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  Resum del Treball (màxim 250 paraules): Amb la finalitat, context 
d’aplicació, metodologia, resultats i conclusions del treball 

Per mitjà d’aquest treball es pretén realitzar un anàlisi  dels UAV / RPA 
(vehicle aeri no pilotat / aeronau pilotada per control remot), la seva legislació  i 
la seva operació per tal d’utilitzar-los com a eina d’estudi dins del camp de 
l’agricultura i de l’arqueologia, concretament en l’agricultura de precisió, a la 
fotogrametria i arqueologia del paisatge. 

Amb aquests dispositius obtindrem tot un seguit d’informació gràcies a la 
possibilitat de realitzar captures d’imatges georeferenciades i d’afegir-hi 
càmeres que treballen en espectre proper a l’infraroig. Amb la combinació de 
diferents plataformes de programari local i en el núvol  en podrem analitzar la 
informació obtinguda.  

En aquest anàlisi s’estudien diferents tècniques per a la integració de les 
imatges obtingudes des de diferents sensors. D’aquesta manera s’obtenen 
ortofotografies precises on es combina la informació d’ambdues càmeres.  

Arribat a aquest punt es procedeix a  realitzar un anàlisi  dels resultats des del 
marc de l’agricultura de precisió, fotogrametria arqueològica i arqueologia del 
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paisatge. 

Una vegada obtingut i finalitzat l’anàlisi de tots els resultats s’apliquen  
tècniques d’anàlisi d’índex de vegetació (VI), habituals en agricultura de 
precisió, a l’arqueologia del paisatge. Finalment es valoren aquests resultats i 
la seva viabilitat. 

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 
The aim of this Final Work is to carry out an analysis of UAV / RPA (unmanned 
aerial vehicle / remote piloted airship), its legislation and its operation in order 
to use them as an Agriculture and Archaeology study tool, specifically in 
precision agriculture, photogrammetry and landscape archeology. 
Those devices allow us to capture a bunch of georeferenced images and 
attaching different near-infrared specter cameras. Also combining some local 
and cloud computing software we should be able to analyze UAV’s obtained 
information. 
This analysis will study different techniques used to integrate images obtained 
from different sensors. So we are going to obtain precise orthophotos where 
both sensors information will be combined. 
At this point we are going to analyze results from Precision Agriculture, 
Archaeological photogrammetry and landscape Archaeology approaches. 

In the end, we are going to apply Vegetation Index (VI) to our results, usually 
applied on Precision Agriculture, into a Landscape Archaeology site. Finally, a 
viability evaluation should be done over the obtained results. 
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1.Introducció 

1.1 Motivació 

Recentment estem sentint parlar reiteradament dels drons. Aquests aparells 
s’estan introduint com una alternativa factible a les plataformes tradicionals de 
captació amb sensors de baix nivell (globus, estels, etc.)[Campana 2017],. 
Aquests vehicles aeris no tripulats (UAV) estan sent el focus d’atenció, de 
cara a la seva regulació,  d’organismes Estatals i Internacionals (entre altres  
del nivell de l’EASA, Agencia Europea de Seguretat Aérea) [Comunicat 
Comissió del Parlament Europeu i del Consell COM(2014) 207 final]. Però 
també de sectors d’investigació i recerca  com l’agricultura i l’arqueologia 
entre altres.  

 
Figura 1. Mosaic  aplicacions Drons en Arqueologia i aplicació estudi  índex de vegetació;  font: mosaic 
esquerra Campana 2017,  captura dreta  https://www.dronedeploy.com/ .  

Aquest nou marc legislatiu i el ventall d’usos possibles dels UAV creen un 
entorn ideal per a realitzar un estudi que ens permeti establir l’estat actual de 
UAV, les càmeres modulars que hi podem afegir i les seves aplicacions en 
dos sectors molt presents en el nostre territori, l’arqueologia i l’agricultura. 

Concretament cadascun d’aquests sectors té un camp propi d’estudi i 
metodologies on l’aparició dels drons està esdevenint una petita revolució. A 
l’arqueologia als estudis de fotogrametria i arqueologia del paisatge, i a 
l’agricultura el que es coneix a nivell tècnic com a agricultura de precisió (PA).  

Aquests dos camps d’estudi estan estretament lligats amb els sistemes 
d’informació geogràfica (GIS). L’augment a l’accés de capacitat de computació  
ha fet viable el desenvolupament d’aplicacions GIS amb funcions enfocades 
en aquests camps i gràcies a la computació en núvol moltes d’aquestes 
aplicacions ja son accessibles des de qualsevol plataforma amb connexió a 
internet. 
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1.2  Objectius 

Per mitjà d’aquest treball sabrem en que consisteix un UAV, quins organismes 
els regulen i quines normes se’ls apliquen actualment.  També realitzarem un 
estudi de les aplicacions dels drons en arqueologia, fotogrametria i 
arqueologia del paisatge; i en l’agricultura, agricultura de precisió. 

Veurem com es  preparen i ajusten els paràmetres del UAV, es seleccionen 
els sensors a utilitzar i planificarem els vols per tal d’obtenir la millor 
informació possible i així  generar ortofotografies de precisió.   

Estudiarem tant aplicacions utilitzades en agricultura de precisió i arqueologia   
dissenyades per l’anàlisi fotogramètric i per al processament geoespacial 
(GIS). 

Analitzarem aquest programari per tal d’implementar una solució que ens 
permetrà utilitzar les fotografies obtingudes des de diferents sensors. Amb 
aquest mètode podrem buscar solucions comercials econòmiques ja que 
aquest equipament acostuma ser d’elevat cost (especialment els sensors). 

Per mitjà de les fotografies obtingudes dels diferents sensors cercarem un 
mètode per a integrar-les de manera precisa i així poder-les processar i 
utilitzar en agricultura de precisió i arqueologia. 

Finalment procedirem a l’anàlisi de l’aplicació de tècniques d’agricultura de 
precisió, concretament l’índex de vegetació (VI), a l’arqueologia del paisatge. 

1.3  Enfocament i mètode seguit 

Per tal de realitzar aquest treball primer analitzarem el marc teòric que envolta 
els  drons. Estudiarem els organismes que en proposen regulació per a tot 
seguit analitzar-ne la legislació vigent de cara a preparar adequadament els 
escenaris d’operació i planificació dels vols (selecció i delimitació geogràfica 
de les zones a estudiar), especialment de cara a poder comparar els resultats 
de l’últim pas del treball.  

Descriurem les característiques dels UAV, en remarcarem les consideracions 
més rellevants de tal manera que ens permetin decidir-nos per el model que 
millor s’adapti a les nostres necessitats, versatilitat i economia, i en buscarem 
un sensor de captació d’imatges, compatible amb el UAV seleccionat, que 
permeti l’adquisició d’imatges en bandes espectrals properes a l’infraroig. 

Tot seguit analitzarem com planificar els vols, quins sensors utilitzarem, 
l’obtenció de les fotografies i el tractament i processament d’aquestes per a la 
generació dels ortomosaics de precisió tot comparant els resultats utilitzant 
diferents sensors. 
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Arribat a aquest punt entrarem al detall a les àrees d’estudi de  l’Agricultura i 
l’Arqueologia, l’agricultura de precisió i l’arqueologia del paisatge, tot definint-
ne  tècniques d’anàlisi com l’estudi del Índex de vegetació (VI), la generació 
d’ortofotografies, anàlisi planimètric i la creació de models 3D. També 
realitzarem un recull de les aplicacions disponibles al mercat de cara a 
realitzar aquests anàlisis.  

Per acabar, una vegada finalitzat l’estudi d’aquestes eines procedirem a la 
generació d’ortofotografies. Aquestes hauran d’integrar les imatges dels dos 
sensors de captació d’imatge de manera precisa, assolit aquest punt 
aplicarem els Índex de Vegetació sobre les ortofotografies generades de 
diferents zones de vol.  

1.4 Planificació del Treball 

S’ha aprofitat el temps marcat per les diferents PACs per a adaptar el 
cronograma als temps que ens estableixen. 
He procedit a dividir la planificació en tres grans blocs, els dos primers 
engloben la presentació del treball i l’estudi i  redacció de l’estat de la qüestió 
(PAC 1 i PAC2). A la Figura 1 en podem veure la planificació. 

 
Figura 2. Introducció i estat de la qüestió; font  pròpia. 

En el segon bloc (corresponent a la PAC 3)  trobem  l’estudi metodològic i la 
seva implementació amb el fi d’assolir els objectius plantejats a la introducció. 
Com podem veure a la Figura 2 està format per tres fases. La primera presenta 
la metodologia, equips i sistemes que utilitzarem. La segona i la tercera són 
fases experimentals, una de treball de camp on realitzarem les captures de les 
imatges  i l’altre, de laboratori, on processarem i analitzarem els resultats.  
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Figura 3. Metodologia, implementació i anàlisi; font pròpia. 

Per acabar, aquesta tercera i última fase, engloba la redacció final de la 
memòria i la defensa del treball (PAC 4 i 5). 
 

 
Figura 4. Redacció memòria i defensa TFG; font pròpia. 

 

1.5 Breu sumari de productes obtinguts 

En aquest Treball Final de Grau hem obtingut un complet Estat de l’Art de la 
legislació vigent per a drons, les seves tipologies i les seves aplicacions en 
Arqueologia i Agricultura.  

 A partir d’aquí hem estès l’estudi  a altres àrees també necessàries per a la 
consecució de l’objectiu, la creació d’ortofotografies precises integrant el sensor 
d’un UAV i el d’una càmera NIR. Aquestes àrees d’on són: 

- Cerca d’un sensor NIR integrable al Dron. 
- Coneixement del Hardware del Dron i del sensor escollit. 
- Cerca d’aplicacions per a l’anàlisi Fotogramètric, necessari per a la 

generació d’ortomosaics. Pix4D, Metashape i OpendroneMap. 
- Cerca d’aplicacions per a aplicar tècniques d’Arqueologia i Agricultura a 

les ortofotografies. 
- Programació i execució de vols per a l’obtenció de l’imaginari per a 

realitzar les ortofotografies. 
- Creació de scripts per a la manipulació automàtica de la meta informació 

de les fotografies obtingudes. 
- Creació d’una metodologia per mitjà de Metashape per a generar 

ortofotografies precises a partir d’imatges del UAV i de la càmera NIR. 
- Generació d’ortofotografies precises integrant imaginari d’origen dels dos 

sensors per a les zones de vol programades. 
- Estudi de planimetria i d’índex de vegetació de les ortofotografies 

obtingudes. 
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En resum, hem realitzat un estudi d’aplicacions i maquinari actualitzat que ens 
ha permès crear procediments d’obtenció i processament d’ imatges  per a  
aplicacions reals en zones  agrícoles i arqueològiques. A més hem pogut 
aplicar una tècnica d’agricultura en arqueologia de manera satisfactòria. 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

 Capítol 2. Estat de la Qüestió. Descripció dels vehicles aeris no tripulats, 
quins organismes els regulen i resum de la legislació vigent. Tot seguit es 
mostra l’estat actual dels drons en Arqueologia, Agricultura i les diferents 
tècniques que utilitzen arrel del processament d’imatges . 

 Capítol 3. Metodologia: Selecció de Hardware i Software. Per començar 
es realitza la selecció i  anàlisi del dron i del sensor propera l’infraroig que  ens 
permetran assolir els objectius del treball: 

- UAV Dji Mavic Pro. 
- Sensor Agrocam GEO. 

Tot seguit s’estudia el funcionament de diferent solucions de programari 
trobades al mercat. Per una banda tenim el programari que ens permet 
planificar i executar els vols i per l’altra trobem el programari de processament 
de les imatges. Amb aquest últim programari  permet aplicar tècniques tant 
d’Arqueologia com d’Agricultura. 

 Capítol 4. Fase Experimental I: Treball de Camp. Seleccionen les zones 
de vol on realitzarem diferents estudis. Una vegada seleccionades i descrites 
es planifiquen les missions de vol a cada zona per a finalment acabar amb la 
seva execució. Es finalitza el capítol amb un anàlisi d’aquestes execucions. 

 Capítol 5. Fase Experimental II: Treball de Laboratori.  Processament de 
les imatges obtingudes al Capítol 4 amb diferents objectius: 

- Generació d’ortofotografies de precisió a partir de dos sensors. 
- Anàlisi d’ortofotografies per mitjà d’estudi de l’Índex de Vegetació. 
- Estudi planimètric. 
- Generació d’un model 3D. 
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2. Estat de la Qüestió 

2.1 Dron o UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

Segons trobem a les disposicions generals del Real Decreto 1036/2017 el 
concepte d’aeronau sense piloto, en termes actuals, vehicle aeri no tripulat o 
UAVs (per les seves sigles en anglès, Unmanned Aerial Vehicle), és interpretat 
per la comunitat internacional com el conjunt d’aeronaus que volen sens un 
pilot a bord, i que poden, o bé ser controlades plenament per el pilot remot, 
aeronaus controlades per control remot, o be ser programades i ser 
completament autònomes, aeronaus autònomes en terminologia de la 
Organització Internacional d’Aviació CIVIL (OACI).  

També internacionalment està acceptat que tan sols les naus pilotades per 
control remot o RPA (Remotely Piloted Aircraft) poden integrar-se amb la resta 
de trànsit tripular en espais aeris no segregats. 

2.2 Definició i Classificació UAV 

Podem classificar els drons aplicant diferents criteris. En el nostre cas els 
classificarem segons el tipus d’aeronau. Podrem diferenciar-ne dos grans 
grups, els d’enlairament vertical i els que no poden enlairar-se verticalment 
(Barrientos et al., 2009). A la figura 5 podem veure els diferents tipus d’UAV 
segons aquest criteri.  

 
Figura 5. Tipus d’UAV; font Barrientos et al., 2009 

 
Enlairament vertical:  
Els primers UAV que podem trobar en aquest grup són els d’ala rotativa.  En 
aquests la sustentació es produeix per la rotació mecànica de l’ala.  En funció 
del seu disseny n’hi podem trobar dos tipus. 

- Helicòpters: consten d’un motor i una hèlix de grans dimensions. Es 
caracteritzen per la seva polivalència, la capacitat de càrrega i per ser 
els més complexos ja que necessiten constants ajustos mecànics.  

- Multirotors: és una helicòpter amb més d’un rotor. Dissenyat per a ser 
molt estables gràcies a tenir els motors a la mateixa distància del centre 
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de gravetat. La contrapartida a l’estabilitat d’aquest disseny és el 
consum energètic derivat de tants motors i a ser poc aerodinàmics. 

         
Figura 6. Helicòpter; font:  https://alphaunmannedsystems.com  Multirotor; font: https://www.dji.com/ 

El segon grup d’UAV d’enlairament vertical són els auto sustentats. Aquest 
drons basen la seva pròpia sustentació en l’aire per mitjà dels joc de densitats 
d’aire contingut. En podem trobar de dos tipus: 

 Dirigibles:  amb capacitat de maniobra basen la sustentació en un dipòsit 
d’hidrogen o heli (menys densos que l’aire de l’atmosfera).  

 Globus aerostàtics: es sustenten per el mateix principi que els dirigibles 
però la principal diferència és que no tenen cap tipus de propulsió.  

    
      Figura 7. Dirigible; font  https://plimp.com     Globus aerostàtic;  font  http://www.rt.co.il/  

Enlairament no vertical: 
Dins dels UAVs d’enlairament no vertical els primers que trobem són els d’ala 
flexible. Es caracteritzen no tenir ales rígides i ser molt resistents als impactes. 
En són característics els següents tipus: 

- Parapent: consten d’una petita estructura enllaçada amb cordes a una 
tela que crea la sustentació al contenir aire. Són complicats de 
maniobrar. 

- Ala delta: dissenyats per planejar gràcies a unes ales formades per un 
esquelet rígid.  

        
Figura 8. Parapent, font: https://www.embention.com    Ala Delta;  font:  http://www.aeromodelismovirtual.com  

El segon tipus d’UAVs d’enlairament no vertical que trobem són els d’ala fixa. 
Aquests tenen unes ales rígides de materials de moltes composicions diferents 
però en són característic en l’ús professional els de porexpan, fibres de vidre i 
compostos plàstics. D’aquest tipus en són característics: 
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- Aeroplans: aquests UAVs tenen formes molt semblants a les que veiem 
als avions i es sustenten per els mateixos principis (principi de Bernoulli).   
Són els que requereixen major espai per a enlairar-se però per altre 
banda tenen una gran autonomia. S’acostumen a utilitzar per a obtenir 
imatges de grans superfícies de terreny. 

 
Figura 9. Ala fixa; font:  https://hemav.com/  

 

2.3 Organismes Estatals i  Internacionals. 

Tal i com hem descrit a l’apartat 2.2 els drons són aeronaus que poden 
incorporar-se en espais aeris no segregats, per tant estan regulats per 
normatives aeronàutiques que en fan garantir la seguretat aèria. De cara a 
assolir-la existeixen diferents organismes nacionals i internacionals que en 
guien i en promouen regulacions, van des de l’àmbit internacional fins al 
nacional. Al realitzar les operacions dins de la comunitat europea els 
organismes que ens competeixen són OACI a nivell internacional, EASA a 
nivell europeu i AESA a nivell nacional.  
 
OACI 
L’Organització d’Aviació Civil Internacional es un organisme especialitzat de 
les Nacions Unides, establert per els Estats el 1944 amb seu a Montreal, per  
a gestionar l’administració i el govern de la Convenció sobre l’Aviació Civil 
Internacional (Conveni de Chicago). 
Aquesta organització treballa amb els 191 Estats Membres de la Convenció i 
amb grups industrials per tal d’arribar a un consens sobre les normes 
internacionals de l’aviació civil, mètodes recomanats i polítiques per a que el 
sector esdevingui segur, eficient, econòmicament sostenible i ambientalment 
responsable. 

EASA 
L’Agencia Europea de Seguretat Aèria és l’organisme a nivell Europeu 
composat per els 28 Estats membres més Suïssa, Noruega, Islàndia i 
Liechtenstein que té com a missió la seguretat i la protecció de ciutadans 
europeus, la protecció del medi ambient, la regulació de processos i 
certificació dels Estats membres, facilitar un mercat únic amb igualtat de 
condicions i treballar amb altres organitzacions internacionals d’aviació. 

AESA 
L’Agencia Estatal de Seguretat Aèria és l’autoritat aeronàutica Espanyola, 
adscrita al Ministeri de Foment per mitjà de la Direcció General d’Aviació Civil. 
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Aquesta agència vetlla per a que es compleixin les normes d’Aviació Civil en 
el conjunt de l’activitat aeronàutica d’Espanya. Té potestat sancionadora 
davant de l’incompliment de les normes d’aviació civil. 

2.4 Legislació 

L’evolució de la tecnologia UAV de menys de 25 kg i la baixada del seus 
preus n’ha facilitat l’accés a un major nombre de població. Això n’ha causat 
una proliferació per la qual se n’ha hagut de regular l’ús.  La regulació dels 
RPA amb massa màxima d’enlairament (MTOM) inferior a 150 kg és 
competència de cada estat. La cronologia de les lleis aeronàutiques 
d’aplicació a Espanya és: 

- Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 
- Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, Reglamento de Circulación Aérea. 
- Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. 
- SERA (Standardised European Rules of the Air) 
- Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, Reglamento del Aire y 

procedimientos de navegación aérea. 
- Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
- Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, utilización civil de las 

aeronaves pilotades por control remoto. 

Com podem observar la llei vigent referent als UAVs és el Real Decret 
1026/2017. En aquesta s’estableix la normativa referent a les aeronaus, al 
personal , als treballs aeris i a les operacions de vol.  

Tot seguit podem veure les consideracions més importants tractades al real 
decret. Concretament per a drons amb MTOM inferior a 25 Kg. 

 El pilot ha de ser major d’edat i tenir titulació en vigor. 
 Per a realitzar treballs comercials cal fer-ho per un ens o persona 

registrat com a Operador i ser pilot titulat. 
 Els UAVs han de volar amb una placa identificadora. 
 Els operadors han de disposar d’una assegurança de responsabilitat 

civil o be de garantia financera. 
 No es pot volar per damunt de nuclis urbans sense l’autorització de 

l’AESA. 
 No es permet volar per damunt  de persones sense l’autorització de 

l’AESA 
 No es pot volar de nit sense  l’autorització de l’AESA. 
 Hi ha d’haver una distancia mínima de 8km a qualsevol aeroport. 
 El límit d’alçada del vol és de 120 metres. 
 S’ha de volar el UAV a una distancia visual màxima de 500 metres en 

condicions visuals òptimes. 
 El vol sempre ha de ser per sobre de zones controlades o en clubs de 

vol. 
 Està prohibit volar per damunt d’espais naturals protegits, sense 

autorització prèvia. 
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2.5 Fotogrametria 

La fotogrametria, tal i com ens diu la Societat Americana de Fotogrametria i 
Teledetecció, és “l’art, ciència i tecnologia per a la obtenció de mesures fidels 
d’objectes físics i el seu entorn, per mitjà de gravació, mesura i interpretació 
de les imatges i patrons d’energia electromagnètica radiant i altres fenòmens 
(Sobrino, 2006).   

En el cas de la fotografia aèria la interpretació de les imatges es planteja com 
un problema geomètric de reconstrucció de feixos de llum homòlegs ja que 
haurem de reconstruir la imatge des de diferents punts de captació. Com 
podem veure a la figura 10 per a reconstruir els punts A,B,C caldria conèixer 

les distancia Γ però com tan sols es disposa d’imatges no és possible. En 

aquest cas  cal estudiar la intersecció de feixos homòlegs des d’un altre punt 
de vista, per exemple dos fotogrames.     

 
Figura 10. Problema de la fotogrametría, font: Sobrino, 2006 

 
Aquest procés es realitza en quatre passos on el primer consisteix en buscar 
la Orientació Interna, el segon en assolir l’Orientació Relativa respecte 
l’objecte, el tercer buscar l’Orientació Absoluta del conjunt i per acabar la 
Restitució on s’extreu la informació mètrica (Sobrino, 2006).   
 
Dins de l’arqueologia la fotogrametria és una opció òptima de baix cost, amb 
un procés senzill que permet als arqueòlegs actualitzar l’estat dels jaciments 
en diferents fases per mitjà de la fotografia amb caràcter mètric. (Coder, 
2013). 

 

2.6 Sensors a l’UAV 

Els sensors són dispositius capaços de produir un senyal a partir de la 
captació de certs estímuls. En el nostre cas incorporarem aquests sensors a 
l’UAV per tal de captar dades electromagnètiques, que després seran 
processades per a poder-ne realitzar un estudi. 

Aquests sensors aniran instal·lats al dron amb el que la captació es realitzarà 
des de l’aire i el primer estudi que en realitzarem serà fotogramètric. 

Actualment podem trobar un gran ventall de sensors d’imatge per a UAVs. Els 
podem classificar en funció de  si emeten radiació (actius) o no la emeten 



11   

(passius). Aquests últims són els que generalment es poden acoblar als drons 
i els classificarem segons la banda espectral a la que treballen (figura 11)  

 
Figura 11. Bandes espectrals, font:  Chuvieco, 1996. 

2.7 Agricultura de Precisió 

L’agricultura de precisió (PA) és el control diferenciat dels cultius utilitzant 
diferents eines tecnològiques (GPS, sensors planta-clima-sòl i imatges 
multiespectrals provinents tant de satèl·lits com de UAVs), a partir d’aquest 
control diferenciat del cultiu podrem detectar la variabilitat que té una 
explotació agrícola, així com, realitzar una gestió integral d’aquesta explotació 
(Zhang, Kovacs, 2012). En termes generals la gestió localitzada del cultiu es 
divideix en quatre fases: monitorització, presa de decisions, actuació, 
avaluació.  

En el cas que ens competeix, els drons, ens interessa especialment l’anàlisi 
de la signatura espectral de cada cobertura de vegetació conegut, a partir 
d’aquest anàlisi obtenim els índex de vegetació (VI).  Aquesta signatura és 
condicionada per la presencia de pigments, l’estructura de la fulla i el 
contingut d’aigua. A l’espectre visible (400-700 nm) els pigments condicionen 
la resposta espectral mentre que a la regió d’infraroig proper (700-1350 nm) 
és la estructura interna el factor condicionant.   

2.3.1 Índex de vegetació VI 

Els índex de vegetació són combinacions algebraiques de diverses bandes 
espectrals, dissenyats per a ressaltar la salut d’aquesta. Per a estudis de 
vegetació els investigadors aprofiten la baixa reflectància de les regions Blava 
i Vermella de l’espectre i un pic de reflectància a la regió Verda. A la regió 
propera a l’infraroig (NIR) la reflectància és molt més alta que a l’espectre 
visible Els índex de vegetació de més comú ús són NDVI, GNDVI i SAVI a la  
Figura 12 en podem veure la descripció. (Shi, Yeyin, et al., 2016). 

 
Figura 12. Diversos Índex de vegetació i les variables per al seu càlcul. ρnir, ρR and ρG  representen la reflectància a 
les bandes especifiques; L és la constant empírica del valor de densitat de vegetació al sol. Font: Shi, Yeyin, et al., 
2016. 
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Com hem comentat NDVI  és un dels índex més utilitzats a la teledetecció per 
a classificar vegetació. Aquest índex es basa en el peculiar comportament 
radiomètric de la vegetació relacionat amb l’activitat fotosintètica i l’estructura 
foliar de la planta. La resposta espectral de la vegetació sana mostra un clar 
contrast entre l’espectre visible i el Infraroig proper (NIR) (García-Cervigón, 
2015).   

2.8 Arqueologia del Paisatge 

Es una disciplina essencial per estudiar les interaccions de les societats amb 
el seu entorn i la formació de paisatges culturals. Es basa en 
l’arqueomorfologia aplicada a l’estudi de les formes dels paisatges i 
d’ocupació del territori; les interaccions societat-medi i la seva incidència en la 
història ambiental i en la formació de paisatges culturals i, finalment, les 
aplicacions dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) i de les tecnologies 
digitals a l’estudi arqueològic del paisatge. 

En aquest marc gràcies a l’ús de UAVs la resolució geomètrica que es pot 
obtenir no té precedents, permetent l’adquisició d’imatges d’excel·lent qualitat 
tant per a interpretació aèria i per a modelat 3D.  També són molt eficients 
prenent fotografies de grans àrees per a produir ortofotografies, mapes  i 
models 3D de paisatge (Campana 2017). 

2.8.1 Modelat 3D 

Hem d’entendre que dins de l’arqueologia l 'excavació és el principal mètode d' 
adquisició de dades. Durant l'excavació, es troben fragments que cal 
reconèixer, enregistrar i retirar diacrònicament mentre es documenten amb 
l’objectiu de reconstruir i interpretar l’evolució de l’estratigrafia i la  seqüència 
cronològica (Barker, 1993) . El procés d’enregistrat és un dels punts més 
delicats del treball de camp.  

L’ús de de models 3D per tal de documentar les investigacions arqueològiques 
suposa una novetat que contrasta amb la interpretació tradicional mitjançant 
dibuixos. En aquests trobem una descripció simbòlica i esquemàtica d’un 
context arqueològic en canvi amb els models 3D la capacitat de mostrar totes 
les qualitats del context tot exposant-lo. Un model 3D suposa una descripció 
geomètrica d’alta resolució de les evidències arqueològiques que caracteritzen 
un jaciment (fig. 13) que a més ens en permet seguir un a evolució temporal 
mentre s’hi realitzen les activitats arqueològiques (fig. 14) (Dell'Unto, 2014).  
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Figura 13. Esquerra mostreig i composició model 3D Ermita Sant Elies, font: pròpia. 

 
Figura 14.Seguiment cronologic excavacions amb model 3D adquirit durant la campanya Uppåkra el 2010, font: 
Dell'Unto, 2014. 

2.8.2 Planimetria 

La planimetria és la part de la topografia, ciència que estudia la representació 
gràfica de la superfície terrestre, que estudia els mètodes i procediments 
utilitzats per aconseguir una representació a escala de tots els elements  i 
característiques  d’un terreny independents de l’elevació ignorant el relleu tot 
presentant-ho en una projecció horitzontal. A la planimetria s’hi realitzen dues 
mesures fonamentals: les distàncies i els angles horitzontals. 

Per tal de determinar la posició d’un punt sobre un pla horitzontal la planimetria 
utilitza quatre mètodes : 

- Des d’un sol punt conegut amb aixecaments de poligonals. Es 
mesuren distàncies horitzontals i  l’azimut elaborant d’una línia 
trencada (fig. 15). 

- Des d’un sol punt conegut amb projecció radial. Es mesura distàncies 
horitzontals i  l’azimut d’una línia (fig. 16). 

- Des d’un línia coneguda per mitjà d’offset. Es  mesuren les distàncies 
horitzontals i s’hi tracen perpendiculars (fig. 17). 

- Des de dos punts coneguts realitzant triangulació i o intersecció. Es 
mesuren les distàncies horitzontals i azimut o angles horitzontals.(fig. 
18). 
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  Figura 15 i Figura 16.Poligonal tancada i Poligonal Oberta i aixecament radial;  font:  http://www.fao.org. 

 
 Figura 17. Aixecament per offset,  font: http://www.fao.org. 

 
Figura 18. Aixecament per triangulació, font: http://www.fao.org. 
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3. Metodologia: Selecció Hardware i Software 

Estructurarem la metodologia en dos apartats. En el primer explicarem les 
característiques tècniques del UAV i del sensor d’espectre d’infraroig que hem 
escollit per a realitzar aquest treball. En el segon analitzarem els diferents 
programaris que utilitzarem per a realitzar els estudis. Aquest programari ens 
permetrà planificar i executar els vols del dron i processar les imatges 
obtingudes.  

3.1 UAV d’estudi 

Per la realització d’aquest estudi s’ha escollit quadricòpter del fabricant DJI, el 
Mavic Pro. Es tracta d’un dron de gama semi professional plegable, això el fa 
un dron versàtil que ens permetrà portar-lo a pràcticament qualsevol indret 
sense gaires requeriments logístics. Incorpora una càmera de 12 mega píxels 
estabilitzada, sistemes de seguretat formats per 5 sensors visuals i 2 de 
telemètrics, sistema de posicionament per satèl·lit  GPS (sistema global de 
navegació per satèl·lit o GNSS gestionat  per els Estats Units) i Glonass (GNSS 
gestionat per la Federació Russa) i a més és compatible amb diferent 
programari de planificació de vol. 

 
Figura 19. Mavic Pro plegat/desplegat , font: https://dji.com 

Taula de Característiques 
Pes (hèlix  incloses) 734 g 
Mida diagonal (hèlixs 
excloses) 335 mm 
Velocitat màx. en ascens 5 m/s 
Velocitat màx. en descens 3 m/s 
Velocitat màx. 65 km/h (40 mph) (mode-S) 
Màx. autonomia de vol Aproximadament 27 minuts 
Temperatura de 
funcionament de 0°C a 40°C 
Modo GPS GPS/GLONASS 
Sensor 1/2.3", Píxels efectius 12M 
Lent FOV 78.8° 26 mm (35 mm format equivalent) 
Rang ISO 100-3200 (vídeo) 100-1600 (foto) 
Velocitat del obturador 8s -1/8000s 
Tipus de targetes SD 
compatibles Targeta Micro SD 8Gb inclosa 
Voltatge 13.05 V 
Potencia nominal 50 W 
Sistema operatiu requerit iOS 8.0 o posterior, Android 4.1.2 o posterior 

Taula 1. Característiques Mavic Pro, font: https://dji.cm 
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3.2 Càmera espectre proper infraroig (NIR)  

El sensor que utilitzarem és la càmera AgroCam GEO NDVI d’Agrocam. 
Aquesta càmera està equipada amb un filtre NDVI-7 i capta l’espectre proper a 
l’infraroig (NIR) i el blau amb una interferència mínima entre canals, també 
permet acoblar-hi un mòdul GPS. En podem veure la resposta a la figura 20 i 
les característiques a la Taula 2.   

 
                                  Figura 20. Resposta sensibilitat   Agrocam,GEO;  font https://www.agrocam.eu  

Característiques del sensor AgroCam GEO NDVI 
Sensor d'imatge 12 MP Sony " Exmor R " CMOS Sensor 

Processador d'imatge 
Novatek NTK96663 high-performance 

processor 
Dimensions del sensor (mm)  6,20x4,35 
Longitud focal de la lent de la càmera 
(mm)  4,35 
Resolució espacial de la càmera 
(Píxels) 4000 x 3000 
Pes càmera (g) 78 
Mides càmara (mm) 59 x 41,5x36 
Taula 2. Característiques sensor Agrocam GEO, font: AgrocamTM 

Un altre factor que ens ha fet optar per aquesta càmera és per el kit d’adaptació 
al Mavic Pro (fig. 21) i a l’accés a una plataforma automatitzada d’ús del 
software de processament OpenDroneMap  que veurem més endavant. Aquest 
kit consta d’un suport per la càmera, un mòdul integrador i d’un sensor que 
detecta les variacions dels leds de les ales frontals del Mavic Pro en el moment 
de fer una fotografia.  

 
Figura 21. Mavic Pro amb Agrocam, font: pròpia 
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3.3 Programari 

El programari que utilitzarem en aquest projecte ens ha de permetre assolir  
els objectius plantejats. Per una banda trobem el programari que ens permetrà 
crear i planificar les rutes de  vol del UAV,  controlar-lo  a ell i  als sensors de 
captura d’imatge. Per una altra banda trobem el programari que ens permetrà  
processar les imatges obtingudes, extreure’n i afegir-hi les metadades 
necessàries, generar Ortofotografies, aplicar tècniques d’agricultura de 
precisió (Índex de vegetació), fotogrametria (generació d’ortofotografies i 
models 3D) i arqueologia de paisatge (Planimetria). 

3.3.1 Preparació i control del vol per  a la captació d’imatges 

En aquest projecte ens hem decidit per l’ús de dues plataformes. La primera, 
DroneDeploy, té format online / aplicació per dispositiu mòbil, és senzilla 
d’utilitzar i permet configurar-ne els paràmetres de vol de tal manera que 
podem utilitzar el kit d’adaptació del sensor Agrocam amb el Mavic Pro. La 
segona, Pix4D capture, forma part d’un conjunt de programari per a la captura 
i processament de les imatges. Ambdues solucions ens permeten realitzar les 
tasques bàsiques de programació i configuració de paràmetres dels vols. 

Aquests són: 
- Tipus de Vol: Ruta que realitzarà el UAV. Segons l’objectiu de 

l’enregistrament en seleccionarem un o un altre 
 En malla per a la generació d’ortofotografies. 
 Doble malla: per a models 3D de grans superfícies de terreny 
 Circular: per a models 3D únics (edificis, monuments, etc...). 

 
Figura 22. Tipus vol Pix4D; font https://support.pix4d.com/ 

- Alçada del vol.: Aquesta influeix en el nº de fotografies que caldrà 
realitzar per a cobrir el terreny a fotografiar i en la qualitat d’aquestes. 

- Superposició de les imatges : determina el percentatge de superposició 
longitudinal i transversal entre les fotografies. Aquest solapament, 
generalment d’entre un 60% i un 80% és necessari per a l’aplicació de 
tractament fotogramètric per a l’obtenció de les ortofotografies i models 
3D. 

- Angle de la càmera.: per a la generació d’ortofotografies serà de 90º, 
per a models 3D pot variar. En el cas de DroneDeploy i Pix4D per a la 
generació d’ortofotografies és de 90º. Per a models 3D és de 45º a 80º. 
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DroneDeploy 
Aquest programari  ens permet  planificar el vol tant des d’una app per a 
dispositiu mòbil com des d’un entorn web de manera gratuïta. Aquest 
programa també ens permet processar les imatges però requereix d’una 
llicència de pagament, tant en el cas professional com en el d’estudiants. Per 
altra banda els entorns de planificació i realització dels vols són gratuïts.  

Una vegada preparat  el pla de vol ens permetrà començar la missió de 
captura d’imatges. Aquesta última funció tan sols és compatible amb certs 
models de UAV, entre ells el Mavic Pro. Una vegada realitzades totes les 
comprovacions necessàries enlaira el dron i comença la captació d’imatges. 

Durant el procés de captació d’imatges aquest software ens permet tant 
cancel·lar el vol per a realitzar canvis de bateria del UAV com per a finalitzar 
la missió de manera abrupta. 

Aquesta és l’aplicació que utilitzarem principalment per a realitzar les captures 
d’imatge per a generar ortofotografies, tant en espectre RGB (sensor Mavic) 
com NirGB (sensor Agrocam). 

 
Figura 23. Creació pla de vol DroneDeploy, superior app inferior  web; font pròpia. 
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Pix4DCapture 
Aquesta aplicació per a dispositius mòbils, compatible amb IOs i Android, 
forma part de la suite de programari per a mapeig amb drons i anàlisi 
fotogramètrica professional Pix4D. N’és un component  d’ús gratuït.   

Tal i com podem fer amb DroneDeploy aquesta aplicació ens permet planificar 
i realitzar els vols per a l’enregistrament d’imatges des del nostre UAV. 
Concretament utilitzarem aquesta aplicació per a realitzar els vols de captura 
d’imatges per a generar models 3D ja que gràcies a  la seva funció de vol en 
doble malla amb la possibilitat de configurar a menys de 90º l’angle 
d’enregistrament. 

  
Figura 24. Pla de vol en doble malla i paràmetres del vol Pix4DCapture;  font pròpia. 

3.3.2 Processament fotogramètric, edició de metadades, planimetria i índex de 
vegetació. 

Per al processament de les imatges obtingudes  i el seu anàlisi utilitzarem 
diverses plataformes. Per començar tenim el programari que ens permeti 
generar ortofotografies i models 3D, tot seguit trobem el que ens permetrà 
editar massivament les metadades les fotografies, després el programari que 
ens permetrà realitzar l’anàlisi planimètric i per acabar el que ens permetrà 
aplicar índex de vegetació.  

Els programaris escollits són: Agisoft Metashape, Pix4DMapper, Exiftool,  
Arcmap 10.2.2 i OpenDroneMap.  Pot ser que sigui local o al núvol i pot 
facilitar-nos els recursos per a realitzar una o més tasques de les descrites 
anteriorment. A la següent taula en podem veure els trets i funcions principals.  

 
Taula 3.Característiques programari de processament d’imatge; elaboració pròpia 
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Fotogrametria, generació ortofotografies i models 3D 

Agisoft Metashape  

Aplicació local per a processament fotogramètric d'imatges digitals i per a la 
generació de dades espacials 3D (fig. 25).  Aquestes dades, una vegada 
processades, podran ser utilitzades en programari GIS, per exemple l’ Arcmap. 
Gràcies al procés automatitzat d’anàlisi fotogramètric ens permetrà generar 
ortofotografies i models 3D de precisió. 

Metashape  permet treballar amb fotografies de diferents espectres de llum i de 
diferent sensor d’origen, d’aquesta manera podrem obtenir resultats multibanda 
combinant la càmera del Mavic Pro amb la d’Agrocam. Per a una millora dels 
resultats caldrà carregar els paràmetres de calibració de les càmeres. 

Per tal de generar les ortofotografies i els models 3D aquest programa realitza 
els següents passos que poden fer-se  de manera automatitzada o bé editant-
ne puntualment paràmetres per a una millora dels resultats: 

- Alineament de fotografies (fig. 26):  Metashape busca punts coincidents 
entre les fotografies solapades i en fa una estimació del seu posicionament, 
admet fotografies georeferenciades. Millorarem aquest alineament   en una 
segona fase afegint punts de control terrestres, gràcies a aquests  en 
millorarem la precisió.  En aquest punt també genera un núvol de punts. 

- Generació de núvol de punts densa (fig. 27): gràcies a l’estimació realitzada 
en l’alineament de fotografies Metashape fa un càlcul de profunditat de 
cada càmera i ho combina en un únic núvol de punts on cada punt és el 
resultat de l’existència i anàlisi d’un punt en diferents imatges. 

- Generació de la malla (fig. 28): genera una malla poligonal a partir del núvol 
de punts dens amb el que obtenim un model a 2,5D o 3D.  

- Generació de textures (fig. 29).: el programa genera textures sobre la malla 
del punt anterior obtenint un model 3D. Aquest pas no és necessari per a la 
generació d‘ortofotografies però resulta molt útil per a afegir els marcador 
de posició de manera precisa. 

- Generació model digital d’elevació DEM (fig. 30): en aquest punt el 
programa genera un model d’elevacions a partir del núvol de punts dens. 
Gràcies a aquest model podrem realitzar estudis de volums i perfils de 
profunditat que seran utilitzats en els anàlisis arqueològics 

- Generació d’ortomosaic (fig. 30).: el programa processa les imatges a partir 
del DEM i genera una composició d’imatges on totes elles han estat 
corregides de tal manera que cada punt es visualitza com si hagués estat 
fotografiat perpendicularment. 
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Figura 25. Esquerra interfase Metshape; font pròpia 

  
Figura 26. Esquerra punts coincidents entre fotografies, dreta alineament i generació núvol punts; font pròpia 

 
 Figura 27. Generació núvol punts dens; font pròpia 
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Figura 28. Generació malla. Esquerra ombrejada, dreta sòlida; font pròpia 

  
Figura 29. Generació textures. Comparativa malla sense textures amb textures;  font pròpia 

 
Figura 30. Esquerra  Generació DEM, dreta Generació ortofotografia; font pròpia. 

Pix4DMapper 

Aplicació de la suite Pix4D  dissenyada per al processament local fotogramètric 
d'imatges digitals i per a la generació de dades espacials 3D (fig. 31). El 
processament de les imatges és molt semblant al de Metashape tot i que 
alguns passos estan mica més automatitzats. Un punt remarcable que hi 
trobem és la possibilitat de modificar la longitud d’ona de les bandes espectrals 
definides per a cada sensor de captació d’imatge. 

Tot seguit veurem els passos que segueix el programa per a generar les 
ortofotografies i els models 3D.  Remarcarem que al finalitzar cadascuna de les 
fases ens genera un report amb els resultats i informació diversa. 
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- Processament inicial (fig. 32): Inicia l’alineament de les fotografies, fa els 
càlculs del feixos de llum i genera una punts de control amb els que 
treballar. Per a cada pas genera una capa. 

- Núvol de Punts i Malla (fig. 33): genera un núvol de punt dens i la malla 
poligonal per a representacions 3D. 

- MDS, ortofotografia i índex (fig. 34): en aquesta fase genera el DEM, l 
’ortofotografia i genera un mapa de les bandes de color per a càlcul d’índex 
de vegetació.  

     
Figura 31. Esquerra  interfase PIX4Dmapper,  dreta edició   bandes;  font pròpia 

 
Figura 32. capes de processament inicial, visualització  GCP i alineament càmeres; font pròpia. 

  
Figura 33.capes  de segona fase, visualització núvol punts dens i malla; font pròpia. 
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Figura 34. esquerra DEM i dreta ortofotografia; font pròpia. 

OpenDroneMap (ODM) 

El projecte ODM és un conjunt d’eines de codi obert que permeten implementar 
tot un seguit de solucions per a generar mapes, núvols de punts, models 3D i 
DEMs a partir d’informació d’origen aeri. 

En aquest treball utilitzarem l’entorn anomenat WebODM. Aquest entorn 
permet realitzar tot de processos fotogramètrics al núvol per mitjà d’una 
interfase d’usuari web amigable. En el nostre cas d’estudi utilitzarem el  servei 
web WebODM creat per Agrocam. 

Aquesta interfase ens permetrà generar ortofotografies, núvols de punts per a 
generar models 3D i si hi carreguem la informació captada amb el seu sensor, 
Agrocam GEO, ens permetrà obtenir les ortofotografies amb  diferents índex de 
vegetació.  Per tal d’iniciar-ne el processament tan sols cal realitzar els 
següents passos: 
- Generar un nou projecte i carregar a l’entorn web les fotografies i en cas 

d’utilitzar-ne els punts de control (fig. 35). 
- Escollir el tipus de resultat que volem i iniciar el procés (fig. 36). 
- Visualitzar l ‘ortofotografia de la informació processada o el model 3D  (fig. 

37) des del visor online  . 
- Descarregar de la informació processada disponible la que més ens 

interessi (fig. 38). 

 
Figura 35. Interfase WebODM des d’Agrocam; font pròpia 
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Figura 36. selecció processament WebODm; font pròpia. 

  
Figura 37. Esquerra visor ortofotografia  WebODm, dreta visor model 3D  WebODm; font pròpia. 

 

 
Figura 38. elements processats per ODM preparats per a la seva descàrrega; font pròpia. 
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Edició de metadades 

Actualment ens trobem amb que gran part de la informació captada per els 
sensors de captura d’imatge s’inclou dins dels fitxers generats per aquests com 
a metadades. La informació que ens dona és molt variada però un exemple en 
són: coordenades GPS, informació del UAV en el moment de captura de la 
imatge, tipus de sensor, longitud focal del sensor, amplada i alçada del sensor i 
un llarg etcètera (fig. 39).  Podem trobar tot un seguit d’aplicacions que ens en 
permetran la mostra i edició. En el nostre cas ens hem decantat per exiftool. 

Exiftool 

Aquesta aplicació és una plataforma independent de llibreries Pearl que ens 
permet treballar tant en línia de comandes com des d’una interfase d’usuari.  És 
una aplicació gratuïta de codi obert. Gràcies a exiftool podrem llegir tot tipus de 
metadades, editar i crear-ne de molts formats diferents. 

ExifTool suporta molts formats de metadades diferents, incloent EXIF, GPS, 1 i 
té una interfase d’usuari visual, exiftoolgui (fig. 40), que ens permet veure tota 
la informació de manera còmode d’una imatge.  

Podem veure les metadades extretes des d’exiftool (fig. 41), són les mateixes 
metadades mostrades a la figura 39. Com veurem la informació disponible és 
molt més gran. 

 

L’aplicació de línia de comandes ens permetrà ser molt més precisos a l’hora 
de seleccionar quines metadades extraiem, eliminem o editem. També ens 
permetrà generar scripts per a extreure informació de manera ràpida i copiar-la 
massivament a altres imatges (fig. 42), com per exemple els paràmetres 
d’informació de la càmera amb que s’han pres les imatges. Un altre ús 
d’aquests scripts serà per a generar fitxers que utilitzarem com a taules de 
dades (fig. 43).  

   
Figura 39. metadades imatge des de visor de Windows 10, origen Mavic Pro; font pròpia. 
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 Figura 40. Interfase gràfica exiftoolgui; font pròpia. 

  
Figura 41. Metadades mateixa imatge de la figura 41; font pròpia. 

 
Figura 42. Edició massiva d’un camp de metadades específic a un conjunt d’imatges; font pròpia. 
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Figura 43. extracció dades GPS i generació fitxer csv; font pròpia. 

Planimetria 

Arcmap 

Aquest software local i llicenciat s’incorpora a la suite de programari d’ArcGis 
Desktop. Es tracta d’un sistema de processament d’informació geogràfica 
(GIS). Està especialment dissenyat per a organitzar, emmagatzemar, analitzar i 
modelitzar una gran quantitat de dades amb referències espacials. Tot seguit 
en podem veure les extensions funcionals i quines tasques permeten realitzar.    

3D Analyst* 
Visualització tridimensional i anàlisi. També inclou administració 
de dades de terreny i eines de geoprocessament.  

Geostatistical 
Analyst* 

Eines d’estadística avançades que ens permetran generar 
superfícies i analitzar la representació de datasets continus.  

Network 
Analyst 

Càlcul i generació avançada de rutes i anàlisi de xarxa.  

Schematics 
Genera, visualitza i manipula diagrames de xarxa d’una 
geodatabase o dades que tinguin atributs amb connectivitat. 

Spatial Analyst* 
Eines d’anàlisi i modelat espacial per a crear, consultar i analitzar 
dades ràster basades en cel·les. 

Tracking 
Analyst  

Permet representar cartogràficament elements en moviment. 

Publisher* Eina de publicació de dades i mapes creats a ArcGis. 

ArcScan 
Eina de conversió dels ràsters a vectors en documents 
escanejats. 

*Extensions utilitzades en aquest treball 
Taula 4: extensions Arcmap i funcions que habiliten, font pròpia i https://desktop.arcgis.com  

Podem veure que Arcmap  ens permet generar datasets SIG, incorporar les 
ortofotografies georeferenciades dins d’aquests datasets, projectar-los sobre 
mapes de diverses fonts, realitzar mesures del representat al les 
ortofotografies, georferenciar diverses ortofotografies, crear corbes de nivell i 
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realitzar múltiples manipulacions de tota aquesta informació com per exemple 
la combinació aritmètica de les bandes per a l’estudi d’Índexs de vegetació. 

A la figura 44 podem veure una interfase de treball  on hem carregat una 
ortofotografia (1) que ha estat projectada sobre un mapa adquirit del servei web 
de mapes (WMS) del Institut Geogràfic Nacional(2) i a la que hi hem  mesurat 
àrea i perímetre (3). També podem veure tots els contenidors d’eines d’arcmap 
(4). 

 
Figura 44. Interfase Arcmap amb composició d ’ortofotografia, mapa WMS i polígon; font pròpia. 
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Metashape i PIX4DMapper 

Aquest dos programes, ja descrits a l’apartat de Fotogrametria, també disposen 
de tot un seguit d’eines per a realitzar anàlisis planimètrics de les 
ortofotografies. Ens permeten crear línies, polilínies i polígons que podrem 
mesurar. A la figura 45 podem veure com calculem un perímetre i àrea amb 
Metashape. Una apunt molt important sobre treballar amb imatges projectades 
és que cal tenir molta cura amb quin sistema de coordenades treballem ja que 
sinó obtindrem resultats erronis. Si ens hi fixem a la captura inferior dreta ens 
indica que treballem amb el sistema de coordenades WGS 84  EPSG: 4326. 

 
            Figura 45. Mesura de polígon a Metashape; font pròpia 

Índex de Vegetació 

Com hem comentat a l’apartat 2.3.1 els Índex de Vegetació són el resultat de 
realitzar combinacions aritmètiques de les diferents bandes espectrals d’una 
fotografia aprofitant-ne la diferent reflectància. Per tant els programes que hem 
escollit ens permetran realitzar aquest càlcul, ja sigui per mitjà de funcions 
predefinides o bé habilitant-nos calculadores de bandes espectrals. 

Tot seguit mostrarem les  consoles que ens permetran crear els índex de 
vegetació a cada programa i n’enumerarem quines accions d’interès podem 
realitzar sobre el resultat. Per exemple mostrarem si ens permeten la 
possibilitat de modificar els valors resultants, ja sigui per mitjà de la classificació 
d’aquests resultats o bé per modificacions de l’histograma. 
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Metashape 

Una vegada hem generat l ’ortofotografia Metashape ens permet carregar una 
calculadora de bandes. Des d’aquesta calculadora podrem realitzar diferents 
operacions aritmètiques que es traduiran en   els diferents índex de vegetació. 
També ens permet modificar l’histograma  i classificar els valors de sortida tot 
agrupant-los per rangs (fig. 46). 

  A la següent figura podem veure quin és el resultat d’aplicar els càlculs 
anteriors (GNDVI) a una imatge obtinguda des de l’UAV d’estudi utilitzant el 
sensor Agrocam (fig. 47). A valors resultants més propers a 1 major vegetació 
representant-ho amb verds més foscos. 

 
           Figura 46. esquerra calculadora bandes, dreta histograma i rangs de mostra; font pròpia. 

 
Figura 47. GNDVI a partir de fotografia NIR 

Un dels avantatges d’aquest programa és que ens permet realitzar els càlculs 
d’una manera dinàmica i extremadament ràpida. Per contra no permet arribar 
als mateixos nivells de manipulació que programari com ArcMap. 

Pix4DMapper i PIX4Dfields 

Pix4DMapper igual que Metashape ens permet realitzar càlculs sobre les 
bandes espectrals una vegada s’ha generat l ‘ortofotografia. Una vegada la 
tenim aquesta aplicació ens permet realitzar un càlcul de la reflectància de les 
imatges processades per a posteriorment aplicar-hi els càlculs d’IV pertinents.    

Aquesta manera de treballar (fig. 48) genera feina redundant en el cas de ja 
disposar de la ortofotografia o bé de voler calcular els IV sobre una fotografia 
individual. Per aquest motiu Pix4D ofereix l’aplicació Pix4Dfields que ens 
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permet realitzar els mateixos càlculs d’IV  de manera més àgil tot i que es 
perden  funcionalitats d’edició de paràmetres. Per altra banda ofereix un entorn 
visual on resulta fàcil comparar fotografies processades i sense processar. 

A la figura 49 mostrem la interfase per a calcular bandes de Pix4Dfields i la 
interfase de comparació d’imatge processada, com es pot veure és molt menys 
complert però se’n percep un ús simple amb resultats iguals que els obtinguts a 
Pix4DMapper. 

 
Figura 48. GNDVI processat a Pix4DMapper amb visualització d’ eina calculadora d’índex; font pròpia. 

  
Figura 49. esquerra calculadora bandes PIX4fields, dreta visor multi imatge; font pròpia. 
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OpenDroneMap 

Com ja hem comentat anteriorment utilitzem el servei WebODM que ens 
subministra Agrocam. En aquest cas podem treballar al núvol però no podem 
editar cap paràmetre ni configuració de la manera en que realitzarà el càlcul 
l’ODM. Tot seguit mostrem el resultat processat i descarregat. 

 
Figura 50. Índex de Vegetació ENDVI realitzat a ODM, esquerra escala grisos dreta color; font pròpia 

Arcmap 

Dins del conjunt d’eines ofertes per Arcmap, al tractar-se d’una eina 
extremadament potent de geoprocessament, trobem diferents maneres de 
calcular els IV. 

Arcmap ens permet carregar les ortofotografies completes per a tot seguit 
calcular-ne el NDVI de manera automàtica. Seguint aquest camí tan sols hem 
de carregar una ortofotografia que tingui les bandes espectrals amb les que 
necessitem treballar (fig. 51). Fet això seleccionem l ‘ortofotografia [1], 
marquem el botó de generació de NDVI [2] i per acabar canviem el rang de 
coloració [3]. 

També podem carregar les bandes de cada ortografia per separat  i així  
després fer els càlculs pertinents (fig. 52). També ens permet separar una 
ortofotografia en diferents bandes . 

Arcmap també ens permet realitzar càlculs d’IV utilitzant les bandes espectrals 
de diferents ortofotografies d’origen. El procediment per a fer-ho és molt 
semblant al mostrat a la figura 52. 

Per acabar Arcmap ens permet utilitzar una funció molt útil en l’estudi d’IV. 
Aquesta consisteix en la reclassificació i el canvi de rangs de les respostes de 
color de la imatge (fig. 53). Aquesta edició ens permet entrar al detall del 
resultat obtingut amb el IV ja que podrem ajustar-ne els paràmetres de tal 
manera que podrem mostrar informació que d’altra banda resultaria 
desapercebuda. 
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Figura 51. generació automàtica NDVI amb Arcmap; font pròpia. 

 
Figura 52. Càlcul “manual”  GNDVI a partir de 3 bandes carregades a l’espai de treball; font pròpia. 

 
Figura 53. Edició i classificació dels rangs de coloració a la imatge processada; font pròpia. 
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4. Fase Experimental I : Treball de Camp 

4.1 Planificació Vols  

La planificació dels vols s’ha realitzat utilitzant els programaris  DroneDeploy i 
Pix4DCapture donada la seva compatibilitat amb el UAV DJI Mavic Pro. El 
traçat es realitzaran en forma de  malla o doble malla amb captura perimetral 
en funció de la finalitat del vol. Tots els vols es realitzen amb una configuració 
de solapament de les fotografies del 80% d’alt i 60% d’ample i a una alçada 
que variarà entre els 15m i els 55m, aquesta alçada estarà vinculada a la 
superfície a capturar i a la resolució en cm/píxel que vulguem obtenir. La 
direcció del traçat dels vols variarà en funció de la ubicació seleccionada.  

Com que prendrem les imatges utilitzant dos sensors, l’integrat del UAV més el 
que ens permet captar l’espectre proper a l’infraroig (Agrocam) cal que la 
velocitat del dron mentre captura de les fotografies sigui inferior a 10 m/s per tal 
de reduir el desplaçament que es produeix quan es realitzen les captures de 
cada sensor (fig. 54). Recordem que primer fa la fotografia el Mavic Pro i tot 
seguit l’Agrocam.  

  
Figura 54. Desplaçament entre imatges preses en el mateix punt; font pròpia. 

Malgrat aquesta reducció de la velocitat de vol veiem que es produeixen 
lleugeres variacions, aquestes seran corregides automàticament al processar 
les imatges. 

Per acabar la introducció a aquest apartat parlarem de l’últim aspecte de la 
planificació la previsió meteorològica.  Abans de passar a l’execució del vol cal 
consultar  plataformes de servei meteorològic. És molt important que no volem 
amb vents forts ni amb pluges.  

  
Figura 55. Visor web amb informació meteorològica; font http://windycom 
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4.3.1  Selecció zones vol 

Per a la realització d’aquest treball s’han escollit quatre zones de vol. Dos 
jaciments arqueològics, un camp amb vinyers i un turó on hi ha una ermita. A 
les tres primeres zones hi realitzarem un vol amb la integració de sensors, a 
l’ultima tan sons s’ho prendran imatges amb el Mavic Pro.  A la següent taula 
podem veure quins sensors utilitzarem a cada zona i quin tipus de processat hi 
realitzarem. 

 
Taula 5. Taula característiques zones de vol; font pròpia.  

Banyeres del Penedès 
Es tracta d’un jaciment arqueològic sense excavar ubicat a les Masies de Sant 
Miquel al terme municipal de Banyeres del Penedès. Les seves coordenades 
són 41°16'06.4"N 1°33'32.8"E. Actualment està cobert per una fina vegetació i 
alguns arbres. S’ha triat aquesta zona ja que l’empresa Sot va fer una 
prospecció geofísica el 2018 i va detectar estructures arqueològiques 
soterrades. Degut això s’estableix aquesta com a la zona principal per a l’estudi 
de la generació d’ortofotografies precises amb fotografies adquirides des de  
dos sensors simultàniament. A més a partir d’aquestes ortofotografies 
multiespectrals podrem aplicar índex de vegetació i analitzar-ne el resultat 
comparant-lo amb la prospecció realitzada el 2018. A la figura 56 podem veure 
el resultat de la prospecció geofísica i una fotografia feta per satèl·lit per 
l’institut Geogràfic Nacional de el 2019. 

Turó de Céllecs 
En aquest turó es troba el poblat ibèric de Céllecs. Es troba al terme municipal 
d’Òrrius a les coordenades 41°33'24.6"N 2°20'18.3". S’ha escollit aquesta zona 
ja que es tracta d’un jaciment arqueològic excavat i parcialment cobert per 
vegetació (fig. 57). Donats aquests atributs s’ha considerat un bon lloc per a 
crear-ne una ortofotografia multi sensor, crear-ne un model 3D per a visualitzar-
ne les estructures, aplicar-hi  tècniques de planimetria i finalment fer-hi un 
estudi d’Índex de Vegetació. 

Vinyes Can Güeto. 
Aquest camp està ubicat al terme municipal de Mediona, a prop de la 
urbanització de la Font del Bosc a les següents coordenades 41°29'27.1"N 
1°39'35.9"E. S’ha escollit aquest zona per l’estat de  desenvolupament de les 
vinyes que s’hi conreen (fig. 58). Aquesta zona resulta idònia per a crear una 
ortofotografia amb els dos sensors i posteriorment realitzar-hi un estudi d’Índex 
de Vegetació. 
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Sant Elies de Mediona 
A l’última zona de vol trobem l’ermita de Sant Elies, la trobem a la urbanització 
de Sant  Elies al terme municipal de Mediona  41°29'31.7"N 1°40'03.5"E. 
Aprofitarem aquesta estructura arquitectònica (fig. 59) per a realitzar-ne un 
model 3D a partir de les imatges obtingudes amb la càmera del Mavic Pro. 

Zones de vol 

  
Figura 56. Esquerra  prospecció; font http://www.icac.cat/. Dreta fotografia satèl·lit; font https://maps.google.com  

  
Figura 57. Imatges aèries Institut Geogràfic Nacional 2019; font https://maps.google.com 
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Figura 58. Imatge satèl·lit Institut Geogràfic Nacional 2019; font https://maps.google.com. 

 

  
Figura 59. Imatge IGN satèl·lit ubicació i fotografia frontal ermita; font https://maps.google.com. 

4.1.2 Missions de vol 

Tal i com s’ha comentat per tal de crear les  missions de vol s’han utilitzat dos 
programes diferents. El DroneDeploy per a les zones on s’ha primat la 
generació d’ortofotografies per a ús posterior amb Índex de Vegetació i el 
Pix4DCapture per a les zones on volíem generar models 3D. Això és degut a 
que DroneDeploy permet controlar amb més precisió la velocitat de 
desplaçament del dron mentre realitza les captures, factor necessari per a la 
integració de càmeres. Per altra banda el Pix4DCapture ens permet programar 
vols en doble malla amb un angle de captura de les imatges inferior a 90º, ideal 
per a la generació de models 3D.  
 
Tot i això degut als resultats de les imatges obtingudes amb Pix4DCapture, 
explicats a l’apartat 4.2, ha calgut repetir vols utilitzant únicament DroneDeploy. 
Finalment s’ha optat per a utilitzar DroneDeploy en totes les missions. Tot 
seguit procedim a mostrar les planificacions de les missions de vol amb les 
característiques principals de cada zona. 

Banyeres del Penedès 
Per a aquesta zona s’ha utilitzat DroneDeploy (fig. 60). Com s’ha comentat  
aquesta és la zona on s’han destinat els esforços per a integrar les fotografies 
obtingudes des del UAV i des de la càmera NIR. Tot seguit en podem veure    
el traçat de vol i les característiques principals. Cal remarcar que el nº de 
fotografies final serà el doble, les de la càmera del Mavic Pro i les de l 
‘Agrocam. 
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Turó de Céllecs 
Donades les característiques d’aquesta zona i amb l’objectiu de generar un 
model 3D s’havia utilitzat en primera instància Pix4DCapture. Finalment per els 
motius que mostrem al proper apartat hem procedit a utlitzar DroneDeploy (fig. 
61). Al reduir les característiques del vol en doble malla s’ha ampliat la 
superficie i utilitzat ambdues càmeres .  

Vinyes Can Güeto 
Per a aquesta missió s’ha utilitzat DroneDeploy (fig. 62). S’ha preparat un vol 
en malla per tal de generar una ortofotografia amb fotografies preses des de les 
dues càmeres. 

Sant Elies de Mediona 
L’última missió s’hauria d’haver preparat amb Pix4DCapture però amb els 
problemes que s’han generat es prepara amb DroneDeploy (fig. 63). En aquest 
cas al tractar-se d’una obra arquitectònica activem l’opció de mode 
d’estructures per a que al finalitzar el vol en malla realitzi una captura 
perimetral. Tan sols utilitzarem la càmera del Mavic Pro. 

Esquemes Vol 

 
Figura 60. Planificació en malla Banyeres; font pròpia. 

 
Figura 61. Esquerra planificació en doble malla Pix4D, dreta planificació DroneDeploy a Cellecs; font pròpia. 
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Figura 62. Planificació en  malla vinyes Can Güeto; font pròpia. 

 
Figura 63. Planificació en malla i perimetral a Sant Elies; font pròpia 

4.2 Execució Vols 
En aquest apartat parlarem de la realitat del vol realitzat a cada zona, cal tenir 
en compte que hi ha un desplaçament a la zona de vol i una preparació dels 
equips, aquesta preparació sol rondar entre 20 i 40 minuts en funció si 
despleguem o no punts de control terrestre. Veurem   quantes fotografies hem 
acabat fent, quin ha estat el temps i la velocitat de vol i farem un informe amb 
els factors a destacar  de l’execució del vol. 

Per acabar la introducció a aquest apartat insistirem  que cal tornar a consultar 
la previsió meteorològica de la zona de vol. És important fer-ho, ja que tot i que 
ho haguem realitzat a la planificació, la meteorologia pot canviar ràpidament. 
D’aquesta manera per una banda evitarem situacions de risc per el Dron i les 
persones que es troben al seu voltant  i per una altra banda pot fer que ens 
estalviem desplaçaments no necessaris fins a les zones de vol.   
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Banyeres del Penedès 
L’execució del vol a Banyeres del Penedès ha finalitzat amb la presa de 150 
fotografies des de cada càmera. El vol s’ha caracteritzat per un dia amb núvol i 
risc de pluja amb unes ratxes de vent d’entre 15-20 km/h. Revisant les 
metadades de les fotografies observem una velocitat de 4±1 m/s. La durada 
final del vol ha estat d’uns 8 minuts, valor proper al planificat. S’ha finalitzat el 
vols sense problemes. 

La distribució de les fotografies segons el posicionament GPS de cada càmera 
introduït a les metadades és la de la següent figura. Cal tenir en compte que no 
hi hauria d’haver diferencia d’alçada entre els parells de fotografies, tampoc hi 
hauria d’haver gaire diferència de latitud (x) ni longitud (y) entre elles en per 
tant  aquesta distribució no és correcte.  

  
Figura 64. Posicionament de les càmeres segons coordenades gps a Metashape; font pròpia. 

Per mitjà d’exiftool  comprovem l’alçada registrada per cada dispositiu i 
observem que hi ha gairebé 90 metres de diferència. Comprovem la cartografia 
del ICC de la zona i observem que l’alçada  respecte el nivell del mar és d’uns 
121 m, que juntament amb els 55 de l’alçada de vol s’apropen a la informació 
de la fotografia de l’Agrocam.  

 
Figura 65. Metadades GPS de dues fotografies preses en el mateix punt; font pròpia. 

Aquesta discrepància serà corregida a l’apartat 5 al treball de laboratori i en 
veurem l’automatització. La solució es bases en utilitzar per a tots els vols duals 
les coordenades del GPS de l’Agrocam.   
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.  
Figura 66. Fragment posicionament Agrocam a Banyeres; font pròpia 

Turó de Céllecs 
L’execució del vol al Turó de Céllecs s’ha hagut de realitzar dues vegades. Això 
ha estat causa de la  planificació inicial amb Pix4DCapture. Tot el primer vol 
s’ha produït sense incidències, un dia amb vents fluixos de 4-5 km/h i sense 
núvols. Una vegada finalitzat el vol hem abandonat la zona per tornar al 
laboratori i així carregar les fotografies a Metashape, visualitzar-ne els punts de 
presa i comprovar la qualitat de les imatges obtingudes. En aquest últim pas 
s’ha observat que la majoria de les fotografies realitzades des del Mavic Pro 
estaven desenfocades fig. (67). 

Arrel d’aquesta problemàtica s’han revisat els fòrums del fabricant i s’han trobat 
entrades on es notificaven comportaments anòmals del programari amb la 
gestió automàtica de la càmera d’aquest UAV. La solució proposada per el 
fabricant passava per realitzar canvis del firmware del dron. Davant de la 
situació s’ha procedit a replanificar aquest vol i la resta des de DroneDeploy. 

El segon vol, planificat amb DroneDeploy, s’ha realitzat en un dia de condicions 
semblants al primer, vents fluixos i sense núvols. Hi ha hagut una incidència 
amb els sensors de proximitat del dron. Això és degut a una errada de la 
programació del vol ja que per a la integració d ’Agrocam aquests han de 
romandre desactivats.  

S’han realitzat un total de 75 fotografies des de cada càmera, a una velocitat de 
3±1 m/s i amb una durada aproximada del vol d’uns tres minuts i mig.  

La distribució de les fotografies final, utilitzant el posicionament d ‘Agrocam, és 
el de la següent figura 68. 
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Figura 67. Captura desenfocada Pix4D a l’esquerra , dreta imatge enfocada de DroneDeploy; font pròpia 

 
Figura 68. Posicionament Agrocam vol Cellecs; font pròpia. 

Vinyes Can Güeto 
Vol realitzat en un dia assolellat i sense núvols amb velocitat de vent baixos de 
2 km/h. S’han realitzat 148 fotografies des de cada càmera i el vol ha tingut una 
durada de 7:50 minuts a una velocitat de 2±1 m/s.  

Una vegada copiades les dades GPS de les fotografies de l’Agrocam a les del 
Mavic Pro la distribució d’aquestes és la de la figura 69. 

 
Figura 69. Posicionament Agrocam vol Can Güeto; font pròpia 
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Sant Elies de Mediona 
L’últim dels vols també s’ha realitzat  en un dia sense núvols i amb vents 
baixos. S’ha finalitzat amb en temps de 5:05 minuts realitzant un total de 95 
fotografies preses a una velocitat de vol de 2±1 m/s.  

En aquest vol mostrarem una distribució de les fotografies ja processades ja 
que ens permetran veure la variació de l’angle, important per a la generació de 
models 3D, al prendre-les. 

 
Figura 70. Esquerra posicionament ortogonal, dreta posicionament vista esbiaixada; font pròpia. 

5. Fase Experimental II: Treball de Laboratori 

En aquesta segona fase experimental es processaran les fotografies 
obtingudes a la fase experimental I. Aquest processament comença amb la 
manipulació de les metadades d’aquestes fotografies per tal de solucionar les 
discrepàncies generades per l’ús de dos sensors amb GPS propi (recordem la 
figura 64). 

Tot seguit s’explicaran dos mètodes que utilitzant Agisoft Metashape  ens han 
permès integrar de manera precisa les fotografies obtingudes des dels diferents 
sensors. S’ha seleccionat aquest programa per davant dels altres per dos 
motius, el primer les eines i interfase de treball ja que ens han resultat còmodes 
i efectives, el segon per la durada de la llicència de prova que s’ha ajustat més 
a la durada del treball (30 dies prolongats a 60). 

Seguint amb els mètodes d’integració el primer utilitza punts de control  sobre 
núvols de punts generats per a cada sensor. El segon  genera de núvols de 
punts a partir de la combinació de la informació extreta de les fotografies 
d’ambdues càmeres. Aquests mètodes es mostren de manera detallada amb 
les imatges obtingudes a la zona de Banyeres del Penedès . 

Una vegada tenim les ortofotografies amb les imatges integrades s’explicarà 
quin dels dos mètodes s’utilitzarà per al processament de la resta de zones tot 
argumentant-ne el perquè. Tots els núvols de punts densos, models 3D, i 
ortofotografies es poden veure a l’Annex II. 
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Els següents passos són les generacions d’ortofotografies, models 3D, anàlisi 
de planimetria i aplicació d’índexs de vegetació segons el que s’havia establert 
a la Taula 5 de l’apartat 4.1.1. 

5.1 Creació ortofotografia integrant sensor RGB i sensor NIR  

Per tal de generar les ortofotografies amb integració de les imatges obtingudes 
del sensor RGB, Mavic Pro, i del sensor NIR, Agrocam, el primer que cal 
solucionar és la discrepància de dades GPS obtingudes per a cada càmera. 
Com ja hem comentat al punt 4.2 aquesta solució consisteix en utilitzar les 
dades d’un únic GPS, el de l’Agrocam.  

Per mitjà d’exiftool es copiaran les metadades de cada fotografia obtinguda a 
Agrocam amb la seva parella del Mavic Pro. Per a això primer cal comprovar 
visualment  les imatges i confirmar que es corresponen (fig. 71). 

Realitzada la comprovació cal copiar les metadades entre fotografies 
homòlogues. Realitzar-ho de parella en parella no és òptim ja que requereix 
molt de temps per tant s’ha creat un script que ens permet fer aquest canvi de 
manera automàtica (codi a l’Annex I).  En aquest programa tan sols cal indicar 
ruta origen dades, ruta destí dades i el nº de fotografies a processar (fig. 72). 
Això si cal que les fotografies emparellades tinguin el mateix nom. 

 
Figura 71. Comprovació visual ràpida correspondència imatges; font pròpia. 

 
Figura 72. Execució script copia metadades GPS; font pròpia. 

Com veiem el mateix exiftool ens indica de possibles errors a les metadades 
resultants. Aquest, tot i no afectar els nostres processos, ve donat per 
l’estructura de metadades GPS del Mavic, demana una informació que les 
metadades GPS d’Agrocam no subministra. 
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5.1.1 Integració utilitzant punts de control terrestre. 

Aquest mètode parteix de la creació de núvols de punts independents per a 
cada conjunt de fotografies, és a dir, processarem les fotografies de cada 
sensor de manera independent tret de l’assignació de punts de control amb 
coordenades compartides.  

A nivell teòric el que fem és tractar aquests punts de control com a referències  
d’alta precisió per a la generació dels núvols de punts. Cal tenir en compte que 
aquestes coordenades no son topogràficament precises ja que les estableix  
Metashape a partir d’estimacions realitzades amb  les dades GPS de les 
pròpies imatges i no pas a partir de sensors GPS d’alta precisió.  

Per acabar cal tenir en compte que amb aquest mètode no caldria copiar les 
coordenades a les duples fotogràfiques. Aquesta correcció es realitza amb els 
punts de control terrestre, GCP (Tahar, 2013).  

Tot seguit mostrem pas a pas la generació de les ortofotografies. Començarem 
creant un projecte per a cada sensor. Tot seguit es carreguen les fotografies a 
cada projecte, en el cas d ’Agrocam hem de carregar els paràmetres de 
calibració de la càmera. Per a Agrocam longitud focal 4,35 mm i mida de píxel 
de 0.00155x0.00155 mm  

Arribat a aquest punt alineem les fotografies de cada projecte i generem el 
núvol de punt dens (fig. 73). Aquest últim pas no és estrictament necessari però 
ens ajudarà visualment a la introducció dels GCP.  

 
Figura 73. Núvols de punts d’ambdós sensors  per ordre Mavic i Agrocam; font pròpia. 

El següent pas consisteix a introduir els punts GCP al projecte d’Agrocam, 
podem valer-nos del núvol de punts per a calcular la seva posició, tot seguit 
filtrarem les fotografies on estima Metashape que hi ha aquests  punts i així  
corregir-ne la localització.  Aquesta acció alimentarà el filtre i millorarà 
l’estimació realitzada a les fotografies encara no corregides. En aquest projecte 
generem 11 GCP. 
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Figura 74. Núvol de  punts amb 11 GCP, correcció detallada de la posició del GCP1; font pròpia. 

Una vegada introduïts tots els GCP optimitzem l’alineament de les fotografies 
utilitzant tan sols els GCP com a referència GPS, per a això cal desmarcar les 
fotografies del panell “Reference”. Tot seguit exportem les coordenades dels 
GCP des de l’opció habilitada per a tal de la finestra “Reference”. 

Per el següent pas  tornem al projecte amb les imatges del Mavic i procedim a 
generar els mateixos  GCP que havíem creat al projecte Agrocam. Una vegada 
realitzat aquesta acció carreguem les coordenades dels GCP que havíem 
exportat del projecte d’Agrocam. Ara de la mateixa manera que havíem fet a 
Agrocam desmarquem totes les fotografies, marquem els GCP, optimitzem 
l’alineament i tornem a generar el núvol de punts dens. 

  
Figura 75. GCP al projecte Mavic, coordenades i núvol punts amb GCP i núvol punts dens, font pròpia. 

A partir d’aquí seguim tot processant les textures, el DEM i l’ortofotografia a 
ambdós projectes. A les següents figures  mostrem les malles amb textura, les 
ortofotografies, els GCP i l’estimació d’error de la localització d’aquests.  
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Figura 76. Malla amb textures, esquerra sensor Màvic i dreta Agrocam; font pròpia 

 
Figura 77. Ortofotografies amb localització i estimació d’error del GCP d’ambdós projectes; font pròpia. 

L’error que ens mostra  és tan baix per que hem indicat a Metashape que l’error 
de precisió dels GCP és de 0.005 cm. En el cas que es fessin servir el GPS de 
les imatges per a referenciar-ho obtindríem errors de ±0.5 m ja que és l’error de 
posicionament dels GPS utilitzats. Ara generem un informe de resultats dels 
que n’obtenim diversa informació interessant.  

 
Taula 6. Esquerra projecte Mavic, dreta projecte Agrocam; font pròpia 

Ara que ja tenim les ortofotografies generades en comprovarem la precisió 
respectiva. Les carreguem a Arcmap, aquest ens permet projectar punts de 
manera manual sobre una capa de manera georeferenciada, en total creem 
quatre punts. Una vegada els tenim  mirarem com varia la seva situació a cada 
ortofotografia. 
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Figura 78. Diferencies entre ortofotografies utilitzant punts de control a Arcmap; font pròpia. 

Com podem veure a les captures anteriors hi ha una lleugera diferència  entre 
ambdues ortofotografies. A la quarta fotografia és on s’aprecia més. Tot seguit  
mesurem l’error i veiem que el desplaçament és d’uns 16 cm, en canvi a la 
tercera és de 7 cm. 

   
Figura 79. Mesura diferència ortofotografies GCP; font pròpia 
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5.1.2 Integració generant núvol de  punts de diversos sensors. 

En aquest segon mètode s’alinea, genera el núvol de punt dens i la malla 
utilitzant les fotografies d’ambdós sensors. Una vegada realitzats els passos 
anteriors es generen les textures i ortofotografies seleccionant com a font 
d’informació les fotografies del sensor del qual en volem realitzar el  procés. 

Aquesta manera de tractar les imatges és molt semblant a la que s’utilitza amb 
sensors multiespectrals, generar els núvols de punts dens a partir de tots els 
sensors al mateix temps. La diferència recau en que a l’hora de generar les 
textures de la malla i les ortofotografies Metashape no sap processar la 
informació  d’Agrocam i Mavic com si fos una imatge multiespectral. Tot seguit 
mostrem els passos per a arribar a generar les ortofotografies i veure’n la 
precisió relativa.  

El primer que fem és carregar les fotografies simultàniament, en aquest cas cal 
haver copiat les coordenades GPS. Recordem que cal carregar els paràmetres 
de calibració de la càmera Agrocam. Tot seguit alineem les fotografies tot 
generant un núvol de punts. 

 
Figura 80. Núvol punts i alineament fotografies en duples; font pròpia 

Com veiem, Metashape ha agrupat les fotografies en duples. Quan  
comprovem  els punts de coincidència veiem que la fotografia homòloga de 
l’altre càmera està entre les que tenen més punts coincidents. Si en mirem les 
primeres observem que les més coincidents són amb les que hi ha solapament 
i també han estat realitzades des del mateix sensor. Les següents són les 
solapades amb l’altre sensor. Això ja ens deixa entreveure que els núvols de 
punts generats estaran formats de manera uniforme per la informació 
d’ambdues càmeres. 

 
Figura 81. Punts coincidents de la fotografia Agrocam nº 017; font pròpia. 
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Per acabar aquesta primera fase generem el núvol de punts dens i la malla.  
Com veurem serà una barreja de punts i polígons dels dos sensors. 

 
Figura 82. Núvol punts dens i malla integrant sensors; font pròpia.  

Arribat a aquest punt és on començarem a processar tot separant les imatges 
segons el sensor d’origen. Per a fer-ho crearem un nou chunk, escollirem un 
sensor per a cada chunk i en deshabilitarem les fotografies obtingudes per 
l’altre sensor (fig. 83). 

Generem  les textures de la malla per cada chunk o subprojecte (fig. 84). I 
acabarem mostrant  les ortofotografies amb l’estimació d’error de totes les 
imatges utilitzades (fig. 85) i dels  GCP utilitzats (fig. 86), també hem utilitzat els 
11 GCP però conjuntament amb les imatges.  

 
Figura 83. Mostra chunks i selecció fotografies habilitades. 

 

 
Figura 84. Malla 3D amb textures a partir d’imatges del Mavic i de l’Agrocam; font pròpia   
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Figura 85. Ortofotografies amb estimació càmeres A i GCP B, esquerra Mavic i dreta Agrocam; font pròpia. 

 
Figura 86. Ortofotografies amb estimació càmeres A i GCP B, esquerra Mavic i dreta Agrocam; font pròpia. 

Com veiem aquests errors prenen valors molt diferents als dels GCP del primer 
mètode. Aquests són normals ja que els GPS que hem utilitzat tenen un error 
aproximat de 0.5m. En canvi als GCP s’hi havia estimat un error de 0.005 m. 

 
Taula 7. Dades Informe Metahsape núvol punts dual; font pròpia 

Ara que ja tenim les ortofotografies generades en comprovarem la precisió 
respectiva. Tal i com hem fet a l’apartat anterior les carregarem a Arcmap i per 
mitjà de la introducció de manera manual de quatre punts georeferenciats en 
veurem la variació de posició a cada ortofotografia (mosaic fig. 87). 
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Figura 87. Diferencies entre ortofotografies utilitzant núvol de punts dual; font pròpia. 

Mirant les anteriors captures s’observar un error de projecció molt inferior al 
que haviem observat a l’Integració utilitzant GCP. Mesurem la tercera i quarta 
fotografia, tal i com haviem fet també en el cas de GCP, i veiem que el 
desplaçament tan sols és de 5 cm a la quarta fotogrfia i de gairebé 4 cm a la 
tercera fotografia (fig. 88).  

  
 Figura 88. Mesura diferència ortofotografies núvol punt dens dual; font pròpia. 

5.1.3 Valoració mètodes generació ortofotografia dual. 

Tal i com hem pogut veure i mesurar les ortofotografies que hem generat creant 
un núvol de punts dens a partir de diversos sensors són més precises que les 
generades per mitja de GCP. 
Hem comprovat que al voltant de les mateixes zones es mesuren erros d’uns 3-
5 cm a les primeres i de 7-16 cm a les segones. 

Per altra banda, en el mètode de núvol de punts dual, la malla i el DEM 
construït a partir de la malla són iguals, ja que són el resultat de processar les 
imatges d’ambdós sensors. Aquest ens resulta interessant a l’hora de combinar 
les bandes de les diferents ortofotografies en casos on hi ha moltes formes 
tridimensionals i diferències d’elevació, per exemple en el cas d’aplicació de VI 
a terrenys terrassats o a jaciments arqueològics amb desnivells.  
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Per tant utilitzarem el processament de núvol de punts dens dual per la 
generació d’ortofotografies de la resta de zones i per a la finalització de l’estudi 
d’Índex de vegetació de la zona de Banyeres del Penedès. 

5.2  Índex de vegetació NDVI, ENDVI, GNDVI  

Per tal de generar els diferents índex de vegetació utilitzarem les diferents 
bandes obtingudes a les ortofotografies generades per el mètode de generació 
de núvol de punts dual. Per al càlcul de ENDVI i GNDVI en tenim prou amb 
l’ortofotografia d’Agrocam ja que tan sols necessitem les bandes NIR, blava i 
verda. En canvi per el NDVI necessitem la banda vermella i la NIR. Hem afegit 
el ENDVI ja que utilitza la reflectància de les tres bandes espectrals d’Agrocam.  
En podem veure les formules a la Taula 8. 

NDVI NIR-R/NIR+R 
ENDVI ((NIR+G)-(2xB))/((NIR+G)+(2*B) 
GNDVI NIR-G/NIR+G 

Taula 8. Formules IV; fonts diverses. 

El processament ENDVI i GNDV el realitzem utilitzant el PIX4DFields. Com 
hem comentat a la metodologia ens permet introduir les formules i veure el 
resultat de manera ràpida. Per a realitzar-ho carreguem l’ortofotografia 
generada amb les imatges d’Agrocam i per mitjà de la calculadora de l’aplicació 
carreguem les formules ENDVI i GNDVI. Tot seguit mostrem el resultat, amb 
rang de -1 a 1. Comparem cada processat amb l’ortofotografia d’Agrocam i la 
del Mavic (fig. 89 i 90). L’esquema de colors seleccionat mostra en violeta les 
zones amb menor vegetació i en groc les zones amb major vegetació. 

  
Figura 89. Ortofotografies Agrocam i Mavic contra ortofotografia ENDVI; font pròpia. 
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Figura 90. Ortofotografies Agrocam i Mavic contra ortofotografia GNDVI; font pròpia. 

El següent càlcul d’índex de vegetació és el de NDVI. Per tal de realitzar-lo 
necessitem disposar de les bandes NIR i vermella. La primera l’obtenim de 
l’ortofotografia Agrocam i la segona de l’ortofotografia Mavic. Aquest creuament 
de bandes de diferents fonts d’origen el realitzem a Arcmap. Una vegada 
importades les bandes (fig. 91) per mitjà de la calculadora de mapes introduïm 
la fórmula del NDVI (fig. 92) i en veiem el resultat en escala de grisos (fig. 93). 

Tot seguit classificarem els valors assignant-hi colors de manera automàtica en 
funció del valor dels rangs. En aquest càlcul, els resultats també van de -1 a 1 i 
procedirem a ajustar-ne els rangs en funció de l’histograma obtingut. El criteri 
que seguirem és intentar veure en quin valor tenim el canvi no 
vegetació/vegetació i a partir d’aquí canviar l’assignació de colors (fig. 94). 

Per acabar tenim l’ortofotografia NDVI amb la reclassificació i la ortofotografia 
processada amb l’ajust manual de rangs (fig. 95). 

 
Figura 91. Escales de grisos de banda NIR i banda Vermella; font pròpia. 



56   

 
Figura 92. Càlcul NDVI amb bandes NIR Agrocam i R Mavic; font pròpia. 

 
Figura 93. Ortofotografia resultant càlcul NDVI; font pròpia 

 
Figura 94. Esquerra classificació automàtica i dreta ajust de la classificació 
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Figura 95. Esquerra reclassificació NDVI automàtica, dreta ajust rangs colors NDVI; font pròpia. 

Com podem veure al resultat obtingut a la figura 95 se’ns permet veure les 
zones on hi ha vegetació i on no n’hi ha. A més amb els deguts ajustos podem 
augmentar aquest contrast, de tal manera que ens permet realitzar estimacions 
de canvis en de la vegetació en el sòl, incrementem el color verd a les zones 
amb major vegetació (valors més propers a 1) i el violeta en les zones amb 
menys vegetació (valors més propers a -1). Si ho comparem amb la 
interpretació de l’estudi realitzat per SOT veiem que hi ha certes zones que ens 
permeten detectar elements soterrats. A la següent figura podem veure’n 
marcats els punts on detectem les coincidències més significatives. 

 
Figura 96. Comparació interpretació Georàdar SOT i ortofotografia NDVI; fonts http://www.icac.cat/ i pròpia. 
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5.3 Planimetria  

L’estudi de planimetria es realitzarà sobre l’ortofotografia del Turó de Céllecs. 
Per tal de crear-la s’ha seguit el mètode de núvol de punts dual, a l’Annex II 
podem veure les ortofotografies senceres. Aquest anàlisi amb fins Arqueològics 
es realitzarà concretament sobre les restes de murs que podem trobar a les 
coordenades 41.5567,2.3386 (fig. 97). 

Aquest estudi consisteix en reproduir les figures en una capa independent on 
se’ns en mostraran les dimensions, coordenades i distancies entre ells. El 
primer pas tracta de carregar l’ortofotografia a Arcmap. Tot seguit crearem una 
capa nova amb funcions poligonals, l’editarem introduint la figura de polígon 
(fig. 98) i procedirem a dibuixar el perímetre del mur. 

L’últim pas serà l’edició dels atributs per a que calculi l’àrea i el perímetre (fig. 
99), aquests valors els mostrarem a l’interior de la figura. El resultat de totes 
aquestes accions és una capa geolocalitzada a la que hi podem realitzar 
mesures que ens permet treballar la planimetria, per exemple en podem 
dibuixar el contorn prendre les mesures del mur (fig. 99). 

 
Figura 97. Zona on realitzarem la planimetria; font pròpia. 

 
Figura 98. Esquerra creació figura poligonal, dreta edició atributs per a càlculs geomètrics; font pròpia; font pròpia. 
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Figura 99. Mur amb dibuix planimètric projectat , inferior capa del dibuix planimètric del mur amb mesures; font pròpia. 

5.4 Model 3D  

Aquest és l’últim punt de la fase experimental i hi mostrem la creació d’un 
model 3D d’una estructura, en aquest cas l’ermita de Sant Elies de la zona de 
vol de Sant Elies de Mediona. Com hem vist a la planificació i l’execució del vol 
les imatges que necessitem per a crear el model 3D d’una estructura 
requereixen fotografies en diferents angles, a més a diferència dels altres 
estudis, com no ha calgut realitzar estudi d’Índexs de vegetació, no ens ha 
calgut realitzar integració de sensors. 

Els passos seguits per a la creació del model són molt semblants als dels altres 
processaments. Càrrega d’imatges, alineament i generació de núvol de punts. 
En aquest cas necessitem que el núvol de punts dens sigui d’alta qualitat, per 
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això a diferencia del realitzat a les altres zones s’ha generat a “Ultra High 
Quality” en lloc de “mèdium”. Aquest canvi ha suposat que el temps de 
generació del núvol de punts dens trigués més que als altres projectes. A la 
Taula 9 en veiem la comparativa. Una vegada fets tots els processos finalitzem 
el model generant-ne les textures (fig. 100).  

 
Taula 9. Comparació temps processament; font pròpia. 

 
Figura 100. Model 3D de l’Ermita de Sant Elies, font pròpia. 

El model resultant és una bona aproximació del que es pot arribar a obtenir, de 
totes maneres i de manera crítica, cal millorar el resultat. S’hauria de planificar 
una millor presa d’imatges (explorar altres aplicacions especialitzades en 
models 3D) i tornant a processar-les tot introduint punts de control prèviament 
preparats en l’estructura. 
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6. Conclusions 

Podem concloure que amb la realització d’aquest Treball de Final de Grau s’ha 
aconseguit fer un estudi del mercat on hem triat un UAV i una càmera 
d’espectre proper a l’InRfraroig amb un baix cost. A l’Annex III podem veure el 
cost diferents càmeres i drons que permetrien realitzar un treball semblant. 

S’han programat i realitzat diferents vols seguint la normativa vigent on s’han 
obtingut les imatges necessàries per a assolir els objectius de processament 
d’imatges plantejats. 

La planificació d’un treball que inclou vols a diverses zones a tan temps vista és 
complicada. Assolir-la és difícil degut les inclemències meteorològiques. Per a 
això ha estat vital preveure la possibilitat de repetir els vols. 

Amb les imatges obtingudes s’ha pogut realitzar un estudi de diferents 
aplicacions a utilitzar com a eina de processament de fotogrametria, planimetria 
i càlcul d’índex de vegetació.  

Hem elaborat una metodologia per a la fotogrametria que ha permès la creació 
d’ortofotografies de precisió tot integrant les imatges obtingudes des del sensor 
de l’UAV i de la càmera d’espectre NIR.  

Per mitjà de les ortofotografies generades hem pogut aplicar satisfactòriament 
tècniques d’arqueologia i agricultura. En el primer cas s’ha realitzat un estudi 
planimètric d’un mur d’un jaciment i en el segon l’ índex de vegetació d’unes 
vinyes i d’un camp on hi ha un jaciment arqueològic enterrat. 

El resultat obtingut a les vinyes ens dona poca informació d’aquestes ja que 
hagués estat millor realitzar-lo en un estat més avançat de creixement de les 
seves fulles. Amb les imatges obtingudes gairebé no podem observar 
variacions en el resultat del càlcul d‘índex de vegetació (Annex II). 

Arrel de l’aplicació de l’índex de vegetació en al jaciment de la zona de vol de 
Banyeres del Penedès obtenim uns resultats satisfactoris on trobem una ajuda 
potencial en les prospeccions arqueològiques (fig. 96). 

Per acabar, el model 3D que hem generat a la zona de l’Ermita de Sant Miquel 
pot ser millorat utilitzant un altre tipus de programari de planificació de vols i 
incloent-hi punts de control. 

En resum, s’han assolit els objectius plantejats de manera satisfactòria tot 
integrant les imatges obtingudes de dues càmeres per a la generació 
d’ortomosaics que hem pogut utilitzar segons el que havíem planificat. 
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Línies de treball futures 

Després d’haver realitzat els estudis anteriors i aplicat les metodologies de 
generació d’ortofotografies i càlculs d’índex de vegetació s’han trobat dues 
línies d’estudi futures. 

La primera consisteix tornar a realitzar les captures d’imatges utilitzant punts de 
control terrestres georeferenciats amb GPS diferencials. Aquest equips 
combinen la recepció de senyal GPS amb un senyal d’una estació terrestre. 
Ens permeten obtenir un posicionament dels punts de control terrestre amb 
errors de centímetres. D’aquesta manera podríem obtenir ortofotografies 
geogràficament precises de tal manera que podríem ampliar l’estudi realitzat tot 
incorporant tècniques de topografia. 

La segona línia recau en millorar la fotogrametria tot realitzant la calibració de 
les càmeres i estudiant-ne la reflectància. D’aquesta manera podríem obtenir 
ortofotografies amb integració de les imatges més precisa i amb més informació 
de les bandes obtingudes de tal manera que podríem aplicar millors càlculs 
d’índex de vegetació.  
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7. Glossari 

UAV/RPA/Dron: (Unmaned Aerial Vehicle/ Remotely Piloted Aircraft) Conjunt 
d’aeronaus que volen sens un pilot a bord, i que poden, o bé ser controlades 
plenament per el pilot remot, aeronaus controlades per control remot, o be ser 
programades i ser completament autònomes. 

GNSS: Sistema global per navegació per satèl·lit. 

GPS: Sistema de posicionament global GNSS operat per els Estats Units 
d’Amèrica. És el sistema de navegació més estès i utilitzat a nivell global. 

GCP: Punt de control terrestre. Són objectius marcats al terra, disposats 
estratègicament en un àrea d’interès que utilitzarem com a punts de control en 
els anàlisis fotogramètrics. 

Sensor: Dispositiu que ens permet captar una magnitud física de l’entorn. Un 
exemple en són les càmeres amb la longitud d’ona de la llum reflectida. 

NIR: Regió espectral de l’infraroig proper on la longitud d’ona es troba al voltant 
dels 780 ηm.  

IV: Index de Vegetació. Combinacions algebraiques de la reflectància diverses 
bandes espectrals, dissenyades per a ressaltar la salut de la vegetació. 

NDVI, GNDVI, ENDVI: Índex de vegetació diferencials que tenen lleugeres 
variacions en la formula de de reflectància. Tenen comú que utilitzen com a 
banda de referència la NIR. 

Agisoft Metashape: Software local per al processament fotogramètric 
d'imatges digitals i per a la generació de dades espacials 3D. 

Arcmap: Software per al processament d’informació geogràfica (GIS) 

Núvol de punts: punts coincidents trobats entre les imatges subministrades a 
un programa de processament fotogramètric.  
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http://www.icac.cat/recerca/equips-de-recerca/arqueologia-del-paisatge-giap/ 

.  



66   

9. Annexos 

Annex I 

Script edició de metadades. Requereix m-dos i que s’executi des de la carpeta 
on està instal·lat exiftool.exe .  
@echo off 
set /a index=1 
rem les fotografies han de seguir el nom 000.jpg per a fer correcte parser 
echo indica ruta de les fotografies d'on copiar metadades GPS 
set /p pathorigen= 
echo indica la ruta de les fotografies desti on copiar metadades GPS 
set /p pathdesti= 
echo INDICA EL NUMERO DE FOTOGRAFIES 
set /p max= 
:loopstart 
if %index% LSS 10 ( 
 echo menor que 10 index val %index%  
 if exist %pathorigen%\00%index%.jpg (  
      if exist %pathdesti%\00%index%.jpg (  
       echo  00%index%.jpg a 00%index%.jpg  
      exiftool.exe -ignoreMinorErrors -overwrite_original -
tagsfromfile %pathorigen%\00%index%.jpg -gps:all -n %pathdesti%\00%index%.jpg 
      set /a index+=1 
      rem echo %index% 
      ) else ( 
        echo file desti doesn't exist 
      set /a index+=1 
      ) 
 ) else ( 
    echo file origen  doesn't exist 
 set  /a index+=1 
 ) 
)else if  %index% LSS 100 ( 
 rem echo major o igual que 10 index val %index% 
 if exist %pathorigen%\0%index%.jpg ( 
      if exist %pathdesti%\0%index%.jpg (  
          echo copiem  0%index%.jpg a 0%index%.jpg   
     exiftool.exe -q -m -overwrite_original -tagsfromfile  
%pathorigen%\0%index%.jpg  -gps:all -n %pathdesti%\0%index%.jpg 
      set  /a index+=1 
      echo %index% 
      ) else ( 
          echo file desti doesn't exist 
      set  /a index+=1 
      ) 
 ) else ( 
     echo file origen doesn't exist 
 set  /a index+=1 
 ) 
)else if 100 LEQ %index%  ( 
 rem echo major o igual que 100 index val %index% 
 if exist %pathorigen%\%index%.jpg ( 
      if exist %pathdesti%\%index%.jpg (  
             echo copiem  0%index%.jpg a %index%.jpg   
      exiftool.exe -q -m -overwrite_original -tagsfromfile  
%pathorigen%\%index%.jpg  -gps:all -n %pathdesti%\%index%.jpg 
      rem echo 22_04_0%index%_1.jpg   
 
      set  /a index+=1 
      rem echo %index% 
 
      ) else ( 
          echo file desti doesn't exist 
      set  /a index+=1 
      )  
 ) else ( 
     echo file doesn't exist 
 set  /a index+=1 
 ) 
) 
if %index% LEQ %max% ( 
goto loopstart 
pause 
) 
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Annex II 

En aquest annex presentem el recull d’imatges processades per a les diferents 
zones d’estudi:  

 Núvol punts dens 
 Malla 
 Model 3D  o malla amb textures. 
 DEM 
 Ortofotografia 
 NDVI (Banyeres i Can Gueto) 

Cal tenir en compte que a les a totes les zones presentarem els resultats 
processats amb les imatges d’ambdós sensors. Recordem que el núvol de 
punts la malla i el DEM són duals i que a la zona de l’ermita de Sant Elies  tan 
sols s’hi utilitzen imatges d’un sol sensor. 

A partir de la següent pàgina trobem les imatges en el següent ordre:  

 Banyeres del Penedès 

 Turó de Cellecs 

 Vinyes de Can Gueto 

 Ermita de Sant Elies 
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Zona Banyeres del Penedès 

 Núvol de Punts Dens Malla 
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Zona Banyeres del Penedès  
 
Model 3D 

 
 Mavic Agrocam



 
 
 

70 
 

Zona Banyeres del Penedès  
 
DEM 
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Zona Banyeres del Penedès  
 
Ortofotgrafies 

 
 Mavic Agrocam
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Zona Banyeres del Penedès 
 
 
Índex de Vegetació 

   
 ENDVI GNDVI NDVI 
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Zona Turó de Cellecs 
 
 Núvol punts dens Malla 
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Zona Turó de Cellecs 
 
 
Model 3D 

  
 Mavic Agroca
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Zona Turó de Cellecs 
 
 Dem Ortofotgrafies 
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Zona Turó de Cellecs 
 
Planimetria 

  
 Detall poligon de punts Detall escala i dades  
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Zona Vinyes Can Gueto 
 
 

 Núvol de punts dens Malla 
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Zona Vinyes Can Gueto 
 
Model 3D 
 

    
 Mavic Agrocam 
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Zona Vinyes Can Gueto 
 
Ortofotografies 
 

       
 Mavic Agrocam 
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Zona Can Gueto 
 
Índex de Vegetació 
 
 

 
 GNDVI ENDVI  NDVI 
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Zona Ermita de Sant Elies 

 Núvol Punt dens Malla 

           
     

 
  Model 3D
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Annex III 

En aquest annex mostrem diverses opcions de Drons i càmeres espectrals. En 
tots dos casos  podem veure el cost i materials subministratsper a cada equip. 
A cada taula mostrem primer l’equip escollit per a fer el treball, tot seguit un 
Dron i una càmera de gama alta professional i per acabar un Dorn i una càmera 
d’una gama semblant a les que hem utilitzat. 
 

 
 
Com veiem la diferència de cost entre els equips professionals de gama 
mitja/alta i les solucions económiques oferides és extremadament gran. En 
aquest treball no es posa en dubte  els resultats que es poden obtenir amb els 
primers equips,  es demostra que es poden realitzar treballs de precisó 
integrant solucions económiques. 


