrogràfica

Trajectòria de vol

El sensor CASI
Generalitats sobre el sensor
El C ASI és un sensor òptic d' escombratge multiespectral (figura 1) basa t en un
dispositiu CCD (Charge Coupled Device)
bidimensional (8,9 mm (espacial) x 6,3 mm
(espectral)) amb possibilitat de selecció de
bandes per obtenir infornució espacial o
espectral. El rang de lo ngituds d'ona sobre
el qual o pera el sensor va des de 430 nm
fins a 950 nm . La regió espectral del CCD
conté 288 elem ents, cada un dels q uals
correspo n a una franja d'1 ,8 nm. Per a m és
detalls d ' inform ació sobre el sensor es
poden consultar les descripcions de Babey
(BABEY et a/. , 1989) .
El CCD està constituït per 288 fileres espectrals i per 612 columnes espacials.
En realitat, de les 612 columnes, 51 2 s'utilitzen per a la captura d'informació espacial, m entre que les restants s' usen per
obtenir els valo rs dels paràm etres de dark
i offset en la fase de calibratge radio m ètric.
La resolució espacial típica transversal
respecte a la línia de vol (és a dir l'amplada
del píxel) va de 2 a 10 m , segons l'altura del
vol. La relació entre l'altu ra del vol i les
dimensions està condicionada per l'òptica
del sensor. El sistenu òptic utilitzat en aquesta campanya va ser una lent de 12,5 mm,
que dóna un FOV (Field of View) de 34,5°,
amb un camp de visió de 0,7069 x altura
de vol (m etres), i una amplada de píxel en
m etres de 0,00122 x altura de vol (m etres) .
Les dimensio ns del píxel en el sentit
de la direcció de vol, és a dir la llargada
del píxel, són un producte m és complex
que pedèn de la velocitat de l'avió sobre
el terreny durant la captura de la imatge,
de I'IFOV (Instantaneus Field of Vie ~v) i del
temps d 'integració del sensor. El temps
d'integració, alhora, determina el nombre
m àxim de bandes possibles.
La velocitat d'enregistram ent m àxima és de 245 secto rs per segon (un sector
= 1 024 bytes) . D os bytes són un píxel.
P er a cada línia d'imatge lframe) s'enregistren 64 bytes de capçalera i per a cada banda
d'aquesta línia, 612 píxels (1 224 bytes).
Cada fra me ocupa un no mb re sencer de
sectors. Les limitacio ns del temps d'integració estan determinades per aquesta ràtio.
Tota aquesta informació s'enregistra
e n exabyte en cintes conve n cio nals de

39 columnes (Look directions)
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Figura 2:
Mode espectral
(Font: Manual CASI-501/ICq

Figura 3:
Mode espacial
(Font: Mam1al CASI-501/ICq

Centre de la columna

vídeo de 8 mm. En una hora i mitja de
cinta caben 2,3 GigaBytes d'informació.
S'utilitzen 12 bits (ON = 4 096) per
codificar el senyal (intensitat) associat a
cada píxel espacial i a cada banda espectral. La saturació es produeix quan se sobrepassa el llindar de 250 000 electrons.
El ON per a cada banda es calcula a
partir de la suma del senyal de les diferents
fileres espectrals que intervenen en la formació de la banda. Quan una banda és
molt ampla, és probable que es produeixi
saturació i, per tant, caldrà tancar el dia, fragma del sistema òptic.
La sensibilitat del sensor descriu la
capacitat de resposta per a cada longitud
d'ona de l'instrument respecte a una font
de llum de radiància equivalent en tot el
rang espectral. La corba de sensibilitat del
sensor mostra una sensibilitat major a la
regió central i menor a les laterals, de manera que dins del rang 500-850 nm el valor
de sensibilitat es troba per sobre de 1 000
DNI'l/ (sr*SRU2>), a 625 nm (peak) és de
2 100 DN/ (sr*SRU), a 450 nm és de 500
DN / (sr*SRU) i a 900 nm és de 600
DN/ (sr*SRU).
II>ON =Digital Number
= Spectral Radiance Units
= 111W I (cm2*sr*nm)
sr = estereoradiant (unitat d'angle sòlid)

12>
SRU
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La radiància espectral mesura l'energia irradiada total per unitat de longitud
d'ona, per unitat d'àrea i per unitat d'angle
sòlid. La unitat de mesura de la radiància
espectral és l'SRU.
Com ja s'ha comentat, el sensor pot
operar de dues maneres: en mode espectral i en mode espacial.
Mode espectral (Multispectrometer Mode):
Es poden seleccionar fins a 39 columnes (look directions) del eco en mode
espectral, és a dir, per a cada una s'obtindrà
informació de les 288 bandes (figura 2). És
possible establir l'interval entre aquestes
columnes i, a més, per a la resta de columnes es pot obtenir informació espacial d'una
filera espectral (una longitud d'ona determinada) prèviament definida . El temps
d'integració mínim en mode espectral és
de 200 rnilisegons. Aquest mode d'operació s'utilitza per extraure corbes de comportament espectral del territori que es vol
estudiar i optimitzar la selecció de bandes
en mode espacial.
Mode espacial (Multispectral Imaging Mode):
L'usuari pot seleccionar fins a 15 bandes com a màxim, sense solapament, amb
especificació dels límits per a cada una (figura 3) . El nombre màxim de bandes enregistrades està determinat pel temps
d'integració. Aquest mode d'operació és
el més habitual i el que es va utilitzar en
la campanya de 1991.

Geometria de les dades
Les escenes captades pel sensor estan
afectades pels moviments de l'avió. Al llarg
d'una passada, l'altitud del sensor en relació amb el terreny i amb la direcció del
vol es pot alterar segons tres moviments
de l'avió que normalment s'expressen en
angles: el capcineig (pitch), l'aleteig (rolQ i
el canvi de rumb anomenat deriva (yaw).
En la campanya de 1991 no es va fer
correcció de capcineig i de deriva perquè
el paquets de programari d'ITRES Ltd.,
companyia constructora del CASI, encara no estaven implementats per a aquest
propòsit. Actualment, és possible fer correccions de capcineig i de deriva. Les primeres proves que introduïen aquestes millores
aplicades a imatges CASI es van dur a terme
el setembre de 1991 sobre Calgary (CoSANDIER et al. , 1992) .
Es va partir, doncs, d'imatges en què
únicament s'havien corregit els efectes
d'aleteig de l'avió durant el vol.
La correcció de l'aleteig es basa en
els valors que dóna un giroscopi instaHat
a bord de l'avió, sensible als moviments
d'aleteig. Els desplaçaments d'aleteig són
enregistrats línia a línia, simultàniament
amb les dades enregistrades pel CASI com

a nombres enters. Més tard, aquests nombres es converteixen en graus pels programes de correcció de l'aleteig. La
correcció aplica un desplaçament a cada
píxel d' una línia (scanlíne) , d 'acord amb
aquest grau.
La correcció de l'aleteig millora molt
sensiblement la qualitat geomètrica de la
imatge, sobretot quan els efectes de turbulència atmosfèrica han afectat la captació i hi han introduir distorsions importants.
Malgrat això, l'absència de dades completes de posició i d'actitud del sensor (o sigui,
coneixement en cada moment dels tres
angles esmentats en l'espai) fa inviable una
correcció basada en equacions de colinealitat sobre un model digital del terreny;
d'altra banda, una correcció polinòmica no
soluciona el problema pel fet que el sensor reculli les dades des d'una altitud relativament baixa, linia a linia i al llarg d'un
interval de temps relativament important
(en comparació amb les dades captades des
del satèl-lit); tots aquests factors fan que les
distorsions no siguin generalitzables per un
polinomi global per a tota la imatge.
S' ha desenvolupat un mètode de
correcció geomètrica adequat per a imatges d'avió captades amb sensor d'escombratge línia a línia. Aquest mètode es basa
en la triangulació de Delaunay que, a partir d' uns punts de control, estableix els
triangles més equilàters i deforma cada
triangle de manera independent, tot respectant la posició UTM dels vèrtexs
(DEVEREUX et al., 1990).
Dins del projecte CASI (P1) d'agricultura, s'ha dut a tenne una avaluació de
la precisió geomètrica d'aquest mètode a
partir d' un arxiu de punts de control determinats sobre ortofotomapes 1:5 000 i la
comprovació del desplaçament al voltant
d'un segon conjunt de punts de control

test. El resultat de la comparació del mètode amb la correcció polinomial sobre una
imatge CASI ha estat el següent:
La correcció geomètrica polinomial
de quatre graus amb 98 punts de control
ha donat un RMS de 5,96 m (2,98 píxels),
calculat sobre 15 punts test. La correcció
geomètrica Delaunay amb els mateixos 98
punts de control ha donat un RMS d'1 ,41
m (0,71 píxels), calculat sobre 14 punts
test. Aquest últim procés ofereix resultats
més bons, però pel seu propi mètode està
condicionat al nombre i a la distribució
dels punts de control.

Figura 4:
Esquema de la campanya aèria
i marina de l'estudi P-5
(Qualitat de l'aigua
del litoral de Barcelona)

Foto 1:
Imatge LANDSAT-TM classificada
per a la variable coliforms fecals
de l'estudi P-5. S'hi representen
amb colors les diferents
concentracions bacterianes

Radiometria de les dades
Hi ha dues etapes diferents de calibratge: el calibratge del sensor i el cali bratge de les dades.
El calibratge del sensor (BABEY et al. ,
1992) s'obté utilitzant una esfera integrada; la precisió global del calibratge és de
±5%. El recalibratge es va dur a terme al
laboratori i és recomanable que es faci de
manera periòdica. D'aquest calibratge es
deriven tres fitxers: Pure spectra, Contamination í Uniformíty . El fitxer d'uniformitat
descriu les diferències d'uniformitat en el
conjunt del CCD , introduïdes per les
imperfeccions de la ranura (slit, obertura
d'entrada de llum en el sistema òptic del
sensor, 15 ¡.t x 20 mm) i les variacions de
sensibilitat entre píxels, que normaln1ent
són d'una magnitud petita.
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ojfset electrònic, dark, scattering i fss iframe
shift smear), que alhora depenen de la llum
incident, l'obertura del diafragma lf-stop),
la temperatura i el temps d'integració.
P er obtenir un arxiu de radiàncies
definitiu , s'hi han d'incorporar les dades
d'un arxiu anomenat sensitivity [DN/(milisegons*SRU)], obtingut per calibratge del
sensor al laboratori, que està relacionat amb
la sensibilitat del sensor dins del rang espectral en qu è opera. El sensitivity aplicat a
l'arxiu de DN originals corregits amb els
paràm etres indicats més amunt permetrà
la transformació a radiàncies (SRU).
En resum, el procés del calibratge de
les dades és el següent:
1) S'obté un arxiu de radiàncies per transformació dels DN originals corregits:
DN otiginal/ (temps d'integració*dades
del sensitivity en DN/ [ms*SRU])=SRU.
2) Les SRU s'escalen a DN definitiu s a
partir del valor del peak d'SRU . Normalment s' utilitza un únic peak SRU
per al conjunt de les bandes. Això es
tradueix en un òptim procés de cartografi at entre 0- 255 per a la banda amb
més intensitat; la resta de bandes pot
quedar relati vam ent "enfosquida" . En
el nostre cas, es va fer servir un valor
de 8, per als vols sobre l'aigua, i un
valor de 12, sobre superfícies terrestres .

Foto 2:
Imatge CASI-501 / ICC, en fals color,
amb combinació de bandes 12, 9, 2
(RGB) de l'incendi del massís del
Garraf. La data del vol és el 13
d ' abril de 1994, un dia després d e
l' extinció del foc . La configuració de
bandes és l' anomenada "general"
(14 bandes) amb una resolució espacial
de 10 metres determinada per una
altura de vol aproximada de 8 400 m
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A més d'aquest calibratge de laboratori, es du a terme un altre procés que estableix la correlació entre les longituds d'ona
i les 288línies espectrals del CCD . Aquesta
corresp o ndèn cia s'estableix mitj an çant
l'estudi de longituds d'ona conegudes, utilitzant com a font elem ents químics com
H , H e, O , H g i N e. En aquest procés s'utilitzen filtres d 'interferència i d 'absorció
atmosfèrica. La funció que relaciona les
longituds d 'ona d 'acord amb les fil eres
espectrals és un polinomi de tercer ordre.
Aquest polinom.i és conegut i apareix a la
capçalera dels fitxers de les imatges en el
seu format originaL La precisió d'aquest
ajustament és de ± 1 nm.
El calibratge de les dades té per objecte relacionar les intensitats (DN) qu e dóna
l'instrument amb radiàncies, és a dir, amb
l'energia total que arriba al sensor per unitat de longitud d'ona, per unitat de superficie i per unitat d'angle sòlid .
El calibratge de les dades captades pel
sensor té en compte quatre paràmetres que
afecten tots els DN originals i que es dedueixen a partir de la " lectura" de determinades regions del CCD bidimensional (6 12
píxels) diferents a la regió d'imatge (512
píxels). Aquests paràmetres són els següents:

Es pot cartografiar de 0-255 cada banda, independentment, amb un peak diferent . En qualsevol cas la possibilitat de
calibrar els DN definitius a partir dels peak
m és adequats per a cada campanya proporciona una gran fl exibilitat al -sensor.
DN definitius= Data SRU*255/peak SR U.

Ma nipulació del sensor
El control del sensor es realitza a través d'un PC des d'on es poden seleccion ar els p aràm etres de la informació
desitj ada:
En ple vol es pot establir una configuració nova de bandes o aplicar un arxiu
amb un bandset prèviam ent determinat.
Es pot visualitzar l'àrea que s'està sobrevolant seleccionant una banda determinada. Sobre el monitor apareix el terreny
i això dóna una primera idea de la qualitat de la imatge que s'obtindrà.
Es pot veure en un diagrama dinàmic
la intensitat per a cada banda i, per tant,
la saturació.
Es pot determinar el temps d'integració qu e configura el llarg del píxel, és a
dir, en el sentit de la direcció de vol
que, alhora, està relacionat amb el nombre màxim de bandes registrable.
- Es pot seleccionar el mode d'operació:
espacial o espectraL
En el mode espectral, es pot establir el
nombre de look directions i la distància

entre elles i la banda espectral per a la
resta de columnes espacials.
En mode espectral es poden visualitzar
en un diagrama clinànuc les corbes espectrals que va llegint una look direction determinada .
Es pot activar o desactivar l'enregistrament d'infom1ació sobre l'exabyte sempre que es vulgui.
Pel que fa al sistema òptic:
Es pot modificar la posició del diafragma en ple vol, d'acord amb la intensitat rebuda; tancar, si es detecta saturació, o
obrir, si es produeix una manca de senyal.
Quick look
Es tracta d'un programa per reproduir
a la pantalla el procés de captació de les
dades linia a linia. Les dades enregistrades
es poden visualitzar com a play-back del vol
realitzat, amb la reproducció de les mateixes condicions del moment en què van ser
captades, a partir de la lectura de la cinta
exabyte obtinguda. Aquesta utilitat constitueix el primer control de qualitat i la primera etapa de postprocessament de dades.
El quick look permet:
seleccionar el canal que es vol visualitzar,
informar sobre les intens itats de les
bandes,
conèixer les dades associades a un scanline determinat (temps de captació en
milisegons, valors per a cada banda i
píxel, valors de posició Global Positioning
System (GPS) i d'ac titud (giroscopi)),
saber el nombre d'arxius dins la cinta,
la manipulació de la cinta (rewind, skip
file, remove .. .),
en mode espectral, visualitzar l'escena
sencera (amb la regió espectral seleccionada durant la captació per a les
columnes no seleccionades com a look
direction) ,
en mode espectral, representar la corba
per a les 288 fileres espectrals per a una
look direction determinada, i
l'animació d'imatges que representa el
quick look es pot congelar en qualsevol
moment del display continu .

Estudis pilot de la campanya

Plantejament de la cmnpanya
El plantejament de la campanya es va
basar en el fet d'aprofitar el coneixement
existent del territori per poder avaluar amb
més elements de judici les capacitats del
sensor. Per a la selecció dels temes i les
zones d'estudi es van fixar una sèrie de
condicions que s'havien de complir dins
de cada projecte pilot. Aquestes condicions eren les següents:

temes d'àmbit territorial: forestals, agrícoles i oceanogràfics sota perspectives
diverses, com cartografia, inventari, producció, avaluació d'impactes, catàstrofes, models (funcionalisme i estructura),
dinàmica, etc.,
existència d'equips d'estudiosos amb una
certa experiència en l'exploració del
terreny,

Foto 3:
Imatges classificades de l'estudi P-5.
S'hi representen diferents
concentracions de paràmetres
indicadors de contaminació:
terbolesa, clorofiHa a, coliforms
fecals i Aeromonas. La zona
correspon al sector sud del riu
Llobregat
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Foto 4:
Imatges classificades de l'estudi P-4
(Inventari forestal)- S'hi representen
dues variables forestals:
l'àrea total basal per hectàrea
i l'índex de l'àrea foliar
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existència d'infomució de cam.p, de les
zones concretes, prou significativa per
poder contrastar amb fiabilitat els resultats que se'n puguin obtenir,
proximitat a l'aeropmt del Prat (punt d'origen i destinació del vol) de les àrees que
s'hagin de volar per tal de facilitar l' operativitat i l'eficàcia de l'exploració aèria, i
fenomen a estudiar amb la màxim.a activitat possible (fenologia) durant les dates
compreses entre maig i juny.

Els estudis pilot
Es van concretar un total de sistemes
que posseïen aquests requisits i que es van
seleccionar com a àrees pilot. Se'ls va assignar un codi "P" per facilitar la gestió de
les imatges i de la informació en general.
Els projectes pilot, amb la seva zona corresponent, van ser els següents:
Pl Agricultura - comarca del Maresme
P2 Vegetació I - zona de Susqueda i Sau
P3 Vegetació li (ecologia) - massís del
Montseny
P4 Inventari forestal- comarca del Solsonès
PS Qualitat de l'aigua litoral- comarques
del Barcelonès i Baix Llobregat
P6 Geomorfologia - comarca del Segrià
El resum dels objectius de cada un
dels estudis i les institucions amb les quals
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es van dur a terme aquests estudis són:
Pl. Agricultura (Objectiu: discriminar
conreus de parcel·lació petita/ proves
de correcció geomètrica), en col-laboració amb la Direcció General de
Producció i Indústries Agroalimentàries (Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca).
P2. Vegetació (Objectiu: cartografia per
fotointerpretació amb una llegenda
botànica tipus Mapa 1:50 000 de vegetació de Catalunya), en col·laboració
amb el Departament de Biologia
Vegetal (U ni versi tat de Barcelona).
P3. Vegetació (Objectiu: fotointerpretació
i classificació multiespectral per a una
llegenda ecològica), en col·laboració
amb el CREAF (Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals).
P4. Inventari forestal (Objectiu: anàlisi
multivariant de radiàncies i paràmetres de l'inventari ecologicoforestal de
Catalunya, obtenció de representacions d'aquests paràmetres a partir de
les imatges) en col·laboració amb el
CREAF.
PS. Qualitat de l'aigua del litoral (Objectiu:
anàlisi multi variant de radiàncies i paràmetres de contaminació de l'aigua,
obtenció de representacions d'aquests
paràmetres a partir de les imatges), en
col·laboració amb EMSSA (Empresa
Metropolitana de Sanejament SA) i
el Departament de Microbiologia
(Universitat de Barcelona).
P6. Estudi geomorfològic del riu Segre
(Objectiu: cartografia per fotointerpretació geomorfològica), en col-laboració
amb el Departament de Geomorfologia
(Universitat de Barcelona).

Dades multiespectrals
Com ja s'ha comentat anterionnent,
el sensor ofereix la possibilitat de configurar diferents conjunts de bandes espectrals (bandset). Per a aquesta campanya,
s'han utilitzat 4 configuracions espectrals
diferents, d'acord amb les especificacions
de cada tema. Tres es van basar en estudis
previs duts a tem1e amb el sensor a Gran
Bretanya (WILSON 1989). Tot seguit es
detallen aquestes configuracions expressades en nm, així com també la resolució .
espacial per a cada estudi.
Per a l'estudi Pl es va fer servir la
configuració del sensor SPOT -XS:
500-590
610-680
790-890
Per als estudis P2, P3 i P4 es va utilitzar la configuració de vuit bandes anomenada GEOBOTTS:
460,2-488,2
542,8-555,2
592,4-604,9

674,4-681,6
704,9-713,8
730,0-738,9
742,S-7S1,S
791,1-809,1
Per a l'estudi PS es va utilitzar la configuració CHLOROTS:
436,2-478,2
S39,8- SS0,4
S8S,8-S96 ,4
631,9-644,4
6S8,6- 672,9
674,7-687,2
708,6-714,0
746,3-7S8,9
Per a l'estudi P6 es va utilitzar la configuració GEOBOT:
474,7- S01,1
S46,9- SS7,S
S96,4-607,0
676,4-684,S
708,6-71S,8
733,7- 740,9
744,S-7S1,7
784,1-789,S
La resolució espacial aproximada de
les imatges també es va determinar d'acord
amb els temes:
P1 = 2 m . Resolució obtinguda a una
velocitat i altitud de vol sobre el
terreny de 1SO nusos i 1 700 m.
P2 , P3 , P4 i P6 = S m. Resolució obtinguda a 190 nusos i 4 200m.
PS = 1O m. Resolució obtinguda a 288
nusos i 8 400 m.

Resultats
Els resultats obtinguts en els estudis
realitzats són:
Pl. Agricultura . La classificació multiespectral de les imatges obtingudes no
va permetre discriminar de manera
satisfactòria els tipus de conreus intensius desitjats. La resolució espacial i
espectral, en relació amb la fenologia
i la capa dels conreus, va resultar inadequada.
Els resultats de les proves de correcció geomètrica van ser els següents:
Correcció geomètrica polinominal (4°
grau) rms = S,96 m (sobre 1S punts
test). Correcció geomètrica Delaunay
rms = 1,41 m (sobre 14 punts test).
P2. Vegetació I. Es van editar documents
aptes per a la interpretació visual. Es
va disposar d'informació de camp. Es
va arribar de manera satisfactòria a discriminar una llegenda de 12 categories; malgrat això, no es va poder
arribar al nivell d'unitats fitosociològiques desitjat.
P3 . Vegetació Il. Per fotointerpretació es
va poder delimitar una llegenda de
classes fisionòmiques de vegetació. Es
va disposar d'infomució de camp que

Foto 5:
Imatges en fals color
amb combinació de
bandes 7, 2, 4 (RGB)
de l' estudi P-4 dut a
terme a la c omarca
del Solsonès. Amb un
punt i un número es
representen les
estacions de mostreig
de l'inventari
ecològic i forestal de
Catalunya, que du a
terme el CREAF i
que h an estat
utilitzad es en l'estudi

es va digitalitzar sobre les imatges per
confeccionar arxi us de parcel·les
d'entrenament i test. Es va realitzar
una classificació digital amb una reducció de la llegenda a 9 categories i es
va obtenir una qualitat global del 83%.
P4. Inventari forestal. Es va realitzar una
anàlisi multivariant de les radiàncies
obtingudes amb el sensor i 12 paràmetres de l'inventari ecologicoforestal. Es va disposar d 'informació
de camp sobre 29 estacions amb
informació completa sobre els es-

mentats paràmetres forestals. Aquestes estacions es van digitalitzar sobre
les imatges i es van relacionar amb
els valors radiomètrics mitjans dins
de finestres de 3 x 3 píxels. Es van
obtenir ajustaments per regressió
múltiple per a 9 variables. Els valors
del coeficient de correlació R es van
situar entre O, 76 i 0,82. Es van realitzar tests amb estacions independents , en els quals es van obtenir
valors d'R entre 0,7 i 0,94 (interval
de confiança 99%).
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Figura 4:
Configuració actual del CASI
(Font: Casandier, 1993)

PS. Qualitat de l'aigua del litoral de
Barcelona (comparació amb una imatge LANDSAT-TM). Es va disposar
d'informació de camp gràcies a una
campanya marina que es va dur a
terme simultàniament al vol del sensor. En aquesta campanya es van estudiar 15 paràmetres de contaminació
recollits en 97 punts del litoral per tres
barques posicionades per GPS. Aquests
punts es van localitzar sobre les imatges corregides geomètricament. Es va
establir una relació dels paràmetres
analitzats en els punts de mostreig amb
els valors radiomètrics, feta la migana, dins de finestres de 3x3 píxels. Es
van obtenir ajustaments per a 7 variables amb valors d'R entre 0,68 i 0,98.
Es van fer tests amb punts independents, en els quals es van obtenir valors
d'R entre 0,61 i 0,95 (interval de confiança 99%).
Es va reproduir l'experiència amb una
imatge LANDSAT-TM captada el
mateix dia i es van obtenir valors d'R
entre 0,62 i 0,81.
P6. Estudi geomorfològic del riu Segre.
Es va dur a terme una interpretació
visual sobre documents en paper amb
suport d'observacions de camp. Es va
poder diferenciar de manera satisfactòria una llegenda de 12 categories.

Conclusions
El sensor CASI ofereix informació
temàtica del territori de manera ràpida i
eficaç, si ens basem en la seva fàcil operativitat. Malgrat que no capta informació
radiomètrica en les regions de l'infraroig
mitjà i tèrmic, el fet de poder configurar
un conjunt de bandes estretes li confereix
una alta resolució espectral i una gran capacitat d'adaptació a objectius concrets.
Encara que opera en un rang espectral limitat del visible-infraroig pròxim, es poden
discriminar elements del territori que, en
el mateix rang utilitzant bandes més ambpies, podrien quedar emmascarats.
Els resultats derivats dels sis estudis
pilot plantejats en la campanya CASI-91
(ICC) s'han valorat globalment de manera positiva. El comportament del sensor
en els temes d'inventari forestal i poHució

d'aigua ha estat especialment notori, així
com també en els temes de vegetació i
geomorfologia, encara que amb menys elements de valoració en relació amb els dos
primers, i no així en els temes d'alta resolució per a discriminació de conreus intensius. Aquest últim estudi , plantejat
unicament amb 3 bandes espectr:als i 2 m
de resolució espacial, ha posat de manifest
la necessitat d 'ajustar adequadament les
resolucions als objectius.
Aquest mateix estudi en les imatges
de major resolució espacial s'ha utilitzat
per estudiar la qualitat geomètrica d'aquestes imatges. Es van aplicar algorismes de
triangulació Delaunay i models polinomials que van requerir un conjunt important de punts de control.
Fruit d'aquesta aproximació de georeferenciació és la constatació de la necessitat d' enregistrar, simultàniament a les
dades radiomètriques, les dades de posició i actitud del sensor associades a cada
scanline.
Actualment les scanlines del sensor
incorporen, a més a més de les dades sobre
l'aleteig, dades del capcineig i GPS, totes
dues obtingudes per un receptor sincronitzat amb el sensor. Es disposa, doncs, de
la major part de paràmetres necessaris per
orientar el sensor (manca de deriva absoluta respecte al terreny), la qual cosa ha de
permetre rectificar les imatges amb una
precisió més gran (figura 4).
La georeferenciació de les imatges
correcta és una condició indispensable per
abordar temes amb requeriments de multi temporalitat i per a la integració d'aquestes dades d'alta resolució en els Sistemes
d'Informació Geogràfica (SIG).
Una de les fites més importants a
aconseguir en el futur proper és la captura d'informació territorial en temps real o
l'obtenció de cartografia "ràpida", i això
només és possible amb una orientació precisa del sensor a partir de la reconstrucció
de la seva trajectòria en l'espai.
D 'altra banda, cal establir línies de
treball amb grups d'investigació en temes
de configuració radiomètrica aprofitant la
versatilitat del sensor. La determinació del
comportament espectral dels elements
objecte d'interès de futurs projectes és fonamental per poder ampliar les capacitats del
CASI per a múltiples aplicacions.

Descripció del sensor CASI-501/ICC
El sensor adquirit per l'ICC, finançat
per la CIRIT presenta algunes millores en
relació amb el sensor utilitzat en la campanya CASI'91. Resum de les característiques del sensor:
Camp de visió: 34,2.
Obertura: f-stop de 2,8-16.
Rang espectral: 398-913 nm.

Mostreig espacial: 512.
Mostreig espectral: 288.
Nombre màxim de bandes en mode
espacial: 19.
Rang dinàmic: 4 096 (12 bits) .
Mode espectral millorat: capacitat de
reproduir transectes sobre 39 columnes
espacials adjacents.
Calibratge de les dades dels tres tipus de
formats full fra me, espectrals i espacials.

Correcció de roll i pitch.
Enregistrament simultani de dades GPS.
Correcció geomètrica a partir de l' orientació del sensor utilitzant mode diferencial GPS (estació de referència).
Mode full frame per al calibratge del sensor
Es disposa d'accessoris hard i sofl per
al seu ús i manteniment: instruments i programari per al calibratge del sensor.
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Introducció
Durant els darrers dotze anys, el J oint
Research Centre GRC) ha donat considerable èmfasi a l'organització i la implantació de campanyes de SAR aerotransportat.
Això es reflecteix en les més recents activitats dutes a terme pelJRC quan, conjuntament amb l'European Space Agency (ESA,
Agència Espacial Europea), va organitzar la
primera campanya europea de microones
(SAR 580, 1981), seguida per les campanyes d'AGRISAR i AGRISCATT (1986
i 1987), les quals foren continuades per can1panyes com MAESTRO 1, MacEurope i
la recent iniciativa EMAC. Aquestes campanyes han donat als científics europeus les
primeres oportunitats d'avaluar dades de
radar sobre molt diversos objectius. Per dret
propi, aquestes campanyes han estat qualificades d'èxits, però també han estat, per
necessitat, de naturalesa general.
De tota m anera, com que Europa
avança cap a l'era de l'ús operatiu de dades
SAR aerotransportades i espaciotransportades, hi ha la necessitat de proveir la comunitat usuària europea d' una col·lecció o un
joc de sensors aerotransportats operacionals:
a fi de recolzar projectes operatius que
fan servir satèHit SAR espaciotransportat
i dades òptiques i aprofitar oportunitats
quan calgui independentment de la repetició del satèHit,
a fi de recolzar projectes operatius amb
monitor en agricultura, silvicultura i en
tots els camps relatius al medi ambient,
a fi de donar validesa i demostrar conceptes d'aplicació,
a fi de facilitar el desenvolupament
d'algoritmes d'interpretació i postprocessament destinats a la millora de l'ús
de col·leccions de dades de teledetecció,
a fi de preparar els grups d'usuaris a les
dades de futures fanúlies de sensors, permetent tant l'ús directe de dades generades per l'instrument com la construcció
de col ·leccions de dades simulades,
a fi de familiaritzar els grups de científics i usuaris que estan especialment interessats en l'ús de les microones i els
instruments òptics de teledetecció,
a fi de proveir un test base per a nous
conceptes instrumentals i per a detenninar millor alguns dels seus paràmetres,
a fi de recolzar el calibratge d'instruments espaciotransportats,

a fi de contribuir a la convalidació de
paràmetres geofisics derivats, i
a fi de recolzar l'adquisició i avaluació
de dades multisensors i multi temporals,
de manera que tant les agè ncies promotores com les e ntitats europees
puguin aco nseguir l'experiència adequada per a utilitzar i avaluar aquests
tipus de col·leccions de dades relativament nous.
Adonant-se d'aquestes necessitats , el
JRC va prendre la iniciativa, en coordinació amb l'ESA, a fi d'engegar un important programa de col·laboració denominat
EARSEC (European Airborne Remote
Sensing Capabilities), integrat per dos
importants elements: el segment aerotransportat i el segment base.

El segmen t aerotransportat EARSEC
A fi de poder construir un joc europeu de sensors aerotransportats avançats i
operatius, es decidí desenvolupar aquest
instrument gradualment, en diverses fases
successives i amb una aproximació modular. La primera fase es basa en els següents
elements essencials:
un SAR polarimètric de banda C- i L-,
amb amplada de dallada variable, angle
d'incidència i resolució espacial, i
un espectròmetre d'imatge, amb resolució espacial i espectral alta, amb gran
nombre de canals, seleccionables de tot
l'espectre , des de l'infraroig visible a
l'infraroig tèrmic .
Aquests sensors són desenvolupats per
grups nacionals, com la Universitat Tècnica
de Dinamarca, pel que fa al SAR polarimètric de freqüència dual, i la DLR alemanya, pel que fa al sensor òptic. Tots dos
instruments han estat provats en activitats
de primer calibratge, i els resultats de la
primera imatge mostren els trets avançats
que els usuaris de la comunitat europea
poden esperar de la disponibilitat d'aquests
sensors. M entrestant, d'altres grups i organitzacions nacionals treballen molt satisfactòriament en el desenvolupament de
sensors addicionals, com la DLR, en una
extensió dels sistemes SAR de multifreqüència experimental a la banda de baixa
freqüència ; la DASA alemanya, en una
extensió de la SAR de la banda C- i Ku-

EARSEC
Requeriments del proceuador

• Velocitat
• Capacitat de funcionar a temps pràcticament
real
• Estandardització
• Tractament d'un gran volum de dades en poc
temps
• El programari cal que sigui portàtil
• Arquitectura de xarxa
• Integrable dins una xarxa d'informació

Taula 1:
Especificació dels requeriments de
procés EARSEC
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mitjançant un component interferomètric;
el grup holandès BCRS / TNO , en el
desenvolupament d'un SAR polarimètric
avançat de banda C- amb una nova antena d'alta execució, així com en l'establiment d'un test base per a la propera
generació d'un SAR espaciotransportat
europeu, denominat ASAR (SAR avançat), que serà utilitzat en la plataforma
ENVISA T de l'ESA.

Els components
de processament EARSEC
Els processadors SAR i els processadors òptics són els elements bàsics de la
cadena de processament EARSEC. A fi
de poder generar productes de dades completament processades, calibrades, geocodificades i georeferenciades, s'hi introduiran
dades brutes o no processades adquirides
pels sensors SAR EARSEC i l' espectròmetre d'imatge EARSEC. A més, a petició de l'operador, els processadors poden
generar productes intermedis o semiprocessats a qualsevol nivell de processament
a fi de permetre de donar validesa a les
operacions realitzades, a fi de repetir-les
amb paràmetres canviats, si cal, o a fi d'aplicar instruments d'anàlisi amb finalitats
d'investigació i recerca.
La taula 1 resumeix el conjunt de peticions o requeriments per als processadors
EARSEC. A fi de poder satisfer aquestes
exigències de maquinari i programari ,
l'arquitectura que s'hi ha adoptat és altament modular i flexible, assegurant la portabilitat i fàcil integració de nous i diferents
tipus d'algoritmes per a cada pas del processament. Aquest concepte tam?é permet
l'adopció d'aquest nucli de processament a
fi de processar dades brutes d'altres o fi.1turs
sensors sense necessitat de noves inversions
en codificació. Lesfigures 1a i 1b mostren
els blocs de construcció centrals del processador SAR i del processador òptic.
La plataforma de maquinari triada,
basada en un multiprocessador SUN
SP ARC 1000 workstation equipat amb 5
GByte de RAM, permet la millor combinació d'alta execució (sent l'objectiu el processament d'una col-lecció de dades
completament polarimètriques i de freqüència dual en aproximadament una hora)
i una interficie gràfica orientada a l'usuari.
Els mòduls que comprenen els dos
processadors s'especifiquen a les taules 2a
i 2b. El desenvolupament del processador
SAR EARSEC, dut a terme per EOS
(UK) per al JRC, suposa, en primer lloc,
una versió prototípica de cada mòdul en
un ambient de computació d'alta execució (MatLab), i la codificació de la versió
operativa final que serà capaç de processar dades de manera rutinària i automàtica. El processador, ben ajustat per a

processar dades, no tan sols les obtingudes
de sensors SAR EARSEC, sinó també les
procedents de diversos sensors SAR satèl·lit
i aerotransportats i les dades brutes SAR
creades a l'European Microware Signature
Laboratory (EMSL), és un dels sistemes de
processament que operen dins d ' un
ambient integrat per a la fusió de dades i
informació. El desenvolupament del processador òptic, que també duu a terme
l'EOS (UK), segueix la mateixa estratègia
de desenvolupament i eventualment serà
incorporat a l'ambient integrat EARSEC
per a la fusió de dades i informació.
Tots dos processadors inclouen també
característiques avançades per al postprocessament de les col·leccions de dades resultants, tals com calibratge de les dades,
avaluació de la seva qualitat, etc. La taula
3 resum aquestes característiques.

El processador geofisic
SAREARSEC
El segment base EARSEC es compondrà d'una xarxa de nusos de processament coordinada per un centre d'expedició
d'acord amb les demandes dels usuaris .
Cada nus de processament podrà introduir
dintre seu dades brutes dels sensors i produir una sèrie de productes de dades per
a l'usuari final.
L'estructura oberta dels processadors
fa possible afegir components a fi de manipular diferents tipus de sensors; de moment,
hi ha prevista una cadena completa per tal
de processar dades SAR EARSEC i dades
ERS-1.
El processador geofísic SAR, desenvolupat per l'empresa EOS mitjançant un
contracte amb el JRC, és un element en
aquesta cadena de processament. Consisteix
en un joc d'algoritmes i de programes de
programari que computaran, a partir de dades
intermèdies que contenen una representació dels signes correlats procedents dels sensors SAR, un nombre de paràmetres geofísics
que són rellevants per a aplicacions de teledetecció. Aquí es defineix el paràmetre geofisic en sentit ampli, significant bé una
quantitat física (per exemple, duresa del sòl),
bé informació de nivell més elevat basada
en quantitats físiques (per exemple, detecció de marees negres) . L'arquitectura o
estructura del processador comprèn dos
estrats: la línia de base (programari base) i
els mòduls. La línia de base subministra funcions bàsiques per a l'extracció i visualització de dades. Els mòduls són la implantació
d'algoritmes per al càlcul i presentació de
paràmetres geofísics. Cada mòdul està dedicat a una aplicació específica. S'han definit
les següents aplicacions: detecció de canvi,
cartografia de la humitat del sòl, detecció de
marees negres, captació per monitor del tràfic marítim, cartografia de la vegetació.

EARSEC
Mòduls de correlació SAR

Processador geollslc
Dades SAR
aerotransportades
polarimètriques
interferomètriques

Dades SAR
espaciotransportades

Informació
digital contextual

ERS-1 , 2, . . .

DEM, Ground Truth, ..

Paquets orientats
a una aplicació
Detecció i interpretació
de canvi temporal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrada de dades
Anàlisi i correcció de dades brutes
Compensació de moviment fase 1
Calibratge polarimètric de dades brutes
Càlcul geomètric
Comprassió d'àmbit
Correcció de perfil de feix
Compensació de moviment fase 2
Processament azimutal
Generació del producte

Taula 2a:
Els mòduls de correlació SAR

Figura 2:
Elements constitutius
del processador SAR geofisic

El processador geofísic rebrà dades de
la part final davantera de les cadenes de
processament de dades SAR aerotransportades (EARSEC i ERS-1), que fan
l'enfocament a partir de dades sensorials
brutes, calibratge polarimètric i radiomètric, georeferenciació i geocodificació.
També rebrà dades de fonts accessòries
d 'informació, tals com els Sistemes
d' Informació Geogràfica (S IG), que contenen mapes topogràfics digitals i altres
tipus d'informació contextual. Per a cada
aplicació s'estudiaran els algoritmes adequats , els quals es comprovaran amb les
dades experimentals, i finalment es codificaran dins el programari del processador.
La figura 2 presenta un diagrama en bloc
del processador geofísic SAR que actualment està en desenvolupament.

La xarxa de processament EARSEC
Per tal de poder servir l'àmplia varietat d 'aplicacions que es preveu dins del
programa EARSEC, la fase operativa del
qual començarà el 1995, és important de
moment establir una xarxa de processament de dades distribuïdes que pugui recolzar activitats operatives i d'investigació,
amb centres especialitzats capaços de contribuir segons les necessitats a cada àrea
d'aplicació. Un únic sistema centralitzat
seria un mitjà inapropiat a fi de subministrar aplicacions de suport bàsic a cada una
de les àrees d'aplicació identificades, ja que
els coneixements científics tendeixen a ser
distribuïts més que centralitzats.
L'objectiu és establir una xarxa de
nusos de processament, que introduirà o
assimilarà dades de signes i dades accessò-

ries de sensors, derivarà productes calibrats
i georeferenciats, i eventualment també
fusionarà dins del procés informació procedent d'altres fonts , tals com sistemes
d'informació geogràfica i dades de referència controlada de l'EMSL, i finalment derivarà quantitats geofísiques que siguin
d'interès per a l' usuari final.
La xarxa recolzarà la generació i disseminació d'informació per a campanyes

EARSEC
Mòduls del processador òptic
Reorganització de dades brutes
• Visió ràpida
• Espectres de mostres
• Avaluació de qualitat
• Reformatat de dades
• Correcció de la informació obtinguda
Calibratge radiomètric
• Calibratge radiomètric
(corrent fosc, sensitivitat, efectes d'escànner)
Correcció geomètrica
• Imatge geomètrica
(vectors il·luminaciólobservació)
• Imatge geocodificada

Taula 2b:
Els mòduls del processador òptic

EARSEC
C.I'IICt8rfstlq..a de poatproceuament

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaluació de qualitat de dades
Anàlisi polarimètrica d'objectius puntuals
Anàlisi polarimètrica d'objectius expandits
Calibratge polarimètric i radiomètric
Càlcul de guanys d'antena
Anàlisi complexa de fase seguint l'amplada i
la llargada
Anàlisi polarimètrica de fase
Generació de signatures 3-0
Geocodificació i georeferenciació
Formatat de dades

Taula 3:
Característiques de postprocessament
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Xarxa de processament

Usuari
Sistemes
aerotransportats

Petició de
treball

Informació
sol·licitada

Senyal
en brut

Obtenció
d'informació

Figura 3:
Diagrama simplificat de la xarxa
de processament EARSEC

EARSEC d'una manera fiable i duta a tem1e
amb atenció i en poc temps. La figura 3 mostra, en fom1a de diagrama simplificat, el concepte de la xarxa de processament EARSEC.
Perspectiva

Aiinals de l'any en curs tots els components EARSEC essencials haurien
d'haver estat provats i convalidats, i haurien d'estar en funcionament a fi de poder

servir la comunitat d'usuaris. La intenció
del JRC, en coordinació amb l'ESA, és
integrar les capacitats d'EARSEC pel que
fa a projectes d'aplicació orientats a la silvicultura i agricultura, a l'observació i avís
d' emergències, a anàlisis de qualitat de
l'aigua i administració de les fonts o recursos d'aigua, i fins i tot a aspectes urgents
com la detecció de mines anti personal en
zones d'interès.
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tes, lo que usted necesita es un esc:íner que no retarde
su trabajo. Ahora presentamos el
nuevo Horizon Plus de Agfa, "i~====~~
diseñado para proporcionarle t'
la versatilidad que usted necesi- ._;;;;..;:;.;;;;¡¡;;:;:¡¡¡¡•
ta. Capaz de digitalizar originales opacos con un formato maximo A3 y transparencias de hasta 24 x 34
cm. Creado pensando también en un alto rendimiento,
con software incorporada para digitalización en serie y
soportes de película antideslizantes.
Pero lo mas notable de Horizon Plus son sus
resultados. Unico en su tipo, Horizon Plus produce
imagenes de calidad comercial con un rango de sensibilidad de 3,2 D, una resolución de 1.800 dpi en
color y hasta 2.540 dpi en blanco y negro y trabajos
de línea. Visite a su distribuidor Agfa y comprobara
que, lo mire como lo mire, Horizon Plus es el esc:íner que usted necesita.

O Sírvanse enviarme mcís información sobre Horizon Plus.
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Dirección
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Teléfono
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Agfa Gevaert, S.A., Div. Sistemas Graficos,
Provenza 392, 08025, Barcelona,
Tel: (93) 207 54 11, Fax: (93) 458 25 03.

AGFA +
La imagen completa.

Experiències
d 'AURENSA amb
sensors multiespectrals
aerotransportats
R. del Potro

J. Artieda

AURENSA Teledetección, SA

Canal
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Límits espectrals (11m)
0 ,42-0,45
0 ,45-0,52
0 ,52-0 ,60
0 ,605-0,625
0 ,63-0,69
0 ,695-0,750
0 ,76-0,90
0 ,91-1 ,05
1,55-1 ,75
2,08-2,35
8,50-13,0

Taula 1:
Finestres espectrals
del Daedalus AADS 1268

Introducció
Des de 1986 AURENSA ha incorporat en diversos estudis la utilització de
dades provinents de sensors multiespectrals aerotransportats. Majoritàriament, en
tots els estudis s'ha utilitzat el "Daedalus
AADS 1268 multispectral scanner". Aquest
sensor compta amb 11 canals, els límits
dels avantatges espectrals associats a cada
un dels quals es recull en la taula 1.
L'angle de visió instantània és de 2,5
rnrad, i l'angle d'escombratge digitalitzat
i la freqüència d'escombratge són variables modificables per l'operador. La freqüència d'escombratge, juntament amb la
velocitat de l'avió i l'altura de vol, determinen la mida del píxel sobre el terreny.
Amb aquest sensor, AURENSA ha pres
imatges amb una nuda de píxel des d'1 m
fins a 8 m .
A continuació, es fa l'exposició d'una
sèrie d'aplicacions típiques per a les quals
AURENSA ha utilitzat els sensors multiespectrals aerotransportats. Aquestes aplicacions s'han dividit en tres grans fanúlies:
a. Aplicacions amb un clar component
mediambiental. S'estudien tant els casos
de realització d'obres puntuals com els
d'obres lineals.
b . Aplicacions d'exploració minera .
c. Diverses apli,cacions, algunes imprevistes, que s'han realitzat gràcies al fet que
es disposava de les dades .
En cada un d'aquests punts s'analitzen els pros i contres que s' han trobat en
la utilització de sensors multiespectrals aerotransportats .
Com a síntesi final , es recullen els
avantatges i inconvenients d'aquesta tecnologia de manera general i quins, segons
la nostra opinió, són els aspectes més importants d'aquest tipus de sensors que requereixen una solució més immediata, tant
pel que fa a la presa d'imatges, com al seu
processament.

Aplicacions mediambientals
AURENSA ha utilitzat els sensors
multi espectrals aerotransportats en dos tipus
de projectes amb un component clar d'anàlisi mediambiental. En tots dos projectes,
l'objectiu és determinar l'emplaçament
millor, en el primer cas per a una construcció puntual (abocador, instal-lació
industrial, etc.), i en el segon per a una
construcció lineal (autopistes, ferrocarrils,
oleoductes, etc.).

Instal·lacions puntuals
En aquest tip us de treball és necessari, d'una banda, identificar les estructures
que puguin afectar l'estabilitat geològica
del subsòl, i de l'altra, qualsevol característica de la nova construcció que pugui
alterar el control del sistema hidrogeològic . D'una manera explícita, els objectius
específics són els següents:
a. Identificació de falles, sistemes de fracturació i estructures neotectòniques.
b. Identificació de fractures paral·leles a
l'estratificació.
c. Identificació de qualsevol moviment
neotectònic en relació an1b dipòsits quaternaris.
d. La cartografia de zones d'alteració associades a fractures, indicació d'una possible circulació d'aigües subterrànies.
e. Anàlisi de la xarxa de drenatge , tant
regional com local, i l'efecte de la litologia sobre les aigües superficials.
f Identificació de qualsevol evidència
d'erosió.
g. Identificació de zones humides.
La interpretació de les imatges es fa
sobre ampliacions fotogràfiques dels negatius resultants del processament de les dades
originals. Habitualment, s'obtenen tant
còpies en colors com en blanc i negre. La
selecció de les bandes usades per a la preparació de negatius es basa, d'una banda,
en una anàlisi estadística, tant monovariant

Foto 1:

Imatge obtinguda per combinació
RGB en fals color dels canals
10, 7, 4 preparada per a la seva
interpretació m anual pels diversos
especialistes temàtics

com multivariant, i de l'altra, en un examen visual de cada una de les bandes.
Una combinació típica usada per a
aquest tipus de treballs és la 1O, 7, 3, la
qual permet discriminar fàcilment les
roques alterades de les roques sanes. Quant
a bandes en blanc i negre, sempre s'ha trobat molt efectiva la utilització del canal
tèrmic (banda 11).
En aquest tipus d'estudis, són dues les
principals aportacions dels sensors multiespectrals aerotransportats. La primera és
la cartografia litològica, i molt especialment la d'alteracions, ja que si bé les litologies en general estan cartografiades
perfectament, en la infraestructura bàsica
del país, les alteracions no sempre ho estan
a causa de la seva mida. La segona aportació dels sensors aerotransportats és el fet
de disposar d'un canal tèrmic amb unes
aplicacions molt clares en tots els temes
relacionats amb l'aigua. Des del punt de
vista de l'anàlisi estructural i geomorfològica, els sensors aerotransportats no hi aporten pràcticament res, especialment perquè
estan mancats de visió estereoscòpica.

Instal·lacions lineals
A les aplicacions indicades en el punt
anterior, en aquest tipus d'instal-lacions
s'hi suma la necessitat de realitzar mapes
d'usos del sòl molt detallats. Tant la resolució espectral, com espacial, dels sensors
aerotransportats faciliten en molts aspectes la realització d'aquest tipus de mapes.
La realització d'aquest tipus de presa
de dades abans de començar la construc-

ció de l'explotació d'obres lineals presenta enormes avantatges, no solament perquè ajuden a seleccionar el n1illor traçat,
o almenys a prendre mesures que minimitzin l'impacte ambiental, sinó perquè
també contribueixen a disminuir els possibles riscos que puguin aparèixer tant en
la construcció com en l'explotació de
l'obra. Un altre aspecte important que cal
terur en compte és que la presa d'imatges
permet crear un arxiu de la situació imcia!, amb la qual cosa amb el pas del temps
es tindrà amb què comparar i, per tant, es
podran estimar i, fins i tot, calcular d'una
manera objectiva els danys o beneficis
introduïts per l'obra en el medi natural.
Això és especialment important quant a
l'evolució de l'estat de la vegetació, molt
especialment a causa del fet que els canvis
poden ser molt lents.
Per seleccionar el corredor "òptim"
per a la creació d'una infraestructura lineal,
sense cap dubte es necessita la superposició de molts tipus diferents d'infom1ació i,
per suposat, la provinent dels sensors aerotransportats. Fer-ho amb aquests darrers,
però, és una tasca laboriosa, costosa i dificilment arriba a uns llivells de qualitat tan
sols acceptables, per la qual cosa si es vol
fer la superposició, cal fer-ho a mà.

Aplicacions d ' exploració minera
Les aplicacions d'exploració minera
són un clàssic dins de la literatura de sensors multiespectrals aerotransportats i
AURENSA ha realitzat, directament o
indirectament, diverses aplicacions. En
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general, en exploració minera la teledetecció s' usa per du es vies: la primera és
l'anàlisi estructural, la segona, l'anàlisi espectral de les altera cions que introdu eixe n
determinats processos m.ineralitzadors o de
litologies particulars associades a tnineralitzacions .
Pel que fa a l'anàlisi estructural, en
ge neral, la utilització de sensors ae rotransportats no reporta cap avantatge davant
de la fotografia aèria tradicional i, en cap
cas, n'és un substitut, sinó que en tot cas
n 'és un complement. En general, les imatges preses no tenen visió estereoscòpica i
presenten nombroses distorsions geomètriques difícilment corregibles. Aquest tipus
d'imatges tampoc presenten els avantatges
de les imatges satèl·lit que poden cobrir
extensio ns de terreny àmplies i, per tant,
poden visualitzar grans accidents que, en
fotografia aèria convencional, no són observables fàcilment. Una de les poqu es aportacions dels sensors multi espectrals a l'anàlisi
estructural és la classifi cació d'estructures,
principalment per dos fets. El primer és la
possible circulació d'aigua per les estructures i el segon , les possibles alteracions
associades. Aquesta feina de classificació
d'estructures determ.inades en fotografia
aèria convencional es troba amb el gran
inconvenient de no poder superposar les
dues informacions diferents per clars problem es de correcció geomètrica.
L'anàlisi espectral presenta, en canvi ,
nombrosos avantatges en relació amb tècniques més clàssiques. Com sempre, són
dues les majors apo rtacions dels sensors

multi espectrals aero transportats, la resolució esp ectral i l' esp acial. Aqu estes d ues
característiques permeten cartografiar amb
un detall m és gran tant la geom etria de
l'alteració o de la litologia, com els dive rsos nivells dins d'aquesta. Algun es de les
aplicacio ns desenvolupades es poden classificar com a espectaculars, j a que deternunen amb precisió fenòmens que fins ara
s'observave n a través de tèc niqu es de
microscòpia . Aquest és el cas del metamorfisme de contacte generat per la intrusió de cossos granítics a la seva roca
d'encaix, on és possible establir una relació entre la resposta espectral i el grau de
metamorfisme sofert, en la qual es pot arribar a estimar la profunditat del cos intrusiu. Un altre cas clàssic, estudiat àmpliament,
és el de les alteracio ns hidrotermals d'origen volcànic, que són buscades per les seves
lleis en or i plata. Un últim cas és el de
recerca de xemeneies volcàniques perquè
són fonts de m.ineralitzacions. Aquí no es
busca una alteració, sinó una litologia concreta associada a les xe m eneies volcàniques, a les quals, al seu torn, van associades
nuneralitzacions.
L'experiència d 'AURENSA e n el
procés espectral de sensors aerotransportats a l'explotació nunera ensenya la necessitat de tenir definid a clarament una
estratègia de processam ent i correlar les
dades espectrals amb m esures m és convencionals realitzades directan1ent sobre el
terreny. Aquesta filosofia es converteix en
absolutament imprescindible segons que
augm enta el nombre de canals dispo nibles.

Imatge corresponent al canal tèrmic
(canal 11) de gran utilitat per a tots
els estudis relacionats amb l'aigua

USOS DEL SUELD
Leyendo

61BJ63.5
4SIJ7'90.5

Mapa 1:

Mapa d'usos del sòl obtingut
directament de les imatges
representades a les figures 1 i 2

Mapa 2:

Mapa geomorfològic. Per a
l'obtenció d'aquest mapa s'ha
utilitzat conjuntament imatges ATM
i fotografia aèria convencional
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Mapa 3:

Mapa d'ecosistemes vegetals i densitat. Aquest mapa
s'ha obtingut per superposició d'altres mapes temàtics
i aporta informació bàsica per a realitzar estudis
d'impacte ambiental
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Mapa 4:

Mapa d'erosionabilitat i qualitat de sòls. A l'igual que el mapa
anterior, s'ha obtingut per superposició de mapes previs.
Aquests tipus de mapes són útils tant per a l'estudi d'impacte
ambiental com per als estudis de l'enginyeria de l'obra
EROSIONABIUDAD Y
CALIDAD DE SUELOS
Leyenda

EROSIONABILIDAO

- ALTA
CALIDAO AGRICOLA DE
SUELOS
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Altres aplicacions
En aquest apartat es recull una sèrie
d'aplicacions, més o menys curioses, que
s'han dut a terme emprant imatges obtingudes per sensors aerotransportats, però
que dificilment, i especialment per raons
econòmiques, s'haguessin realitzat sense
disposar ja d'imatges preses per altres
motius.
La primera aplicació és la localització
de possibles emplaçaments per a la realització de sondejos de captació d'aigua subterrània en medis no porosos. En aquest
cas es fa ús de la informació de la banda
tèrmica per determinar les fractures per les
quals circula aigua. Això és possible ja que
aquesta circulació genera una disminució
de temperatura en imatges diürnes.
D'aquesta manera, es determinen les fractures amb més potencial o els punts
d'encreuament de diverses fractures.
La segona és una aplicació arqueològica, la localització d'antigues explotacions
mineres (romanes). Les activitats mineres,
generalment, són localitzables de manera
fàcil, perquè introdueixen clares pertorbacions en el paisatge. Malgrat això, si les
explotacions són molt antigues, petites o
han sofert erosió, no presenten cap tret
geomorfològic que en permeti una localització fàcil. Això no obstant, generalment,
es generen al voltant de sòls clarament contaminats que continuen pertorbant, més de
2 000 anys després, la vegetació. La utilització de dades de Daedalus permet cartografiar clarament l'antic runam d'acord amb
les pertorbacions introduïdes en la vegetació per sòls altament contaminats.
La tercera aplicació és la localització
d'una canonada sencera. La canonada era
era de PVC, d'uns S cm de diàmetre i esta-
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va enterrada a un profunditat entre 20 i
SO cm. La canonada és clarament visible
en les imatges de la banda tèrmica, ja que
al llarg de tot el sep recorregut s'observa
una baixada tèrmica. Per la canonada circulava aigua, fet que permet localitzar-la
en els trams d'interès, sense cap problema.
Conclusions
Com a conclusió final, es pot dir que
AURENSA considera d'enorme utilitat
disposar de dades multiespectrals aerotransportades i és un complement clar
d'altres tècniques de teledetecció, especialment en aquells casos on es necessita
una resolució espacial i/ o espectral més
gran, o on les condicions de la presa d'in-utges han de ser molt concretes en el temps.
Ara bé, aquests sensors presenten dos
clars problemes que s'han de resoldre si
se'n vol aconseguir un desenvolupament
més gran: el primer és la necessitat que els
productes tinguin característiques geomètriques que permetin la superposició
d'aquesta infom1ació amb qualsevol altra,
així com també la generació de mosaics.
El segon problema és que les dades estiguin corregides espectralment. A mesura
que augmenta el nombre de canals disponibles, es fa més imprescindible comptar
amb tècniques de processament de dades
que permetin correlacionar les dades espectrals amb mesures sobre el terreny, o bé
siguin també espectrals, o bé de qualsevol
altre tipus, anàlisi química, anàlisis mineralògiques, etc. Com s'ha pogut veure al
llarg de tot aquest treball, la banda tèrmica presenta una enorme utilitat en bona
part dels treballs revisats i creiem que és
un canal que no s'ha de desaprofitar en cap
sensor aerotransportat.
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Teledetecció d'alta
resolució d'àrees
naturals
Un enfocatnent pràctic

Agustín Lobo
Luis Solé Sugrañes
Institut de Ciències de la Terra
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Introducció
En els darrers vint anys, la Imaging
R emote Sensing (teledetecció d'imatge) s'ha
convertit en una tecnologia útil i operativa en moltes ciències aplicades, especialm ent p er a les que han de recórrer a la
cartografi a. No obstant això, m algrat
l' entusiasm e inicial i les afirmacions i la
propaga nda dels en ginye rs vinculats al
dese nvolup am ent de se nsors, les seves
aplicacions a l'ecologia i el medi ambient
no han estat tan rellevants com es predeia.
Una important excepció són les imatges
de No rmalized Difference Vegetation Index
(NDVI) obtingudes d'AVHRR, que és
una informació fonam ental per a l' estudi
del Global Change (el canvi mundial). P erò
fins i tot en aquest cas és irònic que un
sensor qu e no fou dissenyat pensant en
aplicacions o usos ecològics sigui l'instrument R S més poderós per a l' ecologia 12 .
Una aplicació tan adequada a escala
mundial no té un equivalent en una escala més detallada, com la que subministra
LANDSAT-TM o SPOT-HRV' . La causa
d'això és, en part, que el seu cicle repetitiu més llarg i el seu preu més elevat entrebanquen les fàcils correccions atmosfèriques
i molts estudis multi temporals. P erò la raó
m és imp ortant és qu e el canvi d' escala
imposa un canvi de variable. A escala mundial, la vegetació pot ser considerada com
un concepte individual, el qual pot ser descrit per una variable d'imatge derivada com
a NDVI. A aquesta escala, el NDVI està
ben correlat amb biomasses verdes, i aquesta relació té fins i tot una sòlida base teòrica•. Per contra, en imatges que cobreixen
de 15 a 30 km amb píxels de 10 a 30 m ,
la vegetació no pot ser considerada com
un concepte individual i sovint el NDVI
no es correla bé amb cap variable biofisica que tingui sentit. La correlació entre la
majoria de variables ecològiques (índex
d'àrees de fulla perenne, densitat, biomasses ve rdes i llenyoses, producció biològi-

ca, etc.) i les variables d'imatge derivada
s' hauria d'intentar assignant diferents funcions a diferents categories de vegetació o
grups d'aquestes. En les ciències m ediambientals la situació és anàloga: l'avaluació
de l'estat de la vegetació no es pot fer independentment del tipus de vegetació 5 • A
aquesta escala, òbviam ent, cal una adequada cartografia temàtica ecològica que
distingeixi diferents tipus de vegetació.
P er desgràcia, les classificacio ns
d'imatges aparionades LANDSAT-TM i
SPOT-HRV a pixel- by-pixel estàndard ha
tingut un ús molt limitat en la producció
de mapes temàtics útils ecològicam ent.
Aquests sensors foren dissenyats per diferenciar cobertes tan diferents com l'aigua
o la neu o ermassos i collites. P erò pel que
fa a la cartografia ecològica, gairebé sempre tractem simplement amb diferents tipus
de vegetació o, fins i tot, amb diferents
tipus de boscos o pastures. T ot sovint, el
poder diferenciador d'ambdós sensors no
dóna prou. Un problema addicional a molts
indrets del món, especialment a les regions
mediterrànies, és que les àrees anomenades " naturals" són molt petites, i el paisatge es presenta com un m osaic en el qual
cadascuna de les seves parts és internam ent
molt diversa i complexa, i es compon de
molts elem ents diferents. Tot sovint, les
resolucions de 30, 20 o fins i tot 10 m per
píxel són una limitació important.
R establir variables quantitatives ecològiques com les esmentades anteriorment
o avaluar l'estat de la vegetació a partir
d'aquesta imatge resulta encara m és dificil, a causa de l'amplada de les bandes que
ofereixen els sensors '. La detecció an1b T M
o HRV només és efectiva en els casos en
qu è les cob ertes són espacialment m olt
homogènies i la força és extensiva6 • A més,
la finestra temporal per a una avaluació
òptima m olt sovint és estre ta. Essent el
període de repetició dels satèl·lits LAND.SA T i SPOT molt llarg, les adquisicions
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Figura 1:
Segmentació de la imatge CIR
de les serpentejants prades de Jas per
Ridge (Califòrnia).
Resolució: 1 m per píxel

Figura 2:
Mapa de vegetació obtingut
mitjançant l'aplicació d'anàlisi
discriminant a una fotografia CIR
segmentada. 13,5 cm per píxel

realment disponibles en bo nes condicions
atmosfèriqu es poden ser estranyes o, de
vegades, fins i to t inexistents.
Espectroradiòmetres
de banda estreta aerotransportats
E ls espec trora diòm etres de banda
estreta aero transpo rtats rep rese nten un
important ave nç en la captació per monitor d 'àrees naturals7 • Poden ser enlairats

quan calgui i amb la resolució espacial desitjada. Un gran nombre de bandes espectrals
estretes els atorga un poder de diferenciació molt més elevat i la capacitat de mesurar quantitativament les respostes espectrals
de la vegetació a les condicions mediambientals. Però aquesta imatge també requereix un poder de computació més elevat a
fi d'aco nseguir un processament més complex, el gual s'allunya de la classifi cació
estàndard a una comparació de dissenys i
una anàli si mi xta de signes espec trals' .
Aquesta complexi tat és la causa principal
del nombre relati vam ent reduït d'estudis
que han estat fe ts amb AVIRIS", fe t que
ha induït la NASA a cancel ·lar plans per a
la inclusió de I'HIRIS en el satèl-lit EOS1. Malgrat el seu nombre reduït, les aplicacions d'imatges AVIRI S han estat molt
rellevan ts en ecologia", demostrant el poder
de l'espectroscòpia d'imatges. N o tan sols
l'alta resolució espectral suposa l'ús de diferents tècniqu es. L'alta resolució espacial
requereix l'abandonament del píxel com a
unitat espacial elemental per a l'anàlisi d'algoritmes de segm entació d'imatges. Ja hem
dit qu e les classifi cac ions multivariables
basades en píxels aplicades a imatges SPOT
o LAND SAT produ eixe n típi cam ent
mapes pobres quan es representen paisatges complexos. Aqu est problema només
empitjora si es trac ta d'imatges espacials
d'alta resolució . Això és conseqüència del
fet qu e la maj oria de categori es amb sentit ecològic no són internament uniforn1es
però tenen certa textura. La importància
de distingir els di fere nts tipus de textura
augm enta amb la resolució espacial, fins el
punt qu e les diferenciacio ns basades en
píxels són pràcticam ent inútils quan es processen fotografies aèries digitalitzades de
color infraroig (CIR)'".
Algunes experiències
N osaltres proposem l'ús de tècniques
de segm entació d'imatge per tal d'afrontar els problemes introduïts tant per l'al ta
resolució espacial com per l'elevat nombre de bandes. Aqu estes tècniqu es efectu en una partició de la imatge en porcions
internament homogènies, i aleshores aquestes porcions -més qu e els píxels originalses converteixe n en elements d' ulteriors
anàlisis i diferenciacions. H em aplicat satisfac tòriament aqu esta tècnica a fotografies
aè ri es C IR di gitalitzades i a imatges
LANDSAT-T M , i actualment estem unint
la segmentació a dades AVIRIS.
El primer exemple és el processam ent
d ' una fo tografi a aèria C IR digitalitzada
qu e cobreix les serpentej ants prades de
Jasper Ridge, la R eserva E cològica de la
Universitat de Stanford (Califòmia). Aquest
és el lloc idoni per a molts experiments
sobre la respos ta de la vegetació a una

atmosfera enriquida en co2 i la resposta
d'una beca fundada per la NASA per a la
Universitat de Princeton a fi d'estudiar les
relacions entre model i processament en
les pastures. Es digitalitza la imatge a una
resolució d'l m per píxel i es segmenta a
diversos nivells de detall, un dels quals es
mostra a la figura 1.
A més, a tall de test del poder d'aquesta tècnica per a diferenciar tipus complexos
de vegetació a una resolució molt alta, es digitalitza una porció de la imatge amb píxels de
13,5 cm. Aquesta imatge incloïa un projecte experimental de 30 x 30 m. Després de
segmentar la imatge vàrem visitar algunes de
les porcions i, combinant la informació terrestre amb la derivada de la imatge, vàrem traçar
una anàlisi diferenciadora lineal. L'anàlisi va
identificar satisfàctòriament quatre categories
de vegetació (figura 2) . Actualment, ens ocupem en l'aplicació d'aquesta tècnica a imatges CIR de major altitud que cobreixen tota
la Reserva. El propòsit és caracteritzar cada
porció rnigançant l'espectre d'un píxel AVIRIS complet.
Una altra de les nostres aplicacions
actuals correspon al bosc de Green Mountain, a Connecticut. Aquest bosc és una
zona molt extensa de muntanya que fou
aprofitada completament pels primers colonitzadors europeus i de llavors ençà ha estat
allunyada de qualsevol intervenció humana. Per consegüent, és un lloc únic per a
l'estudi de successió forestal i ha estat el
principal camp de desenvolupament del
SORTIE, un model de simulació forestal
de la Universitat de Princeton. La nostra
implicació en el projecte consisteix a com-

parar l'estructura espacial del bosc actual
amb els resultats del SORTIE obtinguts
mitjançant diferents hipòtesis . S'estudia
l'estructura espacial a escales que van des de
la subregional a la local, i amb aquest objectiu hem processat fins ara una imatge
LANDSAT-TM i una fotografia aèria CIR
a baixa altitud. Esperem en poc temps poder
separar i identificar corones individuals després d'aplicar anàlisis diferenciadores.
Conclusions
Els espectroradiòmetres aerotransportats d'alta resolució introdueixen millores importants, però el seu ús suposa una
complexitat més gran i requereix tècniques més complicades. Usant la segmentació d'imatge aconseguim tres objectius:
El primer és que fixem la nostra atenció
en les porcions, que normalment són components rellevants del paisatge, en compte de fixar-la en els píxels, que rarament
representen gaire cosa més que ells mateixos. El segon és que guanyem poder diferenciador perquè podem usar estadístiques
de segon ordre per a caracteritzar les porcions. I el tercer és que reduïm la complexitat perquè podem caracteritzar cada
porció rnigançant un espectre rnigà de brillantor.
Malgrat que la imatge produïda per
sensors de banda ampla tot sovint és insuficient per a aplicacions ecològiques i mediambientals, això no significa que sigui
innecessària. Els estudis basats en imatges
LANDSAT-TM o SPOT-HRV són encara un pas útil dins d'un projecte integrat de
Sistemes d'Infomució Geogràfica (SIG).
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Atles urbanístic
de la Costa Brava
de Catalunya
Direcció General
d'Urbanisme i
Institut Cartogràfic
de Catalunya.
Barcelona, 1994
(208 pàg., 30 x 43 cm)

La Costa Brava és una de
les àrees turístiques més
apreciades de la
Mediterrània, on es
barregen el massiu turisme
estival , d'origen local i
forani , i la segona
residència, provinent de les
àrees urbanes veïnes ,
especialment de Barcelona.
La pressió turística, sobretot
a partir del anys seixanta,
s'ha traduït en una intensa
urbanització de tota aquesta
àrea, procés que durant
molts anys s'ha fet sense
cap ordenació que protegís
el paisatge. Però amb el
temps ha crescut la voluntat
d'aconseguir un canvi
qualitatiu d'aquests
paratges , voluntat que es
reflecteix en el planejament
urbanístic vigent.
L'Atles urbanístic de la
Costa Brava de Catalunya
presenta les traces de la
regulació urbanística de la
Costa Brava mitjançant la
transposició , sobre una
cartografia homogènia, del
planejament urbanístic
general aprovat entre els
anys 1982 i 1990, dels 22
municipis costaners.
Amb aquesta finalitat, l'atles
s'estructura en quatre grans
apartats:
- Textos introductoris:
presentació , preàmbul i
explicacions
metodològiques.
- Fotografies: 33 vistes
fotogràfiques
corresponents a 20 llocs
de la Costa Brava; per
cadascuna d'aquestes
vistes hi ha una fotografia
aèria obliqua de l'any
1929 i una del1991 ,
acompanyades d'un
comentari per a la
interpretació de l'evolució
visible a les imatges.
- Plànols: 128 pàgines de
cartografia on es
representa la informació
del planejament
urbanístic damunt d'una

base cartogràfica a
escala 1 :1 O 000 (reducció
del Mapa topogràfic de
Catalunya 1:5 000 de
l'ICC) .
- Base de dades: 22
pàgines de fitxes, una per
a cadascun dels 22
municipis costaners ; hi
figuren una sèrie de
dades globals del
municipi, les dades del
planejament general
aprovat, i el
desplegament previst i
executat de l'esmentat
planejament.
El gruix de l'obra són les
128 pàgines de cartografia ,
en què la informació
urbanística es representa a
tres nivells:
- Usos del sòl , amb colors :
espais lliures, dotacions i
equipaments comunitaris ,
càmpings, usos
industrials i serveis, i
usos residencials .
- Zonificacions bàsiques ,
amb colors: recintes
emmurallats, nuclis
històrics i barris vells ;
zones d'eixample ; zones
de creixement més
extensiu ; zones de ciutat
jardí.
- Règim urbanístic del sòl ,
amb la degradació de
color: sòl urbà; sòls

urbanitzables programats
(dels plans generals) o
sòls aptes per a
urbanitzar (de les normes
subsidiàries) ; sòls
urbanitzables no
programats.
La transposició de la
informació urbanística no és
directa, sinó que s'han
establert uns criteris
homogenis per tal de
traslladar la diversitat de
zonificacions que contenen
els diferents plans
municipals.
L'Atles urbanístic de la
Costa Brava de Catalunya
ffipffise~aungmne~o~

de síntesi , gràcies al qual
és possible fer una lectura
global i homogènia de
l'estat del planejament
urbanístic de la Costa
Brava, des de Portbou fins
a Blanes, i damunt d'una
base cartogràfica
homogènia i precisa. Les
fitxes, amb dades generals i
urbanístiques dels municipis
estudiats, i les fotografies
aèries obliqües , que
aporten una visió històrica i
actual , complementen la
informació gràfica proveïda
pels plànols.
N.R.

Atles comarcal
de Catalunya.
Val d'Aran
(126 pàg., 31 ,5 x 22,5 cm)

L'Institut Cartogràfic de
Catalunya, en col -laboració
amb el Conselh Generau
d'Aran , ha editat l'Atles dera
Val d'Aran/Atles de la Val
d'Aran, el qual va ésser
presentat el dia 7 de juliol
de 1994 a la seu de
l'esmentat Conselh
Generau per l'Honorable
Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de
Catalunya, senyor Josep M.
Cullell i Nadal, en presència
de la Magnífica Síndica del
Conselh Generau d'Aran ,
senyora Amparo Serrano
lglesias.
L'Atles dera Val d'Aran
constitueix la primera peça
de la col -lecció d'atles
comarcals de Catalunya
que publica l'Institut
Cartogràfic de Catalunya.
Aquesta col -lecció intenta
reflectir els temes generals i
trets diferenciadors que
donen personalitat a cada
comarca i que són
especialment remarcables a
la Val d'Aran.
L'Atles s'ha concebut
pensant que el destinatari
final és un públic ampli , tot i
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ATLES

COMARCAU DE CATALONHA
COMARCAL DE CATALUNYA

60a Conferència
Internacional
delaiFLA

L'Havana,agost1994

Val d'J\ran

lilT

ConStlh Generau d'Aran

1~11 Ge"""'""'""Ca<"""'"
de c.uklny•

Deparlamelll. de Pol•!oca Temtonal• Obres PUbliQUeS
Institut c.togriftc

facilitant dades que poden
ser útils per a estudiosos
més especialitzats. I, en
general , pot ser una bona
eina de treball per als
escolars de la Val d'Aran ,
per tal que puguin conèixer
més a fons la seva comarca
i disposin d'una base de
treball de l'àrea on viuen .
L'estructura de l'Atles,
fonamentada en els treballs
de geografia regional , està
orientada a facilitar la
consulta i a oferir una visió
entenedora de la vall.
Aquesta estructura permet
tractar d'una manera
ordenada els apectes físics
i els aspectes humans.
L'obra està vertebrada en
quatre grans capítols: el
primer capítol es dedica a
una visió general de la
comarca i dels nou
municipis que la integren ;
cal destacar-ne el mapa
topogràfic a escala
1:50 000, fraccionat en vuit
pàgines , que dóna una
informació de detall del
territori aranès. La resta de

capítols estan dedicats a la
geografia física, geografia
de la població, geografia
econòmica i els serveis.
Finalment, l'índex toponímic
recull al voltant de mil cent
topònims que apareixen al
mapa topogràfic 1:50 000 i
la seva situació.
La part gràfica, composta
per més de setanta mapes i
uns cinquanta gràfics, es
complementa amb textos
explicatius de caire general
i amb fotografies.
El text es presenta en dues
llengües: en aranès i en
català. S'ha comptat amb la
col ·laboració del Consòrci
de Normalisacion
Linguistica dera Val d'Aran ,
que s'ha fet càrrec de la
traducció de tots els textos
a l'aranès i de la revisió de
la toponímia de base.
En definitiva, es tracta d'una
obra que ha de servir com
una eina de coneixement
territorial per als escolars i
el públic en general.

N.R.

La 60a Conferència
Internacional de la IFLA
tingué lloc durant els dies
19 al 26 d'agost de 1994 a
la ciutat de l'Havana. El
tema central era
Biblioteques i
desenvolupament social.
Hi participaren unes 1 900
persones , 400 de les quals
eren bibliotecaris cubans.
Per tant, i com a primera
constatació, s'ha de donar
fe d'aquesta magnífica
acollida dels professionals
d'aquell país a la
convocatòria feta per la
IFLA. Aquest fet contrasta,
fins a cert punt, amb el poc
ressò que tingué el congrés
en d'altres països
occidentals, especialment
els de parla anglesa. Per
diverses raons , algunes
econòmiques i d'altres
polítiques, la presència de
bibliotecaris de països
habitualment presents en
aquests esdeveniments no
fou la que hauria estat
desitjable.
L'edifici del palau de
congressos de l'Havana és
certament una instal·lació
molt ben equipada. A nivell
tècnic: megafonia,
comunicacions, a nivell de
distribució d'espais: sales
de diverses dimensions per
a reunions petites, mitjanes
i grans, despatxos, sala
d'exposicions, i a nivell
d'equipaments djversos:
restaurant, bar. Es construït
dins d'un jardí tropical amb
la vegetació pròpia de la
zona , fet que, almenys per
als ciutadans de l'Europa
occidental, representa una
nota d'exotisme, bellesa i
grandiositat.
La participació de
cartotecaris en les reunions
de la secció Geography and
Map Libraries fou escassa i
la relació de persones que
excusaren la seva absència
massa llarga, tot responent
a la política general del
congrés . Situació que és de
lamentar pel gran esforç ·
que havien fet els
col ·legues cubans per a
organitzar els actes, visites ,
etc. Tot i això, l'experiència
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de compartir idees i
coneixements amb
professionals d'un país amb
el qual fins ara havíem
tingut poc o cap contacte ,
cal valorar-la positivament
pel fet d'haver-nos tramès
de forma recíproca les
nostres experiències en el
camp de .la cartoteconomia.
En aquest moment, i per al
període 1993-1995, la
secció és presidida per
Pierre-Yves Ducheim, cap
d'Automatització del
material no-llibre de la
Biblioteca Nacional de
França, i fins fa molt poc
conservador de la secció de
Cartes et Plans de la
mateixa biblioteca. La
secretaria és ocupada per
Montserrat Galera, cap de
la Secció de la Cartoteca de
Catalunya de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya.
La secció Geography and
Map Libraries, que forma
part juntament amb altres
set seccions de la Divisió de
biblioteques
especialitzades, tot seguint
les directrius marcades per
la IFLA, celebrà les seves
reunions a diferents nivells.
Bàsicament, es poden
classificar en les que són
destinades als membres de
la secció i les que són
obertes a qualsevol persona
interessada.
En el primer cas, es tracta
de les reunions d'ordre
intern on s'informa de les
activitats de la secció
durant l'any anterior
-recerca , publicacions,
plans a mig i llarg termini ,
entre d'altres temes-. Hi
poden assistir totes les
persones que representen
les institucions que formen
part de la secció i que
constitueixen el Comitè
Permanent. Per la seva
part, el president i el
secretari de Geography and
Map Libraries participaren
en unes altres reunions
convocades pel president
de la Divisió de biblioteques
especialitzades a fi que les
activitats i projectes
acordats a les reunions del
Comitè Permanent
arribessin , juntament amb
els acords presos pels
responsables de les altres
set biblioteques
especialitzades , a
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coneixement del Comitè
Executiu de la IFLA.
Pel que fa a les sessions
obertes a tots els
congressistes, la secció
organitzà dos actes
diferents. Primerament, el
dimarts dia 23 d'agost es
celebrà una sessió en la
qual es llegiren tres
comunicacions. La primera
per part de Montserrat
Galera que parlà sobre el
CD-Atles de Catalunya en
funció del seu suport
específic. Els cartotecaris
d'avui s'han començat a
plantejar els problemes que
pot presentar la presència
d'uns materials que
juntament amb el paper -en
tant que material
tradicional- han de fornir les
cartoteques d'un futur no
massa llunyà. I tant la
cartografia digitalitzada com
la que s'emmagatzema en
disquets constitueixen els
suports principals d'aquesta
nova era. El repte de
familiaritzar-se amb aquests
nous suports passa per un
procés d'educació prèvia
per part dels cartotecaris.
Les altres comunicacions
foren a càrrec de Mme.
Nicole Simon-Cortez de la
Biblioteca Nacional de
França que parlà sobre
Cuqa dans la Bibliothèque
et les publications de la
Societé de Géographie de
Paris; i de Nancy Machado
Lorenzo de la Biblioteca
Nacional José Martí de
l'Havana que llegí el tema
Colecciones de mapas para
el desarro/lo social de
Cuba.
Durant tot el dijous, dia 25
d'agost, la secció va
organitzar un taller que
tingué lloc a la Biblioteca
Nacional José Martí. Hi
participaren cinc
conferenciants: Natalia
Kotelnikova, Ecological
maps as one ot the
directions of the maps for
the social development;
Pierre Planques, La
conservation du patrimoine
documentaire à l'Institut
Géographique National;
William Lamble , Legal
deposit and social
development, CharlesEtienne Nephtali , La
bibliothèque de l'Institut
Géographique National,
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9a Conferència
del Groupe des
Cartothecaires de
la LIBER
Zuric, setembre 1994
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France, i María Cristina
Gonztllez i Manuel
Landaburo , Colecciones de
mapas para el desarrollo
social.
El taller continuà amb dues
visites a sengles
col ·leccions: la de la secció
de cartografia de la
Biblioteca Nacional José
Martí i la de l'Instituta
Cubano de Cartografía y
Geodesia. Aquest Institut
cobreix per al seu país les
escales 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000, 1:250 000 i
1:1 000 000. Deixa molt
sorprès observar la qualitat
d'aquesta cartografia
després de comprovar
personalment que es
treballa pràcticament a mà.
Darrerament l'adquisició
d'una computadora
486/DX2 66 PC amb una
pantalla de 21 "SVGA i
impressió en color ha
permès d'iniciar la
producció automatitzada de
la cartografia del país. És
prevista l'adquisició d'un
plòter en una data propera.
S'espera poder produir el
primer mapa informatitzat

durant l'any 1995.
Totes les intervencions i
visites esmentades no
s'apartaven en cap moment
del tema central del congrés
que, recordem-ho , era
Biblioteques i
desenvolupament social.
I per a donar una nota de
color i alhora de testimoni
de continuïtat de la secció
Geography and Map
Libraries , aquest mateix dia
es celebrà una recepció
amb motiu del 25è
aniversari de la seva
creació . Un hotel de
l'Havana, destinat en
principi a albergar
estrangers , reuní
cartotecaris de diverses
nacionalitats i també
cubans . Fou una trobada
agradable que permeté , en
un clima distès, compartir
opinions, impressions i fruir
de les especialitats
gastronòmiques del país
cubà .

M.G.M.
Institut Cartogràfic de
Catalunya

La ciutat de Zuric fou
l'escenari de la novena
conferència del Groupe des
Cartothecaires de la LIBER
(Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche)
que es celebrà els dies 26 al
30 de setembre de 1994.
Fou organitzada per una
comissió creada amb
aquesta finalitat, la Swiss
Organizing Committee,
formada per I'ETH Bibliothek
de Zuric, la Zentralbibliothek
també de la mateixa ciutat, i
la Stadt-undUniversitatsbibliothek de
Berna. La trobada forma part
de les reunions bianuals
d'aquest grup que es
convoquen per tractar a fons
punts específics relacionats
amb el món de la
cartoteconomia.
El tema de la conferència
d'enguany, decidit ja a
l'anterior reunió del grup
celebrada a Barcelona el
setembre del 1992, fou
Mapcuratorship in transition:
computerized torms ot
maps, a new environment.
Un tema que aposta pel futur
del món relatiu a les
cartoteques i als
cartotecaris. Efectivament, a
part de tot l'immens material
que hi ha custodiat a les
cartoteques d'avui en dia,
format per atles, mapes
antics i contemporanis,
globus, fotografies aèries
-material que per cert no
està sempre ben catalogat ni
massa sovint, fins i tot,
sotmès a cap mena de
procés de control
catalogràfic- s'ha de
començar a comptar amb el
material que fornirà les
cartoteques de l'any 2000,
un futur ben proper
tanmateix. Es tracta del
material referit a la
informació espacial ,
obtinguda a partir de la
teledetecció, els mapes
digitals i els Sistemes
d'Informació Geogràfica per
no mencionar les grans
possibilitats que pot oferir
l'lnternet.
Els principals centres
cartogràfics del món estan ja
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treballant en aquesta línia
des de fa tres o quatre anys.
De fet, els pioners són els
Estats Units d'Amèrica que
han organitzat diverses
trobades en les quals han
participat cartotecaris,
geògrafs, tècnics dedicats al
món de la producció
cartogràfica i informàtics.
Junts han debatut aquest
tema tan actual per valorar
fins a quin punt tot el resultat
d'aquesta nova revolució
tecnològica aplicat a la
cartografia ha de condicionar
les cartoteques de l'avenir.
Naturalment no es tracta de
substituir tot el material del
passat pels nous suports
informàtics. Es tracta de
trobar el punt d'equilibri que
permeti compaginar els
documents impresos sobre
paper amb aquesta altra
documentació creada sobre
suports electrònics. El
congrés de Zuric pot ésser
considerat com la primera
trobada dels cartotecaris
europeus per debatre
conjuntament la qüestió.
Alguns països d'Europa
s'han plantejat ja aquesta
realitat i les seves
respectives biblioteques
nacionals o universitàries
han iniciat contactes amb els
instituts geogràfics o
cartogràfics i amb els seus
tècnics productors de
cartografia digital a fi d'anar
incorporant a les cartoteques
històriques un material nou,
que requereix una
preparació especial per
tractar-lo. No només des del
punt de vista catalogràfic

sinó també per saber
manejar-lo amb facilitat i
poder informar, ajudar i guiar
els futurs usuaris que
estiguin interessats en
treballar i investigar a partir
de les noves tècniques i
gaudir de tots els avantatges
que proporcionen .
La conferència del Groupe
des cartothecaires de 1994
s'inicià amb una lliçó a càrrec
de Patrick McGiamery,
cartotecari de la Homer
Babbidge Library de la
Universitat de Connecticut
amb el títol: "Maps and
spatial information: changes
in the Map Library''.
McGiamery ja havia estat
present a Barcelona l'any
1992 amb motiu del preseminari que organitzà
l'Institut Cartogràfic de
Catalunya arran de la
celebració de la conferència
internacional de la IFLA que
tingué lloc a la ciutat comtal.
En aquesta ocasió tingué
l'oportunitat de fer una de les
seves primeres
presentacions del tema en
qüestió. Com a persona ben
informada, i fins i tot pionera
al seu país de la nova
revolució tecnològica a les
cartoteques, fou invitada a
compartir amb els
professionals europeus la
setmana de treball de Zuric.
Pel que fa a lectures
públiques, el congrés de
Zuric comptà amb dos tipus
de documents diferents. En
primer lloc, i tal com és
costum, es llegiren els
reports nacionals.
Consisteixen en uns escrits a

càrrec dels corresponsals
nacionals que donen raó de
les activitats cartotecàries
que han tingut lloc al país
durant els dos anys
anteriors, per tant des de la
darrera reunió. Hi
participaren 13 països
europeus. Cal recordar que
l'àmbit de la LIBER queda
limitat a Europa.
El segon tipus de lectures
fou dedicat a les
comunicacions pròpiament
dites. Per a no ésser
repetitius, és suficient indicar
que tractaren sobre la
temàtica central del congrés i
que ja ha estat exposada
anteriorment. Només cal
afegir l'alt nivell científic de la
majoria dels textos i l'eficàcia
i utilitat que representà el fet
que personal procedent de
les cartoteques i dels instituts
geogràfics, en tant que
productors de cartografia,
poguessin discutir
conjuntament sobre el tema.
Es presentaren un total de
14 comunicacions.
Les sessions de treball es
completaren amb dues
discussions en grup de dues
hores de duració cadascuna,
destinades a debatre uns
temes prèviament indicats i
que responien al contingut
de les comunicacions. A
nivell de política d'ordre
intern del grup es
convocaren dues reunions
destinades als membres del
Groupe des Cartothecaires. I
com a complement de totes
aquestes activitats es
visitaren les següents
exposicions: "From Dufour to
the digital map", "Eduard
lmhof' i "Die Ostschweiz im
Bild der frühen
Kartenmacher". En totes tres
els congressistes forem
oficialment rebuts pels
organitzadors i obsequiats
amb una recepció.
Finalment només cal indicar
que en el congrés hi
participaren 65 persones. I
que, a part d'una bona
representació de cartotecaris
de l'Europa de l'est, hi
assistiren representants de
dos estats europeus creats
molt recentment: Estònia i
Eslovènia.

M.G.M.
Institut Cartogràfic de
Catalunya
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Modelització de la
informació espacial.
Les Jornades
CASSIN I
Lió, octubre 1994
El grup d'investigació
CASSIN! (GDR1041)
articula, en el si del Centre
Nacional de Recerca
Científica de França
(CNRS) , els treballs dels
equips dedicats a la
modelització de la
informació espacial en els
Sistemes d'Informació
Geogràfica (SIG) . Desenes
d'aquests grups
d'i nvestigadors han
contrastat les seves
experiències exposant el
desenvolupament, els
resultats i les dificultats de
la seva feina en el marc de
les Jornades CASSIN!, les
quals han tingut lloc a Lió ,
els dies 13 i 14 d'octubre.
Arquitectes, informàtics,
geògrafs, matemàtics,
enginyers , cartògrafs i
paisatgistes intercanviaren
idees, projectes i
experiències durant set
denses sessions
estructurades al voltant de
quatre eixos: aspectes
multidimensionals de la
informació, aspectes lligats
a la diversitat de les
escales , aspectes vinculats
a la qualitat de la informació
i als diferents enfocaments
en el raonament espacial
dels SIG .
Si considerem el temps, no
solament com el marc que
defineix una seqüència
d'estats observables , sinó
com una variable activa que
transforma els objectes la
filiació dels quals ha de ser
analitzada, es plantegen
una sèrie de problemes, ja
que el temps vàlid del món
real apareix sense
interacció amb la
representació del temps de
la pròpia base de dades,
perquè aquest temps de
transaccions, temps físic,
temps de rellotge o de
calendari , no comprèn més
que una part de les
possibles situacions
d'anàlisi. Per tant, segons
l'enfocament del nostre
treball ens caldrà recórrer a
diferents estructures
d'ordre:
- Una estructura de pre-
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ordre, que permet
construir relacions de
precedència entre unitats
temporals sense garantir
la capacitat d'ordenar-les
entre si , ni d'evitar la
possible absència de
circuits precedents.
Aquest és el cas
particular de la història o
de l'arqueologia, on
conjunts d'hipòtesis locals
sobre l'ordre temporal
permeten de traçar
"cicles".
-Una estructura d' ordre
parcial, com és la
utilitzada generalment
pels lingüistes (abans,
després, durant ...), que
porta a una estructura en
raïms que representa
subconjunts
d'esdeveniments
ordenats localment, però
sense capacitat d'ordenar
entre si raïms situats en
subcadenes paral -leles.
-Un temps d'ordre total, o
almenys, d'ordre dens, tal
com es presenta a través
de la seva mesura física,
cosa que permet abordar
un nombre important de
problemes en possibilitar
la representació i el
tractament aritmètic
senzill del temps.
Una altra important
restricció de la informació
espacial és la que es
refereix a l'observació dels
processos i les seves
conseqüències sobre la
integritat de la informació.
Si considerem que les
informacions acumulades
només restitueixen una part
de les dades pertinents i
que, a més, aquestes
poden ser modificades
immediatament, ens veiem
obligats a representar dos
processos d'interacció: el
de la realitat dinàmica
modelitzada i el de
l'observació i la
memorització d'aquesta
realitat.
Així doncs, ens trobem
novament amb una situació
excessivament simplificada
en la qual , o bé considerem
que les informacions de
restitució dels processos
són completes, sense
actualització, o bé treballem
sobre l'axioma d'un "món"
tancat, acabat i delimitat,
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observat en la seva totalitat
i a posteriori. Malgrat
aquestes restriccions, som
capaços d'abordar la major
part dels treballs d'anàlisi
de processos a través de
l'observació del seu
desenvolupament, de
manera que avui és
aquesta la situació
predominant en la recerca.
La utilització d'un SIG en el
procés d'una investigació
implica una relació de
coherència entre els
problemes temàtics, les
disponibilitats d'informació,
el model de dades i el
conjunt d'interrogacions i
d'instruments d'anàlisi.
Aquestes etapes estan
imbricades estretament
entre si i cadascuna enclou
unes dificultats que
interaccionen en les altres.
La presa en consideració
del temps fa necessari
d'accedir a nous
tractaments específicament
temporals: càlculs
d'intervals, diferencials,
taxes d'evolució .. . Però
sobretot fa encara més
necessària l'elaboració d'un

model de dades que
permeti el ràpid accés a
qualsevol combinació
d'informació. Actualment,
en els SIG es va trobant
una divisió exhaustiva de
l'espai i una successió
seqüencial exhaustiva del
temps, cosa que augmenta
considerablement la durada
d'interrogació. Caldria
disposar d'una
representació entitat X
espai X temps abstracte en
què només se'n reconstitu ís
la projecció en el temps en
cas de necessitat, sense
haver de reconstruir
contínuament la topologia
espacial i l'ordre temporal.
Aquestes idees, preses de
la intervenció del geògraf
Jean-Paul Cheylan ,
emmarquen de manera
genèrica les línies principals
del debat, ja que d'altres
ponències feien referència
als problemes de
representació de la
multidimensionalitat de la
realitat geogràfica o a la
variabilitat contínua d'un
gran nombre d'objectes , als
quals assignem categories
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o classifiquem només a
través de "mostres" per tal
de descriure la seva
identitat, el que equival a
qüestionar-se: què és allò
que realment preval en els
objectes geogràfics?, fem
quelcom més que acumular
"versions", quan intentem
descriure les mutacions
reals d'un objecte en el
temps o en l'espai? , o bé:
com integrar variables tan
diferents com les que
necessita la representació
geogràfica: classes,
mètriques, simbòliques ... ?
El debat, d'una manera o
altra, versà sobre la relació
entre el món real d'objectes
localitzats, el món teòric
estructurat a partir d'un
model i el món aprehensible
estadísticament a través de .
mostres, sondeigs, etc. Així,
en la intervenció de
Christophe Mathieu sobre la
lògica modal de les
interferències espacials , es
tractà sobre la incapacitat
de la lògica proposicional
(matemàtica) per explicar
proposicions no monòtones,
com sovint trobem als SIG,
cosa que fa plantejar-se la
necessitat de recórrer a la
lògica modal lligada a la
teoria de les hipòtesis.
L'exposició de Thierry Larue
va plantejar el problema de
la incapacitat dels sistemes
d'informació tradicional a fi
d'abordar la complexitat de
les dades geogràfiques. Els
SIG en què una base de
dades alfanumèrica està
connectada a un sistema
d'un SGBD
(emmagatzematge, accés ,
manipulació, control ,
protecció) amb un entorn de
funcions d'adquisició de
dades, de presentació i de
restitució, resulten
inoperants i, per tant, cal
recórrer a d'altres tipus de
llenguatge estàndard com el
SQL o un sub-conjunt
d'aquest, el GQL. En
aquesta mateixa línia,
Partick Bergounoux
presentà la ponència:
Modelisasion formelle par
réseaux de petri à objets,
d'objets gèographiques
autonomes et comunicants.
S'hi plantejà, enfront al
problema de l'actualització
constant de les dades, el
concepte d'AUGO (Auto
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Upgradable Geographical
Object) el qual, a través de
la noció d'herència permet
absorbir la complexitat
definida en el nivell de
classe genèrica, a la
vegada que és també
possible d'introduir, a nivell
de les classes que en són
filles, els tractaments
específics a la informació
manipulada.
Finalment, caldria remarcar
la intervenció de Thierry
Brossard sobre l'aplicació
de SIG a l'anàlisi de
paisatges. Aquesta
exposició s'adequava
perfectament al marc del
paisatge tardorenc del
pavelló del parc de la Tête
d'Or on van tenir lloc les
Jornades. La demanda
social per a la realització
d'inventaris i gestió del
paisatge és cada vegada
més gran , i constitueix un
dels principals problemes el
fet de poder disposar de
mitjans d'avaluació que
sorgeixin de mètodes
reproduïbles i que no
estiguin sotmesos a
apreciacions individuals. Els
SIG ofereixen la possibilitat
de reconstruir imatges en
tres dimensions i existeixen
també mòduls per tal de
realitzar mapes
d'intervisibilitat basats
sovint en l'ús de MNT.
D'altres SIG són capaços
de fer la integració
d'operacions d'ordenació en
el paisatge, però tot i això,
cap d'aquests mètodes
procedeix d'una reflexió
conceptual específica. Dues
dècades de reflexió i de
recerca sobre el paisatge
han dut a posar en
evidència, a formalitzar i a
respondre un bon nombre
de preguntes: status
espacial del paisatge,
sensibilitat funcional i visual ,
relació entre la vista des de
dins i des de fora, relació
vista-observador,
possibilitat d'establir mapes
tipològics a partir del
tractament de les imatges
percebudes des de dins, o
bé creació d'imatges de
paisatges utilitzant
informació cartogràfica.
Quines són les possibilitats
del SIG en l'estudi del
paisatge? Partim del fet que
l'espai és constituït per

punts amb relacions
topològiques. Cada punt o
píxel forma una "unitat
elemental d'informació"
caracteritzada per una sèrie
de propietats, i a partir dels
quals obtenim els mapes
punt a punt. Però, en el cas
del paisatge, la percepció
no és directament
cartografiable, ja que cal
reconstruir les vistes "des
de dins" , que ofereixen el
paisatge com en un volum
escènic, i per a això partim
de la carta geogràfica que
correspon a la "vista des de
fora" . El tractament que hi
cal és de dos tipus:
- Càlculs de base sobre el
MNT i classificacions
sobre les dades
obtingudes del satèl·lit.
Són dues fonts
d'informació primària.
- Introducció d'hipòtesis per
associar-les a les
diverses capes
d'informació, inserció
d'altres paràmetres com :
posició del sol , tipus de
formes , escala de
profunditat de les vistes,
etc.
Els exemples en què es
basà aquesta ponència
posaren en evidència que
ens trobem a l'inici d'un salt
qualitatiu de la informació
geogràfica, que ha d'anar
unit forçosament a una
nova lògica de comprensió
del territori : els mapes
sensibles, la creació de
paisatges reals des del punt
de vista d'observadors
virtuals ; en definitiva, la
relativització de la geografia
a partir de la irrupció de "els
temps".

de la recerca sobre l'obra
de Cerdà que s'ha
localitzat recentment.
Cerdà és una figura de
ressò universal i el primer
tractadista d'urbanisme de
l'època moderna. Les
seves propostes són
encara avui plenament
vigents i un referent
imprescindible per a la
integració de la ciutat en el
territori .
L'exposició reuneix un total
de 200 plafons ordenats
temàticament que donen
una visió global de la seva
obra i de l'evolució del seu
pensament.
A més dels plafons , compta
amb una pantalla de vídeo i
el CD-ROM Cerdà i
Barcelona, on es mostren
documents tridimensionals
elaborats per ordinador, a
partir d'originals de Gerda,
que donen una nova visió
de les seves propostes.
També inclou un conjunt de
nou maquetes i un
àudio-visual per tal de fer
les seves teories més
assequibles.
Cal destacar que la Mostra
presenta un recull de 35
plànols originals entre els
quals destaquen les obres
inèdites i més significatives
del Llegat Cerdà i del
Concurs de l'Eixample de
1859, que es presenten per
primera vegada.
La Mostra s'exposa a
l'antiga caserna Jaume I,
futura seu de la Universitat
Pompeu Fabra, situada al
costat de la Vila Olímpica,
recuperant una de les
poques mostres
significatives de l'Eixample
de l'època de Cerdà.

C.G.
ETSICCyP
Universidad Politécnica de
Madrid

Mostra Cerdà - Urbs
i Territori
Del 23 de setembre de
1994 àl 8 de gener de 1995
La Mostra Cerdà - Urbs i
Territori, promoguda i
patrocinada pel
Departament de Política
Territorial i Obres
Públ iques de la Generalitat
de Catalunya, és el resultat

Serveis de la Mostra
- Visites comentades ,
realitzades per monitors
de la Mostra.
- Material didàctic: dossier,
propostes de treball i
préstecs de diapositives.
Visites guiades per a grups
escolars, associacions i
d'altres col·lectius
L'objectiu és proporcionar
als visitants i als grups
d'adults i escolars tots
aquells mitjans pedagògics
que facilitin la visita a
l'exposició i que permetin
treure'n un millor profit.
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CERDÀ
URBS

I TERRITORI

Preparació de la visita
- Concertació prèvia: per a
la reserva de dia i hora
de la visita cal trucar al
telèfon (93) 221 32 98 de
10,00 a 13,00 hores.
- Els grups no poden
sobrepassar un màxim
de trenta persones.
- Es recomana que el
responsable del grup
visiti prèviament
l'Exposició i s'informi
sobre el material didàctic
i els serveis disponibles.
Taller pedagògic
És una experiència
adreçada principalment a
grups escolars de 12 a 17
anys en estreta relació al
currículum de Ciències
Socials, Geografia i
Història.
L'activitat del taller, després
de la visita comentada,
consisteix a simular la
creació d'una ciutat en base
als nous conceptes
urbanístics amb el seu
rerafons sòcio-econòmic
i pol ític.
Durada de la sessió:
2 hores
Concertació prèvia: telèfon
(93) 221 32 98
Llibreria
A part d'altres llibres
especialitzats en el tema, a
la llibreria de la Mostra es
podran adquirir:

Informacions
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Catàleg de la Mostra Cerdà
Antologia Cerdà
Semiòtica de l'Eixample

Adreça de la Mostra
Carrer de Francesc
d' Aranda, núm. 19
08005 Barcelona
Telèfon d'informació
(93) 221 32 98
Fax (93) 221 33 01
Horari: obert tots els dies de
la setmana de 10,00 a
14,00 hores i de 16,00 a
20,00 hores.
Visites comentades: per al
públic en general a les
12,30 i a les 18,00 hores.
Dies festius : la Mostra
romandrà tancada els dies
25 i 26 de desembre i 1 i 6
de gener.
Entrada gratuïta

N.R.

Exposició: Les
ciutats ilolustrades
El dia 24 d'octubre
s'inaugurà al Centre de
Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB)
l'exposició Les ciutats
il-lustrades que està oberta
fins el dia 8 de gener de
1995. En aquesta exposició
es presenta la recopilació
de treballs originals
d'alguns dels il -lustradors
europeus més
representatius que utilitzen
llenguatges artístics no
tradicionals com el còmic,
disseny, etc.
Poques vegades tenim
ocasió de veure una
exposició d'il·lustradors. De
fet, el treball d'aquests
creadors , vinculat sovint al
món de la publicitat i de
l'edició, es coneix quasi
sempre incorporat a un
missatge aliè. En aquesta
ocasió i quan, de mica en
mica, les institucions
comencen a interessar-se
per mostrar llenguatges
artístics no tradicionals
(còmic , disseny, fotografia) ,
hem volgut reunir en
aquesta mostra alguns dels
il -lustradors més

representatius de diferents
ciutats d'Europa.
L'il ·lustrador és , per
definició, creador d'una
simbologia que fa possible
que la imatge adquireixi
nous significats. La seva
obra és considerada per la
capacitat d'aportar una
certa riquesa de lectures, la
complexitat de la qual va
molt més enllà de les
intencions que, sovint,
l'encàrrec condiciona, tot
incloent-hi un discurs propi.
Els autors d'aquesta
exposició, vinculats a
diferents àrees de la creació
artística (pintura, còmic,
llenguatges àudio-visuals,
disseny), tenen un estil
propi que, d'alguna manera,
ha "creat escola" als
respectius països i arreu del
món: Joost Swarte,
Mariscal, Ever Meulen,
Peret, George Hardie, Kiki
Picasso, Jacques de
Loustal i Lorenzo Mattotti
tenen en comú , a part de la
seva reconeguda
professionalitat, la
presència en molt bona part
de la seva obra de
referències i metàfores
concretes en relació amb la
ciutat.
Les ciutats il·lustrades és un
recull de treballs originals
d'aquests autors en
diferents períodes i estils, i
en el qual la ciutat té -amb
tota la seva complexitatuna presència com a
protagonista. També s'ha
demanat a cada artista la
realització d'una obra i un
text escrit expressament per
a aquesta mostra.
La noció de ciutat hi és
reflectida com a símbol i
suport dels testimonis de la
nostra civilització, ·
representant la singularitat
de cada una d'elles, però
també el sentit col -lectiu de
pèrdua d'identitat cap a la
globalitat cultural planetària.
S'hi veuen des de les
imatges de Kiki Picasso per
a un partit polític francès o
les edicions de segells de
Joost Swarte per als serveis
de correus holandesos, fins
a un calendari japonès
il·lustrat amb ciutats
europees vistes per Ever
Meulen o la imatge de
Barcelona dibuixada per
Mariscal per a uns

magatzems nordamericans. També el cartell
de George Hardie per a una
campanya per a la plantació
d'arbres en un parc
londinenc o la visió
constructivista que dóna
Peret del plànol de la seva
ciutat. La mirada, finalment,
més lírica a les pàgines de
còmic de Jacques de
Loustal o les imatges de
soledat de l'individu
sorgides del llapis de
Lorenzo Mattotti. En tots
aquests treballs , i amb
tècniques que van des de la
realització d'un mural fins a
propostes escultòriques,
peces àudio-visuals o
treballs fotogràfics, la ciutat
-real , utòpica o recuperada
de la memòria- es presenta
més com un àmbit social i
cultural obert a l'intercanvi i
a la multiplicitat que com
una noció geogràfica o
política.
Joost Swarte pot ser
vinculat a la línia clara, però
a diferència del creador de
Tintín , Swarte utilitza un
llenguatge a cavall del
surrealisme i de l'absurd , i
tot sovint ironitza sobre les
contradiccions de la nostra
cultura urbana.
L'estil de Mariscal és
inconfusible, bé es tracti
d'un moble, un objecte , un
estampat, un cartell o
qualsevol altre suport.
Sempre hi trobarem la
mirada ingènua del nen
meravellat. Mirada que ell
sap transformar en poesia.
Les seves imatges del perfil
de Barcelona són
conegudes arreu del món.
E ver Meu/en és un altre
gran representant de la línia
clara. A part del seu estil
personalíssim, de trompel'oeil a la manera d'Escher i
de formes inspirades en
l'estètica déco dels anys
trenta, en la seva obra hi
són sovint presents els
elements arquitectònics
dins paisatges
inequívocament urbans.
Peret s'estima més definirse com un treballador de les
arts aplicades, dins de
l'esperit d'un Rodtxenko o
de la Bauhaus. L'aspecte
simbòlic del seu treball i la
seva capacitat de metàfora
són evidents, tant en els
seus treballs més gràfics
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com en les darreres
propostes volumètriques .
George Hardie, a la manera
dels enciclopedistes, recull
pacientment i
minuciosament, amb els
seus dibuixos i filigranes de
símbols , tot allò que
configura el nostre entorn
quotidià. Les referències als
símbols urbans hi són
sovint presents.
Kiki Picasso, il·lustrador i
grafista, transgressor del
bon gust en la seva època
de Bazooka, ha dut a terme
gran part de la seva darrera
obra dins l'àmbit àudiovisual , sense abandonar,
però, el seu estil incisiu i
provocador.
L'obra eminentment
pictòrica de Jacques de
Loustal, en molt bona part
publicada en àlbums
d'historietes, és un llarg
viatge per les ciutats i
paisatges del sud, on la
llum i el color encisen els
sentits.
Lorenzo Mattotti ha estat un
· dels grans renovadors de la
il ·lustració de revistes de
moda. El seu registre plàstic
va des d'un traç vigorós i
colorista, pròxim a
l'expressionisme, fins a la
simplicitat de les línies
pures, en imatges de
l'home, solitari, que
contempla un paisatge que
li és estrany.
Amb motiu de l'exposició
s'editarà el catàleg Les
ciutats il·lustrades i un
programa de mà que rebran
tots els visitants de
l'exposició.
Per a més informació podeu
adreçar-vos a:
Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona
Casa de la Caritat
Carrer de Montalegre,
núm. 5
08001 Barcelona
Telèfon : (93) 412 07 81 I 82
Fax: (93) 412 05 20

P. J.
M.S.
Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona

TEXTOS EN CASTELLANO
Los sensores
multiespectrales
aerotransportados
Romà Arbiol i Bertran
lmtitw Cartogràfic de Catalunya

Introducción
Las inüge nes nonnalmente utilizadas en
trabaj os fotogram étri cos son captadas y registradas utiliza ndo va ri as combinaciones de películas y filtros sensibl es a las zonas del espectro
electromagnético locali zadas en el ultravioleta, el visible y el infrarrojo cercano. Los escaneres multi espectrales pueden captar la misma
image n en vari as bandas espec traJes simul t<Í nea mente. Los datos so n registra des en forma
digital para produ cir mas tard e las image nes
multiespectrales.
La teledetección, como su nombre indica, trata de la captac ión de información a distancia. En este senti do podem os considerar que
nu estros oj os son sensores de teledetección, y
de hecho lo son . Al considerar los sensores artifi ciaJes, co nstruidos para extender la capacidad
espacial y espectral de nu estros oj os, podemos
pensar qu e la ci mara fotografi ca ha sida, con
diferencia, el primer y mas extendido sensor
de teledetección.
A pesar de la extendida co rrelación entre
teledetección y senso res instalados en platafo rmas espaciales, lo cierto es qu e los primeros
senso res multi espec trales fun cio nara n so bre
avio nes y hasta mu cho mis tarde no fu ero n
desplegades en el espacio .
Sensores MultiEspectrales
Aerotransportados (SMEA)
A gra ndes rasgos, podríamos clasifica r los
sistemas de captura de imige nes a distancia en
dos ca tegorías, dependi endo de la forma de
captarlas: sistemas de captura superfi cial instantanea !Jrame syste111s) y sistemas de barrido
(scmming systems):
Los primeros adquieren de manera instantanea la imagen de una superficie de terrena . El
ojo human a puede ser considerada como un
ejempl o de este tipo de sistema. Una cimara
utiliza una lente para formar una imagen de
la escena en el plano focal, el cual es el plano
en el que la imagen esta bien defini da. Los sistemas de es te tipa pueden ser orginicos (como
el ojo) o inorgi ni cos, analógicos (como las
cimaras fotogram étricas) o digitales.
Los sistemas de barrido utili za n un detector
co n un campo de visión mu y estrecho, el
cual se mueve sobre el terreno para producir la imagen. C uando los fotones de energia electromagnérica radiada o reflejada por
el terreno caen sobre el detector, se produce una señal eléctrica qu e varia en proporció n al número de foto nes . La se ñal es
amplificada, registrada en un soporte magnéti co y procesada mas tarde para produ cir
un a image n. D e nu evo, a grandes rasgos,
podríam os dividirlos en dos grupos, en fun ción de cómo hacen el barri do del terreno:
perpendi cularm ente a la trayectoria (cross track) y a lo largo de la trayectoria (along-track).
Los escaneres multiespectrales de barrido
transversal han estada en operación sobre aviones desde el año 1960. El senso r Daedalus es
un mi embro típi ca de esta clase . En esencia,
empl ean un espejo face tado qu e gi ra en un eje
de rotación paralelo al eje de vuelo. El espejo
barre el terreno en un patrón de líneas paralelas orientadas en dirección normal al plano de

vu elo. El angula del detector observada en el
suelo, medido en milirradi anes, se denomina
IFOV (Instantaneous Field cif View), y la superficie que tiende este angulo sobre el suelo se denomin a píxel o célula de resolu ción en el suelo.
A diferencia de los se nso res instalados en
platafo rmas espaciales, los se nsores aerotra nsportados pueden variar la dim ensión del punto
visuali zado en el suel o, simplemente va riando
la altu ra de vuelo y va riando la velocidad de
barri do .
En estos últimos años, aprovechando el
desa rroll o de las téc nicas basadas en detectores
CCD (Co upled Cltarge Devices), ha salido al mercada un conj unto de nu evos sensores multi espectrales, pera usa ndo una téc nica de barri do
longi tudin al. Un ejemplo clara de estos nu evos sensores es el CASI de !T RES. En este caso
se elimina el espejo giratori o y se proporciona
un detector indi vidual para cada célula de resolución en el suelo a lo ancho de la pasada. Los
detec tores son colocados en una barrita lin eal
en el plano focal de la imagen fom1 ada por el
sistema óptico . El eje de la barri ta se coloca de
form a perpendi cular a la dirección de vuelo .
En este caso, cada detec tor visualiza un a lín ea
de terreno paralela a la línea de vuelo .
Usualmente lo que se encuentra en el foca
de la lente es alga mas qu e un a simple barrita
de sensores. D ado qu e se pretende disponer de
un sensor sensible a diferentes zonas del espectro, es usual induir una barrita para cada una
de las ventanas espectrales, aunqu e todas eli as
estén incluidas en el mismo sensor.
Últimas tendencias
Mención aparte merece el co ncepto de
espectrorradiómetro, en el cual la idea de obtener la reflectancia en varias ventanas del espectro
electromagnéti co se ha extendid o co nsiderablemente, llegando a tener casi un espectro
de re fl exió n co ntinu o para cada píxel. Esta
herramienta es especialmente importante cuando se desea medir una va riación sutil correspondiente, por ej emplo, a la influencia de un
contam.inante en la vegetación, o la di scriminación de diferentes compu estos min erales en
el suelo de una región.
Verdaderamente, y tal vez para cerrar el
círc ul o, cada vez mas se esta volviendo al co ncepto de sensor superfi cial, utiliza ndo una evolución de los sistemas d.igitales basados en la
tecnología eco de barri ca.
En este caso se trata de utiliza r detectores
eco bidim ensional es, en los cuales se captura de fonna sim ultanea la imagen de una superfic ie, como es el caso del senso r ADAR de
PosmvE SYSTEMS. Los límites de la tecnologia ac tual permiten trabajar con senso res de
hasta 4 096 x 4 096 detectores.
Virtudes y desventajas de los SMEA
Vamos a intentar ilu stra r las ve ntaj as e
inco nve n.i entes de utilizar este tipo de sensores, compari ndolos con las alternativas disponibl es en las aplicaciones en las que se utili za n.
Comparación de los SMEA
y la camara fotogra métrica
El sensor y la ci mara pueden llegar a uriliza r los m.ismos aviones, ocupando los nu s-
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mos agujeros y disfrutando de los periféricos que, tal como una plataforma estabilizada, facilitan la operación de estos sistemas.
La ventaja mas evidente de los sensores multiespectrales es que su proceso es digital y,
en un lapse de tiempo muy corto, en comparación con el largo proceso de revelado y
positivada de la fotografia aérea, es posible
visualizar las im:igenes y empezar a trabajar.
Esto es importante cuando debe darse respuesta rapida al estudio de fenómenos catastróficos como, por ejemplo, la localización
de focos de incendi os forestales para guiar a
los equipes de extinción.
El hecho de que la captación de im:igenes
es digital en origen , facilita también la calibración de los dates, en comparación con el
sistema analógico de procesado de la fotografia aérea. En este caso es posible trabajar
con valores de reflectancia, lo que posibilita relacionar los resultades de varias campañas, independizando los resultades de la
mayor o menor lurninosidad y de la influencia del procesado quírnico.
Los sensores SMEA también tienen ventajas cuando se trata de estudiar la cantidad
de luz que refleja un objeto en ventanas
muy estrechas del espectre electromagnético, en comparación con las opciones IRC
o color natural de la fotografia aérea. Esto
es importante en aplicaciones en las que
existen variaciones sutiles en zonas concretas del esp~ctro, como son las aplicaciones de geobot:inica.
En cambio, la fotografia aérea es dificilmente
superable en térrninos de volumen de dates
captados por unidad de tiempo y por cm',
o en térrninos de archivo de datos. Puede
calcularse que un solo fotograma de alta resolución, en blanca y negre, con una superficie de 23 cm x 23 cm, con la capacidad de
resol ver 400 líneas por mm, contiene varies
GigaBytes de información.

Teledetección
en el INTA y
el uso de sensores
aeroportados
Maria Jesús Gutiérrez de la Camara Ara
Alix Fernandez-Renau Gonzalez Anleo
José Antonio Gómez Sanchez
LAboralon·o de Teledetecciót1
dellmtituto Nacional de Téwica Aeroespacial
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Otra ventaja de la fotografia aérea es la facilidad para establecer un modelo de deformación geométrica riguroso. y poder
resolverlo con información facilmente obtenible en el campo o mediante sistemas de
posicionamiento, en comparación con la
extrema dificultad de resolver las incógnitas
implicitas en los model os de deformación de
los SMEA. Esto dificulta considerablemente la utilidad de la información derivada de
estos sensores, dado que no es sencilla su
integración en un Sistema de Información
Geogr:ifica (SIG).

rnicroondas, rango en el que es operativa el
satélite europea ERS-1, la serie Almaz y,
ocasionalmente, el SIR volando en la Jan. zadera espacial norteamericana, cuando
actualmente es posible obtener im:igenes con
sensores aerotransportados multifrecuencia
(banda C , banda L, etc.) y multipolarización
(HH, VV, etc.).
Como argumento contrario tenemos el precio, . dado que las im:igenes de los sensores
embarcades en satélite tienen un precio (por
Byte o por km') muy inferior al de los vuelos hechos a medida del usuario, en buena
parte debido a que los precios de las im:igenes espaciales no incluyen usualmente la
amortización del desarrollo y lanzarniento
de los sensores.
Otra ventaja de los SMEE es el archivo histórico de datos existentes sobre casi todo el
mundo, que perrnite hacer un seguirniento
de fenómenos din:irnicos. Este archivo alcanza veintidós años para las im:igenes de la serie
de satélites LANDSA T .
También la geometria tiene un papel en esta
comparación, dado que las plataformas espaciales sobre las cuales se instalan sensores multiespectrales tienen un movirniento mucho
mis estable, especialmente si se compara con
el de un avión, lo cual perrnite una corrección geométrica mis sencilla y estable y una
mas facil integración con los da tos de un SI G .

Comparación de los SMEA y los Sensores
MultiEspectrales Embarcados en satélites (SMEE)
La ventaja m:is grande de los SMEA es la
posibilidad de seleccionar las dimensiones del
píxel en el suelo, variando la altura de vuelo
y la velocidad de captura del sensor. En cambio, los sensores embarcades en satélites son
esclavos de la órbita en la que se encuentran.
Una ventaja importante es la posibilidad de
volar el día y a la hora que se desea, sin estar
ligado por el movirniento orbital del satélite
que pasa por encima de una zona determinada un día y una hora fijados. Esta estabilidad
es consecuencia de las órbitas heliosíncronas
que siguen la mayor parte de los satélites de
observación de la Tierra.
Otra ventaja es la posibilidad de volar por debajo de las nubes, en condiciones de tiempo
cubierto que imposibilitan la captura de im:igenes desde el espacio, pero que son posibles
desde un avión, muy útil en los casos en los
que sea urgente la obtención de imagenes.
También debe tenerse en cuenta la ventaja
de hacer volar en avión los sensores experimentales, dada la dificultad y el costo de
colocar sistemas en órbita, lo cua] motiva
escoger opciones conservadores cuando se
diseñan nuevas plataformas. Esto es faci] de
ver en el caso de los sensores basades en

Conclusión
A pesar de lo señalado en el apartada anterior al coml?arar los sensores aerotransportados
con la fotografia aérea o los sensores embarcados en satélite, debemos apuntar que lo usual
es que todos elles presenten acusadas sinergias,
lo que con du ce a utilizar muy a menuda fotografia aérea e imagenes multiespectrales de forma
simultanea, o a combinar las imagenes de un
vuelo con las obtenidas desde el satélite sobre
la rnisma zona.

Antecedentes
El encuentro con la teledetección en el
Instituta Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA) tiene sus origen es en la década de los
60 a través del desarrollo de técnicas de reconocirniento con fotografia aérea mediante la
realización de campañas de vuelo con c:imaras
aerotransportadas.
En 1976 el INTA, adelant:indose quiz:is a
las necesidades reales de la observación de la
Tierra en España, adquiere su primer sensor
multiespectral Bendix, en configuración capaz
de registrar (no reproducir) once canales simult:ineamente incluido el infrarrojo térrnico. Este
importante acontecirniento, adem:is de aportar una sólida capacidad en la dificil tarea de la
coordinación técnico-operativa para la realización de campañas, orientó al Laboratori o hacia
una actividad de ingeniería de sistemas en el
sentida de especificar (hardware y software),
diseñar y construir un sistema configura ble de
reproducción de datos del sensor (sincronizadores de trama, deconmutadores, programas
en ensarnblador de lectura ... ) con el que se llegó
a alcanzar una 'configuración de reproducción
compacta para los once canales simult:ineamente. Desafortunadamente, al rnismo tiem-

po el sensor Bendix anuncia ba, con importautes fallos aleatorios en su funcionarniento, su
etapa final.
Paralelarnente a estas actividades se comenzó a trabajar en el tratarniento digital de las imigenes del sensor, con una orientación dirigida
mas ;i] conocirniento de la herrarnienta (sistema de tratarniento) que 'al de las diferentes aplicaciones para las que se adquirían los dates.
En la segunda rnitad de la década de los
80 una importante crisis afectó a todo el INTA;
el Laboratorio de Teledetección redujo su plantilla de 12 técnicos a 3, y de hecho no desapareció gracias al esfuerzo en la realización de una
serie de trabajos puntuales, como, por ejemplo, un proyecto de cooperación con el AMES
Research Centre de la NASA sobre clasificación de recursos geológicos y terrestres en
Gredes, y otro, de dificil plantearniento y ejecución por la baja calidad de los datos, para la
empresa nacional Adaro de Investigaciones
Mineras, sobre el tratamiento de una campaña
de analisis de surgencias y anomalias térrnicas
en el Mediterrineo.
Fruto de esta situación, y en el contexto
de los nuevos reglamentes del Instituta, se
adquiere el comprorniso de que la teledetec-

ción, en tanto que tecnologia basada en sensores embarcados en plataformas aeroespaciales, no puede ser ignorada pór un organismo
de investigación en el campo aeroespacial como
el INTA.
Los siguientes puntos reflejan en forma
resumida los objetivos de teledetección propuestos para el INTA en esta nueva etapa:
a) Crear y mantener un grupo de expertos en
las técnicas de teledetección con sensores en
avión y satélite, capacitados para abordar el
amplio espectro de proyectos ci viles y militares que cubre esta tecnologia y, ademas,
prestar servicios de asesoría y resolver problemas concretos.
b) Disponer de un sistema de adquisición y proceso de imagenes y datos de avión al servicio de la comunidad que pueda ofrecer las
miximas prestaciones para resolver los problemas de las aplicaciones de la teledetección.
Esta serie de situaciones favorables converge en la identificacion de la teledetección
en el INTA como una de sus líneas ·prioritarias de desarrollo; desde entonces esta línea se
ha ido consolidando y en la actualidad el
Laboratorio cuenta con el personal y la tecnologia idóneos para realizar campañas de obtención de datos-imagenes de teledetección y
extraer de las mismas información de interés,
mediante la aplicación de las técnicas de tratamiento adecuadas. Por otro lado, el Laboratorio
de Teledetección realiza una labor muy importante en el desarrollo del programa militar francés-ítalo-español HELIOS como responsable
de la definición, diseño, desarrollo e integración del Centro de Tratamiento y Explotación
de Imagenes Español proyecto CTEIE.

Organización del Laboratorio
El Laboratorio de Teledetección del INTA
consta de los siguientes elementos:
Dos unidades técnicas, cuyas funciones responden al orden lógico de tareas que genera \.In trabajo completo de teledetección:
• Unidad técnica de adquisición de datos.
• Unidad técnica de tratamiento de imagenes.
Un grupo de trabajo especializado en ingeniería de sistemas, dedicada íntegramente al
proyecto CTEIE.
El NPOC, oficina de contacto entre los usuarios españoles de teledetección y la European
Space Agency (ESA, Agencia Espacial Europea) , que cubre las funciones de distribución de productos y datos de teledetección.
Unidad técnica de adquisición de datos
Su función prioritaria es obtener imagenes multiespectrales de la superficie terrestre,
para lo cual planifica y lleva a cabo campañas
de sobrevuelos. Cuenta con la colaboración del
Escuadrón 403 del Centro Cartografico y
Fotografico del ejército del aire.
La unidad dispone de un escaner multiespectral Daedalus-1268, totalmente operativa,
de configuración muy flexible (IFOV variable,
cuatro velocidades de scanning, configuración
espectral de simulación Thematic Mapper,
CZCS , canales infrarrojos de 3-51 J.lm y 8-14
J.lm de alta resolución, etc.). Así mismo, operà
un Linescan o sensor de barrido que registra
imagenes infrarrojas en pelí cula fotografica. El
Laboratorio posee camaras Hasselblad para fotografia aérea y puede suministrar, junto con las

imagenes digitales, fotografias tomadas con
camaras Wild RC-10.
La calidad de las imagenes obtenidas depende, en gran medida, de las condiciones en que
se adquieren. Se dedica, por tanto, especial
atención a circunstancias tales como:
a) las características y prestaciones de la aeronave, concretarnente, al acoplamiento mecanico-eléctrico entre los sistemas de captación
y el avión,
b) el estado del entorno ambiental (meteorologia, lurninosidad, posición del sol, fàse lunar,
época del año, orografia ... ), y
e) condiciones de operación del escaner, características previsibles del fenómeno a detectar (linealidad, orientación, intensidad,
momento en el que su detección tiene mas
probabilidades de éxito o mayor interés,
tamaño característico, etc.).
Las condiciones citadas escin estrechamente
relacionadas. Con mucha frecuencia, la mejora de una se debe realizar a costa del empeorarniento de otra. Al final se adopta siempre una
solución de compromiso.
Durante el vuelo se registran todos aquellos da tos que definen el escenario en el que las
imagenes han sido obtenidas y se genera un
informe de vuelo.

Unidad técnica de tratamiento de imagenes
Su misión fundamental es la de realizar las
tareas de preproceso, tratamiento digital, arrilisis e interpretación de las imagenes digitales
procedentes de sensores remotos.
Con la incorporación al Laboratorio del sistema multiespectral se ha impulsada el desarrollo de un software específica para cubrir el amplio
abanico de posibilidades que presenta, de acuerdo con criterios de multiespectralidad, multitemporalidad, anilisis específicos de datos térrnicos
o utilización de la información auxiliar.
La unidad dispone de un sistema constituido por un procesador digital de imagenes
IMC0-1000 de Kontron B. , una configuración
dus ter de procesadores de control numérico Vax
de Digital E. C., un software integrada de proceso digital de imagenes, y una completa red de
perifericos. Esta configuración perrnite la realización de las tareas basicas y avanzadas propias
del procesado e interpretación de imagenes.
Como resultada de un proceso completo
de obtención, preproceso y tratamiento de imagenes se genera un informe en el cual se recogen los procedimientos, las incidencias y las
conclusiones del estudio, y muy a menudo, de
cara al futuro , se apuntan sugerencias, recomendaciones, nuevos enfoques, etc.
Proyecto CTEIE del programa HELI OS
El HELI OS (Francia-Italia-España) es un
programa clasificado como reservada por el
Consejo de Ministros Español.
La rnisión fundamental del CTEIE es obtener productos que permitan una explotación
eficaz de las imagenes obtenidas por el satélite
HELI OS, y proporcionar todo el soporte necesario, tanto lógico como de equipo, para desarrollar las tareas de producción y explotación
de los productos.
Las funciones del CTEIE son :
Adquisición y proceso de datos de telemetria.
Obtención de productos de identificación.
Obtención de productos normalizados.

Gestión de archivo y base de datos.
Gestión de la producción y de la explotación.
Explotación de imagenes.
El CTEIE ejecuta todo el proceso de
obtención de productos y de dialogo con el
Centro de Dirección y Programación. Consta
de los siguientes sistemas: sistema de producción, gestión de base de datos y archivo, explotación y tratamiento interactiva.

NPOC
(Punto Nacional de Contacto de ESA en España)
El servicio español de distribución de imagenes de satélites de teledetección ha sido incorporada el pasado mes de marzo al Laboratori o
de Teledetección del INTA, trasladando su
sede de la calle Pintor Rosales núm. 34, Madrid,
al edificio que este Laboratorio posee en las
instalaciones de Torrejón de Ardoz del INTA.
Con esta medida el Instituta pretende potenciar las actividades que se vienen desarrollando en esta oficina, favoreciendo con un mayor
contenido técnico sus funciones comerciales
de asesoría y distribución.
El NPOC distribuye imagenes y datos de
los satélites: ALMAZ, ERS-1 (controla la estacian receptora de FD Fast Delivery de baja resolución), HCMM, LANDSAT (dispone de un
catalogo completo del territorio nacional en
quick look desde 1979), MOS-1, METEOSAT,
NIMBUS-7, NOAA, SEASAT y SPOT.
Trabajos desarrollados por el Laboratorio
de Teledetección desde su incorporación
a la División de Investigaciones Espaciales
En noviembre de 1991 el Laboratorio pasó
a formar parte de la nueva División de
Investigaciones Espaciales; este hecho confirmó el in te rés de la dirección del INTA en
potenciar las actividades de investigación
aérea/ espacial en el campo de la teledetección.
En etapas anteriores toda actividad del
Laboratorio se planteaba desde una p~rspecti
va técnica cuyo objetivo fundamental era la
obtención de resultados concretos. Desde 1992
se ha adoptada un enfoque mas orientada hacia
la investigación.
Los trabajos de esta etapa se pueden clasificar en estas categorías:
1. Campañas de teledetección.
2. Líneas de investigación específicas.
3. Desarrollo de programas software.
4. Mejoras en la instalación de equipos.

Campañas de teledetección
ROTA.91- ARMADA
(noviembre 1991)
El 24 de noviembre de 1991 tuvo Jugar
la realización de una campaña de vuelos con el
sensor aeroportado Daedalus-1268 sobre la fragata f-83 "Numancia", en el marco del convenia de colaboración entre lajefàtura de Apoyo
Logística OAL) de la Dirección de Construcciones Navales Militares y el INTA.
Durante el mes de enero de 1992 se realizaron las tareas de procesado e interpretación
de las imagenes obtenidas.
Objetivos:
Estudio de la firma multiespectral de la fragata "Nun1ancia":

Ml§léiil

• Detemunación de los canales espectrales que
ofrecen mayor y menor detectabilidad de la
fragata en distintas condiciones de vuelo.
• An:ilisis de la respuesta témlica diuma y nocturna de la fragata en la ventana 3 a S ~m y
8a14~m.

Los resultados de este estudio quedan recogidos en el informe INTA I-222/91 1/92.001.
CLIMA URBANO DE MADRID
(febrero 1992)
Proyecto de investigación para el estudio
del fenómeno "Isla de Calor" en la provincia
de Madrid mediante el empleo de imagenes
multiespectrales procedentes del sensor aeroportada DS-1268.
Colaboración con el Centro de Investigaciones sobre la Econonlia, la Sociedad y el
Medio del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Objetivos:
Estudio de las diferencias en la temperatura del aire entre los espacios urbanos y las
areas rurales circundantes: efecto de la época
estacional, hora del día, condiciones meteorológicas y morfologia urbana.
Se realizaron vuelos a 640 y 2 560 m, con
IFOV de 2,5 mrad, obteniéndose irnagenes con
una resolución de 1,6 y 6,4 m, respectivamente.
PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA
HUERTA-JARDÍN DEL PALACIO DE VILLENA
EN BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA
POR TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN
Estudio piloto sobre la viabilidad del
empleo de las técnicas de teledetección para la
remodelación de jardines y monumentos histórico-artísticos del Patrimonio Histórico
Nacional encargado por la Dirección General
de Patrimonio Cultural y la Subdirección
General de Bellas Artes.
Objetivos:
Obtención de información que facilite la
investigación histórica y estética del "sitio" del
Marqués de Villena en Cadalso .
Elaboración de la propuesta concreta de
los criterios a seguir en la futura remodelación.
Líneas de trabajo identificadas:
Estudio geomorfológico: pendientes, sustratos y relieve topografico.
Estudio y diagnóstico de la vegetación: vegetación actual, aspectos fitosanitarios y ordenación.
Estudio edafológico: drenaje, estructura, riesgo de erosión y compactación.
Estudio de elementos arquitectónicos: restos de tapias, muros y muretes de bancales.
Elementos ocultos. Restos de los sistemas de
abastecinliento de agua originales.
Las tareas realizadas por el Laboratori o de
Teledetección en relación a este proyccto han
consistida en:
- Estudio de viabilidad y definición de objetivos concretos.
Sobrevuelo de parte de la zona de interés
aprovechando un vuelo de calibración del
sensor (para uso interno) en configuración
3-5 ~m. realizandose tres pasadas diurnas.
Deconmutación de la información obtenida y generación de las correspondientes CCT.

An:ilisis prelinlinar de las imagenes adquirídas: aplicación de distintas técnicas de tratanliento digital de imagenes.
Identificación de la necesidad de la realización de una campaña de vuelo diseñada
expresamente para este objetivo.
El Laboratorio no ha podido con eluir este
proyecto al no haber conseguido ni la financiación ni la colaboración necesarias para abordarlo en profundidad.
EUCLID
(European Cooperation for a Long Term in
Defense) octubre 1992
Programa de cooperación entre España,
Francia, Holanda y Portugal. La campaña de
vuelo realizada por el INTA tenía como finalidad obtener datos visibles e infrarrojos de una
serie predefinida de objetivos en vuelos diurnos y noctumos.
Fase 1: Adquisición de datos rango visible,
JFOV 2,5 Low Geometric Quality Data
(LGQD).
Fase 2: Adquisición de datos rango infrarrojo,
IFOV 1,25 High Geometric Quality Data
(HGQD).
Paralelamente a este trabajo se ha aprobado una línea de investigación propia del
Laboratorio orientada hacia la obtención de
temperaturas real es utilizando técnicas de biespectralidad témlica.

MAR MENOR
(noviembre 1992 y julio 1993)
El objeto de esta campaña era recoger datos
en el espectro visible e infrarrojo del Mar Menor
y de su entorno con el fin de poder estudiar
los fenómenos térmicos característicos de la
zona y el estado de las aguas, así como otros
datos de utilidad: calidad, temperatura superficial, grado de turbidez, datos batimétricos,
morfologia del fondo, rugosidad de la superficie y vertido de efluentes, realizando una comparación entre el mar interior y el mar abierto.
Se hicieron dos campañas, una de invierno y
otra de verano, para comparar datos. Las imagenes fueron tratadas por INISEL e INTA; en
principio estas irnagenes van a ser utilizadas para
proyectos de distinta índole como planificación de infraestructuras turísticas, producción
de mapas de impacto ambiental, bases de da tos
para Sistemas de Información Geogcifica (SIG) ...
Como primer resultado se ha obtenido el
desarrollo de un modelo predictiva de la calidad de aguas del Mar Menor con técnicas de
teledetección (presentada en colaboración con
INISEL en la V Reunión Científica de la
Asociación Española de Teledetección, Canarias, 1993).
AEGEAN SEA
(diciembre 1992)
Evaluación del impacto ambiental del vertido de petróleo.
El interés de la realización de una campaña de toma de imagenes de este tipo es evidente. El procesado y tratanliento de las
imagenes y de otros da tos (orografia de la costa,
paramettos meteorológicos, aplicación de dispersantes, labores de succión del crudo, colocación de barreras fisicas flotantes, etc.) pemlite
evaluar el impacto ambiental del vertido, su

evolución temporal, la realización de modelos
de comportanliento y optinlización de estrategias a seguir en este tipo de catistrofes.
El resultado de esta campaña es un trabajo presentada en los congresos de la Asociación
Española de Teledetección (Canarias, 1993) y
First Airborne Remote Sensing (Estrasburgo,
1994).
VALLADOLID
(febrero 1993)
Campaña realizada para estudios medioambientales en el marco de la colaboración
INTA-UPM (ETS! Agrónomos, Madrid).
Estas imagenes cubren una zona donde la
ETS JA realiza un estudio completo sobre zonificación del suelo desde el punto de vista agrícola (estudio encargado por la denonlinación
de origen Ribera del Duero). Apoyandose en
la información conocida por la ETS JA, se estan
llevando a cabo dos trabajos:
1. Clasificación de suelos.
2. Correlación entre características fisicas o
quínlicas del suelo y su firma espectral en el
rango cubierto por el DS-1268.
EL PARDO
Gulio 1993)
Campaña para el estudio de la influencia
atrnosrerica en los valores registrados por el sensor. Se realizaron pasadas a tres alturas sobre
una masa de agua (embalse del Pardo); se asume
que los cambios en el ND son debidos principalmente a la aportación atrnosferica, y se obrien e así información sobre las características
(magnitud, distribución por canales ... ) de la
interferencia atmosférica.
WP 3000- "TIR SENSOR SIMULATED IMAGES"
CAMPAÑA WEU Gulio 1993)
Programa de cooperación "Earth
Observation Satellite System" solicitado por
The Western European Union (WEU). La
participación del Laboratorio esti especificada en el paquete de trabajo: WP 3000- "TIR
Sensor Simulated Images" . El objetivo de es te
proyecto es la generación de imagenes simuladas de satélite para el estudio de viabilidad
del futuro sistema de observación de la Tierra
de la WEU. Por tan to la campaña de be cubrir
ireas voladas con objetivos de interés para tal
sistema: zonas urbanas, bases nlilitares, aeropuertos ... La resolución y demas parametros
de adquisición estan dados por las imagenes a
simular.
Compuesto por una serie de vuelos sobre
Torrejón Gulio 1993), San Javier Gulio 1993),
Campamento Gulio 1993), Colmenar Gulio
1993) y Gando (octubre 1993) .
BALEAR
(marzo 1994)
Proyecto de mvestJgacJOn conjunto
(INTA, Laboratori d'Enginyeria Marítima de
la UPC) financiado por la Comisión Inter. nlinisterial de Cien cia y Tecnologia en el marco
del Programa Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Objetivos:
Proporcionar información para el desarrollo de futuros analisis específicos del riesgo
de contanlinación en la costa catalana.
Sunlinistrar datos necesarios para el diseño de infraestructuras de saneanliento .

Líneas de investigación:
Investigación de la circulación sobre la plataforma continental catalana en detalle de
meso escala.
Estudio de los procesos de estratificación y
mezcla de la columna de agua.

3. Estudio comparativa de la respuesta térmica
di urna-nocturna de instalaciones u objetivos
estratégicos.
4. Estandarización y modelización de técnicas
de tratarniento y proceso digital de imagenes
orientadas a la caracterización de objetivos.

Líneas de investigación específicas

Desarrollo de programas software

CORRELACIÓN ENTRE IMAGENES
TÉRMICAS OBTENIDAS POR EL SENSOR
DAEDALUS-1268 Y TEMPERATURA
CINÉTICA DE UNA SUPERFICIE (1993, 1994)
En el proceso de registro de la radiación
térmica emitida por un objeto con un sensor
remato, una serie de factores modifican el valor
real x dando Jugar a una salida del sistema Y.
El Laboratorio de Teledetección ha emprendido una línea de investigación para caracterizar, en el caso concreto del sensor Daedalus- 1268,
esos factores, de manera que pueda definirse la
función de transferencia Y = F(x) y posteriormente recuperar xa partir de Y. Esto permitiría obtener inügenes de la temperatura cinética
real de un objeto, y la comparación entre imagenes adquiridas en distintas condiciones o sobre
distintos objetivos.
Los factores que forman la función F son:
ernisividad del objeto,
función de transferencia (MTF) ,
interferencia atmosferica,
interferencias en el sensor (ruido),
respuesta de los instrumentos del sensor,
correlación del nivel digital en la imagen
temperatura,
geometria de la adquisición, etc.

SOFTWARE INTA-IPS
Entorno abierto de programas que facilita el acceso integrada a las aplicaciones de tratamiento de imagenes desarrolladas en el
Laboratorio de Teledetección para proceso de
imagenes de diferentes formatos incluyendo las
procedentes del sensor aeroportado DS-1268
(ELAS).
La finalidad de estos programas es incrementar la eficiencia del software existente incorporando nuevas funciones. Trabaja en un
entorno de ventanas de menú desplegables que
van mostrando al usuario todas las opciones
disponibles. En la actualidad se dispone de un
formato inicial del programa susceptible de
mejoras o modificaciones futuras.
El programa ha sida realizado en lenguajes FORTRAN y C para entorno VMS, se ha
utilizado el entorno VAXSET y los servici os
System Services de VMS que pernliten el ni vel
mas hajo de programación de que se dispone
en VMS. Estas rutinas se encuentran distribuídas en diversas librerias de objetos.
El programa INTA-IPS perrnite la incorporación periódica de nuevas funciones sin
necesidad de alterar el diseño y la configuración actuales.

El plan de trabajo consta de cuatro objetivos:
1. Conseguir experimentalmente tablas que
relacionen los niveles digitales de salida del
sensor en los canal es térmicos con un valor
de temperatura.
2. Utilización del software (LOWTRAN-7 .. .)
para calculo de la interferencia atmosférica.
3. Desarrollar el software necesario para incorporar los resultados obtenidos en los puntos anteriores a la imagen térmica, de manera
que se visualice la información corregida.
4. Validación del método mediante los correspondientes tests.
PLAN TECNOLÓGICO DE DEFENSA (1993, 1994)
El Laboratorio de Teledetección ha preparada una propuesta de investigación sobre
"Utilización de tecnologia multiespectral en
sistemas de información para la defensa", que
ha sida aprobada por los responsables del Plan
tecnológico de defensa.
El objetivo principal de esta propuesta de
investigación es el desarrollo de una metodologia escindar que facilite la obtención de información de interés a partir de imagenes
multiespectrales obtenidas con los sensores espaciales operativos en el presente y en un futura
próximo.
Líneas de investigación:
Para la consecución de este objetivo se
han propuesto cuatro líneas de investigación,
que se especifican a continuación:
1. Simulación de imagenes.
2. Estudio cqmparativo de la respuesta espectral en el rango infrarrojo de objetivos de
interés militar.

Mejoras en las instalaciones de eq11ipos
CORRECTOR DE DERIVA
En octubre de 1991 se tomaran inügenes
multiespectrales con el sensor Daedalus-1268
sobre una fragata en movinliento de la armada.
Las imagenes adquiridas mostraban una
fuerte distorsión geométrica atribuïble al gran
angula de deriva con el que se realizaron algunas pasadas, debido al fuerte viento lateral.
Aunque el so porte estabilizado PAV -1 O
de cimara de fotografia aérea Wild RC-10
sobre el que va montado el módulo detector
o scan head del sensor Daedalus-1268 permite
que el navegante corrija el angula de deriva
durante el vuelo, el diseño del primer interface o elemento de adaptación del módulo detector al soporte citada imposibilitaba fisicamente
la corrección.
El Laboratorio de Teledetección diseñó
entonces otro elemento auxiliar llamado "extensor" que en adelante pemlitici corregir el angula de deriva durante el vuelo, con la consiguiente
mejora de la calidad geométrica de las imagenes.
CORRECTOR DE APANTALLAMIENTO
Del 9 al 13 de marzo de 1992 se realizó,
con el asesorarniento de dos técnicos de la
empresa Daedalus Em. Inc. el "Final Comnlissioning" de los sistemas de adquisición de imagenes adquiridos por el Laboratorio de
Teledeteccion del INTA.
Se observó que en la configuración de "baja
resolución/campo ancho" las imagenes presentaban un ensombrecirniento en los bordes o
vignetting. Este defecto no apareda en las ima-

genes adquiridas con la otra óptica. La aparición de vignetting se ha atribuido a la instalación
del dispositiva corrector de deriva. Este defecto no aparece con la otra óptica porque el campo
de visión es mucho menor (la rnitad) .
Identificada la causa, se procedió a diseñar y fabricar un nuevo interface que permitiera eliminar el defecto de vignetting durante
el vuelo y fuera compatible con el mecanismo
de corrección de la deriva. Los elementos de
corrección de deriva y vignetting fueron probados con éxito.
INSTALACIÓN DEL SENSOR DAEDALUS-1268
EN LA AERONAVE CESSNA CITATION V
Una de las mejoras que permitici abordar
nuevas campañas es la instalación del sensor en
la nueva aeronave Cessna Citation V recientemente adquirida por el Escuadrón 403 del Centro
Cartogrifico y Fotogrifico del Ejército del Aire;
para ella estamos trabajando en definir las condiciones que debeci cumplir la instalación del
sistema de adquisición de imagenes de teledetección Daedalus-1268.

Aplicaciones de la teledetección
aero portada
Hoy en día contamos con una nueva generación de satélites experimentales en diferentes programas de observación de la Tierra. El
proceso, tratanliento e interpretación de los
datos que suministran, permite realizar una
investigación mas eficaz en las distintas aplicaciones, al poder acceder a una información
mejor de los pacimetros que definen los distintos ecosistemas.
Sin embargo, a pesar de este espectacular
avance en las distintas disciplinas relacionadas
con la observación de la Tierra desde el espacio, existen lagunas en las que el estada del arte
de la teledetección espacial no permite abordar una solución vilida. En algunos de estos
problemas, la teledetección aérea ofrece una
solución real . Cabe resaltar dos aspectos:
a) La adquisición de datos desde avión proporciona una nueva perspectiva en el enfoque en algunos de los proyectos abordables
con teledetección y flexibiliza la selección
de algun os de los parametros de la observación espacial; por ejemplo, permite elegir
la resolución temporal hasta el nivel de día
y hora de adquisición y también la resolución espacial. En resumen, se trabaja a la
escala deseada y se cubren areas escogidas
en función de distintos criterios.
b) Algunos prototipos de nuevos sensores o
sensores operativos pueden actuar como
plataforn1a experimental en futuros programas de observación de rnisiones espaciales,
particularmente en simulación de imagenes, y son utilizados como base de estudio
de las caracteristicas espaciales, temporales,
espectrales y radiométricas de la imagen.
En general, la información que proporcionan las técnicas de obtención y tratarniento de imagenes de teledetección permite realizar
estudi os relacionados con: predicción de cosechas, realización y actualización de mapas de
cultivos, lucha contra incendios forestales,
inventarios y mapas forestales, control y estudio de espacios naturales protegidos, control
de la humedad del suelo, estin1ación de evapotranspiración, seguinliento y cuantificación
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de la erosión, estimación de reservas de nieve,
control de calidad de aguas, identificación de
suelos, intercambios de energia y agua entre
suelo y atmósfera, mapas geomorfológicos, litológicos, etc., previsión de riesgos geológicos,
planeamiento de infraestructuras, estudio del
impacto ambiental de activi,dades humanas,
investigación de recursos mineros y energéticos, seguimiento de catastrofes naturales, estudios de corrientes marinas, batimetria, recursos
pesqueros, detección y cuantificación de contaminantes marinos, generación de mapas terruíticos, creación de modelos digitales del terreno,
control del uso del suelo, estudios de los ecosistemas urbanos, etc.

Trabajar con el Laboratorio
de Teledetección del INTA
El Laboratori o de Teledetección del INTA
colabora en congresos y reuniones sobre todos
aquellos aspectos, equipamientos y metodologias, que atañen al desarrollo y empleo de la
teledetección.
El Laboratori o de T eledetección del INTA
esci abierto a la realización de trabajos, estudios
e investigaciones en cualquiera de los campos
de aplicación de las técnicas de teledetección,
con empresas y organismos públicos o privados.
Para mas información, los interesados pueden dirigirse a:
Laboratorio de Teledetección
lnstituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Carretera de Torrejón a Ajalvir km 4
288SO Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfonos: 627 09 90, 627 09 91,
627 09 92
Fax: 627 09 4S

Apéndice I
Sistema Daedalus-1268
I.1 Descripción del sistema de adquisición de
imagenes
El esc:íner multiespectral Daedalus-1268
llamado " Airborne Thematic Mapper"
(A TM) es un sensor pasivo diseñado para
captar y registrar la radiación procedente
de la superficie terrestre desde una plataforma aérea.
Es un sensor aeroportado compatible espectralmente con el sensor Thematic Mapper
de los satélites LANDSAT 4 y S. Proporciona
datos codificados en PCM Bi0-L grabados
simulcineamente en 12 pistas mediante un
registrador magnético de alta densidad.
Se trata de un sistema de barrido por líneas,
dotado de un espectrómetro formador de
irruígenes. Recoge desde el aire información
radiométrica del terreno en forma analógica, que un módulo electrónico transforma
en señal digital de 8 bits, o, lo que es lo
mismo, 2S6 niveles de gris.
El equipo consta de un módulo detector
instalado sobre un soporte de camara de
fotografia aérea RC-10, de un módulo electrónico de control y de un módulo de registro en soporte magnético de alta densidad
(HDDT). La unidad detectora es de diseño modular, por lo que puede cubrir un
amplio rango de especificaciones mediante el intercambio de unos módulos por otros.
Las variaciones posibles son la selección de
las bandas espectrales y el cambio del campo

de visión instantanea (lnstantaneous Field if
Vie~v. IFOV). El sistema adquirido por
INTA dispone adem:ís del array de sensor
Thematic Mapper (TM), un array de sensor Coastal Zone Colour Scanner (CZCS),
dos módulos de infrarrojo medio: uno de
1,6 ¡.¡m y otro de 2,2 ¡.¡m, y dos módulos
detectores de infrarrojo térrnico: uno de 3S ¡.¡m y el otro de 8,S-13,0 ¡.¡m. Los IFOV
disponibles son de 2,S mrad y de 1,2S mrad.
Su intercambio debe realizarse en el
Laboratorio.
El Daedalus-1268 recoge energia en el margen espectral de 0,42 a 13,0 ¡.¡m, que incluye la zona de radiación visible, infrarrojo
próximo, medio y térmico del espectro
electromagnético .
La energia procedente de la zona sobre la
que se vuela llega a un espejo giratorio con
forma de cuña, y es dirigida a un espectrómetro, que consta de elementos ópticos (lentes, espejos, redes de difracción,
filtros) que separan espectralmente esa radiación policromatica, la filtran y la enfocan
sobre los elementos detectores.
De ese modo, la energia que llega al módulo detector se separa en doce canales que
varían dependiendo de la configuración
espectral del esc:íner en ese momento. Los
elementos detectores de radiación visible
y de infrarrojo próximo son detectores fotovoltaicos de silicio a los que llega la radiación dispersada por un prisma situado
delante de los mismos. En el infrarrojo
medio son detectores fotovoltaicos de antimoni u ro de indio (InSb) asociados a un
juego de filtros que perrnite definir la ventana de radiación a la que son sensibles. Los
elementos que captan la radiación en el
infrarrojo térmico son detectores MCT
(HgCdTe) cuya ventana de sensibilidad se
limita mediante un filtro de paso alto de
8,S¡.¡m (típico) y la caída de la propia curva
de respuesta del elemento (varia entre 12
y 13¡.¡m) . Cada elemento detector de infrarrojo medio y térrnico va encapsulada junto
a un depósito de nitrógeno liquido y dentro de una c:ímara de vacío que !e perrnite mantenerse a una temperatura adecuada
de funcionamiento sin necesidad de repostar nitrógeno durante algunas horas.
Los elementos detectores convierten la radiación electromagnética que captan en una
señal eléctrica, que es preamplificada antes
de salir del scan head o módulo detector.
El equipo posee dos fuentes internas de
calibración, llama das "cuerpo ne gro 1" y
"cuerpo negro 2" (BB1 y BB2), que son
"vistas" por el espejo rotatori o antes y después de cada línea de imagen. Se emplean
como niveles de referencia térmica en los
canales de infrarrojo térrnico y como ni vel
de "negro" en los canales visibles.
Mediante la señal eléctrica suministrada por
un giroscopio, que va montado sobre el
módulo detector, se corrige el :íngulo de
alabeo o roll durante el vuelo.
El escaner Daedalus-1268 ha sido instalado en un avión modificado CASA-2 12,
propiedad de las Fuerzas Aéreas Españolas.
El suministro de energia eléctrica se realiza a través de un módulo especial instalado en la aeronave. Los módulos de control
y registro est:ín instalados en racks aeron:íuticos homologados y proporcionan el

aislamiento eléctrico y mec:ínico que el
equipo requiere. El módulo detector se ha
instalado sobre un soporte estabilizado
PA V-1 Ode dmara de fotografia aérea Wild
RC-1 O mediante una interface mec:ínica
diseñada y fabricada por INTA, que permite corregir el error de deriva durante el
vuelo con la mejora consiguiente de la calidad de las imagenes que se toman . La
corrección del error que introduce el :íngulo de alabeo se realiza a partir de la medida realizada con un giroscopio fijado al
módulo detector.
Las señales analógicas que llegan al módulo de control se analizan mediante un osciloscopio integrado en dicho módulo y se
adecuan al rango disponible de digitalización antes de convertirlas en señales digitales y de proceder a su grabación.
Se dispone ta·mbién de un subsistema de
visualización a bordo en tiempo real, Moving
Window Display (MWD), que perrnite ver
las imagenes que se estan grabando o que
han si do ya grabadas, verificando la calidad
de las mismas, el correcto funcionamiento de todo el sistema y la cobertura que se
pretende obtener.
Se denomina deconmutación o preproceso a la operación que consiste en transformar el formato de los datos adquiridos a
bordo de la aeronave y grabados en cinta
magnética de alta densidad (HDDT), a un
fom1ato y soporte est:índar compatible con
ordenador (forn1ato ELAS y soporte magnético CCT).
Durante esta fase se procede a la primera
visualización de las im:ígenes obtenidas
durante la campaña, en sus distin tas pasadas
y canales. A partir de ella se escogen para la
deconmutación las imagenes de las pasadas
y canales de mayor interés y calidad.
I.2 Caracteristicas técnicas
1. Sistema de adquisición de im:ígenes digitales y multiespectrales Daedalus-1268.
- Elementos detectores de radiación visible y NIR de silicio (canales 1 a 8) .
Detectores fotovoltaicos de InSb para
detección de radiación de infrarrojo
medio (canales 9 y 10) refrigerados
con nitrógeno líquido.
- Detectores de infrarrojo térrnico de
HgCdT e, con refrigeración mediante nitrógeno líquido.
IFOV (Instantaneous Field of View)
1,2S- 2,S mrad (selec.).
FOV 8S ,92° para IFOV = 2,S mrad,
42,96° para IFOV = 1,2S mrad.
- Velocidad de scanning selecciona ble:
12,S, 2S, SO y 100 scans/segundo .
Corrección de alabeo maximo: +1S 0 •
Palabras vídeo por línea: 716.
Posibilidad de corrección de S-Bend
durante la toma de imagenes.
- Disponible un array de simulación de
sensor CZCS.
- Disponible módulo de detector para
el canal infrarrojo térrnico de 3 a S ¡.¡m.
2. Sistema de preproceso para conversión
de cintas de formato HDDT a CCT,
Daedalus-1861 , consta de:
- consola de control del proceso,
- hardware específico de deconmutación,
software y documentación,
- registrador/ reproductor de HDDT, y

- monitor de pantalla móvil.
3. Banco de calibración y pruebas del sistema DS-1268.
4. Array intercambiable de detectores
CZCS para el sistema DS-1268.
S. Kit de conversión para la ventana atmosférica de 3 a S ¡..tm. ·
6. Kit de cambio de IFOV de 2,5 a 1,25
mrad.

Apéndice 11
Sistemas GPS instalados
II.1 Sistema GPS autónomo
El receptor GPS autónomo Transpack li
de Trimble permite introducir dos grandes mejoras en la realización de las campañas de toma de imagenes:
La navegación a lo largo de las pasadas
hasta entonces se realizaba mediante seguimiento visual de una trayectoria trazada
sobre un mapa 1:50 000 empleando como
puntos de referencia accidentes del terreno, poblaciones, carreteras, etc. Con el
apoyo de la técnica del Global Positioning
System (GPS), la navegación pasa a ser
mucho mas autónoma, permite realizar
campañas sobre zonas de las que no existe carrografía, o si existe, es pobre o anticuada. Ademas posibilita la ejecución de
vuelos sobre mar abierro y en condiciones de baja visibilidad.
- La inforrnación de posición, velocidad y
rum bo en cada instante, puede ser registrada durante el vuelo, lo cua! permite
georreferenciar las imagenes tomadas. En
el pasado la "georreferenciación" de las
imagenes se realizaba mediante puntos u
objetos característicos localizados en las
mismas y su identificación en los pianos
utilizados para seguir las pasadas.
El receptor GPS autónomo proporciona
posiciones con un error de unos 100 metros
en Xe Y, y de unos 150 metros en altitud, debido a la degradación introducida
sobre el código CI A de la señal GPS por
el DoD (Department of Defense) de los
Estados Unidos de América, propietario
del sistema.
II.2 Sistema GPS diferencial
La técnica de posicionamiento denominada GPS diferencial en tiempo real, permite corregir el error producido por la
degradación del código CI A proporcionando posiciones "exactas" cada segundo.
Se emplean dos receptores GPS, uno se
coloca en un punto de coordenadas conocidas, estación de referencia, y el otro en
la aero na ve, estación móvil. El receptor de
la estación de referencia compara la posición que !e proporcionan las señales que
recibe de los satélites con la posición introducida manualmente y calcula el error introducido en el código C I A y lo envía
mediante un enlace radio de VHF a la estación móvil. La estación móvil procesa la
inforrnación que !e llega de la estación de
referencia y de los satélites y obtiene posiciones con un error de un os tres metros en
X e Y , y 4,5 metros en Z.
Se dispone de un hardware y software que
permite representar la zona de la cua! se

van a tomar imagenes, las pasadas que se
van a realizar y el seguimiento de las mismas. Los datos se graban en soporte magnético durante el vuelo. Se graba en la
cabecera de cada 1ínea de imagen obtenida con el Daedalus-1268 un contador que
permite correlacionar las posiciones con la
inforrnación imagen.

Apéndice III
Elementos del sistema de tratamiento de imagenes
111.1 Configuraciones de software
Software INTA-IPS
Conjunto de programas y utilidades desarrollados en el Laboratori o de T eledetección
para proceso de imagenes de diferentes formatos incluyendo las procedentes del sensor aeroportado Daedalus-1268 (ELAS) .
Software GEO-JARS de MICROM
Es un bloque de programación para el proceso digital y analitico de imagenes de teledetección. Opera en los conjuntos IMCO
e IPS (Image Processing System) de Kontron
Bildanalyse, incluyendo los siguientes bloques operatives:
- manipulación de ficheros,
- grupo entradalsalida,
utilidades de imagen,
- firrnas espectrales y clasificación,
- correcciones geométricas y radiométricas,
conexión con SIG, y
corrección radiométrica y Modelos
Digitales del Terreno (MDT).
III.2 Configuración de hardware
Ordenador VAX 4100:
- Sistema operativo VMS ver. 5,5-2.
- Memoria RAM de 16 Mbytes.
- Monitor grafico VT320.
- Conexiones vía SCSI, DSSI o Qbus:
• Disco duro RF72 de GigaByte
• Disco duro RF31 de 381 Mbytes
• CD-ROM RRD42 sólo lectura de
600 Mbytes
Conexión via LAT (Local A rea Tramport) a:
- Windowing terminal VXT215:
• Memoria RAM de 10 Mbytes
• Sin dispositivo de almacenamiento
interno
• Entomo XWindows y MOTIF
• Monitor color de 15 pulgadas y 8 bits
por píxel
- Windowing terminal VXT219:
• Memoria RAM de 10 Mbytes
• Sin dispositivo de almacenamiento
interno
• Entomo XWindows y MOTIF
• Monitor color de 19 pulgadas y 8 bits
por píxel
Dispositives de salida:
Subsistema de cintas cartucho TZ85:
• Sólo lectura de cartuchos TKSO
• Sólo lectura de cartuchos TK70
• Lectura y escritura de cartuchos
Compact Tape III TK81 : Capacidad
2 GigaBytes, 1/2 pulgada, 1200 feeT
Subsistema de cintas magnéticas TU81
para CCT:
• Doble densidad 160016250 bitslpulgada

- Impresora térmica color D-SCAN
CH5514 de SEIKO .
- Equipo FOCUS ImageRecorder PLUS
conectado al monitor (RGB):
• Camara de diapositivas esrandar de 35
mm
Impresora matricial EPSON LQ 570 de
80 columnas.
Impresora matricial FACIT B-3150 de
132 columnas.
Conexión por medio de Qbus (drv1a) al
procesador grafico:
IMCO 1000 de Kontron Bildanalyse
- Capacidad de almacenamiento: 16
Mbytes en memoria vohítil
- Plano grafico de 16 Mbits
- Procesamiento Pipeline
- Monitor color HIT ACHI de 8 bits por
píxel (1 280 x 1 024)
- Monitor color MICROVITEC de 24
bits por píxel (800 x 600)
- Tarjeta digitalizadora

Digital Audio Tape (DAT) TLZ06 para cintas (en tramite).
Disquetera RX26 para discos flexibles.
Conexi6n en cluster con el VAX 4100:
VAXSTATION 3100
- Dos discos duros RZ23 de 100 Mbytes
de capacidad
- CD-ROM RRD40
Dispositivo de salida:
- Lectora de cartuchos TKSO
Conexión en cluster con el V AX 4100:
MICROVAXII
- Disco duro RA81 de capacidad 381
Mbytes
Dispositives de salida:
- Lector de cartuchos TKSO
Unidad lectora de cintas magnéticas
TSVOS para CCT
Conexión a través de red (pathworks, protocolo TC-PIP):
- Ordenadores personales:
• Sistema operativo: DOS 6.0
• 4 Mbytes de RAM
• 80 Mbytes de disco duro
• Tarjeta grafica VGA (1 SuperVGA disponible)
• Disqueteras para discos de S 1I 4 y 3
1/2
- Periféricos disponibles:
• Impresora laser lllp
• Escaner EPSON GT -4000
• Plóter HP 7550 Plus (DIN A-31 A-4)
• Impresora color HP DESKJET 550 C
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de cabecera, y para cada banda de esta línea,
612 píxel es (1 224 bytes) . Cadaframe ocupa un
número entero de sectores. Las lirnitaciones del
tiempo de integración estan deterrninadas por
este ratio.
Toda esta inforrnación se registra en exabyte en cintas convencionales de vídeo de 8 mm.
En una hora y media de cinta caben 2,3
GigaBytes de información.
Se utilizan 12 bits (DN = 4 096) para codificar la señal (intensidad) asociada a cada píxel
espacial y a cada banda espectral. La saturación
se produce cuando se sobrepasa el umbra! de
250 000 electrones.
El DN para cada banda se calcula a partir
de la suma de la señal de las diferentes hileras
espectrales que intervienen en la formación de
la banda. Cuando una banda es muy ancha, es
probable que se produzca saturación, y por tanto
habra que cerrar el diafragma del sistema óptico.
La sensibilidad del sensor describe la capacidad de respuesta para cada longitud de onda
del instrumento respecto una fuente de luz de
radiancia equivalente en todo el rango espectral. La curva de sensibilidad del senspr muestra una mayor sensibilidad en la región central
y menor en las laterales, de modo que dentro
del rango 500-850 nm el valor de sensibilidad
El sensor CASI
esta por encima de 1 000 DN<'1/(sr*SRU2l), a
625 nm (peak) es de 2 100 DN /(sr*SRU), a
Generalidades sobre el sensor
El CASI es un sensor óptico de barrido - 450 nm es de 500 DN/ (sr*SRU) y a 900 nm
es de 600 DN / (sr*SRU) .
multiespectral basado en un dispositiva CCD
(I)DN = Digital Number
(Charge Coupled Device) bidimensional (8,9 mm
(2)SRU = Spectral Radiance
(espacial) x 6,3 mm (espectral)) con posibiliUnits= I ¡.LW/ (cm'*sr*nm)
dad de selección de bandas para obtener infor- •
sr = estereorradian (unidad de angulo sólido)
mación espacial o espectral. El rango de
longitudes de onda sobre el que opera el senLa radiancia espectral rnide el total de enersor va de 430 nm hasta 950 nm. La región
espectral del CCD contiene 288 elementos,
gia irradiada por unidad de longitud de onda,
cada uno de los cuales corresponde a una franpor unidad de area y por unidad de angulo sólija de 1,8 nm. Para mas detalles de información
do . La unidad de medida de la radiancia especsobre el sensor se pueden consultar las destral es la SRU.
cripciones de Babey (BABEY et al., 1989).
Como ya se ha comentado, el sensor puede
El CCD esta constituido por 288 hileras
operar de dos maneras: en modo espectral y en
modo espacial.
espectrales y por 612 columnas espaciales. En
realidad, de las 612 columnas espaciales, 512
son las que se utilizan para la captura de inforModo espectral (Mu ltispectrometer Mode):
mación espacial, rnientras que las restantes se
Se pueden seleccionar hasta 39 columnas
usan parar obtener los valores de los pacime(look directions) del CCD en modo espectral, es
tros de dark y offset en la fase de calibración
decir, para cada una se obtendra informaci6n
radiométrica.
de las 288 bandas. Es posi ble establecer el interLa resolución espacial típi ca transversal
valo entre estas columnas y, ademas, para el
respecto a la línea de vuelo (es decir, la anchuresto de columnas se puede obtener informara del píxel) va de 2 a 10m dependiendo de la
ción espacial de una hilera espectral (una lonaltura de vuelo. La relación entre la altura de
gitud de onda determinada) previamente
vuelo y las dimensiones esta condicionada por
definida. El tiempo rninimo de integración en
la óptica del sensor. El sistema óptico utilizamodo espectral es de 200 milisegundos. Este
do en esta campaña fue una Ien te de 12,5 mm,
modo de operación se utiliza para extraer curque da un FOV (Field of View) de 34,5°, con
vas de comportarniento espectral del territorio
un campo de visión de 0,7069 x altura de vuelo
que se quiere estudiar y optirnizar la selección
(metros) , y una anchura de pixe! en metros de
de bandas en modo espacial.
0,00122 x altura de vuelo (metros) .
Las dimensiones del píxel en el sentido de
Modo espacial
la dirección de vuelo, es decir, el largo del píxel,
(Mu ltispectral Imaging Mode):
son un producto mas complejo que depende
El usuario puede seleccionar hasta 15 bande la velocidad del avión sobre el terreno durandas como maximo, sin solape, especificando
te la captura de la imagen, del IFOV (Inslos limites para cada una . El m<Íximo número
tantaneous Field of View) y del tiempo de
de bandas registrables esta detemunado por el
integración del sensor. El tiempo de integratiempo de integración. Este modo de operación, a su vez, determina el número maximo
ción es el mas habitual y es el que se utilizó en
de bandas posibles.
la campaña de 1991.
La maxima velocidad de grabación es de
245 sectores por segundo (un sector = 1 024
Geometria de los datos
bytes). Cada píxel equivale a dos bytes. Para
Las escenas captadas por el sensor estan
cada línea de imagen (fra me) se graban 64 bytes
afectadas por los movirnientos del avió n. A lo

Introducción
Con el objetivo de evaluar las posibilidades del sensor aerotransportado CASI (Compact
Airborne Spectrographic Irnager), e! ICC (Institut
Cartogràfic de Catalunya) organizó una campaña aérea con dicho sensor en mayo de 1991.
Con el sensor instalado en un reactor Cessna
Citation delinstituto, se captaron imagenes en
diferentes zonas previamente definidas. Estas
imagenes sirvieron para llevar a cabo seis estudios piloto centrados en los siguientes temas:
agricultura, vegetación (2 estudios), inventario
forestal, anilisis de la calidad del agua y geomorfologia del óo Segre. Los resultados derivados de estos estudios han permitido hacer una
valoración positiva del CASI como instrumento eficaz para la monitorización del territorio ..
Fruto de esta experiencia, financiada por la
CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca
i Innovació Tecnològica), e! ICC ha adquirido
el sensor para proyectos de investigación y para
ser utilizadas en temas que requieran alta resolución espectral y espacial. Al final de este articulo se describen las caracteósticas del sensor
adquirido por e!Instituto (CASI-501).

largo de una pasada, la actitud del sensor en
relación al terreno y a la dirección de vuelo se
puede alterar según tres movirnientos del avión
que normalmente se expresan en angulos: el
cabeceo (pitch) , el aleteo (roiQ, y el cambio de
rumbo denorninado deriva (yaw).
En la campaña de 1991 no se hizo corrección de cabeceo y de deriva porque los paquetes de software de !TRES Ltd. , compañía
constructora del CASI, todavía no estaban implementades para este propósito. Actualmente es
posible efectuar correcciones de cabeceo y de
deriva. Las prirneras pruebas introduciendo es tas
mejoras aplicadas a imagenes CASI, se realizaron en septiembre de 1991 sobre Calgary
(COSANDIER et al. , 1992).
Se partió, pues, de imagenes en las que
únicamente se hal5ían corregido los efectos del
aleteo del avión durante el vuelo.
La corrección del aleteo se basa en los valores que da un giroscopio instalado a bordo del
avíón, sensible a los movírnientos de aleteo. Los
desplazarnientos de aleteo son registrades línea
a línea simult:ineamente con los da tos registrados por el CASI como números enteros .
Posteriormente estos números son convertides
en grados por los programas de corrección del
aleteo. La corrección aplica un desplazarniento a cada píxel de una línea (scanline) de acuerdo con este grado.
La corrección del aleteo mejora muy sensiblemente la calidad geométrica de la imagen,
sobre todo cuando los efectos de turbulencia
atmosférica han afectado la captación y han
introducido distorsiones importantes. Sin
embargo, la ausencia de datos completes de
posición y de actitud del sensor (o sea, conocirniento en cada momento de los tres angulos en el espacio comentades) hace inviable una
corrección basada en ecuaciones de colinealidad sobre un modelo digital del terreno; por
otro lado, una corrección polinómica no soluciona el problema por el hecho de que el sensor recoge los datos desde una altitud
relativamente baja, línea a línea y a lo largo de
un intervalo de tiempo relativamente importante (en comparaci6n con los datos captados
desde satélite), factores que hacen que las distorsiones no sean generalizables por un polinornio global para toda la imagen.
Se ha desarrollado un método de corrección geométrica adecuado para imagenes de
avión captadas con sensor de barrido línea a
línea. Este método se basa en la triangulación
de Delaunay, que a partir de unos puntos de
control establece los triangules m:is equilateros y deforma cada triangulo de manera independiente respetando la posición UTM de los
vértices (DEVEREUX et al., 1990).
Dentro del proyecto CASI (P1) de agricultura se ha llevado a cabo una evaluación de
la precisión geométrica de este mêtodo a partir de un archivo de puntos de control determinades sobre ortofotomapas 1:5 000 y la
comprobación del desplazarniento alrededor de
un segundo conjunto de puntos de control test.
El resultado de la comparación del método con
la corrección polinomial sobre una imagen
CASI ha sido el siguiente:
La corrección geométrica polinornial de
cuarto grado con 98 puntos de control ha dado
un RMS de 5,96 m (2,98 píxeles) calculado
sobre 15 puntos test. La corrección geométrica Delaunay con los rnismos 98 puntos de control ha dado un RMS de 1,41 m (0,71 píxeles)

calculado sobre 14 puntos test. Este último proceso ofrece mejores resultades pero esta, por
su propio método, condicionada al número y
distribución de los puntos de control.

Radiometria de los datos
Existen dos etapas diferentes de calibración: la calibración del sensor y la calibración
de los datos.
La calibración del sensor (BABEY et al., 1992)
se obtiene utilizando una esfera integrada; la precisión global de la calibración es de ±5%. La
recalibración se lleva a cabo en ellaboratorio y
es recomendable hacerla de forma periódica. De
esta calibración se derivan tres ficheros: Pure spectra, Contamination y Uniformity. El fichero de uniformidad describe las deficiencias de uniformidad
en el conjunto del CCD introducidas por las
imperfecciones de la ranura (slit, apertura de
entrada de luz en el sistema óptico del sensor,
15 J.l x 20 mm) y las variaciones de sensibilidad
entre píxeles, que son norrnalmente de una magnitud pequeña.
Ademas de este calibrado de laboratorio,
se lleva a cabo otro proceso que establece la
correlación entre las longitudes de onda y las
288 líneas espectrales del CCD . Esta correspondencia se establece mediante el estudio de
longitudes de onda conocidas utilizando como
fuente elementos quírnicos como H, He, O,
Hg y Ne. En este proceso se utilizan filtros de
interferencia y de absorción atmosférica. La
función que relaciona las longitudes de onda
en función de las hileras espectrales es un polinornio de tercer orden. Este polinornio es conocido y aparece en la cabecera de los ficheros de
las imagenes en su fomuto original. La precisión de este ajuste es de ±1 nm.
La calibración de los da tos tiene por objeto relacionar las intensidades (DN) que da el
instrumento con radiancias, es decir, con la
energia total que llega al sensor por unidad de
longitud de onda, por unidad de superficie y
por unidad de angulo sólido.
La calibración de los datos captados por el
sensor tiene en cuenta cuatro parametros que
afectan a todos los DN originales y que se deducen a partir de la "lectura" de determinadas
regiones del CCD bidimensional (612 píxeles)
distintas a la región de imagen (512 píxeles).
Estos parametros son los siguientes: offset electrónico, dark, scattering y fss iframe shift smear) ,
que a su vez depen den .de la luz incidente, apertura del diafragma (f-stop) , temperatura y tiempo de integración.
Para obtener un archivo de radiancias definitiva hay que incorporar los da tos de un arc hivo denominada sensitivity [DN/(milisegundos
*SRU)], obtenido por calibración del sensor
en laboratorio, que esta relacionada con la sensibilidad del sensor dentro del rango espectral
en el que opera. El sensitivity aplicado al archivo de DN originales corregides con los parametros indicades anteriormente permitira la
transformación en radiancias (SRU).
En resumen, el proceso de la calibración
de los datos es el siguiente:
1) Se obtiene un archivo de radiancias por
. transformación de los DN originales corregidos: DN originall(tiempo de integración
* datos del sensitivity en DN/ [ms*SRU])
= SRU.
2) Las SRU se escalan aDN definitives a partir del valor del peak de SRU. Norrnalmente
se utiliza un único peak SRU para el con-

junto de las bandas. Ello se traduce en un
mapeo óptimo entre 0-255 para la banda
con mas intensidad; el resto de bandas puede
quedar relativamente "oscurecido" . En nuestro caso se usó un valor de 8 para los vuelos sobre el agua y un valor de 12 sobre
superficies terrestres.
Se puede mapear de 0-255 cada banda
independientemente con un peak diferente. En
cualquier caso la posibilidad de calibrar los DN ·
definitives a partir de los peak mas adecuados
para cada campaña proporciona una gran flexibilidad al sensor.
DN definitives= Data SRU * 255/peak SRU.

Manipulaci6n del sensor
El control del sensor se realiza a través de
un PC desde donde se pueden seleccionar los
parametros de la información deseada:
- En pleno vuelo se puede estable cer una nu eva
configuración de bandas o aplicar un archivo
con un bandset previamente determinada.
Se puede visuaiizar el area que se esta sobrevolando seleccionando una banda determinada. Sobre el monitor aparece el terreno y
esto da una primera idea de la calidad de la
imagen que se va a obtener.
Se puede ver en un diagrama dinarnico la
intensidad para cada banda y por tanto la
saturació n.
- Es posi ble determinar el tiempo de integración que configura el largo del píxel, es decir,
en el sentido de la dirección de vuelo, que
a su vez est:i relacionada con el número m:iximo de bandas registrable.
Seleccionar el modo de operación: espacial
o espectral.
- En el modo espectral se puede establecer el
número de look directions y la distancia entre
elias y la banda espectral para el resto de
columnas espaciales.
- En modo espectral se pueden visualizar en un
diagrama dinarnico las curvas espectrales que
va leyendo una look direction determinada.
Se puede activar o desactivar la grabación de
información sobre el exabyte siempre que
se desee.
Respecto al sistema óptico:
Se puede modificar la posición del diafragma en pleno vuelo en función de la intensidad recibida; cerrar si se detecta saturación o
abrir si se produce falta de señal.
Quick look
Se trata de un programa para reproducir
en pantalla el proceso de captación línea a línea
de los datos. Los datos registrades se pueden
visualizar como play-back del vuelo realizado,
reproduciendo las mismas condiciones del
momento de ser captadas, a partir de la lectura de la cinta exabyte obtenida. Esta utilidad
constituye el primer control de calidad y la primera etapa de postproceso de datos.
El quick-look perrnite:
- seleccionar el canal a visualizar,
informar sobre las intensidades de las bandas,
conocer los da tos asociados a un determinado scanline (tiempo de captación en milisegundos, valores para cada banda y píxel,
valores de posición Global Positioning System
(GPS) y de actitud (giroscopio)),
- saber el número de archivo dentro de la cinta,
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- la manipulación de la cinta (rewind, skip file,
remove ... ),
- en modo espectral, visualizar la escena entera (con la región espectral seleccionada durante la captación para las columnas no
seleccionadas como look direction),
en modo espectral, representar la curva para
las 288 hileras espectrales para una look direction determinada, y
- la animación de imagen que representa el
quick-look puede ser congelada en cualquier
momento del display continuo.

P3.

P4.

PS.

Estudios piloto de la campaña

Planteamimto de la campaña
El planteamiento de la campaña se basó
en aprovechar el conocimiento existente del
territorio para poder evaluar con mas elementos de juicio las capacidades del sensor. Para la
selección de los temas y las zonas de estudio se
fijaron una serie de condiciones que debían
cumplirse den tro de cada proyecto piloto. Estas
condiciones fueron las siguientes:
temas de ambito territorial: forestales, agrícolas y oceanogr:íficos desde perspectivas
diversas: cartografia, inventario, producción,
evaluación de impactes, catastrofes, modelos (funcionalisme y estructura), dinamica,
etc.,

existencia de equipos de estudiosos con cierta experiencia en la exploración del terreno,
existencia de información de campo, de las
zonas concretas, lo bastante significativa para
poder contrastar con fiabilidad los resultados que se pudieran obtener,
- prox:imidad al aeropuerto del Prat (punto de
origen y destino del vuelo) de las areas a volar
para facilitar la operatividad y eficacia de la
exploración aérea, y
fenómeno a estudiar con max:ima actividad
posible (fenologia) durante las fechas comprendidas entre mayo y junio.

Los estudios piloto
Se concretaren un total de seis temas que
cumplieron estos requisitos y que se seleccionaron como areas piloto. Se les asignó un código "P" para facilitar la gestión de las imagenes
y de la información en general. Los proyectos
piloto, con su zona correspondiente, fueron los
siguientes:
P1 Agricultura- comarca del Maresme
P2 Vegetación I -zona de Susqueda y Sau
P3 Vegetación 11 (ecología) - macizo del
Montseny
P4 Inventario forestal - comarca del Solsonès
PS Calidad del agua litoral - comarcas del
Barcelonès y Baix Llobregat
P6 Geomorfologia - comarca del Segrià
El resumen de los objetivos de cada uno
de los estudies y las instituciones con las que
se llevaron a cabo dichos estudies son:
Pl. Agricultura (Objetivo: discriminar cultives
de parcelado pequeño/pruebas de corrección geométrica) .en colaboración con la
Direcció General de Producció i Indústries
Agroalimentàries (Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca).
P2. Vegetación (Objetivo: cartografia por
fotointerpretación con una leyenda botaruca tipo Mapa 1:SO 000 de vegetación de
Cataluña en colaboración con el Depar-
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P6.

tament de Biologia Vegetal (Universitat
de Barcelona).
Vegetación (Objetivo: fotointerpretación
y clasificación multiespectral para una
leyenda ecológica) en colaboración con el
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals).
Inventario forestal (Objetivo: anilisis multivariante de radiancias y par:ímetros del
inventario ecológico-forestal de Cataluña,
obtención de representaciones de estos parametros a partir de las imagenes) en colaboración con el CREAF.
Calidad del agua del litoral (Objetivo: analisis multivariante de radiancias y parametros de contaminación del agua, obtención
de representaciones de estos par:ímetros a
partir de las imagenes) en colaboración con
EMSSA (Empresa Metropolitana de
Sanejament SA) y el Departament de
Microbiologia (Universitat de Barcelona).
Estudio geomorfológico del río Segre
(Objetivo: cartografia por fotointerpretación geomorfológica) en colaboración con
el Departament de Geomorfologia (Universitat de Barcelona).

Datos multiespectrales
Como ya se ha comentado anteriormente, el sensor ofrece la posibilidad de configurar distintes conjuntes de bandas espectrales
(bandset) . Para esta campaña se utilizaron 4 configuraciones espectrales distintas, de acuerdo
con las especificaciones de cada tema. Tres de
elias se basaron en estudies previos realizados
con el sensor en Gran Bretaña (WILSON 1989).
Estas configuraciones se detallan a continuación expresadas en nm, así como la resolución
espacial para cada estudio:
Para el estudio P1 se utilizó la configuración del sensor SPOT-XS:
SOO-S90
610-680
790-890
Para los estudies P2, P3 y P4 se utilizó la
configuración de ocho bandas denominada
GEOBOTTS:
460,2-488,2
S42,8-SSS,2
S92,4-604,9
674,4-681,6
704,9-713,8
730,0-738,9
742,S-7S1,S
791 ,1-809,1
Para el estudio PS se utilizó la configuración CHLOROTS:
436,2-478,2
S39,8-SS0,4
S8S,8-S96,4
631,9-644,4
6S8,6-672,9
674,7-687,2
708,6-714,0
746,3-7S8,9
Para el estudio P6 se utilizó la configuración GEOBOT:
474,7-S01,1
S46,9-SS7,S
S96,4-607,0
676,4-684,S
708,6-71S,8
733,7-740,9
744,S-751,7
784,1-789,S

La resolución espacial aproximada de las
imagenes se determinó también en función de
los temas:
P1 = 2 m. Resolución obtenida a una velocidad y altitud de vuelo sobre el terreno de
1SO nudos y 1 700 m.
P2, P3, P4 y P6 = S m . Resolución obtenida
a 190 nudos y 4 200m.
PS = 10m. Resolución obtenida a 288 nudos
y 8 400 m.

R esultados
Los resultades obtenidos en los estudies
realizados son:
Pl. Agricultura. La clasificación multiespectral de las imagenes obtenidas no permitió discriminar de manera satisfactoria los
tipos de cultives intensives deseados. La
resolución espacial y espectral con respecto
a la fenologia y cobertura de los cultives
resultó inadecuada.
Los resultades de las pruebas de corrección geométrica fueron los siguientes:
Corrección geométrica polinomial (4 °
grado) rms = 5,96 m (sobre 1S puntos
test) . Corrección geométrica Delaunay
rms = 1,41m (sobre 14 puntos test).
P2. Vegetación I. Se editaren documentes
aptos para la interpretación visual. Se dispuso de información de campo. Se llegó
de forma satisfactoria a discriminar una
leyenda de doce categorías; sin embargo
no fue posible llegar al nivel de unidades
fitosociológicas deseado.
P3. Vegetación Il. Por fotointerpretación se
pudo delimitar una leyenda de clases fisiognómicas de vegetación. Se dispuso de
información de campo que se digitalizó
sobre las imigenes para confeccionar archivos de parcelas de entrenamiento y test.
Se realizó una clasificación digitat con una
reducción de la leyenda a nueve categorías y se obtuvo una calidad global del 83%.
P4. Inventario forestal. Se realizó un anilisis
multivariante de las radiancias obtenidas
con el sensor y 12 parametros del inventario ecológico-forestal. Se dispuso de
información de campo sobre 29 estaciones con información completa sobre dichos
par:ímetros forestales. Estas estaciones se
digitalizaron sobre las imagenes y se relacionaren con los valores radiométricos
promediados dentro de ventanas de 3x3
píxeles. Se obtuvieron ajustes por regresión múltiple para 9 variables. Los valores
del coeficiente de correlación R , se situaren entre 0,76 y 0,82. Se realizaron tests
con estaciones independientes obteniéndose valores de R entre 0,7 y 0,94 (intervalo de confianza 99%) .
PS. Calidad del agua del litoral de Barcelona
(comparación con una imagen LANDSAT-TM). Se dispuso de información de
campo gracias a una campaña marina que
se llevó a cabo simultineamente al vuelo
del sensor. En dicha campaña se estudiaren 1S pacimetros de contaminación recogidos en 97 puntos del litoral por tres barcas
posicionadas por GPS. Estos puntos se localizaron sobre las imagenes corregidas geométricamente. Se estableció una relación
de los parametros analizados en los puntos
de muestreo con los valores radiométricos
promediados dentro de ventanas de 3x3
píxeles. Se obtuvieron ajustes para 7 varia-

bles con valores de R entre 0,68 y 0,98.
Se realizaron tests con puntos independientes obteniéndose valores de R entre
0,61 y 0,95 (intervalo de confianza 99%).
Se reprodujo la experiencia con una imagen LANDSA T-TM captada el mismo
día y se obtuvieron valores de R entre
0,62 y 0,81.
P6. Estudio geomorfológico del río Segre. Se
llevo a cabo una interpretación visual sobre
documentos pape! con apoyo de observaciones de campo. Se pudo diferenciar de
forma satisfactoria una leyenda de doce
categorías.

Conclusiones
El sensor CASI ofrece información temarica del territorio de forma rapida y eficaz si
nos basamos en su faci! operatividad. A pesar
de que no capta información radiométrica en
las regiones del infrarrojo medio y térmico, el
hecho de poder configurar un conjunto de bandas estrechas, !e confiere una alta resolución
espectral y una gran capacidad de adaptación a
objetivos concretos. Aunque opera en un rango
espectrallirnitado del visible-infrarrojo próximo, es posible discriminar elementos del territorio que en el rnismo rango, utilizando bandas
mas anchas, podrían quedar enmascarados.
Los resultados derivados de los seis estudios piloto planteados en la campaña CASI-91
(ICC), se han valorado globalmente como positivos . El comportarniento del sensor en los
temas de inventario forestal y polución de agua
ha sido especialmente notori o, así como en los
temas de vegetación y geomorfologia, aunque
con menos elementos de valoración con respecto a los dos primeros, y no así en los temas

El programa
EARSEC
Alois J. Sieber
lmtitute fo r Remo te Sm sing Applications
] oint Research Centre

de alta resolución para discrirninación de cultivos intensivos. Este último estudio, planteado únicamente con 3 bandas espectrales y 2 m
de resolución espacial, ha puesto de manifiesto la necesidad de ajustar adecuadamente las
resoluciones a los objetivos.
Este rnismo estudio, en las imagenes de
mayor resolución espacial, se ha utilizado para
estudiar la calidad geométrica de estas imagenes.
Se aplicaron algoritmos de triangulación Delaunay
y modelos polinorniales que requirieron un conjunto impotante de puntos de control.
Como fru to de esta aproximación de georreferenciación, se constató la necesidad de
registrar, simultaneamente a los datos radiométricos, datos de posición y actitud del sensor asociados a cada scanline.
Actualmente las scanlines del sensor incorporan, ademas de los datos sobre el aleteo, tarnbién datos de cabeceo y GPS, ambos obtenidos
por un receptor sincronizado con el sensor. Se
dispone, pues, de la mayor parte de los parametros necesarios para orientar el sensor (falta
la deriva absoluta respecto del terreno), lo cua!
ha de perrnitir rectificar las imagenes con mayor
precisión.
La correcta georreferenciación de las imagenes es condición indispensable para abordar
temas con requerimientos de multitemporalidad y para la intregración de estos datos de alta
resolución en los Sistemas de Información
Geografica (SIG).
Una de las metas mas importantes a alcanzar en un futuro próximo es la captura de información territorial en tiempo real o la obtención
de cartografia "rapida", y ello sólo es posible con
una orientación precisa del sensor a partir de la
reconstrucción de su trayectoria en el espacio.

Por otro lado, es preciso establecer líneas de trabajo con grupos de investigación en
temas de configuración radiométrica aprovechando la versatilidad del sensor. La determinación del comportamiento espectral de los
elementos objeto de interés de futuros proyectos es fundamental para poder ampliar las
capacidades del CASI para múltiples aplicaciones.

Modo full ftame para la calibración del sensor
Se dispone de accesorios hardy soft para uso
y rnantenirniento del mismo: Instrumentos y software para la calibración del sensor.

Introducción
A lo largo de los últimos do ce años, el J oint
Research Centre QRC) ha puesto considerable énfasis en la organización e implantación de
campañas de SAR aerotransportado. Esto queda
reflejado por las últimas actividades llevadas a
cabo por el JRC cuando, conjuntamente con
la European Space Agency (ESA, Agencia
Espacial Europea), organizó la primera carnpaña europea de rnicroondas (SAR 580, 1981),
seguida por las campañas de AGRISAR y
AGRISCATT (1986y 1987), que a su vez fueron continuadas por campañas como MAESTRO 1, MacEurope y la reciente iniciativa
EMAC. Estas campañas han dado a los científicos europeos las primeras oportunidades para
evaluar datos de radar sobre muy diversos objetivos. Por derecho propio, estas campañas han
sido calificadas de éxitos, pero también han sido,
por necesidad, de naturaleza general.
De todas maneras, como Europa se mueve
hacia la era del uso operativo de datos SAR
aerotransportados y espaciotransportados, existe la necesidad de proveer a la comunidad usuaria europea de una colección o un juego de
sensores aerotransportados operativos:
para apoyar proyectos operativos que usan
satélite SAR espaciotransportado y datos
ópticos y aprovechar oportunidades cuando
sea necesario independientemente de la repetición del satélite,

para apoyar proyectos operativos con monitor en agricultura, silvicultura y en todos los
campos concemientes al medio ambiente,
para dar validez y demostrar conceptos de
aplicación,
para facilitar el desarrollo de algoritmos de
interpretación y postprocesarniento dirigídos a la mejora del uso de colecciones de
datos de teledetección,
para preparar a los grupos de usuarios a los
datos de futuras familias de sensores, perrnitiendo tanto el uso directo de datos generados por el instrumento como la construcción
de colecciones de datos simulados,
para farniliarizar a los grupos de científicos
y usuarios que estan especialmente in teresados en el uso de las rnicroondas y los instrumentos ópticos de teledetección,
para proveer un test base para nuevos conceptos instrumentales y para determinar mejor
algunos de sus parametros,
para apoyar la calibración de instrumentos
espaciotransportados,
para contribuir a la convalidación de parametros geofísicos derivados, y
- para apoyar la adquisición y evaluación de datos
multisensores y multitemporales, de manera
que tanto las agencias promotoras como las entidades europeas puedan conseguir la expenencia adecuada para manejar y evaluar estos tipos
de colecciones de datos relativarnente nuevos.

Descripción del sensor CASI-501/ICC
El sensor adquirido por el ICC, financiado por la CIRIT, presenta algunas mejoras con
respecto al sensor utilizado en la campaña
CASI'91. Resumen de las características del
nuevo sensor:
Campo de visión: 34,2.
Apertura:fstop de 2,8-16.
Rango espectral: 398-913 nm.
Muestreo espacial: 512.
Muestreo espectral: 288.
Maximo número de bandas en modo espacial: 19.
Rango dinarnico: 4 096 (12 bits) .
Modo espectral mejorado: capacidad de
reproducir transectos sobre 39 columnas espaciales adyacentes.
Calibración de los datos de los tres tipos de formatos full ftame, espectrales y espaciales.
Corrección de roll y pitch.
Registro simultaneo de datos GPS.
Corrección geométrica a partir de la orientación del sensor utilizando modo diferencial GPS (estación de referenda).

Habiéndose dado cuenta de estas necesidades, el JRC tomó la iniciativa, en coordinación
con la ESA, para empezar un irnportante programa de colaboración llarnado EARSEC (European
Airbome Remote Sensing Capabilities), compuesto por dos importantes elementos: el segmento aerotransportado y el segmento base.
El segmento aerotransportado EARSEC
Para poder construir unjuego europeo de
sensores aerotransportados avanzados y operativos se decidió desarrollar este instrumento
gradualmente, en varias fases sucesivas y con
un acercamiento modular. La primera fase esta
basada en los siguientes elementos esenciales:
un SAR polarimétrico de banda C- y L-,
con anchura de guadañada variable, ingulo
de incidencia y resolución espacial, y
un espectrómetro de irnagen, con resolución
espacial y espectral alta, con gran número de
canales, seleccionables de todo el espectro,
desde el infrarrojo visible al infrarrojo térrnico
Estos sensores estan siendo desarrollados
por grupos nacionales, como la Universidad
Técnica de Dinamarca, para el SAR polarimétrico de frecuencia dual, y la DLR alemana, para el sensor óptico. Ambos instrumentos
han sido probados en actividades de primera
calibración, y los resultados de la primera imagen demuestran los rasgos avanzados que los
usuarios de la comunidad europea pueden esperar de la disponibilidad de estos sensores.
Mientras tanto, otros grupos y organizaciones
nacionales estan trabajando muy satisfactoriamente en el desarrollo de sensores adicionales,
como la DLR, en una extensión de los sistemas SAR de multifrecuencia experimental a la
banda de baja frecuencia; la DASA alemana,
en una extensión de la SAR de banda C- y
Ku- mediante un componente interferométrico; el grupo holandés BCRS/ TNO, en el desarrollo de un SAR polarimétrico avanzado de
banda C- con una nueva antena de alta ejecución, así como en el establecimiento de un test
base para la próxima generación de un SAR
espaciotransportado europeo, llamado ASAR
(SAR avanzado), para ser utilizado en la plataforma ENVISA T de la ESA.
Los componentes
de procesamiento EARSEC
Los procesadores SAR y los procesadores
ópticos son los elementos bisicos de la cadena de
procesamiento EARSEC. Para poder generar productos de datos completamente procesados, calibrados, geocodificados y georreferenciados, se
introducicin datos brutos o no procesados adquiridos por los sensores SAR EARSEC y el espectrómetro de imagen EARSEC. Ademis, a
petición del operador, los procesadores pueden
generar productos intermedios o serniprocesados a cualquier nivel de procesarniento para perrnitir dar validez a las operaciones realizadas, para
repetirlas con parametros cambiados si es necesario, o para aplicar instrumentos de anilisis con
finalidades de investigación y búsqueda.
El cuadro 1 resume el conjunto de peticiones o requerimientos para los procesadores
EARSEC. Para poder satisfacer estas exigencias de hardware y sofrware, la arquitectura que
se ha adoptada es altamente modular y flexible, asegurando la portatibilidad y faci! integración de nuevos y diferentes tipos de
algoritrnos para cada paso del procesarniento.

Este concepto también pemute la adopción de
este núcleo de procesanuento para procesar
datos brutos de otros o futuros sensores sin
necesidad de nuevas inversiones en codificación. Las figuras la y 1b muestran los bloques
de construcción central es del procesador SAR
y del procesador óptico.
La plataforma de hardware elegida, basada en un multi-procesador SUN SPARC 1000
workstation equipada con 5 GByte de RAM,
da lugar a la mejor combinación de alta ejecución (siendo el objetivo el procesarniento de
una colección de datos completamente polarimétricos y de frecuencia dual en aproximadamente una hora) y una interficie grafica
orientada al usuario.
Los módulos que comprenden los dos procesadores est:ín especificados en los cuadros 2a
y 2b. El desarrollo del procesador SAR EARSEC, llevado a cabo por EOS (UK) para el JRC,
supone, en primer lugar, una versión prototípica de cada módulo en un ambiente de computación de alta ejecución (MatLab), y la
codificación de la versión operativa final que
seri capaz de procesar datos de manera rutinaria y automitica. El procesador, bien ajustada
para procesar datos, no sólo los obtenidos de
sensores SAR EARSEC, sino también los procedentes de varios sensores SAR satélite y aerotransportados y los da tos brutos SAR creados en
el European Microwave Signature Laboratory
(EMSL), es uno de los sistemas de procesarniento
que est:ín operando dentro de un ambiente integrada para la fusión de datos e información. El
desarrollo del procesador óptico, también llevada a cabo por el EOS (UK), sigue la nusma
estrategia de desarrollo y eventualmente sera
incorporada al ambiente integrada EARSEC
para la fusión de datos e información.
Ambos procesadores también incluyen
características avanzadas para el postprocesanliento
de las colecciones de datos resultantes, tales como
calibración de los datos, evaluación de su calidaci, etc. El cuadro 3 resume estas características.
El procesador geofisico SAR EARSEC
El segmento base EARSEC estara compuesto por una red de nudos de procesarniento
coordinada por un centro de expedición de acuerdo con las demandas de los usuarios. Cada nudo
de procesarniento podri introducir en su interior datos brutos de los sensores y producir una
serie de productos de datos para el usuario final
La estructura abierta de los procesadores
hace posible añadir componentes para manejar diferentes tipos de sensores; por el mamento esta prevista una cadena completa para
procesar da tos SAR EARSEC y datos ERS-1.
El procesador geofisico SAR, desarrollado por la compañía EOS hajo contrato con el
JRC, es un elemento en esta cadena de procesarniento. Consiste en un juego de algoritmos y de programas sofrware que computaran,
a partir de datos intermedios que contienen
una representación de los signos correlacionados provenientes de sensores SAR, un número de parametros geofisicos que son relevantes
para aplicaciones de teledetección. Aquí se define el parametro geofisico en sentido amplio,
significando bien una cantidad fisica (por ejemplo, dureza del suelo), bien información de
nivel mis elevada basada en cantidades fisicas
(por ejemplo, detección de mareas negras). La
arquitectura o estructura del procesador comprende dos estratos: la línea de base (sofrware

base) y los módulos. La línea de base surninistra funciones basicas para la extracción y visualización de datos. Los módulos son la
implantación de algoritmos para el cilculo y
presentación de parametros geofisicos. Cada
módulo esta dedicada a una aplicación específica . Se han definida las siguientes aplicaciones: detección de cambio, cartografia de la
humedad del suelo, detección de mareas negras,
captación por monitor del trafico marítima,
cartografia de la vegetación.
El procesador geofisico recibira da tos de la
parte final delantera de las cadenas de procesarniento de datos SAR aerotransportados (EARSEC y ERS-1), que ejecutan el enfoque a partir
de datos sensoriales brutos, calibración polarimétrica y radiométrica, georreferenciación y
geocodificación. También recibiri datos de fuentes accesorias de información, tales como los
Sistemas de Infom1ación Geogrifica (SIG), que
contienen mapas topogrificos digitales y otros
tipos de información contextual. Para cada aplicación se estudiaran los algoritmos adecuados,
los cuales se comprobaran con los datos experimentales, y finalmente se codificaran dentro
del sofrware del procesador. La figura 2 presenta un diagrama en bloque del procesador geofisico SAR que acrualmente esta en desarrollo.
La red de procesamiento EARSEC
Para poder servir a la amplia variedad de
aplicaciones que se prevén dentro del programa EARSEC, que empezari su fase operativa
en 1995, es importante por ahora establecer una
red de procesanuento de da tos distribuidos que
pueda dar apoyo a actividades operativas y de
investigación, con centros especializados capaces de contribuir en cada irea de aplicación tal
como se requiera. Un único sistema centralizado seria un medi o inapropiado para surninistrar aplicaciones de apoyo bisico en cada una
de las ireas de aplicación identificadas, puesto
que los conocinlientos científicos tienden a ser
distribuidos mis que centralizados.
El objetivo es establecer una red de nudos
de procesarniento, .que introducici o asimilara
datos de signos y datos accesorios de sensores,
derivara productos calibrados y georreferenciados, y eventualmente también fusionara dentro
del proceso información proveniente de otras
fuentes, tales como sistemas de información geogrifica y datos de referencia controlada del EMSL,
y finalmente derivara cantidades geofisicas que
sean de interés para el usuario final.
La red apoyar:í la generación y diseminación de información para campañas EARSEC
de una manera fiable y llevada a cabo con aten ción y en poco tiempo. La figura 3 muestra,
en forma de diagrama simplificada, el concepto de la red de procesarniento EARSEC.

Perspectiva
Para finales del presente año todos los componentes EARSEC esenciales deberían haber
sido probados y convalidados, y deberían estar
funcionando para poder servir a la comunidad
de usuarios. La intención delJRC, en coordinación con la ESA, es la de integrar las capacidades de EARSEC para proyectos de aplicación
orientados a la silvicultura y agricultura, a la
observación y aviso de emergencias, a anilisis
de calidad del agua y administración de las fuentes o recursos de agua, e inclusa a aspectos urgentes como la detección de rninas anti personal en
ireas de interés.

Experiencias
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Introducción
Desde 1986 AURENSA ha incorporada
en diversos estudios la utilización de da tos provenientes de sensores multiespectrales aerorransportados. Mayoritariamente, en todos estos
estudios se ha utilizado el "Daedalus AADS
1268 multispectral scanner". Este sensor cuenta con 11 canales; los limites de las ventanas
espectrales asociadas a cada canal quedan recogi dos en el cuadro 1.
El angulo de visión instancinea es de 2,5
mrad, y el angulo de barrido digitalizado y la frecuencia de barrido son variables modificables por
el operador. La frecuencia de barrido junto a la
velocidad del avión y a la altura de vuelo determinan el tamaño del píxel sobre el terreno. Con
este sensor, AURENSA ha tornado imagenes
con tamaño de píxel desde 1 m hasta 8 m.
A continuación se realiza la exposición de
una serie de aplicaciones típicas para las que
AURENSA ha usado los sensores multiespectrales aerotransportados. Estas aplicaciones se
han dividido en tres grandes familias:
a. Aplicaciones con una clara componente
medioambiental. Se estudia tanto los casos
de realización de obras puntuales como los
de obras lineales.
b. Aplicaciones de exploración minera.
c. Diversas aplicaciones, algunas de elias imprevistas y que se han realizado gracias a que ya
se disponía de los datos.
En cada uno de estos puntos se analizan
los pros y contras hallados en la utilización de
sensores multiespectrales aerotransportados.
Como síntesis final se recogen las ventajas e inçonvenientes de esta tecnologia de forma
general y cuiles son, en nuestra opinión, aquellos aspectos mas importantes de este tipo de
sensores que requieren mas pronta solución,
tanto en lo referente a la toma de imagenes
como al procesamiento de las mismas.
Aplicaciones medioambientales
AURENSA ha utilizado los sensores multiespectrales aerotransportados en dos tipos de
proyectos con una clara componente de analisis medioambiental. En ambos proyectos el
objetivo es determinar el mejor emplazamiento, en el primer caso para una construcción
puntual (vertedero, instalación industrial, etc.),
y en el segundo para una construcción lineal
(autopistas, ferrocarriles , oleoductos, etc.).
Insta/adones puntua/es
En este tipo de trabajo es necesario por
un lado identificar las estructuras que puedan
afectar a la estabilidad geológica del subsuelo
y por otro cualquier característica de la nueva
construcción que pueda alterar el control del
sistema hidrogeológico. De una forma explícita los objetivos específicos son:
a. Identificación de fallas, sistemas de fracturación y estructuras neotectónicas.
b. Identificación de fracturas paralelas a la estratificación.
c. Identificación de cualquier movirniento neotectónico en relación a depósitos cuatemarios.
d. La cartografia de zonas de alteración asociadas a fracturas, indicación de una posible circulación de aguas subterraneas.
e. Analisis de la red de drenaje tanto a nivel
regional como local y del efecto de la litologia sobre las aguas superficiales.
[ Identificación de cualquier evidencia de erosión.
g. Identificación de zonas húmedas.

La interpretación de las imagenes se realiza sobre ampliaciones fotogcificas de los negativos resultantes del proceso de los datos
originales. Se obtienen habitualmente tanto
copias en color como en blanco y negro. La
selección de las bandas usadas para la preparación de negativos se basa por un lado en un
anilisis estadística, tanto monovariante como
multivariante, y por otro en un examen visual
de cada una de las bandas.
Una combinación típica usada para este
tipo de trabajos es la 10, 7, 3, que perrnite discriminar fac ilmente las rocas alteradas de las
rocas sanas. En cuanto a bandas en blanco y
negro, siempre se ha encontrada muy efectiva la utilización del canal térmico (banda 11).
En este tipo de estudios, son dos las principales aportaciones de los sensores multiespectrales aerotransportados. La primera es la
cartografia litológica, y muy especialmente la
de alteraciones, pues si bien las litologías estan,
en general, perfectamente cartografiadas en la
infraestructura bisica del pais, las alteraciones
no siempre lo estan debido a su tamaño. La
segunda aportación de los sensores aerotrans- ·
portados es el disponer de un canal térrnico
con muy claras aplicaciones en todos los temas
relacionados con el agua. Desde un punto de
vista del analisis estructural y geomorfológico
los sensores aerotransportados no aportan pcicticamente nada, especialmente por carecer de
visión estereoscópica.
Instalaciones lineales
A las aplicaciones indicadas en el punto
anterior se les suma en este tipo de instalaciones la necesidad de realizar mapas de usos del
suelo muy detallados. Tanto la resolución espectral como espacial de los sensores aerotransportados faci lita en muchos aspectos la
realización de este tipo de mapas.
La realización de este tipo de toma de datos
antes de iniciar la construcción o la explotación de obras lineales presenta enormes ventajas, no sólo porque ayuda a seleccionar el
mejor trazado o al menos a tomar medidas que
minimicen el impacto ambiental, sino porque
también contribuye a disminuir los posibles
riesgos que puedan aparecer tanto en la construcción como en la explotación de la obra.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es
que la toma de imagenes perrnite crear un archivo de la situación inicial, de modo que con el
paso del tiempo se tendra algo con que comparar y por tan to se podran estimar e incluso calcular de una forma objetiva los daños o beneficios
introducidos por la obra en el medio natural;
esto es especialmente importante en lo que respecta a la evolución del estado de la vegetación,
ya que los cambios pueden ser muy lentos.
A fin de seleccionar el corredor "óptimo"
para la creación de una infraestructura lineal se
necesita, sin ningún tipo de duda, la superposición de muy distintos tipos de información y,
por supuesto, la proveniente de los sensores aerotransportados, pero hacerlo con estos últimos es
una tarea laboriosa, costosa y que dificilmente
alcanza unos niveles de calidad ni siquiera aceptables, por lo que si se desea realizar la superposición es necesario hacerlo a mano.

Aplicaciones de exploración minera
Las aplicaciones de exploración minera son
un clasico dentro de la literatura de sensores
multiespectrales aerorransportados, y AUREN-
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taminados que siguen perturbando, mas de 2 000
años después, la vegetación. La utilización de
datos de Daedalus perrnite cartografiar claramente las antiguas escombreras en función de
las perturbaciones introducidas en la vegetación
por suelos altamente contaminados.
La tercera aplicación es la localización de
una tubería enterrada; la tubería era de PVC de
un os 5 cm de diametro y estaba enterrada a una
profundidad de entre 20 y 50 cm. La tubería es
claramente visible en las imagenes de la banda
térmica porgue a lo largo de todo su recorrido
se observaba una hajada térmica; por la tubería
circulaba agua, lo cua! permitió localizarla en
los tramos de interés sin ningún problema.

SA ha realizado, directa o indirectamente, varias
aplicaciones. En general, en exploración minera la teledetección se usa por dos vías: la primera es el an:í.lisis estructural, y la segunda, el an:í.lisis
espectral de las alteraciones que introducen ciertos procesos mineralizadores o de litologias particulares asociadas a mineralizaciones.
En lo que respecta al an:í.lisis estructural, en
general, la utilización de sensores aerotransportados no reporta ninguna ventaja frente a la foto
aérea tradicional y nunca es un sustituto de la
misma, sino en rodo caso un complemento. En
general, las imagenes tomadas no tienen visión
estereoscópica y presentan numerosas distorsiones geométricas dificilmente corregibles.
Tampoco presenta este tipo de i.magenes las ventajas que ofrecen las imagenes satélite de cubrir
amplias extensiones de terreno y por tanto poder
visualizar grandes accidentes que en foto aérea
convencional no son facilmente observables. Una
de las pocas aportaciones de los sensores multiespectrales al an:í.lisis estructural es la clasificación de estructuras, principalmente por dos
hechos: el primero es la posible circulación de
agua por las mismas, y el segundo, las posibles
alteraciones asociadas. Este trabajo de clasificación de estructuras determinadas en foto aérea
convencional se enfrenta a la grave dificultad de
poder superponer las dos distin tas informaciones
por claros problemas de corrección geométrica.
El an:í.lisis espectral presenta, en cambio,
numerosas ventajas respecto a técnicas mas elasi cas, y, como siempre, dos son las mayores
aportaciones de los sensores multiespectrales
aerotransportados: la resolución espectral y la
espacial; estas dos características permiten cartografiar con mayor detalle tanto la geometria
de la alteración o de la litologia como los diversos niveles dentro de la misma. Algunas de las
aplicaciones desarrolladas se pueden clasificar
como espectaculares, pues determinan con precisión fenómenos que hasta ahora se venían
observando a través de técnicas de microscopia. Este es el caso del metamorfismo de contacto generada por la intrusión de cuerpos
graníticos en su roca encajante, donde es posible establecer una relación entre la respuesta
espectral y el grado de metamorfismo sufrido,

pudiéndose llegar a estimar la profundidad del
cuerpo intrusiva. Otro caso muy clasico y ampliamente estudiada es el de las alteraciones hidrotermales de origen volcanico y que son buscadas
por sus leyes en oro y plata. Un último caso es
el de búsqueda de chimeneas volcanicas, por ser
fuentes de mineralizaciones; aquí no se busca
una alteración, sino una litologia concreta asociada a las chimeneas voldnicas, a las cuales, a
su vez, van asociadas mineralizaciones.
La experiencia de AURENSA en el proceso espectral de sensores aerotransportados a la
exploración minera enseña la necesidad de tener
definida claramente una estrategia de procesamiento y correlacionar los datos espectrales con
medidas mas convencionales realizadas directamente sobre el terreno. Esta metodologia resulta absolutamente imprescindible a medida que
aumenta el número de canales disponibles.

Teledetección de alta
resolución de areas
naturales

Introducción
En los últimos veinte años , la lmaging
Remote Sensing (teledetección de imagen) se ha
convertida en una tecnologia útil y operativa en
muchas ciencias aplicadas, especialmente en
aquellas en las que es necesaria la cartografia.
No obstante, a pesar del entusiasmo inicial y de
las afirmaciones y la propaganda de los
ingenieros vinculados al desarrollo de sensores,
sus aplicaciones en ecologia y medio ambiente
no han sido tan relevantes como se predijo.
Una importante excepción son las imagenes de
Normalized D!fference Vegetation Index (NDVI)
obtenidas de AVHRR, 'que es una información
fundamental para el estudio del Global Change
(el cambio mundial) . Pero incluso en este caso
es irónico que un sensor que no fue diseñado
para aplicaciones o usos ecológicos sea el mas
poderosa instrumento RS para la ecologia'2 .

Una aplicación tan adecuada a escala
mundial no tiene un equivalente en una escala
mis detallada , como la que suministra
LANDSAT-TM o SPOT-HR V' . En parte
esto se debe a que su ciclo repetitiva mas largo
y su precio mas elevado impiden ficiles
correcciones atmosféricas y muchos estudios
multitemporales. Pero la razón mis importante
es que el cambio de escala impone un cambio
de variable. A escala mundial la vegetación
puede ser considerada como un concepto
individual, el cual puede ser descrita por una
variable de imagen derivada como NDVI. A
esta escala, el NDVI esci bien correlacionada
con biomasas verdes, y esta relación tiene
incluso una sólida base teórica'. Por el
contrario, en imagenes que cubren de 15 a 30
km con píxeles de 10 a 30m, la vegetación no
puede ser considerada como un concepto
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Otras aplicaciones
Se recogen en este apartada una serie de
aplicaciones, mas o menos curiosas, que se han
realizado usando imagenes obtenidas por sensores aerotransportados pero que dificilmente,
sobre todo por razones económicas, se hubieran realizado de no disponer ya de imagenes
tomadas por otros motivos.
La primera aplicación es la localización de
posibles emplazamientos para la realización de
sondeos de captación de aguas subtercineas en
medios no porosos. En este caso se usa la información de la banda térmica para determinar las
fracturas por las que circula agua, lo cual es posible porgue esta circulación genera una disminución de temperatura en imagenes diumas. De
esta forma se determinan las fracturas con mas
potencial o los puntos de cruce de varias de elias.
La segunda es una aplicación arqueológica, la localización de antiguas (romanas) explotaciones mineras. Las actividades mineras
generalmente son facilmente localizables porque introducen claras perturbaciones en el paisaje; sin embargo, si las explotaciones son muy
antiguas, son pequeñas, o han sufrido erosión,
no presentan rasgos geomorfológicos que permitan su facillocalización, aunque generalmente
a su alrededor se generan suelos claran1ente con-

Conclusiones
Como conclusión final se puede decir que
AURENSA considera de enorme utilidad para
sus trabajos disponer de datos multiespectrales
aerotransportados, los cuales son un claro complemento de otras técnicas de teledetección,
especialmente en aquellos casos en los que se
necesita mayor resolución espacial yI o espectral
o en los que las condiciones de la toma de imagenes deben ser muy concretas en el tiempo.
Ahora bien, estos sensores presentan dos
claros problemas que se deben resol ver si se desea
un mayor desarrollo de los mismos: el primero
es la necesidad de que los productos tengan características geométricas que permitan la superposición de esta infom1ación con cualquier otra,
así como la generación de mosaicos. El segundo problema es que los datos estén corregidos
espectralmente. A medida que aumenta el número de canales disponibles se hace mas imprescindible contar con técnicas de proceso de da tos
que permitan correlacionar los datos espectrales con medidas sobre el terreno, bien sean también espectrales, bien sean de cualquier otro tipo:
analisis químico, analisis mineralógicos, etc.
Como se ha podido ver a lo largo de este trabajo, la banda térmica presenta una enorme utilidad en buena parte de los trabajos revisados y
creemos que es un canal que no debe desaprovecharse en ningún sensor aerotransportado .
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individual y a menudo el NDVI no se
correlaciona bien con ninguna variable biofisica
que tenga sentido. La correlación entre la
mayoóa de las variables ecológicas (índice de
areas de hoja perenne, densidad, biomasas
verdes y leñosas, producción biológica, etc.) y
las variables de imagen derivada debería
intentarse asignando diferentes funciones a
diferentes categoóas de vegetación o grupos de
éstas. En las ciencias medioambientales la
situación es analoga: la evaluación del estado de
la vegetación no puede hacerse independientemente del tipo de vegetación;. A esta escala
es óbviamente necesaria una adecuada cartografia tematica ecológica que distinga diferentes
tipos de vegetación.
Desafortunadamente, las clasificaciones de
imagenes emparejadas LANDSAT-TM y
SPOT-HRV a pixel-by-pixel escindar han ten.ido
un uso muy lirnitado en la producción de mapas
tenüticos útiles ecológicamente. Estos sensores
fueron diseñados para diferenciar cubiertas tan
distintas como el agua y la nieve o terrenos
baldios y cosechas. Sin embargo, en la cartografia
ecológica tratamos casi todo el tiempo
simplemente con diferentes tipos de vegetación
o, incluso, diferentes tipos de bosques o pastos.
En muchos casos el poder diferenciador de
ambos sensores no basta. Un problema adicional
en muchas partes del mundo, especialmente en
las regiones meditercineas, es que las llamadas
areas " naturales" son muy pequeñas, y el paisaje
se presenta como un mosaico en el que cada una
de sus partes es internamente muy diversa y
compleja, compuesta por muchos elementos
diferentes. A menudo las resoluciones de 30, 20
o incluso 10 m por píxel son una lirnitación
i.mportante.
Restablecer variables cuantitativas ecológicas como las mencionadas anteriorn1ente
o evaluar el estado de la vegetación a partir
de esta imagen es incluso mas dificil debido a
la anchura de las bandas ofrecidas por los
sensores'. La detección con TM o HRV es
efectiva sólo en aquellos casos en que las
cubiertas son espacialmente muy homogéneas y la fuerza es extensiva•. Ademas, la
ventana temporal para una evaluación óptima a menudo es estrecha. siendo el período
de repetición de los satélites LANDSA T y
SPOT muy largo, las adquisiciones realmente disponibles en buenas condiciones
atmosféricas pueden ser raras o , a veces ,
inclusos inexistentes.
Espectrorradiómetros
de banda estrecha aerotransportados
Los espectrorradiómetros de banda estrecha
aerotransportados representan un importante
avance en la captación por monitor de areas
naturales'. Pueden ser enviados al aire cuando
sea necesario y con la resolución espacial
deseada. Un gran número de bandas espectrales
estrechas les otorga un poder de diferenciación
mucho nl<Ís elevado y la capacidad de medir
cuantitativan1ente las respuestas espectrales de la

vegetación a las condiciones medioambientales.
Pero esta imagen ta.mbién requiere un mayor
poder computarízador para conseguir un procesamiento mas complejo, el cua! se aleja de la
clasificación estandar a una comparación de
diseños y un analisis míxto de signos espectrales'.
Esta complejidad es la causa principal de que se
hayan hecho relativamente tan pocos estudios
con AVIRIS' , lo cua! ha llevado a la NASA a
cancelar planes para la inclusión del HIRIS en el
satélite EOS-1. A pesar de su reducido número,
las aplicaciones de imagenes AVIRIS han si do
muy relevantes en ecología9 , demostrando el
poder de la espectroscopia de imagenes. No
solamente la alta resolución espectral supone el
uso de diferentes técnicas. La alta resolución
espacial requiere el abandono del píxel como
unidad espacial elemental para el anllisis de
algoritmos de segmentación de i.magenes. Y a
hemos mencionada que las clasificaciones
multivariables basadas en píxeles aplicadas a
imagenes SPOT o LA ND SA T producen
típicamente mapas pobres cuando se
representan paisajes complejos. Este problema
solo empeora en el caso de inügenes espaciales
de alta resolución. Esto se debe al hecho de
que la mayoóa de las categoóas con sentido
ecológico no son internamente uniformes pero
tienen cierta textura . La importancia de
diferenciar los distintos tipos de textura
aumenta con la resolución espacial, hasta el
punto de que las diferenciaciones basadas en
píxeles son practicamente inútiles al procesar
fotografias aéreas digitalizadas de color infrarrojo (CIR) '".
Algunas experiencias
Nosotros proponemos el uso de técnicas
de segn1entación de imagen para afrontar los
problemas introducidos tanto por la alta
resolución espacial como por el elevado número de bandas. Estas técnicas llevan a cabo
una partición de la imagen en porciones
internamente homogéneas, y entonces estas
porciones -mas que los píxeles originales- se
convierten en elementos de ulteriores analisis
y diferenciaciones. Hemos aplicado satisfactoriamente esta técnica a fotografias aéreas
CIR digitalizadas y a imagenes LANDSATTM , y actualmente estamos uniendo la
segmentación a da tos AVIRIS.
El primer ejemplo es el procesamiento
de una fotografia aérea CIR digitalizada que
cubre los serpenteantes pastos de Jasper
Ridge, la Reserva Ecológica de la Universidad de Stanford (Califomia) . Este es ellugar
idóneo para muchos experimentos sobre la
respuesta de la vegetación a una atmósfera
enriquecida en co2 y la respuesta de una
beca fundada por la NASA para la Universidad de Princeton para el estudio de las
relaciones entre modelo y proceso en los
pastos. Se digitaliza la imagen a una resolución de 1 m por píxel y se segmenta a vari os
niveles de detalle, uno de los cuales se muestra en la figura 1.

Ademas, a modo de test del poder de
esta técnica para diferenciar tipos complejos
de vegetación a una resolución muy alta, se
digitaliza una porción de la imagen con
píxeles de 13,5 cm. Esta imagen incluía un
proyecto experimental de 30 m x 30 m.
Después de segmentar la imagen visitamos
algun as de las porciones y, combinando la
información terrestre con la derivada de la
imagen, trazamos un analisis diferenciador
lineal. El anllisis identificó satisfactoriamente
cuatro categoóas de vegetación. Actualmente,
estamos ocupados en la aplicación de esta
técnica a imagenes CIR de mayor altitud que
cubren toda la Reserva. El propósito es
caracterizar cada porción a través del espectro
de un píxel AVIRIS completo.
Otra de nuestras actuales aplicaciones
corresponde al bosque de Green Mountain,
en Connecticut. Este bosque es una zona muy
extensa de monte que fue aprovechado
completamente por los primeros colonizadores europeos y que desde entonces ha
estado alejado de cualquier intervención
humana. Por consiguiente, es un lugar único
para el estudio de sucesión forestal y ha sido el
principal campo de desarrollo del SORTIE,
un modelo de simulación forestal de la
Universidad de Princeton. Nuestra implicación en el proyecto consiste en comparar la
estructura espacial del bosque actual con los
resultados del SORTIE llevados a cabo bajo
diferentes hipótesis . Se esta estudiando la
estructura espacial a escalas que van desde la
subregional a la local, para lo cua! hemos
procesado hasta ahora una imagen LANDSAT-TM y una fotografia aérea CIR a baja
altitud. Esperamos en poco tiempo poder
separar e identificar coronas individuales
después de aplicar anllisis diferenciadores.
Conclusiones
Los espectrorradiómetros aerotransportados de alta resolución introducen mejoras importantes, pero su uso supone una
complejidad mayor y requiere técnicas mas
complicadas. Usando la segmentación de
imagen logramos tres objetivos: Primero,
fijamos nuestra atención en las porciones,
que son norn1almente componentes relevantes del paisaje, en vez de fijarla en los píxeles,
que raramente representan algo mas que a si
rnismos. En segundo Jugar, ganamos poder
diferenciador porque podemos usar estadisticas de segundo orden para caracterizar las
porciones. Y en tercer Jugar, reducimos la
complejidad porque podemos caracterizar cada
porción mediante un espectro medio de brillo.
Aunque la inlagen producida por sensores
de banda ancha es a menudo insuficiente para
aplicaciones ecológicas y medioambientales,
esto no significa que sea innecesaria. Los
estudi os basados en inügenes LANDSAT-TM
o SPOT -HR V siguen siendo un paso útil
dentro de un proyecto integrada de Sistemas de
Infornución Geogr;ífica (SIG).
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Introduction
The images normall y used in photogrammetric work are captured and recorded
using severa! combina tions o f films a nd fil ters
which are sensitive to the areas o f the electramagnetic spectrum lo cated in ultraviolet, rhe
visible and near infrared . Multispectral scanners can capture rhe same image in several spectral bands simultaneously. The data is recorded
in digital fonn , in order to produce rhe multispectral images later.
Remate sensing, as rhe name suggests, is
concerned with the capture o f inforn1ation at
a distance. In this respect we may consider that
our eyes are remate sensors, and indeed they
are. With respect to artificial sensors, designed
to extend rhe spatial and spectral capacity of
our eyes, we may conclude that the photographic camera has clearly been rhe first and
most prevalent remate sensor.
Despite rhe extensive correlarien between
remate sensing and sensors installed on space
platforms, rhe fact is that the first multispectral
sensors operated on board aircraft, and it was
much later that they were deployed in space.
Airborne MultiSpectral Sensors (AMSS)
Braadly speaking, remate image capturing systems may be classified in two categories, depending on the way in which they
capture images : frame systems and scanning
systems:
The first instantaneously capture rhe image
o fan area of la nd. The human eye may be
considcrcd to bc an cxample o f this type of
system. A carnera uses a Iens to form an image
ofthe scene on rhe focal plane, rhe plane on
which the image is clearly defined. This type
of system can be organic (in rhe case o f rhe
eye) or inorganic, analogical (in rhe case of
photogrammetric cameras) or digital.
Scanning systems use a detector with a very
narrow field o f view, which moves o ver the
terrain in order to praduce the image. When
rhe photons of electromagnetic energy radiated or reflected by the terrain fall on the
detector, an electric signal is produced, which
varies in praportion to the number o f photons. The signal is amplified, recorded on a
magnetic medium and later processed to praduce an image. Again, broadly speaking,
these systems may be divided into two groups
according to how they scan rhe terrain: crosstrack or along-track.
The latitudinal sweep multispectral scanners have been in operation on aircraft since
1960. The Daedalus sensor is a typical example o f this kind o f scanner. Essentially, they
employ a facetted mirrar which turns on a
spin axis parallel to rhe flight axis . The mirrar
scans the terrain in a pattern o f pa rall el !in es
orientated in a standard direction towards the
plane of flight. The angle of rhe detector
observed on the ground, measured in nlilliradians , is called IFOV (Instantaneous Field
ofView) and the area praduced by this angle
on the graund is called pixe! or grau nd resolution cell.
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Unlike rhe sensors installed on space platfornls, airborne sensors can vary rhe size of rhe
point visualised on rhe ground, simply by varying the flight altitude and rhe scanning rate.
In rhe !ast few years, taking advantage of
the development o f techniques based on CCD
detectors (Coupled Charge Devices), a graup
o f new multispectral sensors ha ve appeared on
the market, usin g a longitudinal scanning technique. A good example o f these new sensors
is the CAS I o f !TRES. In this case there is no
gyratory mirrar, and an individual detector is
pravided for each ground resolution cell at the
width o f passa ge. The detectors are placed on
a smalllinear rad on the focal plane o f rhe image
formed by the opti cal system. The axis o f the
small rad is positioned in such a way that it is
perpendicular to the flight direction. In this
case, each detector visualises a li ne o f terrain
parallel to the flight path.
What is usually fou nd in the focus o f the
Iens is something more than a simple little rad
o f sensors. Gi ven that rhe aim is to ha ve a sensor w hich is sensitive to different areas o f the
spectrum, it is usual to include a small rad for
each o f the spectral windows, altho ugh all o f
these are included in rhe same sensor.

Latest trends
Special menti on should be ma de o f the
spectroradiometer concept, in which the idea
o f obtaining reflectance in severa] windows o f
rhe electromagnetic spectmm has been considerably developed, to the point where there is
almosta continu ous spectrum o f reflectien for
each pixe!. This tool is especially important
when it is wished to measure a subtle variarien, corresponding, for example, to the effect
of a pollutant on vegetarien, or rhe differentiation between different nlineral compounds
in the soil o f a particular area.
In truth, and perhaps to come full circle,
there is an increasing return to the surf..1ce sensor concept, whereby a development of rhe
digital systems based on the CCD small rad
technology is used .
In this case twa-dimensional CCD detectors are used, in which rhe image o fan area is
captured simultaneously, as is the case o f the
ADAR sensor of PosmvE SYSTEMS. The
linlits of current technology allow rhe use of
sensors o f up to 4 096 x 4 096 detectors.
Advantages and disadvantages
ofthe AMSS
We will attempt to explain the advantages
and disadvantages o f using these kinds o f sensors, comparing rhem with the alternatives available in the applications in which they are used.
Comparison cif AMSS
with the plwtogrammetric ca111era
The sensor a nd the came ra can even use rhe
sa me aircraft, occupying the sam e holes a nd
ta king advantage o f the peripherals w hj ch,
like an established platform , facilüate the
operation o f these systems.
The clearest advantage o f the multispectral
sensors is that their pracessing is digital, and

in a very short interval of time it is possible
to visualise the images and begin to work,
compared with the long process of development and printery o f aeri al photography.
This is important when a rapid response must
be made to the study of catastrophic phenomena such as, for example, the location
of the seats of forest fires, for the purpose of
guiding the fire-fighting teams.
In adrution, the fact that the capture ofimages is digital in origin facilitates the calibration ofthe data, compared with the analogical
processing system o f aerial photography. In
this case it is possible to work with reflectance values, which allows the results of severa! campaigns to be interrelated, ma king the
results independent of greater or !esser lurrunosity and of the effects o f cherrucal processing.
The AMSS sensors also have advantages
when a study is made ofthe quantity oflight
reflected by an object in very narrow windows o f the electromagnetic spectrum, in
comparison with the IRC options or natural colour of aerial photography . This is
important in applications in which there are
subtle variations in particular areas of the
spectrum, such as geobotany applications.
On the other hand, aerial photography is
illfficult to beat in terms of the volume o f
data captured per unit oftime and per cm2 ,
or in terms of data recorded. A single highresolution photograph in black and white,
with a surface o f 23 cm x 23 c;.1, with the
capacity to resol ve 400 lines per mm, can be
calculated to contain severa! GigaBytes of
infom1ation .
- Another advantage of aerial photography is
the ease with which a strict model of geometric defom1ation can be established and
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resolved with infom1ation easily obtained in
the field or by means o f positiorung systems,
compared with the great rufficulty which the
AMSS sensors have in resolving the unknown
quantities implicit in deformation models.
This makes it very illfficult to use the information provided by these sensors, given that
it is not simple to integrate in a Geographical
Infom1ation System (GIS).

series and, occasionally, the SIR flying on
the North American space shuttle, when
currently it is possible to obtain images with
airborne multifrequency sensors (band C,
band L, etc.) and multipolarisation sensors
(HH , VV, etc.).
Price is an argument against the AMSS, since
the images from sensors on board satellites
cost much less (per Byte or per km') than
those from flights tailor-made to suit the
user, largely due to the fact that the prices
of space images do not usually include an
amount to pay off the development and
launch o f the sensors.
Another advantage o f the SMSS is the historie record of data it provides with reference to almost the whole world, which
enables dynanuc phenomena to be morutored. This record extends to twenty two years
for the images from the LANDSAT series
of satellites.
Geometry is also significant in this comparison, given that the movement ofthe space
platforms on which multispectral sensors are
installed is much steailler, especially when
compared with the movement of an aircraft,
which means that geometric correction is
simpler and steadier, and integration with
the data of a GIS becomes easier.

Comparison of AMSS
with Spacebome MultiSpectral Sensors (SMSS)
- The greatest advantage which the AMSS has
is the possibility o f selecting the sizes of the
pixe! on the ground, by varying the ilight
altitude and the capture rate o f the sensor.
On the other hand, sensors on board satellites are enslaved to their particular orbit.
On e important advantage is the possibility of
flying on the day and at the rime desired, without being tied by the orbital movement of
the satellite which passes over a particular area
on a set day and at a set rime. This stability is
a result o f the heliosynchronous orbits o f the
majority o f the satellites observing the Earth.
Another advantage is the possibility offlying
beneath the clouds in cloudy weather conditions in which it is impossible to capture
images from space. This is pÒssible from an
aircraft, which is very useful at times when
images are urgently required.
- The advantage o f flying experimental sensors on an aircraft should also be borne in
mind, given the difficulty and the cost of
putting these systems into orbit, which means
that conservative choices are made when
new platforms are designed. This is clear to
see in the case of sensors based on rrucrowaves, a ran ge in which the European sa telli te ERS-1 is operative, as well as the Almaz

Conclusion
In spite of the aforesaid in the previous
section, which compares airbome sensors with
aerial photography or the sensors on board satellites, we must point out that it is usual for these
techruques to be closely co-ordinated. Aerial
photography and multispectral images are very
often used simultaneously, or the images from
a ilight are combined with those obtained from
the satellite over the same area.

Background
The history of remote sensing at INTA,
the Insti tu to Nacional de Técruca Aeroespacial
(National Institute of Aerospace Technology) ,
goes back to the decade of the 1960s, when
reconnaissance techniques with aerial photography were developed through ilight campaigns with airbome cameras.
In 1976, INTA, perhaps in advance of its
real needs with respect to Earth observation in
Spain, purchased its first multispectral Bendix
sensor, with a configuration capa ble of recorillng (not reproducing) eleven channels simultaneously, including thermal infrared. This
important event, besides proviillng solid experience in the illfficult task of co-orillnating techniques and operations in order to conduct
campaigns, illrected the Laboratory towards systems engineering activities, in the sense that it
specified (hardware and sofrware), designed and
constructed a configurable system for the reproduction of data from the sensor (frame synchronisers, decommutators, programmes in reaillng
assembly ...) and a compact reproduction configuration was achieved for the eleven channels
sin1ultaneously. Unfortunately, at the same cime,
the Bendix sensor, with serious random operation faults, was in its final period of use.

While these activities were taking place,
work was begun on the rugital processing of
the images provided by the sensor, orientated
more towards gairung knowledge of the tool
(processing system) than o f the illfferent applications for which the data were acquired.
In the sec o nd half o f the 1980s, the whole
of INTA was affected by a serious crisis, and
the Remote Sensing Laboratory reduced its staff
from 12 to 3 techrucians. lt illd not illsappear
thanks to the efforts it made in undertaking a
number of specific projects, such as, for example, a projectin which it worked together with
NASA's AMES Research Centre on the classification of geological and la nd resources in
Gredos, and another project, wruch was illfficult to plan and carry out due to the poor qua!ity ofthe data, for the Spanish company, Adaro
de Investigaciones Mineras, on processing witllln
a campaign which analysed emergences and
thermal anomalies in the Meruterranean.
As a result oftrus situation and in the context o f the new regulations o f the Institute, a
comnutment was made to remote sensing, it
being decided that a technology based on sensors on board aerospace platforms could not
be ignored by a body of research in the field
of aerospace such as INTA.
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The objectives of remote sensing as proposed in a new phase for INTA, are summarised in the following points:
a) To create and maintain a group specialising
in remote sensing techniques with sensors
on aircraft and satellites, capable o f tackling
the wide range of civil and military projects
encompassed by this technology, and furthermore, to offer advisory services and solve
particular problems.
b) To have available, as a service to the community, a system for acquiring and processing aircraft images and data which would
offer the highest performance qualities for
the purpose o f resolving problems presented by remote sensing applications.
Thus a number of favourable situations
coincided to lead INTA to identifY remo te sensing as one of its prime lines of development,
and since this time this line has been consolidated, while the Laboratory currendy has the
ideal personnel and technology to enable it to
undertake campaigns to obtain remote sensing
data and images, and to extract information of
interest from these, through the application of
the relevant processing techniques. On the
other hand, the Remote Sensing Laboratory is
perforrning some very important work in the
development of the French-Italian-Spanish
military programme HELIOS, in which it is
responsible for the definition, design, development and integration of the Centro de
Tratarniento i Explotación de Imagenes Español
(Spanish Centre for the Treatment and
Processing ofimages project -cTEIE) .

Organisation of the Laboratory
The INTA Remo te Sensing Laboratory
is made up o f the following elements:
Two technical units, whose functions are in
response to the logical agenda o f tasks generaring comprehensive work in remote sensing:
• Technical unit for the acquisition of data.
• Technical unit for the processing ofimages.
A work group, specialising in systems engineering, which is exclusively involved in the
CTEIE project.
- The NPOC, an office providing contact between Spanish remote sensing users and the
European Space Agency (ESA), which is responsible for the distribution of remote sensing products and data.
Technical unit for the acquisition of data
The main function o f this unit is to obtain
multispectral images ofthe land surface, and to
this end it plans and carries out flight carnpaigns.
It can rely on the support ofSquadron 403 of
the Centro Cartografico y Fotografico (Air
Force's Cartographic and Photographic Centre).
The unit has a fully operative Daedalus-1268
multispectral scanner with a very flexible configuration (variable IFOV, four scanning rates,
Thematic Mapper spectral simulation configuranon, CZCS, infrared high resolution channels of
3-51 J.!m and 8-14 J.!ffi etc.). It also operates a
Linescan or sweep sensor, which records infrared images on photographic film. The Laboratory
has Hasselblad cameras for aerial photography and
can provide, together with the digital images,
photographs taken with Wild RC-10 cameras.
The quality of the images depends to a
great extent on the conditions in which they
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are obtained. Therefore, special attention is
paid to circumstances such as:
a) the characteristics and performance qualities o f the aircraft, in particular to the mechanical-electrical coupling between the
acquisition systems and the aircraft,
b) the state ofthe environment (meteorology,
lurninosity, position ofthe sun, phase ofthe
moon, time ofyear, orography ... ), and
e) scanner operation conditions, foreseeable
characteristics o f the phenomenon to be
detected (linearity, orientation, intensity,
the moment at which detection is most likely
to be successful or is of greatest interest, characteristic size, etc.).
These condicions are closely related to one
another. Very often, when one is improved, it
must be at the expense of another. In the end, the
solution adopted is always one of comprornise.
During the flight a record is made of all the
data defining the setting in which the images
are obtained and a flight report is produced.
Technical unit for the processing of images
The aim ofthis unit is to perform the tasks
of preprocessing, digital processing, analysis and
interpretation of the digital images provided
by the remote sensors.
The multispectral system' s presence at the
Laboratory has stimulated the development of
specific software to cover the wide range of
possibilities which it presents, according to criteria of multispectrality, multitemporality, specific analyses o f thermal data or the use of
auxiliary information.
The unit has a system consisting of a
Kontron B. IMC0-1000 digital image processar, a el us ter configuration o f Digital E. C.
Vax numerical control processors, integrated
software for the digital processing of images
and a complete network of peripherals. This
configuration allows the basic and advanced
tasks which are characteristic o f image processing and interpretation to be performed.
As the result of a complete process, whereby images are obtained, pre-processed and
processed, a report is produced which draws
together the procedures, incidents and conclusions of the study, and very often suggestions, recommendations, new approaches, etc.,
are noted down with a view to the future.
CTEIE Project part of the HELI OS programme
HELIOS (France-Italy-Spain) is a programme which has been classified as reserved
by the Spanish Gabinet.
The fundamental objective ofthe CTEIE
is to obtain products which will enable the images captured by the satellite HELIOS to be
effectively processed, and to provide all the
logical and equipment support necessary, in
order to carry o ut the tasks of producing and
processing the products.
The functions of the CTEIE are:
- Acquisition and processing o f telemetry data.
Obtaining identification products.
- Obtaining standardised products.
- Record and database management.
- Production and processing management.
Processing of images.
The CTEIE carri es out the en tire process
o f obtaining products and maintaining a dialogue with the Control and Programming

Centre. It has the following systems: production system, database and record management,
interactive treatment and processing.
NPOC
(National Point of Contact with the ESA in Spain)
Last March, th e Spanish service responsible for the distribution of remote sensing satellite images was incorporated into the INTA
Remote Sensing Laboratory, moving its central office from CI Pintor Rosales n. 34, Madrid,
to the Laboratory's building at the INTA prernises in Torrejón de Ardoz. Through this measure the Institute plans to strengthen the
activities which are being undertaken at this
office, giving the commercial operations it
accomplishes in consultancy and distribution
the benefit o fan added technological content.
The NPOC distributes images and dat~
from the satellites: ALMAZ, ERS-1 (controlling the low resolution FD "Fast Delivery"
receiving station), HCMM, LANDSAT (which
has compiled a compreh.ensive catalogue ofthe
national territory in "quick look" since 1979),
MOS-1, METEOSAT, NIMBUS-7, NOAA,
SEASAT and SPOT.

Work undertaken by the Remote Sensing
Laboratory since its incorporation
in the Division of Space Research
In November 1991 the Laboratory became part ofthe new Division ofSpace Research,
and this confirmed the interest of INTA in
strengthening air/space research activities in ·
the field of remo te sensing.
Previously all the activities of the
Laboratory had been planned from a technological perspective, the basic objective of which
was to obtain specific results. Since 1992 an
approach has been adopted which is orientateci more towards research.
The work during this period may be classified according to the following categories:
1. Remote sensing campaigns.
2. Specific lines of research.
3. Development o f software programmes.
4. Improvements in the equipment installed.

Remote sensing campaigns
ROTA.91 -ARMADA (NAVY)
(November 1991)
On 24 November 1991 a campaign of
flights was completed with the airbome sensor Daedalus-1268 over the frigate f-83
"Numancia", within ·.the framework o f the
collaboration agreement between the Jefatura
de Apoyo Logístico (Logístic Support Headquarters -JAL) of the Dirección de Construcciones Navales Militares (Naval and Military
Construccions Office) and INTA.
DuringJanuary 1992 the images obtained
were processed and interpreted.

Objectives:
Study of the multispectral signature of the frigate "Numancia":
• To establish the spectral channels which offer
greater and Iesser detectability of the frigate
in different flight conditions.
• Analysis o f the diurnal and nocturnal thermal response of the frigate in the 3 to SJ.!m
and 8 to 14 J.!m window.

The results o f this study can be found in
the report INTA I-222/91 1/92.001.

obtaining the financing and support necessary
to undertake the project in depth.

URBAN CLIMA TE OF MADRID
(February 1992)
Research project for the study ofthe "Heat
Island" phenomenon in the province ofMadrid,
through the use of multispectral images pro"vided by the airborne sensor DS-1268.
In collaboration with the Economic, Social
and Environmental Research Centre of the
Higher Council of Scientific Research.

EUCLID
(European Cooperation for a Long Terrn in
Defence) October 1992
Programme of cooperation between Spain,
France, Holland and Portugal. The aim of the
flight campaign undertaken by INTA was to
obtain visible and infrared data relating to a number of objectives in diumal and nocturnal flights.
Stage 1: Acquisition of visible range data,
IFOV 2,5 Low Geometric Quality
Data (LGQD).
Stage 2: Acquisition of infrared range data,
IFOV 1,25 High Geometric Quality
Data (HGQD).

Objectives:
Study ofthe differences in air temperature between urban arcas and thc surrounding
rural areas; influcncc ofthc season, timc of day,
. meteorological conditions and urban morphology.
Flights were made at 640 and 2 560 m with
an IFOV of 2,5 mrad, obtaining images with
a resolution of 1,6 and 6,4 m respectively.
PROJECT TO RECONOITION THE VEGETABLE
GARDEN OF THE PALACIO DE VILLENA
ON THE BASIS OF INFORMATION OBTAINED
BY REMOTE SENSING TECHNIQUES
Pilot study of the viability of employing
remate sensing techniques in order to refurbish gardens or monuments classed as national
treasures ofhistorical or artístic interest, commissioned by the Nacional Heritage Office and
the General Sub-office of Fine Arts.
Objectives:
To obtain inforrnation which would facilitate historical and aesthetic research into the
"si te" of the Marqués de Villena in Cadalso .
To draw up a specific proposa] concerning the criteria to be followed in the future
refurbishment.
Work approaches identified:
Geomorphologica] study: slopes, substrata
and topographical relie(
Study and diagnosis o f the vegetation: current
vegetation, phytosanitary considerations and
planning.
- Edaphological study: drainage, structure, risk
of eros ion and stabilising.
Study of architectonic elements: remains of
garden walls, walls and terrace walls. Hidden
elements. Remains o f the original water
supply systems.
The tasks performed by the Remate
Sensing Laboratory with relation to this project have consisted in:
Viability study and definition of specific
objectives.
Flying over part ofthe area ofinterest, taking
advantage of on e flight to calibra te the sensor (for interna] use) in a configuration of35 1-1m, making three diurnal runs.
- Decommutation of the infonnation obtained and production of the corresponding
CCTs.
- Preliminary analysis of the images acquired:
application of different digital image processing techniques.
Identification o f the need to complete a flight
campaign expressly designed for this purpose.
The Laboratory has been unable to complete
this project, since it has been unsuccessful in

In parallel with this work, the Laboratory's
own line of research has been approved, which
is aimed at obtaining actual temperatures using
therrnal bispectrality techniques.
MAR MENOR (MENOR SEA)
(November 1992 andjuly 1993)
The aim of this campaign was to collect
data in the visible and infrared spectrum ofthe
Mar Menor and its surrounding area, in order
to be able to study the thermal phenomena
characteristic of the area and the state of the
water, as well as other useful data: water quality, surface temperature, degree of turbidity,
bathymetric data, morphology of the sea bed,
roughness of the surface and dumping of
eflluents, making a comparison between the
inland sea and the open sea. Two campaigns
were conducted, one in winter and the other
in summer, in order to compare data. The images were processed by INISEL and INTA, and
in theory they will be used for projects of different kinds, such as the planning o f tourist
infrastructures, the production of environmental
impact maps, databases for Geographical
Inforrnation Systems (G IS) ...
The first result o f this project is the development o f a predictive model o f the water
quality of the Mar Menor by means of remote sensing techniques (presented in collaboration with INISEL at the V Reunión Científica
de la Asociación Española de Teledetección
-V Scientific Meeting ofthe Spanish Remate
Sensing Association-, Canary Isles, 1993).
AEGEAN SEA
(December ! 992)
Evaluation ofthe environmental effects of
oil dumping.
The completion o f a campaign to capture this kind of data is of evident interest. The
processing and treatment of the images and o f
other data (orography of the coast, meteorological parameters, application of dispersing
agents, tasks involving suction of cru de oil, the
placing o f physical floating barriers, etc.) enable an assessment to be made o f the environmental effects of dumping, its temporal
development, the production o f behaviour
models and the optimisation of strategies to be
followed in the event of this type of disaster.
The result o f this campaign is a piece of
work presented at the Asociación Española de
Teledetección (Spanish Remate Sensing
Association) (Canary Isles, 1993) and the First
Airborne Remate Sensing Congress (Strasbourg, 1994).

VALLADOLID
(February 1993)
A campaign completed for the purpose of
environmental studies within the framework
o f the collaboration between INT A-UPM
(Agricultura] ETSI, Madrid).
These images cover an area in which the
ETS IA made a comprehensive study of the
zoning of the soil from an agricultura] viewpoint (a study commissioned by the denomination of origin Ribera del Duero). Two pieces
of work are being undertaken on the basis of
the inforrnation acquired by ETSIA:
1. Classification of soils.
2. Correlation between physical or chemical characteristics o f the soil and its spectral signature in the range covered by the
DS-1268 .
EL PARDO
Quly 1993)
A campaign to study atmospheric effects
on the values recorded by the sensor. Runs
were made at three altitudes over a body of
water (the del Pardo reservoir). It is assumed
that the changes in the ND are mainly due to
atrnospheric factors, and thus inforrnation was
obtained about the characteristics (magnitude,
distribution according to channels ... ) o f the
atmospherics.
WP 3000 - "TIR SENSOR SIMULATED
IMAGES" WEU CAMPAIGN
Quly 1993)
"Earth Observation Satellite System" cooperation programme requested by The
Western European Union (WEU). The participation of the Laboratory is specified in the
unit of work entitled: WP 3000- "TIR Sensor
Simulated Images". The aim of this project is
the production of simulated satellite images, in
order to study the viability ofthe WEU's future earth observation system. Therefore the campaign covered areas to be flown over with
objectives of interest to such a system: urban
areas, military bases, airports ... The resolution
and remaining acquisition parameters are provided by the images to be simulated.
Consisting of a series of flights over
Torrejón Quly 1993), San Javier Quly 1993),
Campamento Quly 1993), Colmenar Quly 1993)
and Gando (October 1993).
BALEAR (BALEARIC)
(March 1994)
]oint research project (INTA, Laboratori
d'Enginyeria Maritima -Marine Engineering
Laboratory- of the UPC) financed by the
Interministerial Commission of Science and
Technology within the framework of the
Nacional Programme for the Environment and
Natural Resources.
Objectives:
To provide infonnation for the development of specific future analyses of the risk o f
pollution on the coast ofCatalonia.
To supply data needed for the design of
cleansing infrastructures.
Lines o f research:
- Research into flow on the Catalan continental shelf in mesoscale detail.
- Study of stratification processes and mixture of the water leg.
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Specific fines

of research

CORRELATION BETWEEN THERMAL IMAGES
OBTAINED BY THE DAEDALUS-1268 SENSOR
AND KINETIC TEMPERATURE OF A SURFACE
(1993, 1994)
In the process of recording the thermal
radiation emitted by an object with a remote sensor, a number of factors modify the
actual value x, producing an output of the
system Y.
The Remote Sensing Laboratory has pursued a line of research in order to characterise
these fàctors, in the specific case o f the Daedalus1268 sensor, so that the transfer function
Y = F(x) may be defined and later x may be
recovered from Y. This would enable images
of the actual kinetic temperature of an object
to be obtained and comparison to be made between images acquired in different conditions
or over different objectives.
The factors which make up the function
F are:
emissivity of the object,
transfer function (MTF),
atmospherics interference,
interference in the sensor (noise),
response of the sensor instruments,
digital level correlation in the image temperature,
geometry of acquisition, etc.
The plan of work holds four objectives:
1. To achieve by experiment tables which connect the digital output levels of the sensor
in the thermal channels with a temperature value.
2. Use ofthe software (LOWTRAN-7 ...) to
calculate the atmospherics.
3. To develop the software needed to incorporate the results obtained in the points
before the thermal image, so that the corrected information may be visualised.
4. Validation ofthe method by means ofthe
appropriate tests.
TECHNOLOGICAL DEFENCE PLAN (1993, 1994)
The Remote Sensing Laboratory has prepared a proposa! for research into "The use of
multispectral technology in information systems for defence", which has been approved
by those responsible for the Technological
defence plan.
The main aim ofthis research proposa! is the
development of a standard methodology which
will facilitate the acquisition of information of
interest based on multispectral images obtained
with the spatial sensors in current operation and
with those to be used in the near future.
Lines o f research:
To achieve this objective, 4 !in es of research have been proposed, which are listed
below:
1. Simulation of images.
2. Comparative study of the spectral response in the infrared ran ge of objectives of military interest.
3. Comparative study of the diurnal/nocturnal thermal response of strategic installations
or objectives.
4. Standardisation and modelisation of techniques for the digital treatment and processing of images aimed at the
characterisation of objectives.
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of software programmes

SOFTWARE INTA-IPS
Open environment progranm1es, allowing
integrated access to image processing applications developed at the Remote Sensing
Laboratory for processing images of different
formats, including those provided by the airborne sensor DS-1268 (ELAS).
The aim ofthese programmes is to increase the effectiveness of the existing software by
adding new functions. The environment includes pull-down menu windows, which show
the user all the available options. Currently
there is an initial format o f the programme,
which is open to future irnprovements or modifications.
The programme \las been produced in the
languages FOR TRAN and C for the VMS
environment and the V AXSET environment,
and the VMS System Services have been used,
which allow the lowest level of programming
available in VMS. These rou tines are distributed in various object libraries.
The INTA-IPS programme permits the
periodic incorporation of new functions, without there being a need to modify the current
design and configuration.
Improvements in the equipment installed
WIND-DRIFT CORRECTOR
In October 1991 multispectral images were
taken with the Daedalus-1268 sensor over a
moving navy frigate.
The images acquired showed considerable geometric distortion, attributable to the
large drift angle present when some runs were
made, due to the strong sidewind.
Although the stabilised PAV -1 O support
for the aerial photography carnera Wild RC10 on which the detector module or "scan
head" of the Daedalus-1268 sensor is mounted allows the navigator to correct the winddrift angle during the flight, the design o f the
first interface or element adapting the detector module to the aforementioned support made
correction physically impossible.
Therefore, the Remote Sensing Laboratory
designed another auxiliary element known as
an "extensor", which in future will allow the
wind-drift angle to be corrected during the
flight , and will thus improve· the geometric
quality o f the images.
SCREENING CORRECTOR
From 9 to 13 March 1992, with two technicians ofthe company Daedalus Ent. Inc. acting
as advisors, the "Final Commissioning" of the
image acquisition systems acquired by the INTA
Reinote Se~sing Laboratory was completed.
It was observed that in the "low resolution/wide field" configuration the images showed dark patches at the edges or "vignetting" .
This defect did not appear with the images acquired with the other optics. The appearance of
"vignetting" has been attributed to the installation ofthe wind-drifi: corrector appliance. This
defect does not appear with the other optics,
beca use the field of view is much smaller (half).
Once the cause had been identified, a new
interface was designed and produced which
would enable the "vignetting" defect during the
flight to be eliminated and which would be compatible with the drift correction mechanism.

The drift correction elements and "vignetting"
were tested and the results were successful.
INSTALLATION OF THE DAEDALUS-1268
SENSOR IN THE CESSNA C!TATION V AIRCRAFT
One ofthe improvements which will enable new campaigns to be undertaken is the installation o f the sensor in the new Cessna Citation
V aircraft recently acquired by Squadron 403
of the Centro Cartogr:ífico y Fotogr:ífico (Air .
Force's Cartographic and Photographic Centre),
and for this reason we are working to define
the conditions which the installation of the
Daedalus 1268 remote sensing image acquisition system must comply with.

Applications of airborne remote sensing
Nowadays, there is a new generation of
experimental satellites in different earth observation programmes. The processing, treatment
and interpretation of the data which they provide make it possible to undertake more effective research into the various applications, since
more complete infom1ation becomes available
about the parameters which define the different ecosystems.
However, despite this spectacular advance in the different disciplines concerned with
the observation o f Earth from space, there are
gaps where state-of-the-art spatial remote sensing is unable to provide a valid solution. In
some of these problems it is aerial remo te sensing which offers a genuine solution. Two
points need to be highlighted:
a) The acquisition of data from an aircrafi: gi ves
a new perspective to the focus of some of
the projects which can be undertaken using
remote sensing, and makes the selection of
som e of the parameters of spatial observation
more flexible; for exan1ple, the temporal resoluti on may be chosen (the day and rime of
acquisition) and also the spatial resolution.
In short, work c,an be completed on the scale
desired and coverage can be made of areas
chosen according to different criteria.
b) Some new sensor prototypes or sensors in
operation can function as an experimental
platform in future space mission observation programmes, particularly in image simulation; the programmes are used as a basis
for studying the spatial, temporal, spectral
and radiometric characteristics o f the image.
In general, the information provided by the
techniques used to acquire and process remote
sensing images enables studies to be made in the
following areas: harvest forecasting, completion
and updating of crop maps, combatting forest
fires, forest inventories and maps, control and
study of protected nature areas, control of soil
moisture, estimation of evapotranspiration, monitoring and quantification of erosion, estimation
of snow reserves, water quality control, soil identification, energy and water exchanges between
the soil and the atrnosphere, geomorphological
and lithological maps, etc., the forecast of geological risks, planning o f infrastructures, study o f
the impact on the environment ofhuman aerivicies, investigation o f mining and energy reso urces, monitoring of natural disasters, studies of
matine currents, bathymetry, fishing resources,
detection and quantification of matine poll utants, production o f thematic maps, creation of
digital models of the terrain, control of soil use,
studies of urban ecosystems, etc.

Working with the INTA
Remote Sensing Laboratory
The INTA Remote Sensing Laboratory
collaborates in congresses and meetings on the
subj ect of all aspects, equipment and methodologies concemed with the development and
us.e o f remo te sensing.
The INTA Remote Sensing Laboratory is
open to the possibility of undertaking work, studies and researcli in any o f the fields o f application of remote sensing teclmiques with companies
and organisations, be they public or private.
For more infom1ation, interested parties
may contact:
Laboratorio de Teledetección
Insti tu to N acional de Técnica Aeroespacial
Carretera de Torrejón a Ajalvir km 4
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 627 09 90, 627 09 91, 627 09 92
Fax: 627 09 45

Appendix I
Daeda/us-1268 system
1.1 Description ofthe image acquisition system
The Daedalus-1268 multispectral scanner,
referred to as an "Airborne Thematic
Mapper" (ATM) , is a passi ve sensor designeci to capture and record the radiation
emitted by the Earth's surface while Jocateci on an aerial platform.
lt is an airbome sensor which is spectrally
compatible with the Thematic Mapper sensor o f the LANDSA T 4 and 5 satellites. It
provides data encoded in PCM Bi0-L,
simultaneously recorded on 12 tracks by
mea ns of a high density magnetic recorder.
This is a scanline system, equipped with an
image-fornling spectrometer. It collects
radiometric infom1ation about the terrain
from the air in analog form, which an electronic module transforms into an 8 bit digital signa!, or 256 levels of grey, which is
the same.
The equipment consists of a detector module fitted on an RC-10 aerial photography
camera support, an electronic control
module and a high density magnetic recerding module (HDDT). The detector unit
is modular in design, and thus it can cover
a wide range of specifications through the
exchange of some modules for others. The
possible varia tions are the selection o f the
spectral bands and the change of the
Instantaneous Field ofView (IFOV) . The
system acquired by INTA also has the
Thematic Mapper sensor array (TM), a
Coastal Zone Colour Scanner sensor array
(CZCS), two nlid-infrared modules: one
of1,6 J.lm and another of2,2 J.lm: and two
them1al infrared detector modules: on e of
3-5 J.lm and the other of8,5-13,0 J.lm. The
IFOVs available are of2,5 mrad and 1,25
mrad. They should be interchanged in the
Laboratory.
The Daedalus-1268 collects energy in the
spectral ran ge of 0,42 to 13,0 J.lm, which
includes the area of visible, near, nlid and
thermal infrared radiation of the electromagnetic spectrum.
The energy conling from the area which
is flown over arrives at a wedge-shaped
gyratory mirror and is directed to a spectrometer consisting of optical elements Qen-

ses, mirrors, diffraction gratings, filters)
which spectrally separate the polychromatic radiation, filter it and then focus it on
the detector elements.
In this way the energy which reaches the
detector module is separated into twelve
channels, which vary in accordance with
the spectral configuration of the scanner at
that time. The visible and near infrared
radiation detector elements are photovoltaic silicon detectors, and the radiation reaches them already dispersed by a prism
situated in front ofthem. For nlid-infrared
they are photovoltaic indium antimonide
(InSb) detectors, linked with a set offilters
that ena ble the radiation window to which
they are sensitive to be defined. The elements which capture the thermal infrared
are MCT (HgCdTe) detectors, whose sensitivity window is linlited by means of a
high-pass filter of8,5 J.lm (typical) and the
card of the characteristic response curve of
the element (varying between 12 and 13
J.lm). Each mid and thermal infrared detector element is encapsulated next to a liquid
nitrogen tank inside a vacuum chamber,
which maintains it at a suitable working
temperature, without there being a need
to replenish the nitrogen for some hours.
The detector elements convert the electromagnetic radiation they capture into an
electric signa!, which is preamplified before leaving the "scan head" or detector
module.
The equipment has two interna! sources
of calibration, called "black body 1" and
"black body 2" (BB1 and BB2) , which are
"seen" by the rotating mirror before and
after each image line. They are employed
as thermal reference levels in the thermal
infrared channels and as a " black" level in
the visible channels.
The roll angle is corrected during the flight
by means of the electric signa! provided by a
gyroscope mounted on the detector module.
The Daedalus-1268 scanner has been installed in a modified CASA-2 12 aircraft
belonging to the Spanish Air Force. Electric
energy is supplied by mea ns o f a special
module fitted on the aircraft. The control
and recording modules are fitted in homologated aeronautical racks and provide the
electric and mechanical insulation the
equipment requires. The detector module has be en fitted on a stabilised PA V-1 O
support for a Wild RC-1 O aeri al photography camera by means of a mechanical
interface designed and manufactured by
INTA, and this allows drift error to be
corrected during the flight, producing a
considerable improvement in the quality
ofthe images taken. The correction ofthe
error caused by the roll angle is made using
the measurement taken with a gyroscope
fixed to the detector module.
The analog signals arriving at the control
module are analysed by means of an oscilloscope built into this module, and they
are adapted to the available ran ge o f digitalisation, before they are converted into
digital signals and recorded.
There is also a visualisation sub-system in
real time on board, " Moving Window
Display" (MWD), that allows the images
which are being recorded, or ha ve already

been recorded, to be seen. A check is made
o f the image quality, the correct functioning of the whole system, and the cover
which it is intended to obtain.
This is called decommutation, or preprocessing prior to the operation which consists in transfomling the format o f the data
acquired on board the aircraft and recorded on high density magnetic tape (HDDT)
to a standard computer-compatible format
and medium (ELAS format and CCT magnetic medium) .
During this stage the first visualisation is
made of the images obtained du ring the
campaign from the various runs and different channels. From this, the images corresponding to the runs and charmels o f greatest
interest and quality are chosen for decommutation.
1.2 Technical characteristics
1. Digital and multispectral image acquisition system Daedalus-1268.
- Visible radiation detector elements
and silicon NIR (channels 1 to 8).
- InSb photovoltaic detectors for detection of mid-infrared radiation (channels 9 and 10), cooled with liquid
nitrogen.
- HgCdTe thermal infrared detectors,
cooled with liquid nitrogen.
- IFOV (Instantaneous Field ofView)
1,25- 2,5 mrad (selec.).
- FOV 85,92° for IFOV = 2,5 mrad,
42,96° for IFOV = 1,25 mrad.
-Selecta ble scanning rate: 12,5, 25, 50
and 100 scans/second.
- Maximum roll correction: +15°.
-Video words per line: 716.
- Possibility of S-Bend correction
during image acquisition.
- CZCS sensor simulation array available.
- Detector module for the thermal infrared channel from 3 to S J.lm available.
2. Daedalus-1861 preprocessing system for
conversi on of HDDT format tapes to
CCT, consisting o f:
- process control console,
- specific decommutation hardware,
- software and documentation,
- HDDT recorder/ reproducer, and
- mobile screen monitor.
3. DS-1268 system calibration and testbed.
4. Interchangeable array ofCZCS detectors for the DS-1268 system.
S. Conversion kit for the atrnospheric window of3 to S J.lm.
6. Kit for changing IFOV from 2,5 to 1,25
mrad.

Appendix 11
CPS systems installed
Il.1 Autonomous GPS system
Trimble's Transpack ll autonomous GPS
receiver enables two considerable improvements to be made with respect to image
acquisition campaigns:
- Navigation along the runs was accomplished up to this point by means of
visually monitoring a trajectory traced on
a 1:50" 000 map, using features o f the
ground, towns, roads, etc., as points of

reference. Through the Global Posicioning System (GPS) technique, navigacion becomes much more autonomous,
and campaigns can be made over areas
for which no cartography exists, or where
it does exist, it is unsacisfàctory or obsolete. Furthermore, it becomes possible to
make flights over open sea and in condicions oflow visibility.
- Informacion about posicion, velocity and
direccion at any moment can be recorded during the flight, which means that
the images taken may be georeferenced.
In the past "georeferencing" ofthe images involved the use of characteristic
points or objects located on the images,
which were idencified on the maps used
to follow the runs.
The autonomous GPS receiver provides
posicions with an error o f so me 100 metres
in X and Y, and some 150 metres in altitude, due to the degradacion introduced
to the CI A code ofthe GPS signal by the
United States DoD (Department of
Defence), the owner of the system.
IL2 Differential GPS system
The posicioning technique called differencial GPS in real rime allows correccion of
the error produced by the degradacion of
the CI A code, providing "exact" posicions
every second. Two GPS receivers are used,
one being posicioned ata point ofknown
co-ordinates and the other on board the
aircrafi:, the mobile stacion. The reference
stacion receiver compares the posicion provided by the satellite signals with the. posician introduced manually, and calculates ·
the error in the CI A code, sending it by
means of a VHF radio link to the mobile
stacion. The mobile stacion processes the
inforrnacion which it receives from the reference stacion and from the satellites, and
obtains posi tions with an error of three
metres in X and Y, and 4,5 metres in Z.
Hardware and sofi:ware are available which
provide representacion ofthe area ofimage
acquisicion, the runs to be made and the
monitoring o f these. The data is recorded
on a magnetic medium during th,e flight.
A counter is recorded at the top of every
image line obtained with the Daedalus1268, which allows the posicions to be
correlated with the image information.

Appendix III
Elements of the image processing system
III. 1 Software configura ci on
INTA-IPS Software

The CASI'91
.
campatgn
in Catalonia
Xavier Baulies i Bochaca
brsritut Cartogrlific de Catal11n ya

Package o f programmes and utilicies developed at the Remote Sensing Laboratory
for processing images o f different formats,
including those captured by the Daedalus1268 Airbome Sensor (ELAS) .
MICROM's GEO-JARS Software
This is a programming package for the
digital and analycical processing of remote sensing images. lt operates in the
IMCO and IPS (Image Processing System) packages of Kontron Bildanalyse,
including the following operating blocks:
- handling of files,
- group inputl output,
- image utilities,
- spectral signatures and classification,
- geometric and radiometric correccions,
- connection with GIS, and
- radiometric correction and Digital
Terrain Model (DTM).
111.2 Hardware configuration
VAX 4100 Computer:
- Operacing system VMS ver. 5,5-2.
-16 Mbytes ofRAM.
- Graphic monitor VT320.
- Connections via SCSI, OSSI or Qbus:
• Hard disk RF72 1 GigaByte
• Hard disk RF31 381 Mbytes
• CD-ROM RRD42 600 Mbytes
Connection via LAT (Local Area Transport) to:
- Windowing terminal VXT215:
• 10 Mbytes ofRAM
• Without intemal storage device
• XWindows and MOTIF environment
• 15 inch colour monitor and 8 bits
per pixe!
- Windowing terminal VXT219:
• 10 Mbytes ofRAM
• Without intemal storage device
• XWindows and MOTIF environment
• 19 inch colour monitor and 8 bits
per pixe!
Output devices:
-S ub-system o f TZ85 cartridge tapes:
• Reading only ofTK50 cartridges
• Reading only ofTK70 cartridges
• Reading and writing of Compact
Tape lll TK81 cartridges: Capacity
of2 GigaBytes, 1/2 inch, 1200 feeT
- Sub-system o f TU81 magne tic tapes
for CCT:
• Dual density 1600/6250 bits / inch
- SEIKO D-SCAN CH5514 thermal
colour primer.
- FOCUS ImageRecorder PLUS equipment connected to the monitor (RGB) :
• Standard 35 mm slide carnera

Introduction
With the aim o f assessing the possibiliti es
ofthe CASI airbome sensor (Compact Airbome
Spectrographic Imager), the ICC (Institut
Cartogràfic de Catalunya - Cartographic Institute of Catalonia) organised an aerial campaign with this sensor in May 1991. The sensor
was installed in a Cessna Citacion reactor belonging to the Institute and images were captured in different pre-defined areas. These images

- EPSON LQ 570 80 column Matrix
Printer.
- FACIT B-3150 132 column Matrix
Printer.
Connection by means of Qbus (drv1a)
to the graphic processar:
Kontron Bildanalyse IMCO 1000
- Storage capacity: 16 Mbytes in volatile storage
_: Graphic plane of 16 Mbits
- Pipeline processing
- HIT ACHI colour monitor 8 bits per
pixe! (1 280 x 1 024)
- MICROVITEC colour monitor 24
bits per pixel (800 x 600)
- Digitising card
TLZ06 Digital Audio T ape (DAT) for
tapes (pending).
RX26 disk drive for floppy disks.
Cluster connection with che V AX 4100:
VAXSTATION 3100
2 RZ23 hard disks with capacity of
100 Mbytes
CD-ROM RRD40
Output device:
- TK50 cartridge reader
Cluster connection with the V AX4100:
MICROVAXll
- RA81 hard disk with capacity of 381
Mbytes
Output devices:
TK50 cartridge reader
TSV05 magnetic tape reading unit for
CCTs
Conneccion via network (pathworks, TCPIP protocol):
- Personal computers:
• Operating system: DOS 6.0
• 4 Mbytes ofRAM
• 80 Mbytes o f hard disk
• VGA Graphics card (1 SuperVGA
available)
• Disk drives for disks of 5" and 3"
- Peripherals available:
• lllp Laser printer
• EPSON GT -4000 scanner
• HP 7550 Plus plotter (DIN A-3/ A-4)
• HP DESKJET 550 C colour printer

were used to complete six pilot studies, which
focused on agriculture, vegetation (2 studies) ,
forest inventory, water quality analysis and geomorphological analysis ofthe River Segre. The
results derived from these studies have led to
a positive evaluation of the CASI as an effective instrument for monitoring territory .
Following these experiments, which were
financed by the CIRIT (Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica

- Interdepartmental Commission for Research
and Technological Innovation) , the ICC has
acquired the sensor for research projects and
in order to provide service in tasks which require high spectral and spatial resolution. In the
final chapter a description is made o f the characteristics of the sensor acquired by the Institute
(CASI-501) .

The CASI sensor

General points about the sensor
The CASI is a multispectral sweep optical sensor based on a twa-dimensional CCD
(Charge Coupled Device) (8,9 mm (spatial) x
6,3 mm (spectral)), offering the possibility of
band selection to obtain spatial or spectral information. The range of wavelengths on which
the sensor opera tes is from 430 nm to 950 nm.
The spectrum locus of the CCD contains 288
elements, each of which corresponds to a fringe of 1,8 nm. For further inforrnation about
the sensor the descriptions of Babey may be
consulted (BABEY et al.,) 989).
The CCD is made up of288 spectrallines
and 612 spatia! columns. In fact, of the 612 spatia! columns, 512 are used for the capture of
spatial inforrnation , while the remainder are
used to obtain the values of the dark and offset
parameters at the radiometric calibration stage.
The spatial resolution which is latitudinal
with respect to the line of flight (that is to say
the width o f the pixe!) ranges from 2 to 1O m,
depending on the flight altitude. The relationship
_ between the flight altitude and the dimensions
is conditioned by the optics of the sensor. The
optical system used in this campaign was a 12,5
mm Iens, which gives a FOV (Field ofView)
of34,5°, with a field ofview of0,7069 x flight
altitude (metres), and a pixe! width in metres
of 0,00122 x flight altitude (metres).
The dimensions of the pixe! in the direction in which the aircraft is travelling, that is
to say the length of the pixe!, is a more complex product, which depends on the aircraft
velocity over the terrain during the capture of
the image, the IFOV (Instantaneous Field of
View) and the integration time of the sensor.
The integration time in turn determines the
maximum number ofbands possible.
The maximum recording rate is 245 sectors per second (one sector= 1 024 bytes). Each
pixe! is two bytes. 64 top bytes are recorded for
each frame, and 612 pixels (1 224 bytes) for
_ each band of this frame . Each frame occupies
a whole number of sectors. The limitations of
the integration time are deterrnined by this ratio.
All this inforrnation is recorded in exabytes on conventional 8 mm video tapes. On one
hour and a half of tape there is room for 2,3
GigaBytes of inforrnation.
12 bits (DN = 4 096) are used to encode
the signa! (intensity) associated with each spatial pixe! and each spectral band. Saturation is
reached when the threshold of 250 000 electrons is exceeded.
The DN for each band is calculated from
the sum of the signa! .o f the different spectral
lines making up the band. When a band is very
wide, it is likely that saturation will result, and
therefore the diaphragm ofthe optical system
will have to be closed.
The sensitivity of the sensor describes the
capacity o f response for each wavelength o f the

instrument in relation to a light source o f equivalent radiance over the entire spectral range.
The sensor's sensitivity curve shows greater
sensitivity in the central area and less at the
sides, so that within the 500-850 nm range the
sensitivity value is above 1 000 DN1' 1I (sr*SRU~),
at 625 nm (peak) it is 2 100 DN/ (sr*SRU), at
450 nm it is 500 DN/(sr*SRU) and at 900 nm
it is 600 DN /(sr*SRU) .
'''DN =Digital Number
1' 1SRU = Spectral Radiance Units
= 1¡..¡W/(cm'*sr*nm)
sr = steradian (solid angle unit)
The spectral radiance measures the total
energy radiated per wavelength unit, per area
unit and per solid angle unit. The unit of measurement of spectral radiance is the SRU.
As has already been mentioned, the sensor can operate in two ways: in spectral mode
and in spatial mode.
Spectral mode (Multispectrometer Mode) :
Up to 39 columns (look directions) ofthe
CCD can be selected in spectral mode, that is
to say, inforrnation for each column will be
obtained from the 288 bands. It is possible to
establish the interval between these columns,
and furtherrnore , for the remaining columns
spatial inforrnation from on e prespecified spectralline (a particular wavelength) can be obtained. The rninimum integration time in spectral
mode is 200 milliseconds. This operation mode
is used to extract spectral behaviour curves of
the territory it is wished to study, and to optirnise band selection in spatial mode.
Spatial mode (Multispectral Imaging Mode) :
The user may select up to a maximum of
15 bands, without overlap, specifYing the lirnits
for each one. The maximum number of recordable bands is deterrnined by the integration
time. This is the most common mode of operation and the one which was used in the 1991
campaign.

Geometry of the data
The scenes captured by the sensor are
affected by the movements of the aircraft. In
the course of a run, the attitude of the sensor
in relation to the terrain and the flight direction may change as a result of three movements
o f the aircraft norrnally expressed by angles:
pitch, roll and the change of direction known
as yaw.
In the 1991 campaign pitch and yaw were
not corrected, because the software packages
of ITRES Ltd. , the company which built the
CASI, were not devised at that time to perforrn this correction. It is now possible to correct
pitch and yaw. The first tests in which these
new improvements were applied to CASI images were made in September 1991 over Calgary
(COSANDIER et al., 1992).
Therefore, for the purpose of these images, only the effects of the roll of the aircraft
during flight were corrected.
The correction of roll is based on the values
provided by a gyroscope installed on b<iard the
aircraft, which is sensitive to this movement.
· Roll displacements are recorded !in e to line as
whole numbers, at the same time as the data is
recorded by the CASI. Later, these numbers
are converted to degrees by the roll correction
programmes . The correction displaces each

scanline pixe! in accordance with this degree.
The correction of roll markedly improves the geometric quality of the image, especially when image capture has been affected by
atmospheric turbulence and there are significant distortions. However, the absence of full
data concerning the position and attitude of
the sensor (i. e. awareness at all times of the
three aforementioned spatial angles) makes a
correction based on equations of collinearity
on a digital model ofthe terrain impossible; on
the other hand, a polynornial correction does
not solve the problem, due to the fact that the
sensor collects the data at relatively low altitude, line to li ne and over the course of a relatively significant period o f time (in comparison
with the data captured by satellite), factors
which mean that the distortions cannot be generalised by a global polynornial for all the image.
A method of geometric correction has
been developed which is suitable for aircraft
images captured with a line to line sweep sensor. This method is based on the Delaunay
triangulation, which, starting from some control points, establishes the most equilateral triangles and dis torts each triangle independently,
while respecting the UTM position ofthe vertices (DEVEREUX et al., 1990).
As part ofthe CASI (P1) agriculture project, an assessment of the geometric accuracy
of this method has been made, starting from a
record of particular control points on 1:5 000
orthophotornaps, and the displacement has been
checked around a second set of control test
points. Comparison of the method with the
polynomial correction on a CASI image has
revealed the following:
The fourth degree polynornial geometric
correction with 98 control points has given an
RMS of5,96 m (2,98 pixels) calculated on 15
test points. The Delaunay geometric correction with the same 98 control points has gi ven
an RMS of1,41 (0,71 pixels) calculated on 14
test points. This !ast process produces better
results, but, because of the method itself, it is
conditional on the number and distribution of
the control points.

Radiometry of the data
There are two different stages of calibration: calibration of the sensor and calibration
of the data.
The calibration of the sensor (BABEY et
al., 1992) is obtained by using an integrated
sphere; the global accuracy of the calibration
is ±5%. Recalibration is completed in the laboratory and is advisable from time to time. Three
files are derived from this calibration: Pure spectra, Contarnination and Uniforrnity. The uniforrnity file describes the uniforrnity deficiencies
in the CCD unit caused by the imperfections
of the slit (the light entry opening in the optical system of the sensor, 15 ¡..¡ x 20 mm) and
the variations in sensitivity between pixels,
which are normally small.
Besides this laboratory calibration, another pr~cess is completed which determines
the correlation between the wavelengths and
the 288 spectrallines ofthe CCD. This is established by the study of known wavelengths,
using chemical elements such as H, He, O ,
Hg and Ne as a source. In this process interference and atmospheric absorption filters are
used. The function which relates the wavelengths to the spectral lines is a third order
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polynomial. This polynornial is known and
appears at the head of the records of the images in their original format. The accuracy of
this adjustment is ±1 nm.
The aim of calibrating the data i~ to relate the intensities (DN) the instrument gives
with radiance, that is to say, with the total
energy reaching the sensor per wavelength unit,
per area unit and per solid angle unit.
The calibration o f the data captured by
the sensor takes account o f fo ur parameters
affecting all the original DNs and deduced from
the "reading" of particular areas of the twodimensional CCD (612 pixels) which are different from the image area (S12 pixels) . These
parameters are the following: electronic offiet,
dark, scattering and fss (frame shift smear),
which in tum depend on the incident light,
diaphragm opening (f-stop), temperature and
integration time.
In order to obtain a definitive radiance file,
use must be made of the data of a file named
sensitivity (DN/(rnilliseconds*SRU)], which
is obtained by laboratory calibrarien o f the sensor and is related to the sensitivity of the sensor within the spectral range in which it operares.
The sensitivity applied to the record of original DNs which have been corrected with the
aforementioned parameters will enable the rransformation to radiance to be made (SRU).
In summary, the data calibration process
is the following:
1) A record o f radiance is obtained by cransformati on of the original corrected DNs:
original DN/ (Integration rime* Sensitivity
data in DN/ [ms*SRU]) = SRU.
2) The SR Us are scaled up to definitive DNs
from the SRU peak value. Normally one
single SRU peak is used for the all the bands.
This means optimum mapping between 02SS for the band with the most intensity;
the remaining bands may remain relatively
"darkened". In our case a value of 8 was
used for flights over water and a value of
12 over areas ofland.
Each band can be mapped independently
from 0-2SS with a different peak. Atall events,
the possibility of calibrating the definitive DNs
starting from the peaks which are most suitable for each campaign lends the sensor considerable flexibility.
Definitive DNs =Data SRU * 2SS / peak SRU.

Manipulation of the sensor
The sensor is controlled by means of a PC,
from where the parameters ofthe information
required may be selected:
During the flight it is possible to establish a
new configuration of bands or apply a file
with a pre-deterrnined bandset.
The area which is being flown over may be
visualised by selecting a particular band. The
terrain appears on the monitor, and this gives
an initiaJ idea of the qualiry of the image
which will be obtained.
The intensity for each band, and the! efore the
saturation, can be seen in a dynamic diagram.
- lt is possible to establish the integration time
which configures the length o f the pixel,
that is to say in the direction in which the
aircraft is flying, which in tum is related to
the maximum recordable number ofbands.
Mode of operation can be selected: spatial
or spectral.

In spectral mode it is possible to establish the
number oflook direccions and the distance
between these and the spectral band for the
remaining spatial columns.
In spectral mode the spectral curves which
a particular look direction is reading can be
visualised in a dynamic diagram.
Whenever required, it is possible to activate or deactivate the recording of information on the exabyte.
With respect to the optical system:
During the flight it is possible to modifY the
position of the diaphragm according to the intensity received; it can be closed ifsaturation is detected and opened if there is a Jack of signal.
Quick look
This is a progranune for reproducing the
process ofline to line data acquisition on the screen. The data recorded can be visualised as a playback of the flight made, reproducing the same
condicions as when the data was captured, starring from the reading of the exabyte tape obtained. This function represents the first quality
control and the first stage of data postprocessing.
Through quick-look it is possible to:
select the channel to be visualised,
- receive information about the intensities of
the bands,
gain awareness o f the data associated with a
particular scanline (acquisition time in milliseconds, values for each band and pixel,
Global Positioning System (GPS) position
values and attitude values (gyroscope)),
know the file number in the tape,
manipulate the tape (rewind, skip file, remove ... ),
in spectral mode, visualise the entire scene
(with the spectral area selected du ring acquisitiÒn for the columns not selected as look
direction),
- in spectral mode, show the curve for the 288
spectrallines for a particular look direction, and
freeze the movement o f the image shown
by quick-look at any moment during continuous display.

Pilot studies of the campaign

Campaign plan
The plan o f the campaign was to make
use ofthe existing infom1ation about the tertitory, in order to be able to assess the efficiency
o f the sensor with the benefit o f addicional criteria ofjudgement. In ordeno select the subject matter and the study areas, a number of
condicions were set, which had to be complied
with in each pilot project. These condicions
were the following:
territorial subject matter: forest, agricultural
land, ocean areas from various perspectives;
cartography, inventory, production , impact
assessment, catastrophes, models (functionalism and structure) , dynarnics, etc.,
the existence o f study teams with a certain
experience in land reconnaissance,
- the existence o f field information concerning particular areas, extensive enough to
provide reliable comparison with the results
which could be obtained,
proxirnity to Prat airport (where the flight
would commence and terrninate) ofthe areas

be flown over, in order to facilita te operacions and the efficiency o f the aerial reconnaissance, and
phenomena study (phenology) to take place
with the highest possible degree o f activity
in May and June.
to

Th e pilot swdies
A total o f six topics were specified which
met these requirements and six pilot areas were
selected. Each was assigned a "P" code to facilitate the management ofthe images and ofthe
informarien in general. The pilot projects, with
their corresponding area, were as follows:
Pl Agriculture - Maresme region
P2 Vegetation I - area of Susqueda and Sau
P3 Vegetation Il (ecology)- Montseny massif
P4 Forest inventory - Solsonès region
PS Coastal water quality- Barcelonès and Baix
Llobregat regions
P6 Geomorphology - Segrià region
Below is a sununary of the objectives of
each of the studies, while reference is made to
the institutions with which the studies were
completed:
Pl. · Agriculture (Objective: to differentiate bétween crops on small plots ofland/ geometric correction tests) in collaboration with
the Direcció General de Producció i
Indústries Agroalimentàries - Production
and Agroalimentary Industries Office (Departan1ent d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
- Department of Agriculture, Stockbreeding
and Fishing).
P2. Vegetation (Objective: cartography by
photointerpretation with the same type of
botanical key as the Vegetation Map of
Catalonia 1:SO 000) in collaboration with
the Departament de Biologia Vegetal Department ofPlant Biology (Universitat
de Barcelona- University ofBarcelona).
P3 . Vegetation (Objective: photointerpretation and multispectral classification for an
ecological key) in collaboration with the
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals - Centre for Ecological Research and Forestry Applications) .
P4. Forest inventory (Objective: multivariate
analysis of radian ce and ecological-forest
inventory paran1eters in Catalo nia, obtaining
the representarien o f these paran1eters from
the inlages), in collaboration with CREAF.
PS. Coastal water quality (Objective: multivariate analysis of radiance and water pollution parameters, obtaining the representarien
o f these parameters from the images) in
collaboration with EMSSA (Empresa
Metropolitana de Sanejament SA) and the
Departament de Microbiologia - Deparement of Microbiology (Universitat de
Barcelona- University ofBarcelona).
P6. Geomorphological study of the Ri ver
Segre (Objective: cartography by geomorphological photointerpretation) in
collaboration with the Departament de
Geomorfologia- Department ofGeomorphology (Universitat de Barcelona University ofBarcelona).

Multispectral data
As we have already mentioned, the sensor offers the possibility of configuring different sets o f spectral bands (bandsets). For this
campaign 4 different spectral configurations

were used, in accordance with the specifications of each topic. Three of these were based
on previous studies made with the sensor in
Great Britain (WILSON 1989). Below t!J.ere are
details o f these configurations expressed in nm
and the spatial resolution for each study:
For study P1 the configuration o f the sensor SPÒT-XS was used:
SOO-S90
610-680
790-890
For studies P2, P3 and P4 the configuration
of eight bands known as GEOBOTTS was used:
460,2-488,2
S42,8-SSS,2
S92,4- 604,9
674,4-681,6
704,9-713,8
730,0-738,9
742,S-7S1,S
791 ,1-809,1
For study PS the configuration CHLOROTS was used:
436,2-478,2
S39,8-SS0,4
S8S,8-S96,4
6~1 , 9-644,4

6S8,6-672,9
674,7-687,2
7.08,6-714,0
746,3-7S8,9
For study P6 the configuration GEOBOT
was used:
474,7-S01 ,1
S46,9-SS7,S
S96,4-607,0
676,4-684,S
708,6-71S ,8
733,7-740,9
744,S-7S1 ,7
784,1-789,S
The approximate spatial resolution of the
images was also established açcording to the topies:
P1 = 2 m. Resolution obtained ata flight velocity of 1SO knots and at an altitude over
the terrain o f 1 700 m.
P2, P3, P4 and P6 = S m. Resolution obtained at 190 knots and 4 200 m.
PS = 1O m. Resolution obtained at 288 knots
and &400 m.

Results
The results obtained in the studies made
are summarised below:
Pl. Agriculture. The multispectral classificacian of the images obtained did not allow
satisfactory differentiation between the
desired varieties o f intensive crops. Spatial
and spectral resolution with respect to phenology and crop cover proved to be inadequate.
The results of the geometric tests were as
follows: polynomial geometric correction
(4th degree) rms = S,96 m (on 1S test
points). Delaunay geometric correction rms
= 1,41 m (on 14 test points).
P2. Vegetation I. Documents were produced
. which were suitable for visual interpretation. Field inforrnation was available. It
was possible to satisfactorily distinguish a
key of 12 categories; however, it was not
possible to reach the desired level of phytosociological units.
P3. Vegetation Il. By photointerpretation it was
possible to demarca te a key o f physiogno-

mica! classes of vegetation. Field informacian was available, which was digitalised on
the images, in order to produce records of
plots ofland for training and test purposes.
A digital classification was made with a
reduction of the key to 9 categories and
global quality of83% was obtained.
P4. Forest inventory. A multivariate analysis
was made o f the radiance obtained with
the sensor and o f 12 parameters of the ecological-forest inventory. Field inforrnation
was available about 29 stations, with complete inforrnation about the aforementioned forestry parameters. These stations
were digitalised on the images and were
related to the average radiometric values
within windows of 3 x 3 pixels. Adjustments were obtained by multiple regressi on for 9 variables. The values of the
coefficient of correlation R were between 0,76 and 0,82. Tests were conducted
with independent stations and values ofR
between 0,7 and 0,94 were obtained (confidence interval 99%).
PS. Coastal water quality in Barcelona (com- .
parison with a LANDSAT-TM image).
Field inforrnation was available, thanks to
a marine campaign which was carried out
at the sam e tim e as the flight o f the sensor.
In this campaign 1S pollution parameters
were studied, which had been collected at
97 points along the coast by three boats
positioned by GPS. These points were located on the geometrically corrected images.
A relationship was established between the
parameters analysed at the sampling points
and the average radiometric values within
windows of3 x 3 pixels. Adjustments were
obtained for 7 variables with val u es of R
between 0,68 and 0,98. Tests were conducted with independent points and values
ofR between 0,61 and 0,9S were obtained (confidence interval 99%) .
The experiment was repeated with a
LANDSAT-TM image captured the same
day, and Rentre values of 0,62 and 0,81
were obtained.
P6. Geomorphological study of the River
Segre. A visual interpretation was made
on paper documents with the support of
field observa tions. A key of 12 categories
could be satisfactorily distinguished.

Conclusions
The CASI sensor offers thematic information about the territory quickly and efficiently, if we consider the fact that it is easy to
operate. Although it does not capture radiometric inforrnation in the areas of mid and thermal infrared, its ability to configure a set of
narrow bands gives it high spectral resolution
and a considerable capacity to adapt to particular objectives. Although it operates in a limited spectral range of the near visible-infrared,
it is possible to distinguish elements o f the territory which when using wider bands in the same
range could remain masked.
The results obtained from the six pilot studies within the CASI-91 (ICC) campaign ha ve
been globally evaluated as positive. The performance of the sensor when applied to forest inventory and water pollution has been especially
positive, and also with respect to vegetation and
geomorphology applications, although compared with the first two applications there were

fewer elements of assessment. The perforrnance was not so positive when concemed with
high resolution for the purpose of distinguishing intensive crops. This !ast study, completed
with only 3 spectral bands and 2 m of spatial
resolution, has highlighted the need to appropriately adjust the resolutions to the objectives.
With respect to images o f greater spatial
resolution, this same study has been used to
assess the geometric quality of these images.
Delaunay triangulation algorithms and polynomial models were applied, which required
a considerable substantial set of control points.
As a result of this approach to georeferencing, it was observed that, at the same time that
radiometric data is recorded, there is a need to
record data concerning the position and attitude
of the sensor and associated with each scanline.
Besi des roll data, the scanlines of the sensor currently incorporate pitch data and GPS,
both obtained by a receiver which is synchronised with the sensor. Thus the majority of
parameters necessary to orientate the sensor are
available (absolute yaw with respect to the
terrain is missing), which should allow the images to be rectified with greater accuracy.
Correct georeferencing o f the images is an
essential prerequisite for tackling subject matter with multitemporality requirements and for
integrating these high resolution data in
Geographical Inforrnation Systems (GIS) .
One of the most important goals to be achieved in the near future is the capture of territorial inforrnation in real time or the securing of
"quick" cartography, and this is only possible
with a precise orientation o f the sensor starting
from the reconsrruction ofits trajectory in space.
On the other hand, it is essential to establish working approaches with research groups
in areas of radiometric configuration, taking
advantage of the versatility of the sensor. It is
offundamental importance to establish the spectral perforrnance ofthe elements which are the
object of interest for future projects, in order
to be able to widen the capacities of the CASI
for multiple applications.

Description of the sensor CASI-501/ICC
The sensor acquired by the ICC, financed by the CIRIT shows some improvements
with respect to the sensor used in the CASI'91
campaign. The characteristics of the new sensor are summarised below:
- Field of view: 34,2.
- Aperture: f-stop from 2,8-16.
Spectral range: 398-913 nm.
Spatial sampling: S12.
Spectral sampling: 288.
Maximum number ofbands in spatial mode: 19.
Dynamic range: 4 096 (12 bits).
Improved spectral mode: capable of reproducing rransects on 39 adjacent spatial columns.
Calibration of data which have the three
types offorrnat, full frame, spectral columns.
Correction of roll and pitch.
Simultaneous recording of GPS data.
Geometric correction by means of the orientation o f the sensor using GPS differential
mode (reference station) .
Full frame mode for the calibration of the sensor
Hardware and software accessories are
available for the use and maintenance of the
sensor: Instruments and software for the calibration of the sensor.
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TheEARSEC
programme
Al ois J. Sieber
btstiwtefor Remo/e Seusiug Applicariom
joi,11 Research Centre

Introduction
Throughout the !ast 12 years, the ]oint
Research Centre ORC) has placed considerable emphasis on the organisacion and implementation of airborne SAR campaigns.
Evidence of this is provided by the past accivicies of the JRC, when, in conjunccion with
the European Space Agency (ESA), it organised the first European microwave campaign
(SAR 580, 1981), followed by the AGRISAR
and AGRISCATT (1986 and 1987) campaigns
and concinued by campaigns such as MAESTRO 1, MacEurope and the recent EMAC
iniciacive. These campaigns provided European
scientists with the first opportunities to evaluate radar data over a range o f targets. These
campaigns have been qualified successes in their
own right, but ha ve been, of necessiry, general in nature.
However, as Europe moves towards the
era of using operationally spaceborne and airborne SAR data, there exists the requirement
to provide the user communiry in Europe with
a suite of operacional airborne sensors:
to support operacional projects using spaceborne satellite SAR and opcical data and data
take opportunities at cime o f need which are
independent from the satellite repetition,
to support operacional monitoring projects
in agriculture, forestry and all areas concerned with the environment,
to validate and demonstrate applicacion concepts,
to facilita te the development o f interpretaci on and postprocessing algorithms aimed at
improving the use of remote sensing data sets,
to prepare user groups for data from future
famil.ies of sensors, both by pertnitting direct
use ofthe data generated by the faciliry and by
allowing the build-up of simulated data sets,
to familiarise scientific and user groups specifically concerned with the use of microwave and opcical remote sensing instruments,
- to provide a test bed for new instrument
concepts and for the improved detertnination of some of their parameters,
to support calibration of spacebome instruments,
to contribute to validarien of derived geophysical parameters, and
- to support multitemporal and multisensor
data acquisition and evaluacion, in order that
both the sponsoring agencies and European
entities may gain adequate experience in
handling and evaluacing these relacively new
rypes of data sets.
Having taken note ofthese requirements,
the JRC took the initiative, in co-ordination
with the ESA, to start a relevant collaborative
programme named EARSEC (European
Airborne Remote Sensing Capabilicies) , consisting oftwo important elements: the airborne segment and the ground segment.

The airborne EARSEC segment
In order to build up a European suite of
operacional advanced airbome sensors, it was
decided to develop this faciliry gradually, in
severa! successive phases and with a modular
approach. The first phase is based on the following core elements:
a polarimetric C- and L- band SAR, with
variable swath width, incidence angle and
spatial resolution, and
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an imaging spectrometer, with high spectral
and spatial resolution, with a large number
of channels, selecta ble over the whole spectrum from the visible to thermal infrared.
These sensors are being developed by nacional groups, such as the Technical Universiry
o f Denmark in the case o f the dual frequency
polarimetric SAR and the German DLR in the
case o f the opti cal sensor. Both instruments
have been tested in first calibration accivicies,
and the first image results demonstrate the
advanced features the European communiry
user can expect from the availabiliry of these
sensors. Meanwhile, other national groups and
organisations are working very successfully on
the development of additional sensors, such as
the DLR on an extension of the experimental multifrequency SAR systems to the low
band frequency; the German DASA on an
extension of the C- and Ku-band SAR by
means of an interferometric component; the
Dutch BCRS/TNO group on the development not only of an advanced polarimetric Cband SAR with a new high performance
antenna, but also on the establishment of a test
bed for the next generation of a European spaceborne SAR, named ASAR (advanced SAR)
to be operated on the ENVISA T platform of
the ESA.

The EARSEC processing components
The SAR and the opcical processors are
the basic elements of the EARSEC processing
chain. Raw data acquired by the EARSEC
SAR sensors and the EARSEC imaging spectrometer will be ingested, in order to generate fully processed, calibrated, geocoded and
georeferenced data products. In addition, the
processors can genera te, at the request o f the
operator, intermediate products at any level of
processing, to allow the validation o f the opera tions performed, to repeat them with changed parameters if needed, or to apply analysis
tools for investigarien and research purposes.
Table 1 summarises the requirements set
up for the EARSEC processors. In order to
satisfy these software and hardware requirements, the architecture adopted is highly modular and flexible, ensuring portabiliry and easy
integration of different and new rypes o f algorithms for each processing step. This concept
also allows the processing kernel to be adopted for processing raw data from other or future sensors without new considerable investment
in coding. Figure la and 1b show the core
building blocks of the SAR processor and the
optical processor.
The selected hardware platforn1, based on
a multi-processor SUN SP ARC 1000 workstacion equipped with 5 GByte ofRAM, results
in the best combinacion of high perforn1ance
(the goal being the processing of one fully polarimetric, dual-frequency data set in about one
hour) and a user-friendly graphical interface.
The modules comprising the two processors are specified in table 2a and 2b. The development of the EARSEC SAR processor,
undertaken by EOS (UK) for the JRC, first
involves a protorype version of each module
in a high-perfonnance computation environment (MatLab) and then the coding ofthe final
operacional version, which will be able to process data roucinely and automacically. The processar, well suited to process data not only from

the EARSEC SAR sensors, but also from severa! airbome and satellite (e.g. ERS series) SAR
sensors and from SAR raw data created in the
European Microwave Signature Laboratory
(EMSL), is on e o f a number o f processing systems operating within an integrated environment for data and information fusion. The
development of the optical processor, also
undertaken by the EOS (UK) follows the same
development strategy and will eventually be
incorporated in the integrated EARSEC environment for data and information fusion.
Both processors also include advanced features for the post-processing of the resulting
data sets, .su eh as calibration o f the data, assessment oftheir quality, etc. Table 3 summarises
these features.
The EARSEC geophysical SAR processor
The. EARSEC ground segment will be
composed o f a network of processing nodes
that will be coordinated by a dispatching centre according to the users' requests. Each processing node will be able to ingest raw data
from the sensors and produce a series of data
products for the end-user.
The open structure o f the processo¡;s makes
it possible to add components for handling different types of sensors; at the moment a complete chain for processing the EARSEC SAR
data and ERS-1 data is foreseen.
The SAR geophysical processor, developed by the company EOS under contract to
the JRC, is one element in this processing chain;
it consists o f a suite of algorithms and software prograrnmes that will compute from intermediate data containing a representation o f the
correlated signal coming from SAR sensors, a
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number of geophysical parameters that are relevant to remote sensing applications. A geophysical parameter is broadly defined here, meaning
either a physical quantity (e.g. soil roughness)
or higher level infom1ation that is based on
physical quantities (e.g. oil slick detection) . The
architecture of the processor has two layers:
the baseline and packages. The baseline provides basic functions for data extraction and
visualisation. Packages are the implementation
of algorithms for the calculation and presentation of geophysical parameters. Each package
is concemed with a specific application. The
following applications have been defined: change detection, soil moisture mapping, oil slick
detection, maritime traffic monitoring, vegetation mapping.
The geophysical processor will receive
data from the front end part of the airbome
SAR data processing chains (EARSEC and
ERS-1), which perform the focusing from raw
sensor data, polarimetric and radiometric calibration, georeferencing and geocoding. In addition, it will receive data from ancillary so urees
ofinformation, such as Geographical Information Systems (GIS) containing digital topographic maps and other types of contextual
information. For each application suitable algorithms will be studied, validated against experimental data, and finally coded into the
processor's software. Figure 2 presents a bloèk
diagram of the geophysical SAR processor
under development right now.
The EARSEC processing network
In order to service the wide range of applications that are envisaged within the EARSEC
prograrnme starting in its operational phase in

Introduction
Since 1986 AURENSA has incorporated
the use of data provided by airbome multispectral sensors in various studies. In the majority ofthese studies the "Daedalus AADS 1268
multispectral scanner" has been used. This sensor has 11 channels and the límits o f the spectral windows associated with each channel are
shown in table 1.
The instantaneous viewing angle is 2,5
mrad, and the digitalised scanning angle and
scanning frequency are variables which can be
modified by the operator. The scanning frequency, together with the aircrafr velocity and
the tlight altitude, determine the size o f the pixel
on the terrain. With this sensor, AURENSA
has taken images with pixels from 1 m to 8 m.
Below we explain a number of typical
applications for which AURENSA has used
airbome multispectral sensors. These applications ha ve been divided into three large groups:
a. Applications with a clear environmental component. Cases of construction on a specific
site and also linear construction are studied.
b. Mining exploration applications.
c. Vari ous applications, som e of which were
unforeseen and which have been undertaken
due to the fact that data was already available.
In each ofthese groups the advantages and
disadvantages found in the use of airbome multispectral sensors are analysed.

1995, it is important to establish now a distributed data processing network that can support operational and research activities, with
specialist centres able to contribute in each
application area as requested. A single centralised system would be an inappropriate way of
providing application-based support in each of
the application areas identified, since the seientífic skills tend to be distributed rather than
centralised.
The goal is to set up a network of processing nodes that will ingest signal and ancillary data from sensors, derive calibrated and
georeferenced products, eventually fuse into
the process information coming from other
sources, such as geographical information systems and controlled reference data from the
EMSL, and finally derive geophysical quantities that are o f interest to the end user.
The network will support the information generation and dissemination for EARSEC campaigns, in a time-efficient, reliable
and application-driven manner. Figure 3 shows,
in the fom1 o f a simplified diagram, the concept of the EARSEC processing network.
Outlook
By the end of this year, all core EARSEC
components should be tested, validated and
functioning in order to serve the user community. It is the intention oftheJRC, in coordination with the ESA, to integrate the EARSEC
capabilities for application-oriented projects
concemed with forestry and agriculture, emergency observation and warning, water quality
analysis and water resource management, and
even urgent concems such as the surveillance
of anti-personnel mines in areas of interest.

A final synthesis is made o f the overall
advantages and disadvantages o f this technology, and we set out what we believe to be the
most problema tic aspects of this type of sensor
which should take priority in being resolved,
both with regard to the capture o f images and
also to the processing of these.
Environmental applications
AURENSA has used the airbome multispectral sensors in two kinds of project with
a clear component of environmental analysis.
In both projects the objective is to determine
the best location, in the first case for a construction on a particular site (a rubbish tip, industrial plant, etc.) and in the second case for a
linear construction (a motorway, railway, pipeline, etc.) .

Installations on a spec!fic site
In this kind of work it is necessary, on the
one hand, to identif)r the structures which may
affect the geological stability o f the subsoil, and,
on the other hand, any characteristic o f the
new construction which may alter the control
of the hydrogeological system. In short, the
specific objectives are:
a. Identification o f faults , fracturing systems
and neotectonic structures.
b. Identification offractures parallel to bedding.
c. Identification of any neotectonic movement
with relation to quatemary deposits.

d. Mapping of areas of change associated with
fractures, which indicate the possible flow
of underground water.
e. Analysis of the drainage network both on
a regional and a local scale and the effect o f
lithology on surface water.
f. Identification of any evidence of erosion.
g. Identification of wet areas.
Interpretation ofthe images is made from
photographic enlargements o f the negatives
which result from the processing ofthe original data. Usually copies in both colour and
black and white are obtained. Selection of the
bands used for the preparation of negatives is
based, on the one hand, on a statistical analysis, which is both univariant and multivariate,
and, on the other hand, on a visual examination of each of the bands.
A typical combination used for work of this
nature is 10, 7, 3, a combination which makes
it easy to differentiate between changed rocks
and healthy rocks. With respect to bands in black
and white, the use ofthe thermal channel (band
11) has at all times proved to be very effective.
In these kinds of studies the airbome multispectral sensors make two main contributions.
The first is lithological mapping, and in particular the lithological mapping of changes, for
although lithologies are, in general, perfectly
mapped in the basic infrastructure of the
country, this is not always true ofthe changes,
due to their size. The second contribution made
by airborne multispectral sensors is that they
have a thermal channel with very clear applications in all cases concerned with water. From
the point of view of structural and geomorphological analysis, airborne sensors ha ve practically nothing to offer, particularly since they
Jack stereoscopic vision.
Linear irlStallations
Compared with the applications referred
to in the previous section, in the case oflinear
installations there is the addicional need to make
highly detailed ground use maps. Both the spectral and spatial resolution of the airborne sensors make these kinds of maps easier to complete
in many respects.
There are great advantages in this type of
data acquisition taking place before the construction or development o f linear installations
is begun, not only because it becomes easier to
select the best line, or at least to adopt measures which will minimise the impact on the environment, but also because the possible risks
which may arise in both the construction and
the development o f the installation can be reduced as a result. Another important factor to be
borne in mind is that the capture ofimages enables a record o f the initial situation to be created, which provides a point of comparison over
the course oftime, and it will therefore be possible to estimate or even objectively calculate
the adverse or favourable effects of the installation on the environment. This is especially
important with respect to the evolution of the
state of the vegetation, due in particular to the
· fact that the changes may be very slow.
In order to select the "optimum" corridor
for the creation of a linear infrastructure, there
is no doubt that the overlapping of very different kinds of information is necessary, including of course information provided by airbome
sensors, but to make a selection using the lat-

ter is a laborious and costly task, while the standards reached in terms of quality are seldom
even acceptable, and therefore if overlapping is
desired, it is necessary to do this manually.

Mining exploration applications
Mining exploration is a classic application
of airbome multispectral sensors and AURENSA has directly or indirectly completed severa! applications. In general, the application of
remote sensing in mining exploration is twofold: firstly, for structural analysis, and secondly,
for the spectral analysis of the changes caused
by certain ore-carrying processes or o f specific lithologies associated with mineralisation.
With respect to structural analysis in general, the use of airborne sensors does not ha ve
any advantage over traditional aerial photography, and under no circurnstances is it a substitute for the latter, but at all events it has a
complementary role to play. In general, the
images taken do not have stereoscopic vision
and show signs of numerous geometric distartions which are difficult to correct. Nor do
these types o f images have the advantages of
satellite images, which cover broad areas of
terrain and can therefore show large accidents
that cannot be easily observed on a conventional aerial photograph. One of the few ways
in which multispectral sensors aid structural
analysis is in the classification of structures,
mainly according to two criteria, firstly, possible water flow through these, and secondly,
possible associated changes. Such classification
of specific structures by means of conventional aerial photography comes up against the
considerable problem of how to overlap the
two different sets ofinformation, due to patent
problems of geometric correction.
On the other hand, spectral analysis has
numerous advantages over more classical techniques. As always, airborne multispectral sensors provide two major contributions in the
spectral and spatial resolution they offer, characteristics which make it possible to map with
greater detail both the geometry of the change or lithology and the various levels within
this. Some of the applications developed may
be classified as spectacular, since they establish
with precision phenomena which unti! now
had been observed through microscopy techniques. This is the case of contact metamorphism produced by the intrusion of granite
bodies in the adjoining rock, where it is possible to establish a relationship between the
spectral response and the degree of metamorphism suffered, and the depth ofthe intrusive body can be successfully estimated. Another
classic case which has been widely studied is
that o f hydrothermal changes o f volcanic origin, which are searched for due to their gold
and silver standards. A final case is the search
for volcanic pipes, since they are sources of
mineralisation. Here, rather than a change, a
specific lithology associated with volcanic pipes
is sought, which in turn are associated with
mineralisation.
The experience of AURENSA with airborne spectral sensors in the field of mining
exploration shows the need for a clearly defined processing strategy and for the correlation
o f spectral data with more conventional measurements taken directly on the ground. This
approach becomes absolutely essential as the
number o f available channels increases.

Other applications
In this section a number of somewhat
curious applications are considered, which have
been completed using images obtained by airborne sensors, but which would probably not
have been completed, mainly due to economic factors, if images taken for other reasons
had not been available.
The first application is the location of possible sites, in order to carry out boring for the
collection of underground water in non-porous
environments. In this case the information from
the thermal band is used to determine the fractures through which water flows; this is possible because the flow produces a decrease in
temperature in diumal images. In this way the
fractures with most potential or the crossing
points of severa! fractures are determined.
The second is an archaeological application, the location o f oid (Roman) mine workings. Mining activity is generally easy to locate,
beca use it is evident that the landscape has been
disturbed, however, if workings are very oid,
small, or erosion has taken place, no geomorphological features can be seen which enable them to be easily located. In general ,
however, the soil in the vicinity is clearly contaminated and continues to unbalance the vegetation more than 2 000 years later. The use of
data from Daedalus allows the oid slag heaps
to be clearly mapped according to the imbalances suffered by the vegetation as a result of
highly contaminated soils.
The third application is the location of a
buried pipe; the pipe was made ofPVC , some
S cm in diameter and was situated between 20
and SO cm beneath the surface . The pipe is
clearly visible on the thermal band images, since
a thermal decrease could be observed corresponding to its entire length. Water was flowing through the pipe, and this makes it possible
to !oca te it in the sections of interest without
any problem.
Conclusions
In conclusion, it may be stated that
AURENSA considers the availability of airbome multispectral data to be of enormous use
in its work, since it clearly complements other
remote sensing techniques, especially in those
cases in which greater spectral and/ or spatial
resolution is required, or where there are particular rime factors affecting the conditions in
which images are captured.
Nevertheless, these sensors have two
obvious problems which should be resolved,
ifit is wished to develop them further: the first
is the need for the products to have geometric
characteristics which will allow the overlapping of this information with any other, in
addition to the production o f mosaics. The
second problem is that the data comes spectrally corrected. As the number of channels
available increases, it becomes more and more
essential to have data processing techniques
which will perrnit the correlation of spectral
data with measurements on the ground, be
these measurements spectral as well, or of any
other type, resulting from chemical analysis,
mineralogical analysis, etc. As it has been possible to observe throughout this work, the thermal band proves to be extremely useful in a
large number of the tasks analysed, and we
believe that it is a channel which should not
be neglected on any airbome sensor.
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Introduction
In the !ast 20 years Imaging Remate
Sensing has become a useful and operacional
technology in many applied sciences, notably
in those needing mapping. Nevertheless, despite the initial enthusiasm and the claims and
propaganda of the engineers involved in the
development o f sensors, applications in Ecology
and the Environment have not been as relevant as predicted. An important exception to
this are the images o f Normalized Difference
Vegetation Index (NDVl) obtained from
AVHRR, fundamental information for the
study ofGlobal Change. But even in this case
it is ironic that a sensor not designed for ecological applications should be the most powerful RS tool for Ecology'·'.
Such a relevant application on a global
scale does not have an equivalent on a more
detailed scale, as provided by LANDSAT-TM
or SPOT-HRV' . In part this is du e to the fact
that their longer repeat cycle and higher price
preclude easy atmospheric correccions and many
mulcitemporal studies. But the most important
reason is that the change of scale imposes a change of variable. On a global scale vegetation can
be considered as a single concept, which can
be described by an image-derived variable like
NDVL On this scale NDVI is well correlated
with green biomass and this relationship even
has a solid theoretical basis' . In contrast, in images covering 15 to 30 km with pixels o f 1O to
30 m vegetation cannot be considered as a single concept, and NDVI often does not correla te well with any meaningful biophysical
variable. Correlation between most ecological
variables (green leaf area index, density, green
and wood biomass, biological production etc.)
and image-derived variables should probably
be attempted by fitting different functions to
different categories of vegeta ci on or gro ups of
them. In Environmental Sciences the situation
is analogous: the assessment o f the state o f vegetation cannot be made independently o f the
type o f vegetation'. At this scale adequate ecological thematic mapping that differenciates between different types of vegetation is an obvious
need.
Unfortunately LANDSAT-TM and
SPOT -HR V imagery coupled to standard
"pixel-by-pixel" classificacions has proved to
be oflimited use in producing ecologically usefu l thematic maps. These sensors were designeci to differentiate between cover ranging
from water to snow and from bare soil to crops.
In ecological mapping, however, most of the
time we are just dealing with different types of
vegetation or, even more, different types of
forest or grassland. The distinguishing power
o f both sensors is insufficient in many cases.
An addicional problem in ma ny parts o f the
world, notably in Mediterranean regions, is
that so called "natural" areas are very small, the
landscape is patchy and each patch is intemally
very diverse and complex, being made up of
many different elements. Resolucions of 30,
20 or even 10m per pixe! are often an important limitation.
Retrieving ecological quantitative variables such as the above-mentioned or assessing
the sta te of the vegetation from this imagery is
even more difficult du e to the broadness o f the
bands offered by these sensors'. Only in cases
where cover is spatially very homogeneous and
sttess is extensive is detection with TM or HRV

effective' . In addition, the temporal window
for optima! assessment is often narrow. Since
the repeat cycle ofLANDSA T and SPOT sa tellites is very long, suitable acquisitions under
good atmospheric condicions can be rare or,
somecimes, simply nonexistent.

Airbome narrow-band spectro-radiometers
Airbome narrow-band spectro-radiometers represent an important advance for monitoring natural areas'. They can be flown when
needed and at the desired spatial resolution. A
large number of narrow spectral bands gi ves
them much greater distinguishing power and
the capacity of quantitative measurement of
spectral responses o f vegetation to environmental conditions. But this imagery also requires a greater computing power for more
complex processing, which moves away from
standard classificacion to pattem rriatching and
mixture analysis o f spectral signatures' . This
complexity is the main cause of the relacively
few studies made with AVIRIS', which has led
NASA to cancel plans to include the HIRIS in
the EOS-1 satellite. Although there have not
been many applications o f AVIRIS imagery
have been very relevant in Ecology•, demonstrating the power ofimaging spectroscopy.
It is not only high spectral resolution that
means the use of different techniques. High
spatial resolution requi res the abandonment of
the pixe! as an elementary spatial unit for the
analysis ofimage segmentacion algorithms. We
ha ve already mentioned that pixel-based multi varia te classificacions applied to SPOT or
LANDSAT images typically yield poor maps
if they contain complex landscape . This problem only gets worse when dealing with higher spatial resolution imagery. This is due to
the fact that most ecologically meaningful categories are not intemally unifom1, but have a
certain texture. The importance of differentiating between different types of texture in creases with the spatial resolution to the point that
pixel-based discriminacions are almost useless
when processing digitized aerial color infrared
(CIR) photographs' 0 •
Some experiences
We propose the use of image segmentation techniques to combat the problems introduced both by the high spatial resolution and
by the high number of bands. These techniques particion the image into intemally homogeneous patches, and then these patches -rather
that the original pixels- become the elements
o f final analysis and discrimination. We ha ve
successfully applied this technique to digitized
C IR aerial photography and LANDSAT-TM
imagery and we are currently linking the segmentation to AVIRIS data.
The first example is the processing of a
digitized CIR aerial photograph covering the
serpentine grassland of Jasper Ridge, the
Ecological Preserve of Stanford University
(Califomia). This is the site for many field experiments on the response of vegetation to co2
-enriched atmosphere and of a NASA- funded
grant to Princeton University to study the relacionships between pattem and process in grasslands. We digitized the image ata resolution of
1 m per pixe! and segn1ented it at various levels
of detail, o ne of which is shown in figure 1.
Also, as a test of the power of this technique to differentiate between complex vege-
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tation types at very high resolution, we digitized a portion of the image with pixels of 13,5
cm. This image included an experimental plot
uf 30 m x 30 m. After segmenting the image,
we visited a number ofthe patches and by combining terrain and image-derived inforrnation
we ran a linear discriminant analysis. The analysis successfully identified 4 vegetation categories. Now we are currently involved in the
application of this technique to a higher altitude CIR image covering the entire Preserve.
The aim is to characterize each patch by the
spectrum o f a fully-included AVIRIS pixe!.
Another of our current applications is focussed on the Green Mountain Forest in Connecticut. This forest is an extensive area of woodland
that was entirely harvested by the early European
colonizers and has not been subject to any
human intervention since then. Hence it is a
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unique site for the study of forest succession
and has been the main field site for the development of SORTIE, the forest simulation
model ofPrinceton University. Our involvement in the project consists in comparing the
spatial structure o f the current forest with SORTIE outputs run under different hypotheses.
The spatial structure is being studied at scales
that range from sub-regional to local, for which
unti! now we ha ve processed a LANDSATTM image and a low altitude CIR aerial photograph. With the latter we expect to be able
to separa te and identifY individual crowns after
applying discriminant analysis.

Conclusions
Airborne high resolution spectro-radiometers introduce significant improvements, but
their use also implies higher complexity and

more sophisticated techniques are required. By
using image segmentari on we attain three objectives. Firstly, we focus our attention on patches, which are norrnally relevant components
of the landscape, instead of on pixels, which
rarely represent anything by themselves.
Secondly, we gain discriminating power, because we can use second order statistics to characterize the patches. Thirdly, we reduce
complexity, because we can characterize each
patch by an average spectrum of radian ce.
Although imagery yield from broadband sensors is often insuflicient for ecological and environmental applications, this
does not imply that it is unnecessary. Studies
based on LANDSAT-TM or SPOT -HR V
imagery maintain a useful role within a
Geographic Information Systems (GIS) integrated scheme.
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