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1. INTRODUCERE
Cu un grad mare de generalitate, teledetecţia este definită ca fiind o tehnologie care permite
obţinerea de informaţii asupra unor obiecte şi fenomene fără a intra în contact nemijlocit cu acestea.
Teledetecţia a fost definită în funcţie de accentul care s-a pus pe o formă sau alta a tehnologiei
respective. În Principiile privind teledetecţia Pământului din spaţiu adoptate de ONU, se poate citi:
Termenul teledetecţie semnifică perceperea din spaţiu a suprafeţei Pământului, folosind proprietăţile
undelor electromagnetice emise, reflectate sau refractate de obiectele studiate, în scopul îmbunătăţirii
gestiunii resurselor naturale şi utilizării terenurilor, precum şi pentru protecţia mediului. Fiind vorba
de rezoluţiile tratatelor internaţionale ale ONU privind utilizarea paşnică a spaţiului extraterestru, în
această definiţie nu sunt amintite aplicaţiile militare.
În Remote sensing: principles and interpretation, Floyd F. Sabirs (1978) arată că :Teledetecţia
este ştiinţa culegerii, prelucrării şi interpretării imaginilor care înregistrează interacţiunea dintre
energia electromagnetică şi materie.
În prezent, cel mai adesea, teledetecţia este asociată cu imaginile digitale preluate de senzori
plasaţi pe sateliţi şi prelucrate apoi prin intermediul calculatorului electronic.
În ţara noastră primele înregistrări de la sateliţii NASA, respectiv sateliţii Landsat I şi II, au fost
primite în anii 1975-1976, când profesorul N. Oprescu, de la Facultatea de Construcţii din Bucureşti, a
încheiat cu NASA un contract privind eşantionarea şi supervizarea imaginilor care se refereau la ţara
noastră. Astfel, mulţi cercetători s-au ocupat de acest domeniu în această perioadă, cu toate greutăţile
inerente începutului, dar mai ales lipsei resurselor materiale şi a dotării tehnice.
În ce priveşte definiţia teledetecţiei, Cristian Vasile (1993) arată că: Teledetecţia este ştiinţa
culegerii, prelucrării şi interpretării imaginilor satelitare care înregistrează interacţiunea dintre
energia undelor electromagnetice şi suprafaţa Pământului.
Tehnologiile de teledetecţie permit achiziţia şi analiza datelor specifice. Captarea de la distanţă a
datelor se face din atmosferă sau din spaţiul cosmic, unde aparatura de înregistrare este trimisă cu
diverse mijloace de zbor: avioane, baloane, nave, sateliţi sau laboratoare cosmice.
În anul 1972 era lansat de către NASA primul satelit din seria Landsat. Succesul deosebit în ce
priveşte utilizarea datelor obţinute în urma acestei misiuni, a condus la o dezvoltare continuă a
domeniului teledetecţiei. Au fost lansaţi în continuare şi alţi sateliţi de teledetecţie, tot mai performanţi,
atât de către NASA, cât şi de alte agenţii. Astfel, Franţa lansează seria sateliţilor SPOT, India lansează
seria sateliţilor IRS, Agenţia Europeană lansează sateliţii ERS, iar Rusia sateliţii de spionaj COSMOS.
În acest fel, până în prezent au fost lansaţi peste 4000 sateliţi, dintre care mai sunt în funcţiune cca.
400. Anual sunt lansaţi cca. 20 sateliţi, din care 3/4 sunt pentru telecomunicaţie. Astfel, în prezent
există în spaţiul extra-atmosferic din jurul Pământului un mare număr de platforme satelitare care sunt
purtătoare de senzori de teledetecţie.
Un alt domeniu de dezvoltare îl constituie platformele aeriene, acestora fiindu-le proprii senzorii
hiperspectrali, senzori caracterizaţi prin existenţa unui mare număr de benzi (canale) spectrale (frecvent
peste 20). Platformele aeriene sunt instalate de obicei pe avioane construite special pentru înregistrări
atât fotogrammetrice cât şi a celor multispectrale. Pentru diverse cercetări de fineţe, pentru unele
calibrări sau eşantionări a diverselor tipuri de suprafeţe de teren, camerele multispectrale se mai
instalează pe unele construcţii înalte sau pe macarale.
Noile generaţii de sateliţi echipaţi cu senzori de mare precizie vor deschide noi domenii de
aplicabilitate teledetecţiei. Prin coborârea rezoluţiei la 1 m sau mai puţin, teledetecţia se aproprie de
performanţele care erau specifice fotogrammetriei. Odată cu dezvoltarea fotogrammetriei digitale,
graniţa dintre aplicaţiile cartografice ale teledetecţiei şi cele ale fotogrammetriei încep să se estompeze.
Un avantaj deosebit al imaginilor de teledetecţie îl constituie faptul că acestea se găsesc deja într-un
format digital.
O parte importantă a semnalelor emise sau reflectate de obiecte şi fenomene constă din radiaţii
luminoase care alcătuiesc imagini vizuale. Inventarea fotografiei a permis ca imaginile acestea să poată
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fi înregistrate, imaginea fotografică putând fi examinată oricând. Din ea se pot extrage numeroase
informaţii, ce au fost transmise prin semnalele luminoase venite de la obiectele şi fenomenele
fotografiate.
Procesul complex de examinare a fotografiilor şi de obţinere a diverselor informaţii se numeşte
fotointerpretare, iar dacă fotografiile au fost făcute din atmosferă sau din spaţiul cosmic, acest proces
poate fi denumit de aerofotointerpretare.
Informaţiile obţinute prin aerofotointerpretare sunt atât de ordin calitativ cât şi cantitativ. Prima
care s-a individualizat este fotogrammetria, care se ocupă cu efectuarea măsurătorilor pe fotograme, cu
determinarea dimensiunii obiectelor şi proceselor, precum şi poziţia lor spaţială. Aerofotointerpretarea
urmăreşte însă cunoaşterea cât mai aprofundată a obiectelor şi proceselor vizibile sau invizibile pe
fotograme, măsurarea lor se face doar pentru realizarea unei mai mari exactităţi.
Fotografiile terestre se caracterizează prin aşa numitele zone moarte, în care unele obiecte se
profilează peste altele. Faţă de acestea, fotografiile aerospaţiale pe lângă că redau întinderi mari ale
suprafeţei terestre, ele privesc vertical această suprafaţă, astfel că obiectele nu se mai profilează unele
peste altele. Din acest punct de vedere, pentru geografie, aerofotointerpretarea prezintă importante
avantaje, astfel, faţă de observarea directă în teren, se realizează o considerabilă reducere a cheltuielilor
de timp, de energie şi de mijloace financiare. Nu se pot elimina însă deplasările în teren, deoarece
fotointerpretarea nu permite precizarea sigură a tuturor informaţiilor necesare studiului geografic
propus.

2. SCURT ISTORIC
Istoria fotointerpretării este o creaţie a secolului XX, fiind pregătită de întreaga dezvoltare a
ştiinţei şi tehnicii, dar în special de dezvoltarea ridicărilor topografice în a doua parte a secolului al
XVIII-lea şi a inventării fotografiei în secolul al XIX-lea (1839 - de Jaques Daguerre şi Nicéphore
Niépce). Apoi s-a trecut la utilizarea fotografiilor pentru ridicările topografice, iar arhitectul german
Meydenbauer a introdus termenul de fotogrammetrie (1893). Spre sfârşitul secolului al XIX-lea a
apărut ideea utilizării fotografiilor stereoscopice şi s-a născut stereofotogrammetria.
Primele fotografii aeriene au fost realizate din balon în anul 1858 de către Gerard Felix
Tournachon, iar în 1909, un ofiţer italian, cel însoţea pe americanul Wilbur Wright, a făcut prima
fotografie din avion la Centocelle, în Italia.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în unele ţări a început întocmirea hărţilor topografice după
fotogramele aeriene. O dezvoltare accentuată a căpătat această acţiune în timpul primului război
mondial, fotogramele aeriene fiind folosite şi pentru obţinerea de informaţii diverse, născându-se în
acest fel fotointerpretarea. După război, fotogramele aeriene au început să fie utilizate şi în scopuri
civile, cum sunt studiile de geografie, geologie, arheologie, agricultură, amenajarea teritoriului,
silvicultură sau urbanism.
În al II-lea război mondial s-au perfecţionat mult atât avioanele cât şi aparatura fotografică,
realizându-se un număr enorm de fotograme aeriene. După război s-a trecut treptat la dezvoltarea
aplicaţiilor civile ale fotointerpretării, mai ales în domeniul cercetărilor geomorfologice, pedologice,
geologice sau silvice, precum şi în cel al îmbunătăţirilor funciare şi a altor necesităţi economice.
In 1950 s-a înfiinţat la Delft, în Olanda, Institutul Internaţional de Fotogrammetrie şi
Fotointerpretare, institut ce a contribuit la pregătirea postuniversitară a diverşilor specialişti din
numeroase ţări.
Lansarea primului satelit artificial al Pământului de către URSS, în anul 1957, a deschis noi
posibilităţi pentru aplicarea teledetecţiei în explorarea Pământului şi a altor corpuri cosmice. Prima
imagine orbitală a Pământului a fost realizată la 7 august 1959 de către satelitul american Explorer 6.
Aplicarea teledetecţiei s-a făcut în primul rând în domeniul meteorologiei prin lansarea sateliţilor
americani din seria TIROS (Television Infrared Observation Satellite),între anii 1960 – 1965 fiind
lansaţi 10 astfel de sateliţi. Între anii 1964-1975 a fost lansată seria sateliţilor NIMBUS, apoi din 1966
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până în 1969 au fost lansaţi 9 sateliţi ESSA (Environmental Survey Satellite), din 1970 sunt în funcţie
sateliţii NOAA (National Oceanic and Atmosferic Administration), iar din anul 1978 până în 1985 a
fost lansată noua serie de sateliţi TIROS.
Programul sovietic de observare a Pământului a cuprins sateliţii din seria COSMOS, sateliţi de
spionaj, iar odată cu lansarea satelitului Cosmos 28 s-au început observaţiile meteorologice. Seria
sateliţilor METEOR a inaugurat sistemul operaţional meteorologic.
Din anul 1972 au fost lansaţi sateliţii speciali LANDSAT care să furnizeze date diverselor ştiinţe
despre Pământ. Ei au fost utilaţi cu o aparatură de mare precizie, realizându-se înregistrări cu scanere
multispectrale precum şi fotografii în pancromatic.
Dezvoltarea fotointerpretării în România
În ţara noastră, primele aplicaţii ale fotointerpretării s-au realizat în timpul războiului din 1877,
când s-au întocmit schiţe topografice după fotograme terestre. Cele dintâi fotografii aeriene s-au
efectuat din balon în anul 1899, iar Aurel Vlaicu realizează în 1911 primele fotografii din avion. În
anul 1914 s-au făcut primele fotografii aeriene asupra oraşului Bucureşti.
În anul 1941 are loc înfiinţarea Institutului Aerofotogrammetric, care prin fuzionarea cu Secţia
aerofotogrammetrică din Institutul Geografic al Armatei, petrecută în 1948, devine, în ceea ce
cunoaştem noi astăzi, Direcţia Topografică Militară.
Începerea colectivizării agriculturii, a impus o cunoaştere mai aprofundată a fondului funciar al
ţării, astfel că, în cadrul Ministerului Agriculturii este înfiinţat un Centru de fotogrammetrie. Acesta
este transformat ulterior în Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie şi Organizarea
Teritoriului (IGFCOT). Pentru diverse lucrări de cadastru, de amenajări de irigaţii, desecări sau de
combaterea eroziunii solului, precum şi pentru alte nevoi ale agriculturii, cercetării sau proiectării,
IGFCOT a realizat aerofotografierea unei mari părţi din teritoriul ţării şi a întocmit an de an un mare
număr de hărţi topografice la scară mare.
În învăţământul tehnic superior s-au introdus cursuri de fotogrammetrie cu începere din anul
1925 de către I. Vidraşcu, apoi din 1931 de V. Gonta şi Anton Marin, din 1940 şi pe urmă din 1945 de
Gh. Nicolau – Bârlad, după 1961 de N. Oprescu, M. Mihăilescu şi N. Zegheru, iar după 1972 de G.
Marton şi N. Zegheru. De asemenea, au fost publicate multe lucrări din domeniul fotogrammetriei.
Fotointerpretarea a fost mai puţin practicată, abia în anul 1972 a fost introdus un curs facultativ la
secţiile de geografie din universităţi.
Dezvoltarea tehnologiilor spaţiale, mai ales după lansarea în iulie 1972 a satelitului Landsat 1 şi
din ianuarie 1975 a satelitului Landsat 2, a făcut ca şi în România să se extindă preocupările din
domeniul teledetecţiei. Pe baza unor contracte de cercetare încheiate cu NASA, prin care s-au primit
înregistrări multispectrale asupra teritoriului ţării, s-au putut face unele prelucrări prin fotointerpretare,
dar şi pe computer. Aceste cercetări au fost publicate în diverse reviste din ţară şi străinătate, fiind
semnate de N. Oprescu, N. Zegheru, M. Albotă, M. Corcodel, D. Rădulescu, I. Munteanu, C. Grigoraş
sau I. Vâjdea.

3. OBŢINEREA IMAGINILOR AEROSPAŢIALE ALE SUPRAFEŢEI
TERESTRE
3.1. Energia în natură
În natură, energia electromagnetică, ce provine aproape în întregime de la Soare, se propagă prin
radiaţii, acestea fiind absorbite, emise, reflectate sau difuzate de către obiecte. Deci, faţă de energia
iniţială primită de la Soare, energia care provine de la obiecte sau fenomene este modificată, având
caracteristici specifice datorate proprietăţilor intrinseci ale acestora.
Teoria electromagnetică a luminii consideră că radiaţia luminoasă, radiaţiile ultraviolete,
radiaţiile X şi radiaţiile infraroşii se deosebesc prin lungimile de undă. Prin sesizarea şi înregistrarea
unui obiect în lungimi de undă cunoscute, se obţin informaţii asupra acestuia cu privire la stare, formă,
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dimensiuni, compoziţie, temperatură sau alte proprietăţi specifice. Din energia recepţionată de un
obiect o cantitate este înmagazinată, iar alte cantităţi sunt transmise sau reflectate, obiectul emiţând
totodată energie luminoasă şi termică.
Privit ca receptor de energie, corpul absolut negru absoarbe întreaga energie incidentă asupra sa,
în timp ce un alt corp absoarbe doar parţial energia incidentă, intervenind un coeficient de absorbţie.
Restul de energie, neabsorbită, este parţial reflectată şi i se asociază un coeficient de reflexie. Fiecare
obiect sau fenomen emite sau remite radiaţii electromagnetice specifice, caracterizate printr-o anumită
lungime de undă şi o anumită intensitate. Aceasta reprezintă semnătura spectrală a obiectului
respectiv. Variaţiile în timp ale semnăturii spectrale ale obiectelor şi fenomenelor reprezintă aşa numita
semnătură temporală. Aşa, spre exemplu, fazele fenologice ale plantelor modifică foarte puternic
specificul radiaţiei electromagnetice emise sau reflectate. Astfel, a apărut necesitatea de a cunoaşte
semnătura spectrală a obiectelor şi fenomenelor în diferite perioade de timp, pentru a putea detecta
obiectul sau fenomenul în orice moment al anului.
Spectrul electromagnetic
Acest spectru cuprinde radiaţiile electromagnetice care sunt caracterizate prin lungime de undă şi
frecvenţă. În ordinea crescândă a lungimii de undă () şi descrescândă a frecvenţei sunt:
- radiaţiile gama ()
- radiaţiile X (Roentgen)
- radiaţiile ultraviolete
- radiaţiile vizibile
- radiaţiile infraroşii
- microundele
- undele radio
Senzorii de teledetecţie utilizează din spectrul electromagnetic cel mai adesea radiaţiile
ultraviolete, radiaţiile vizibile, radiaţiile infraroşii şi cele radar.
Zona radiaţiilor ultraviolete şi a celor infraroşii este împărţită în trei sectoare: apropiat, mediu şi
îndepărtat. Zona vizibilă, cea mai redusă ca întindere, cuprinde şapte sectoare cunoscute: violet, indigo,
albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu. Zona undelor radar a fost împărţită în 7 benzi de frecvenţă:
V, Q, K, X, S, L şi P. Ea se suprapune peste microunde şi peste undele radio din domeniul celor scurte.
Zona vizibilului
Cele şapte culori ale spectrului vizibil, prin combinarea lor în anumite proporţii duc la obţinerea
culorii albe.
Formarea imaginilor cu ajutorul unor senzori este posibilă datorită faptului că obiectivele devin
“vizibile” atunci când ele sunt luminate, mai exact atunci când energia reflectată sau difuzată de acestea
este înregistrată pe un material sensibil la energia din domeniul spectral al radiaţiei reflectate. Spre
deosebire de spectrul vizibil, limitele aşa numitului spectru fotografic sunt mai largi, datorită
posibilităţilor de sensibilizare a materialelor fotosensibile, întinzându-se în infraroşul apropiat către 1,3
m şi mult în domeniul radiaţiilor ultraviolete şi chiar către cel al radiaţiilor x şi .
Atmosfera absoarbe o parte însemnată din radiaţiile solare, această absorbţie depinzând de:
distanţa Pământ – Soare, anotimp, latitudine, altitudine, ora din zi, compoziţia atmosferică, prezenţa
norilor etc. În acest fel, compoziţia spectrală a luminii de zi, folosită pentru înregistrări cu senzori
fotografici, variază foarte mult.
Zona infraroşului
Spectrul electromagnetic din zona radiaţiilor infraroşii este mult mai extins decât cel din zona
vizibilului. Zona infraroşului cuprinde 3 sectoare: apropiat, mediu şi îndepărtat. Unii specialişti acceptă
şi un al patrulea sector, infraroşu extrem, localizat către zona microundelor.
Orice obiect care posedă o temperatură mai mare de 0°K emite radiaţii infraroşii.
O parte din radiaţii sunt reţinute de atmosfera terestră, dar există o fereastră optică prin care
atmosfera permite trecerea radiaţiilor cu lungimi de undă cuprinse aproximativ între 0,1 m şi 14 m,
cuprinzând deci mare parte din infraroşul apropiat şi infraroşul mediu.
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Înregistrările în infraroşu folosesc porţiuni limitate ale acestei zone. Pentru pelicule fotosensibile
cu filtre se înregistrează domeniul 0,750-0,900 m, iar uneori chiar până la 1,3 m. Când se folosesc
senzori speciali se înregistrează domeniul spectral de 3-5 m sau de 8-14 m, ultimul este cel mai
important sector al infraroşului termic.
Înregistrările termice ajută la cercetarea unui obiect sau fenomen putându-se afla unele însuşiri şi
modificări ale acestuia, prin evidenţierea temperaturilor superficiale sau de profunzime.

Fig. 1. Spectrul electromagnetic

Zona ultravioletului
Radiaţiile ultraviolete se întind de la zona vizibilului până la lungimea de undă de 100 Å. Zona
ultravioletului cuprinde trei sectoare: apropiat, mediu şi depărtat.
Datorită absorbţiei atmosferei, doar o parte din radiaţiile ultraviolete ajung la suprafaţa
Pământului. Înregistrările fotografice se limitează doar la sectorul ultravioletului apropiat, folosind
filtre care transmit sau absorb o parte din radiaţia ultravioletă.
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3.2. Schimbul de energie în natură
Sursa principală de energie a suprafeţei Pământului o constituie energia radiată de către Soare. În
urma efectuării a numeroase măsurători s-a constatat că din radiaţia provenită de la Soare, numai
aproximativ 31% pătrunde ca radiaţie directă, restul de 69% se comportă astfel: 30% este reflectată în
spaţiul cosmic de nori şi alţi componenţi atmosferici, 17% este absorbită de către atmosferă, iar 22%
este împrăştiată şi înapoiată ca radiaţie difuză de către suprafaţa terestră. Aproape 99% din radiaţia
solară se propagă în domeniul electromagnetic cuprins între 0,15 şi 4,0 m, deci între ultraviolet şi
infraroşu mediu.
Bilanţul energetic pentru fiecare porţiune a suprafeţei terestre este exprimat de echilibrul obţinut
între energia recepţionată, energia înmagazinată şi energia pierdută. Bilanţul energetic depinde de
perioada din zi şi de condiţiile climatice. În timpul zilei suprafeţele de sol descoperite sau acoperite de
vegetaţie sunt mai calde decât aerul, radiaţiile primite de la Soare fiind absorbite de acestea, iar în
timpul nopţii pierd din căldură. Ziua suprafaţa solului este mai caldă decât subsolul, fluxul de căldură
transmiţându-se treptat în jos. Deoarece energia înmagazinată de sol şi vegetaţie în timpul zilei este
pierdută noaptea, pentru perioade mari de timp, termenii de înmagazinare sunt neglijabili.
Radiaţia solară vizibilă este parţial absorbită la suprafaţa Pământului şi emisă ulterior ca radiaţie
termică. Mărimea radiaţiilor electromagnetice reflectate de sol şi vegetaţie depinde de reflectanţa
suprafeţelor.
Reflectanţa luminoasă a suprafeţelor obiectelor din teren variază foarte mult, de exemplu:
- asfaltul negru – 2 - 6%
- suprafeţele cu iarbă – 10 - 15%
- betonul – 25 - 35%
- zăpada – 65 - 80%

3.3. Obţinerea imaginilor
3.3.1. Captatorii
Senzorii satelitari înregistrează radiaţia electromagnetică într-o manieră similară fotografiei albnegru. Fiecare tip de suprafaţă terestră absoarbe o anumită porţiune din spectrul electromagnetic, ceea
ce îi conferă o semnătură distinctă (culoare), exprimată în radiaţia electromagnetică. În teledetecţie se
folosesc diferiţi captatori pentru înregistrarea diferitelor segmente ale spectrului electromagnetic.
Cunoscându-se semnătura spectrală a unui obiect sau fenomen, ea poate fi utilizată pentru a
cunoaşte şi alte elemente similare din peisajul terestru. Pentru aceasta au fost creaţi captatori, ce fac
măsurători şi observaţii asupra energiei radiante. Montaţi pe platforme aeropurtate sau satelitare, ei
înregistrează imagini ale suprafeţei de teren vizate.
Clasificarea captatorilor se poate face ţinând cont de mai multe criterii:
A. După modul de captare şi înregistrare, captatorii sunt împărţiţi în captatori analogici şi
captatori digitali (numerici).
Captatorii analogici redau sub formă de imagine fotografică energia primită în diverse lungimi
de undă, cel mai adesea vizibil şi infraroşu apropiat. Cei mai cunoscuţi captatori sunt camerele
fotografice şi camerele TV.
Captatorii digitali (numerici) furnizează o imagine numerică, realizată în limbaj binar, imagine
înregistrată pe o bandă magnetică.
B. După sistemul tehnologic de achiziţie, captatorii se grupează în două mari sisteme: sisteme
pasive şi sisteme active.
Sistemele pasive înregistrează şi măsoară radiaţia naturală emisă sau reflectată de suprafaţa
terestră. Aşa sunt: camerele fotografice şi senzorii electrooptici (camerele TV, scanerele multispectrale,
radiometrele sau termografele).
Sistemele active emit fluxuri artificiale de unde pe care le recepţionează după reflexia lor de
suprafaţa terestră. Acestea sunt aşa numitele sisteme radar. Ele au calitatea că pot funcţiona atât ziua
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cât şi noaptea, în orice condiţii atmosferice, ceea ce le conferă o largă aplicabilitate practică şi sunt de
un interes economic şi ştiinţific deosebit. Sunt utilizate în prezent radarul şi radarul laser.
Captatorii se diferenţiază între ei şi prin rezoluţia spectrală, rezoluţia spaţială şi câmpul global.
Rezoluţia spectrală reprezintă o bandă spectrală bine determinată de lungimea de undă. Cu cât
banda este mai îngustă, cu atât ea este mai specifică.
Rezoluţia spaţială se referă la suprafaţa de sol (de formă pătrată) cea mai mică, ce poate fi
înregistrată şi care dă naştere unui semnal utilizabil. Dimensiunile suprafeţelor variază, în general, între
10 /10 m şi 5 / 5 km. Utilizate frecvent sunt cele cuprinse între 20 şi 80 m. Sunt unii senzori foarte
performanţi care au o rezoluţie de câţiva centimetri. Elementul corespunzător pe imaginea satelitară
este pixelul.
Câmpul global sau scena reprezintă mărimea totală a teritoriului observat instantaneu. Sateliţii
LANDSAT cuprind o scenă de 185 / 185 km, iar cei SPOT de 64 / 64 km.

3.3.2. Tipurile de imagine
3.3.2.1 Imaginile analogice
Fotografia clasică, alb-negru şi color, obţinută pe materiale fotosensibile obişnuite care cuprinde
mai ales zona vizibilă a spectrului şi numeşte fotografie convenţională. Necesităţile teledetecţiei au
dezvoltat fotografia neconvenţională, respectiv spectrozonală, multispectrală, fals color şi color
compus.
Fotografia alb-negru şi color
Obiectivul unei camere fotografice realizează imaginea unui obiect, mai mică decât acesta,
răsturnată, inversată stânga-dreapta, dar pentru a fi păstrată această imagine trebuie să se formeze pe un
material fotosensibil. Asupra substanţelor fotosensibile din conţinutul emulsiei fotografice acţionează
energia luminoasă într-o cantitate ce este în funcţie de intensitatea şi durata iluminării.
Emulsia fotografică obişnuită
Emulsie fotografică ortocromatică
Emulsie fotografică pancromatică
0,600
0,505
PortoGalVerde
caliu
ben
0,630
0,575

0, 720
IR Roşu
0,900

Albastru

0,430
Indigo

0,485

0,360µ
Violet UV
0,400µ

Filmul aerian alb - negru
Filmul aerian infraroşu
Fig. 2. Limitele de sensibilitate a materialelor fotosensibile alb-negru

Fotografia alb-negru
Prin impresionarea materialului fotosensibil se formează o imagine latentă, invizibilă, care poate
fi făcută vizibilă prin tratare chimică, prin reducerea sării de argint în argint metalic. Se obţine în acest
fel o imagine negativă a obiectului, care conţine diferite nuanţe de cenuşiu, culorile naturale fiind
transformate în tonuri de gri. Pentru a păstra imaginea obţinută se recurge la o nouă tratare chimică în
procesul de fixare.
Emulsiile fotografice pentru filmele obişnuite sunt sensibile pentru anumite porţiuni ale
spectrului din zona vizibilului. Pentru filmul aerian alb-negru limitele sunt cuprinse între 0,360 m şi
0,720 m, iar la filmele aeriene infraroşii limita superioară ajunge la 0,900 m.
Fotografia color
Datorită faptului că ochiul omenesc poate să distingă câteva zeci de mii de culori şi doar câteva
sute de tonuri de gri, imaginea fotografică în culori poate oferi o cantitate mai mare de informaţii cu
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privire la obiectul sau fenomenul înregistrat. Sesizarea culorilor este explicată pe baza teoriei
tricromatice a vederii, care admite că perceperea unei culori se compune din perceperea a trei culori
fundamentale în proporţii diferite. Cele trei culori ale spectrului sunt:
albastru - violet (0,400 – 0,490 m)
verde (0,490-0,585 m)
roşu (0,585-0,750 m)
Se consideră că retina ochiului posedă elemente senzoriale sensibile la cele trei zone, ea putând
sintetiza orice culoare dacă este excitată simultan de cele trei culori corespunzătoare. Prin expunerea a
două culori de bază se obţin culorile complementare: galben, purpuriu şi azuriu, iar prin suprapunerea
celor 3 culori de bază se realizează sinteza aditivă a luminii obţinându-se culoarea albă.
Fotografia aeriană color depinde în mare măsură de starea atmosferică. Starea atmosferică se
apreciază vizual cu ajutorul scării de vizibilitate (elaborată de Optical Standard Atmosphere). În acest
scop se au în vedere 4 trepte, stabilite în raport cu distanţa pe orizontală până la care obiectele pot fi
corect identificate:
- Treapta 6, vizibilitate 4-10 km = văl atmosferic moderat
- Treapta 7, vizibilitate 10-20 km = văl luminos
- Treapta 8, vizibilitate 20-50 km = aproape senin
- Treapta 9, vizibilitate peste 50 km = senin
Fotografia spectrozonală şi multispectrală
Din nevoia de a scoate în evidenţă anumite elemente calitative conţinute de o imagine fotografică,
în plus faţă de o imagine convenţională, s-a urmărit producerea de materiale fotosensibile, sensibilizate
pentru anumite zone bine delimitate ale spectrului vizibil, sau din imediata sa vecinătate sau au fost
utilizate filtre în procesul fotografierii. Înregistrările fotografice pentru una sau mai multe zone înguste,
aparţinând domeniului vizibil, ultravioletului apropiat sau infraroşului apropiat, constituie ceea ce se
numeşte fotografia spectrozonală şi fotografia multispectrală.
Cu ajutorul emulsiilor fotosensibile se fac în prezent înregistrări în zona 0,750-0,950 m a
infraroşului apropiat. Fotografiile se realizează în alb-negru sau color.
Fotografia spectrozonală selecţionează anumite obiecte sau fenomene, precum şi unele
caracteristici ale acestora, fiind un instrument preţios la îndemâna celor care folosesc înregistrările
fotografice de teledetecţie pentru diferite utilităţi.
De obicei se execută fotografii multispectrale, aeriene sau din spaţiul cosmic, folosind grupaje de
mai multe camere fotografice cu filme şi filtre diferite sau camere fotografice multispectrale speciale.
Înregistrările multispectrale se realizează şi cu dispozitivele de baleiere multispectrală, obţinându-se
înregistrări digitale care se convertesc în imagini fotografice. Aşa sunt sateliţii de teledetecţie Landsat 1
şi 2 care fragmentează domeniul 0,5-1,1 m al spectrului în patru zone 0,5-0,6 m, 0,6-0,7 m pentru
vizibil (verde-galben şi roşu) şi 0,7-0,8 m şi 0,8-1,1 m pentru infraroşu apropiat.
Apollo 9 a realizat cu patru camere multispectrale înregistrări în benzile 0,510-0,890 m (color
I.R.), 0,470-0,610 m (alb-negru), 0,680-0,890 (alb-negru IR) şi 0,590-0,715 m (alb-negru).
Imaginile multispectrale stau la baza realizării fotografiilor color compus.
Fotografia fals color şi color compus
Fotografia fals color se realizează din fotografia alb-negru convenţională, colorată în mod
artificial prin procese chimice de laborator în intenţia de a evidenţia anumite elemente de conţinut. Tot
în această categorie intră şi fotografia color infraroşu. Cele trei straturi ale filmului color infraroşu sunt
sensibilizate pentru radiaţiile infraroşu, roşu şi verde. Radiaţiile albastre sunt eliminate cu un filtru
galben, astfel că, vălul atmosferic şi chiar ceaţa nu mai reprezintă un impediment pentru înregistrările
pe acest film. Din această cauză culorile din natură apar altfel redate, verdele apare albastru, roşul apare
prin verde, iar infraroşul apropiat apare prin roşu. Spre exemplu, vegetaţia verde, sănătoasă reflectă
mult mai puternic în infraroşu decât în porţiunea verde a spectrului, astfel că, ea va apărea pe fotografie
în roşu intens. Atunci când frunzele sunt atacate de dăunători, ele apar pe fotografie în roşu deschis
spre alb.
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Fotografia color compus este rezultată din combinarea fotografiilor multispectrale. Se folosesc de
obicei combinaţiile de câte trei imagini spectrale ale înregistrărilor Landsat MSS, pentru benzile 0,5-0,6
µm, 0,6-0,7 µm şi 0,8-1,1 µm sau 0,7-0,8 µm.
Aceste fotografii fac posibilă o mai bună cunoaştere a fenomenelor din natură, mărirea
conţinutului informaţional al imaginilor şi interpretarea mai completă.

3.3.2.2. Imaginile digitale
Radiaţia electromagnetică recepţionată de la o suprafaţă prin intermediul unui sistem optic sau
electronic, produce o imagine bidimensională. Această imagine poate fi convertită direct într-un semnal
electric analogic de către un senzor sau poate fi înregistrată fotografic şi convertită ulterior.
Imaginile recepţionate de captatorii satelitari pot ajunge la sol fie prin aducerea filmelor şi
benzilor magnetice de către echipajul aflat la bord sau prin aducerea directă a satelitului sau doar a
capsulei cu aceste materiale (metodă utilizată mai ales de ruşi), fie prin transformarea imaginii în
semnal electric şi apoi în semnal radio şi emis către staţiile terestre. Imaginile luate de captatorii
analogici sunt baleiate, scanate la nivelul platformei satelitare, transformate în semnale electrice şi apoi
în semnal radio. Imaginile recepţionate de captatorii digitali sunt preluate ca semnale electrice,
numerizate direct şi transformate în semnale radio. Transmiterea la sol prin sistem radio este utilizată
de sateliţii LANDSAT, NOAA, SPOT şi METEOSAT.
La sol, informaţiile sunt primite de către staţii de recepţie care înregistrează şi prelucrează în mod
continuu datele. Transmisia şi recepţia datelor se face în sistem analogic sau digital. Semnalele
electrice, reprezentate printr-un curent electric cu tensiune variabilă, sunt numite semnale analogice.
Având o structură continuă, ele nu se pretează la prelucrarea pe ordinator, astfel că, semnalele electrice
trebuie convertite în semnale numerice. Pentru acest lucru, curentul electric este secţionat în segmente
egale, cât mai subţiri. Fiecare segment primeşte un număr, ce reprezintă valoarea tensiunii medii a
segmentului respectiv. Segmentarea şi numerizarea se face cu o anumită cadenţă, ce corespunde unei
anumite lungimi de baleiaj, adică a unei mici parcele a suprafeţei terestre. Această suprafaţă este în
funcţie de mărimea rezoluţiei spaţiale. Ea reprezintă un punct al imaginii cu o anumită valoare
radiometrică. Acest punct este numit pixel (picture element), element ce reprezintă cea mai mică parte
dintr-o imagine. Valoarea unui pixel se numeşte nivel de gri şi reprezintă măsura strălucirii unei
porţiuni de teren într-un anumit canal spectral. Strălucirea este proporţională cu cantitatea de lumină
sau căldură emisă de porţiunea de teren înregistrată, aceasta fiind dependentă de tipul de ocupare a
terenului respectiv. Considerând pixelul un pătrat, mărimea laturii d a acestuia se numeşte rezoluţie.
Pentru identificarea poziţiei pixelului, se foloseşte un sistem rectangular de axe, notate cu X şi Y. Se
creează în acest fel o grilă de linii şi de coloane, astfel că, fiecare pixel poate fi uşor identificat.
Fiecare senzor (receptor) este caracterizat de o anumită sensibilitate spectrală, ceea ce însemnă că
răspunsul său depinde de lungimea de undă a radiaţiei recepţionate. Răspunsul total al senzorului la
radiaţia electromagnetică primită de la o scenă este dat de sensibilitatea senzorului şi intensitatea
radiaţiei recepţionate, ambele exprimate ca funcţie a lungimii de undă.
Atunci când o imagine este digitizată (sau discretizată), se realizează un proces de eşantionare
prin care se extrage din imagine un set de valori numerice egale. Aceste eşantioane sunt nivele de gri,
măsurate într-o reţea regulată (rectangulară) de puncte (Punctul fiind adimensional, se măsoară de fapt
nivelul de gri mediu pentru o anumită zonă, vecinătate, în jurul punctului). Valorile obţinute sunt în
continuare cuantificate la un set de valori egal distribuite. Astfel, scara de gri a fost împărţită în K+1
intervale egale şi cuprinde un număr de 256 valori posibile (între 0 şi 255).
Testarea şi calibrarea înregistrărilor
În general, fotogrammetria considera ca fiind necesară doar calibrarea senzorilor, a camerelor
fotogrammetrice de prelucrare-înregistrare şi, odată cu aceasta, imaginile metrice obţinute se puteau
utiliza în condiţii perfecte pentru diferite scopuri cartografice sau pentru necesităţi tematice de
fotointerpretare. Teledetecţia abordând, în principal, aspectul conţinutului calitativ al înregistrărilor şi
apoi aspectul lor metric, cartografic, introduce o nouă noţiune, cea de calibrare a înregistrărilor sub
formă analogică sau digitală, dar aceasta nu exclude calibrarea senzorilor.
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Calibrarea înregistrărilor se execută în funcţie de:
- felul înregistrării – analogică sau digitală;
- poziţia platformei de înregistrare – aeriană sau spaţială (circumterestră sau spaţială îndepărtată);
- zona din spectrul electromagnetic în care lucrează senzorul (US, IR, vizibil, UV);
- tipul de senzor – fotografic, de baleiere, radar;
- destinaţia înregistrărilor.
Înregistrările satelitare pot fi analogice sau digitale. Pentru răspunsul spectral şi termic se execută
o calibrare fotometrică, iar pentru localizarea datelor înregistrate în raport cu obiectul ce urmează a se
studia se execută o calibrare geometrică. Aceste calibrări se realizează cu aparatură şi programe
speciale.
Calibrarea înregistrărilor se bazează pe zone test şi pe mire etalon. Asupra acestor zone test şi
mire, în afară de înregistrările din satelit, se execută înregistrări aeriene şi înregistrări de teren (de la
câţiva metri sau zeci de metri înălţime), cu aparatură ce lucrează în aceleaşi benzi spectrale ca şi cea
montată pe sateliţi. Corelarea informaţiilor obţinute din satelit cu cele realizate în cadrul celorlalte două
trepte, reprezintă testarea-etalonarea înregistrărilor de teledetecţie.
Cu toate că radiaţia solară este constantă, radiaţia reflectată de suprafaţa Pământului este
condiţionată de mai mulţi factori: condiţiile atmosferice, structura suprafeţei terestre, unghiul făcut de
razele solare cu suprafaţa terestră, obiectele înconjurătoare sau unghiul dintre suprafaţa Pământului şi
punctul de înregistrare.
Pentru calibrarea înregistrărilor spaţiale în zonele test se execută măsurători complexe cu privire
la conţinutul de informaţii şi măsurători spectroradiometrice. Măsurarea răspunsului spectral al
obiectului şi a fiecărui detaliu a acestuia permite precizarea modului în care diferenţe de caracteristici
spectroradiometrice din zona test s-au transmis sub formă de diferenţe de culoare în înregistrarea din
satelit pe porţiunea înregistrată a zonei test. Aceste transferuri limitate de informaţii reprezintă
calibrarea înregistrărilor, urmând a extrapola concluziile la întreaga înregistrare sau la mai multe
înregistrări din satelit.
Zonele test sunt specifice fiecărui domeniu de aplicare a teledetecţiei (agricultură, hidrologie,
geologie, urbanism, silvicultură, cartografie etc.) şi se stabilesc pe suprafeţe de teren limitate. Se aleg
cele mai reprezentative zone, cu posibilităţi uşoare de acces şi obţinerea datelor de teren, precum şi de
ţinerea acestora la zi şi predare rapidă la centrul de prelucrare a înregistrărilor de teledetecţie. Deseori,
se aleg mai multe zone test pentru aceeaşi utilizare a teledetecţiei, în special când datele trebuie
extrapolate la suprafeţe întinse.
Determinările în zona test sunt geometrice şi calitative.
Cele geometrice privesc ridicarea riguroasă, exactă a zonei cu toate limitele, parcelările şi
delimitările specifice, cu suprafeţe şi volume, practic un plan topografic amănunţit, realizat la una sau
mai multe scări.
Determinările calitative din cadrul zonelor test se referă la:
• măsurători spectrofotometrice asupra fiecărui element din cuprinsul zonei;
• măsurători radiometrice;
• determinări de temperatură la suprafaţa şi în interiorul solului, a vegetaţiei sau a altor obiecte,
variaţia temperaturilor în cursul unui sezon sau în limitele noapte-zi;
• determinări de transpiraţie, evapotranspiraţie, aciditate, salinitate, umiditate etc;
• alte determinări specifice domeniului de aplicare sau care sunt necesare calibrărilor.
Prelucrarea imaginilor utilizate în teledetecţie
Prelucrarea datelor înregistrate presupune aplicarea de corecţii geometrice şi radiometrice pentru
eliminarea distorsiunilor apărute în timpul înregistrării satelitare sau a celor de retransmisie la staţiile de
recepţie de la sol.
Tipuri de prelucrări
• După scopul urmărit:
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- Prelucrări pentru creşterea calităţii imaginilor din punct de vedere al examinării acestora de
către un observator uman. În acest scop se procedează la unele lucrări de îmbunătăţirea imaginilor,
urmărindu-se modificarea nivelului de gri al pixelilor în scopul obţinerii unei imagini digitale cât mai
adecvate prelucrării ulterioare.
Îmbunătăţirea imaginilor se poate realiza prin:
- modificarea contrastului, o redistribuţie a nivelului de gri
- reducerea gradului de degradare a imaginii
- vizualizarea unor date bidimensionale sub forma unor imagini compozite.
- Prelucrări pentru separarea din context a unei anumite informaţii
• După tipul de operaţie utilizată:
- operaţii punctuale
- operaţii locale
- operaţii geometrice
• După modul de realizare
- operaţii liniare
- operaţii invariante la deplasare
Clasificarea imaginilor multispectrale
Clasificarea imaginilor multispectrale este procesul de sortare şi atribuire a pixelilor unei imagini
unui număr finit de clase individuale. Un pixel este atribuit unei anumite clase dacă satisface criteriile
corespunzătoare clasei respective.
Procesul de clasificare
Recunoaşterea obiectelor sau fenomenelor este procesul de identificare a acestora, ce se găsesc
reprezentate dintr-un set de date. Acestea pot fi extrase şi apoi utilizate printr-un proces de clasificare.
Îmbunătăţirea imaginii, atât în domeniul spectral cât şi în cel geometric, conduce la creşterea eficienţei
algoritmilor de clasificare a imaginilor multispectrale.
Există două tipuri de clasificare:
- Clasificare supervizată
- Clasificare nesupervizată
În clasificarea supervizată utilizatorul selectează pixelii sau grupe de pixeli care au un
corespondent în fenomene sau obiecte cunoscute. Obiectele cunoscute se pot identifica prin studii de
teren, prin utilizarea fotogramelor aeriene sau prin alte metode. Utilizatorul instruieşte algoritmul de
clasificare în vederea identificării pixelilor cu caracteristici similare. Rezultatul clasificării este în
funcţie de acurateţea procesului de selectare a pixelilor atribuiţi unor categorii sau grupe de fenomene
cunoscute.
Clasificarea nesurpervizată se pretează automatizării într-o mai mare măsură decât cea
supervizată. Prin alegerea unui set de parametri de către utilizator, algoritmul de clasificare
nesupervizată asigură gruparea pixelilor (clustering). Grupele de pixeli pot fi continue sau nu.
Asigurarea – atribuirea – unei grupe către o clasă de fenomene sau obiecte, urmând a fi făcută de către
utilizator.
Această metodă se utilizează în special în cazul în care informaţiile despre obiectele şi
fenomenele studiate sunt reduse sau chiar inexistente.
Semnăturile spectrale sunt caracteristici ale unor obiecte şi fenomene determinate în domeniul
de frecvenţă al senzorului utilizat.
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4. ÎNREGISTRAREA SUPRAFEŢEI TERESTRE DIN SPAŢIUL
EXTRAATMOSFERIC
4.1. Programe de teledetecţie a Pământului
Programul american LANDSAT
Sateliţii LANDSAT (iniţial ERTS, adică Earth Resources Technology Satellite) au fost lansaţi de
NASA (National Aeronautic and Space Administration, SUA) începând cu anul 1972, fiind concepuţi
pentru observarea resurselor terestre.
Primul satelit, LANDSAT 1, era echipat cu trei camere de televiziune care furnizau imagini color
în domeniul vizibil al spectrului electromagnetic şi un scaner multispectral care înregistra imagini prin
baleiere în patru game de lungimi de undă
canal 4 – 0,5-0,6 µm vizibil
canal 5 – 0,6-0,7 µm vizibil
canal 6 – 0,7-0,8 µm infraroşu apropiat
canal 7 - 0,8-1,1 µm infraroşu apropiat
Satelitul se deplasa la 920 km altitudine, revenind deasupra aceluiaşi loc la un interval de 18 zile.
El avea o orbită circulară, heliocentrică, ceea ce înseamnă că satelitul trece la un punct dat, mereu la
aceeaşi oră locală (9h 2 min. – la ecuator). Deplasarea lui se face de la nord la sud pe faţa luminată a
Pământului, singura porţiune de orbită utilizabilă.
Au urmat încă doi sateliţi de acelaşi tip, LANDSAT 2 şi 3, ultimul funcţionând foarte puţin timp.
LANDSAT 2 a fost astfel poziţionat în timp, încât împreună cu primul, să realizeze înregistrarea
aceleiaşi suprafeţe de teren la un interval de 9 zile.
Ca urmare a cercetărilor efectuate pentru utilizarea acestor date în observarea diverselor aspecte
ale suprafeţei terestre şi a răspunsurilor spectrale a numeroase obiecte şi fenomene, s-a căutat, pentru o
mai bună decelare a acestora pe imaginile satelitare, crearea unor senzori de baleiere care să
funcţioneze pe o lungime de undă cât mai apropiată de valorile răspunsurilor (signaturilor) spectrale ale
obiectelor de la suprafaţa terestră. Astfel, pe sateliţii LANDSAT 4 şi 5 au fost instalate scanere
multispectrale specializate care au mai multe game de lungimi de undă. Ele sunt cunoscute sub
denumirea de Thematic Mapper.
Sateliţii LANDSAT 4 şi 5 zboară la altitudinea de 705 km, având un ciclu orbital de 16zile. Ei
au o rezoluţie la sol de 80 m , în cazul canalelor MSS 4, 5, 6 şi 7 şi 28,5 m în cazul canalelor TM 1, 2,
3, 4, 5, 7, excepţie făcând canalul 6 – infraroşu termic, care are o rezoluţie la sol de 120 m. Scena
acestor înregistrări este de 185/185 km.
Satelitul LANDSAT 7 ETM, lansat în luna aprilie 1999, furnizează date similare cu LANDSAT
4 şi 5 TM, dar prezintă în plus un senzor pancromatic cu rezoluţie de 15 m, ce este sensibil şi la o mică
zonă din infraroşu. Acest senzor ajută la o mai bună discriminare a vegetaţiei.
Senzorii scanerului TM înregistrează energia electromagnetică în spectrul vizibil, infraroşu
apropiat, infraroşu mediu şi infraroşu termic. Având rezoluţii spaţiale, spectrale şi radiometrice mai
ridicate decât scanerul MSS, informaţiile recepţionate cu ajutorul scanerului TM sunt utile mai ales în
determinarea tipurilor şi a condiţiilor de vegetaţie (banda 6 – infraroşu termic), umiditatea şi tipurile de
sol, diferenţierea zăpezii faţă de nori, determinarea tipurilor de roci etc.
După Alexandru Badea (2006), benzile spectrale ale sateliţilor Landsat 4 şi 5 au următoarele
utilizări:
Banda 1 (0,45 - 0,52 μm - albastru) – utilă pentru cartografierea zonelor de coastă, pentru
diferenţierea solului de vegetaţie, observarea turbidităţii apelor, cartografierea suprafeţelor forestiere şi
a lucrărilor inginereşti.
Banda 2 (0,52 - 0,60 μm - verde) – utilă în detectarea lucrărilor inginereşti şi a turbidităţii apelor.
Banda 3 (0,63 - 0,69 μm - roşu) – utilă pentru diferenţierea diferitelor specii de plante şi pentru
determinarea limitelor diferitelor categorii de soluri, a structurilor geologice şi a lucrărilor inginereşti.
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Banda 4 (0,45 - 0,52 μm - infraroşu apropiat) – utilă în determinarea biomasei vegetale,
identificarea culturilor, scoaterea în evidenţă a contrastului sol / cultură şi pământ / apă, deci la
delimitarea suprafeţelor acvatice de cele uscate.
Banda 5 (1,55 -1,74 μm - infraroşu mediu) – ajută la sesizarea cantităţii de apă din plante, fiind
utilă la studierea fenomenului de secetă şi analizarea stadiilor fenologice ale plantelor. De asemenea,
înregistrările din această bandă ajută la separarea norilor de zăpadă şi a zăpezii de gheaţă, ca şi a
suprafeţelor de uscat de cele acvatice.
Banda 6 (10,40 - 12,50 μm - infraroşu termic) – utilă la determinarea fazelor vegetative ale
plantelor, a atacurilor de dăunători şi urmărirea efectelor aplicării insecticidelor. Poate fi folosită la
localizarea poluării termale, a activităţii geotermale a unor părţi din suprafaţa Pământului.
Banda 7 (2,08 – 2,35 μm - infraroşu mediu) – utilă în detectarea tipurilor de roci şi soluri, în
stabilirea umidităţii solului şi a activităţii clorofiliene a plantelor şi în separarea suprafeţelor uscatului
de cele acvatice.
Analizele de teledetecţie utilizează în mod obişnuit combinaţii standard de benzi spectrale pentru
anumite scopuri:
- benzile 3, 2 şi 1 realizează o compoziţie în culori naturale a obiectelor, similar unei fotografii
color.
- benzile 4, 3 şi 2 creează culori false, similar unei fotografii în infraroşu, aici vegetaţia apare în
culoare roşie, apa în albastru închis sau negru etc.
- benzile 5, 4 şi 2 creează la fel culori false, dar obiectele şi fenomenele din natură apar în alte
nuanţe, se realizează contraste ce evidenţiază anumite însuşiri.
Aplicaţiile de teledetecţie folosesc şi alte combinaţii de benzi spectrale pentru evidenţierea unor
aspecte care interesează utilizatorul.
Programul francez SPOT
Sateliţii lansaţi de Centrul Naţional de Studii Spaţiale din Franţa au devenit operaţionali în anul
1986, prin lansarea satelitului SPOT 1, urmaţi în 1990 de SPOT 2, în 1993 de SPOT 3 şi în 1998 de
SPOT 4.
În ceea ce priveşte sateliţii SPOT, aceştia conţin un canal pancromatic şi 3 canale multispectrale.
Imaginile SPOT sunt reprezentări numerice a unei suprafeţe de 64 / 64 km. Ei revin pe aceeaşi
orbită la un interval de 26 de zile. O caracteristică a sateliţilor SPOT este aceea că instrumentele de
captare pot fi înclinate cu până la +/- 27º faţă de verticală, ceea ce corespunde unui culoar la sol larg de
425 km. Această caracteristică oferă posibilitatea înregistrării unei anumite zone repetat, mai multe zile
consecutiv, de pe orbite alăturate, atunci când sunt situaţii când rapiditatea de analiză şi intervenţie are
importanţă crucială, cum este cazul unor dezastre naturale sau generate de om. În acelaşi timp,
înregistrarea de pe orbite alăturate a aceleiaşi suprafeţe de teren permite analiza stereoscopică a celor
două imagini.
Satelitul SPOT 4 are în plus un canal spectral în infraroşu mediu, numit VEGETATION, cu o
rezoluţie la sol scăzută.
Benzile spectrale ale sateliţilor SPOT au următoarele utilizări:
Banda 1 (0,50 - 0,59 μm - verde) (similar canal TM 2 a captatorului LANDSAT - TM) –
înregistrează reflectanţa în verde a vegetaţiei. Acest canal are rezoluţia spaţială de 20/20 m
Banda 2 (0,61 - 0,68 μm - roşu) (similar canal TM 3 a captatorului LANDSAT - TM) – utilă
pentru deosebirea speciilor de plante, a solurilor şi rocilor. Acest canal are rezoluţia spaţială de 20/20 m
Banda 3 (0,79 - 0,89 μm - infraroşu apropiat) (similar canalului TM 4 a captatorului LANDSAT
– TM) – oferă informaţii despre cantitatea de biomasă vegetală, ajută la identificarea culturilor şi ariilor
cu diverse folosinţe, marchează contrastul dintre sol şi plante sau dintre pământ şi apă. Acest canal are
rezoluţia spaţială de 20x20 m
Banda 4 (a sateliţilor SPOT 1, 2 şi 3 de 0,51 - 0,73 μm şi a satelitului SPOT 4 de 0,59 – 0,75
μm - pancromatic) – sensibil la culorile vizibile, realizează o imagine similară unei fotografii alb-negru.
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Banda 5 a satelitului SPOT 4 (1,58 – 1,73 μm - infraroşu mediu) înregistrează caracteristici
simple ale covorului vegetal şi este utilizată pentru unele experimentări la nivel regional şi local.
Sateliţii meteorologici
Începând cu data de 1 aprilie 1960, când a fost lansat primul satelit meteorologic TIROS 1,
numeroşi sateliţi au înregistrat atmosfera terestră şi au sesizat fenomene care se produc în cadrul ei,
furnizând informaţii deosebit de utile meteorologiei şi prognozelor meteorologice.
În afara informaţiilor meteorologice, senzorii instalaţi pe aceste platforme satelitare au înregistrat
şi imagini ale scoarţei terestre în diferite benzi spectrale. Deşi rezoluţia la teren este mică, imaginile
spaţiale obţinute sistematic şi pe mari suprafeţe sunt folosite pentru urmărirea mediului înconjurător.
Programele TIROS, Nimbus, ESSA şi Meteor
În cadrul programului TIROS (Television and InfraRed Observation Satellite) au fost lansaţi între
1960 şi 1965 un număr de 10 sateliţi, înzestraţi cu câte 2 camere de televiziune, ce au înregistrat zonele
terestre luminate de Soare.
Programul Nimbus a avut pe orbită un număr de 6 sateliţi, ce evoluau la cca. 1100 km altitudine
pe orbite polare. Ei au avut ca scop cercetarea şi dezvoltarea sistemelor de senzori şi a celor de
prelucrare a datelor. Ei au fost dotaţi cu camere de televiziune şi radiometre de baleiere pentru
temperatură şi umiditate. Se menţionează realizarea de către Nimbus 5 de imagini termice ale
suprafeţei terestre şi a oceanelor cu un radiometru de baleiere cu microunde, precum şi de imagini cu
natura compoziţiei suprafeţelor terestre cu un radiometru de baleiere în infraroşu cu trei canale
spectrale (0,8-1,1 μm, 8,3-9,3 μm şi 10,2-11,2 μm).
Programul ESSA (Evironmental Science Services Administration) a avut un număr de 9 sateliţi,
lansaţi între anii 1966 – 1969. Aceştia au fost dotaţi cu senzori de preluarea imaginilor, testaţi în
programele TIROS şi Nimbus 1 şi 2.
Programul Meteor cuprinde sateliţii meteorologici ruseşti în număr de 30, plasaţi pe orbită între
1969 şi 1977. Primii 15 sateliţi evoluau la cca. 600 – 700 km altitudine, iar următorii la cca. 900 km
altitudine.
Sateliţii erau dotaţi cu camere de televiziune, ce lucrau în banda spectrală de 0,50-0,64 μm. Au
fost obţinute imagini ale sistemelor noroase şi ale stratului de zăpadă. Cu ajutorul camerelor de
televiziune şi a celor ce lucrează în infraroşu s-au identificat unele din marile rupturi din interiorul
Pământului, care sunt acoperite de formaţiuni mai tinere.
Programul meteorologic cuprinde şi sateliţii geostaţionari din seria METEOSAT, lansaţi de
Agenţia Spaţială Europeană şi sateliţii din seria GOES lansaţi de NASA. Aceşti sateliţi sunt plasaţi la
altitudinea de 36000 km deasupra unui punct al ecuatorului. Ei nu pot observa decât una din feţele
Pământului, dar au avantajul că la fiecare jumătate de oră furnizează o imagine.
Programul american NOAA
Sateliţii meteorologici NOAA-AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) au fost
lansaţi de NASA (National Aeronautic and Space Administration, SUA) începând cu anul 1960, fiind
concepuţi pentru producerea de imagini ale Pământului şi observarea atmosferei. Ei evoluează pe o
orbită la 833 km altitudine, acoperă un câmp larg de 2700 km cu o rezoluţie geometrică mică (1,1 km),
dar cu o rezoluţie radiometrică foarte ridicată. Ei sunt specializaţi în observaţii meteorologice, repectiv
în determinarea temperaturii solului, mării şi suprafeţelor acoperite cu nori, ziua şi noaptea, prin
măsurarea radiaţiei vizibile reflectate şi a radiaţiei infraroşii.
Senzorii AVHRR au 5 canale spectrale:
Banda 1 (0,58-0,68 µm – vizibil) - utilă pentru discriminarea speciilor vegetale.
Banda 2 (0,725-1,10 µm – infraroşu apropiat) – poate reda cantitatea de biomasă, identifica
culturile, accentuează limita dintre soluri/culturi/apă.
Banda 3 (3,55-3,93 µm – infraroşu termic) folosită pentru discriminarea ariilor acoperite cu
zăpadă sau gheaţă şi la identificarea incendiilor.
Banda 4 (10,30-11,30 µm la NOAA 7, 9, 11 şi 10,50-11,50 µm la NOAA 6, 8, 10) – utilă pentru
studiul stresului vegetaţiei naturale şi al culturilor, identificarea resurselor geotermale.
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Banda 5 (11,50-12,50 la NOAA 7, 9, 11) – utilă pentru studiul stresului vegetaţiei naturale şi al
culturilor, identificarea resurselor geotermale.
Sateliţii NOAA au un ciclu orbital de 12 ore, revenind deasupra unui teritoriu de două ori pe zi.
Programul european ERS
Agenţia Spaţială Europeană a lansat în anul 1991 satelitul radar ERS-1, iar în 1995 ERS-2, ce
evoluează în tandem cu primul. Ei evoluează pe o orbită heliosincronă la o altitudine medie de 785 km.
Aceşti sateliţi furnizează în principal date privind studiul vânturilor, curenţilor oceanici şi
calotelor glaciare. Imaginile radar permit evidenţierea foarte clară a structurilor geomorfologice şi a
umidităţii solului, prin analiza vizuală şi a informaţiei fals color.
Diversa aparatură instalată pe aceşti sateliţi (AMI Image Mode-SAR, AMI Wind Mode, AMI
Wawe Mode, Radar Altimeter-RA, ATSR-M, PRARE, Retro-reflectorul Laser) permite realizarea
diverselor aplicaţii oceanografice sau terestre. Astfel se poate obţine cu mare precizie modelul digital al
terenului, chiar dacă zona este acoperită cu nori. Aceste caracteristici permit monitorizarea
fenomenelor naturale din categoria cutremurelor şi a erupţiilor vulcanice, fenomene însoţite de
deplasări crustale sau de modificare a suprafeţei topografice.
Înregistrările decadale ale temperaturii apelor marine, ale deplasării curenţilor oceanici şi a altor
aspecte sunt utilizate în domeniul climatologiei sau în domeniul pescuitului. Înregistrările asupra
cuverturii vegetale a planetei şi etalonarea densităţii şi calităţii acesteia, permite observarea şi
monitorizarea covorului vegetal sezonier, anual şi multianual.

4.2. Domeniile de utilizare a teledetecţiei
4.2.1. Domeniul geodezie
Geodezia se ocupă cu determinarea formei, dimensiunilor şi a câmpului gravitaţional al Terrei,
caracteristici care evoluează în timp, planeta noastră nefiind un corp indeformabil.
Iniţial, geodezia studia forma şi dimensiunile Pământului cu ajutorul mijloacelor aflate la
suprafaţa terestră. S-a creat o reţea de triangulaţie care a acoperit aproape întreaga suprafaţă a
Pământului, acestea fiind puncte matematice de sprijin pentru lucrările cartografice.
Odată cu dezvoltarea tehnologiilor spaţiale, geodezia a început să utilizeze sateliţii artificiali
pentru a studia forma Pământului, structura sa internă, mişcarea sa de rotaţie şi câmpul gravitaţional.
Sateliţii geodezici sunt utilizaţi în două moduri:
• ca repere înalte, vizibile din regiuni foarte îndepărtate, de sute sau mii de km; faţă de geodezia
terestră, unde curbura Pământului împiedică formarea de triunghiuri cu latura mai mare de 50 km;
• ca sfere evoluând în câmpul de gravitaţie al Pământului, mişcarea lor fiind supusă la diverse
perturbaţii, se obţin astfel date asupra formei şi structurii interne a Pământului, a variaţiei forţelor
gravitaţionale şi altele.
În domeniul acesta al geodeziei spaţiale au fost utilizate mai multe tehnici:
• Fotografierea bolţii cereşti înstelate pentru localizarea mai corectă a staţiilor de la sol;
• Telemetria laser. Măsurarea distanţelor de la satelit la sol a devenit treptat tot mai performantă,
dacă în 1967 precizia era la cca. 2 m, acum aceasta a ajuns la câţiva centimetri;
• Măsurători Doppler-Fizeau pentru localizarea de repere fixe sau mobile.
Prin dezvoltarea geodeziei spaţiale s-a putut crea un sistem geodezic global prin racordarea
reţelelor geodezice de triangulaţie continentală şi pe deasupra mărilor şi oceanelor.
În reţeaua sateliţilor geodezici se deosebesc două categorii: sateliţi geodezici activi şi sateliţi
geodezici pasivi (care nu au destinaţie geodezică expresă, respectiv sateliţii de telecomunicaţii,
meteorologici, oceanografici etc.).
Dintre sateliţii geodezici activi lansaţi până în prezent menţionăm: ANNA 1 B (1962), GEOS 1,
2, 3 (1965, 1968, 1975), STARLETTE (1975), LAGEOS (1976) şi sistemul GPS-NAVSTAR (1989).
Aceşti sateliţi sunt echipaţi cu camere fotografice, radare, lasere, retroreflectoare laser pentru
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determinarea coordonatelor satelitului şi a distanţei staţie-satelit, emiţătoare de semnale radio şi
altimetre radar.
Reţeaua sateliţilor de navigaţie americani GPS-NAVSTAR face posibilă determinarea cu mare
precizie a poziţiei oricărui punct de la sol. Această reţea, creată pentru necesităţi militare, este
accesibilă şi utilizatorilor civili. Dacă pentru armată localizarea se face la o zecime de metru, pentru
civili s-a făcut o degradare voluntară a performanţelor, astfel că precizia de localizare este între 50 şi
100 m.
Sistemul GPS-NAVSTAR este operaţional pe deplin din anul 1992. El cuprinde un număr de 24
sateliţi de tip NAVSTAR, ce evoluează la 20 000 km altitudine, pe orbite circulare cu perioada de
revoluţie de 12 ore.
Cu ajutorul geodeziei spaţiale s-a reuşit conexarea datelor geodezice locale şi continentale şi
racordarea reţelelor continentale de triangulaţie peste mări şi oceane. Cu ajutorul reţelei GPSNAVSTAR s-a putut determina cu mare precizie poziţia oricărui punct de pe glob.
Cu ajutorul sateliţilor geodezici s-a studiat câmpul gravitaţional al Pământului, acesta prezentând
variaţii locale şi regionale. Aceasta a făcut posibilă calcularea cu mare precizie a suprafeţei de referinţă
care se numeşte geoid. Geoidul se comportă ca o suprafaţă echipotenţială a gravitaţiei, el coincide cu
nivelul mediu al oceanelor aflate în repaus, iar în zonele continentale cu prelungirea sa definită
matematic. Ecartul faţă de elipsoidul de revoluţie este destul de mic, de maximum 100 m. Geoidul
constituie echipotenţialul de referinţă (altitudinea zero) pentru măsurarea altitudinilor în geodezie.
Observaţia Pământului de sateliţii geodezici a făcut posibilă determinarea asimetriilor geoidului,
prezenţa unor spaţii convexe sau a altora concave. În nordul Australiei geoidul se ridică până la 81 m,
în sudul Indiei este o depresiune, ce coboară până la 113 m.
Observaţii mult mai precise s-au făcut şi asupra deplasării polilor, obţinându-se date asupra
factorilor care influenţează aceste deplasări (circulaţia atmosferică, curenţi marini sau mişcările
seismice). S-a calculat că Polul Nord se deplasează în interiorul unui pătrat cu latura de cca. 30 m.
Determinarea deplasării polilor a ajutat la descoperirea variaţiilor seismice ascunse, ce se pot
prelungi pe durata mai multor zile sau săptămâni şi care sunt greu de înregistrat de staţiile terestre.
Prezenţa lor se consideră că reprezintă un semn precursor al unor cutremure violente.
Cu ajutorul sateliţilor geodezici s-au determinat fluctuaţiile vitezei de rotaţie a Pământului.
Întrucât există variaţii seculare, sezoniere sau neregulate s-a putut determina cu foarte mare precizie
ora. Fluctuaţiile care se înregistrează reflectă acţiunea unor fenomene geofizice foarte variate (maree,
mişcările maselor atmosferice, activitatea Soarelui, mişcările din interiorul planetei etc.).
În domeniul militar şi civil, sateliţii geodezici permit reperarea cu mare precizie a navelor,
aeronavelor, vehiculelor terestre sau a persoanelor.

4.2.2. Domeniul cartografie
Realizarea hărţilor topografice
Primele imagini ale Pământului, văzute din spaţiul extraatmosferic, datează din anul 1959.
Dezvoltarea puternică a înregistrărilor asupra tuturor geosferelor Terrei, prin luarea a zeci de imagini
pe zi, constituie preţioase surse de informaţii de nivel planetar, regional sau local.
Teledetecţia spaţială contribuie în ultima vreme la ridicarea eficienţei lucrărilor cartografice,
necesare întocmirii şi actualizării hărţilor topografice şi tematice. Mai ales sateliţii dotaţi cu sisteme
radar transmit o informaţie bogată, adesea sub formă numerică, ceea ce permite realizarea de
numeroase aplicaţii cartografice.
Imaginile, aşa cum sosesc ele de la sateliţi, nu pot fi transpuse direct pe hărţi, pentru că prezintă
anumite distorsiuni datorate sistemului în care se face înregistrarea, datorită sistemelor de proiecţie
diferite ale hărţilor, faţă de cele ale imaginilor înregistrate etc.
Pentru transpunerea unei imagini spaţiale pe o hartă se realizează o serie de corecţii geometrice şi
apoi are loc plasarea imaginii într-un sistem de referinţă geografic.
În această operaţie, pe imagini, ca şi pe hărţi sunt identificate cât mai multe puncte de reper, iar
prin procedee matematice, reperele de pe imagine sunt deplasate, încât să se suprapună perfect peste
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cele de pe hartă. Corecţiile pentru fiecare punct al imaginii se determină prin mijloace automate de
calcul. Pentru reducerea erorilor se iau în calul măsurătorile gravimetrice asupra punctului respectiv, ca
şi forma suprafeţei geoidului din zona respectivă. Pentru obţinerea unor coordonate precise în latitudine
şi longitudine, uneori se foloseşte şi sistemul GPS, obţinându-se direct imagini în proiecţie
cartografică.
Imaginile satelitare servesc, în primul rând la ridicarea hărţilor topografice. Imaginile realizate de
primii sateliţi LANDSAT, cu o rezoluţie la sol de 70 m, au fost folosite la realizarea de hărţi
topografice la scara 1:200 000 şi mai mici, pentru regiuni unde nu existau astfel de hărţi, dar şi pentru
actualizarea hărţilor existente. Odată cu perfecţionarea senzorilor instalaţi pe sateliţi şi mărirea puterii
de rezoluţie la teren până la 20 m şi 10 m (sateliţii SPOT), s-au putut ridica hărţi topografice la scara
1:50 000. În viitor, prin creşterea puterii de rezoluţie se va putea ajunge la realizarea de harţi la scări
mai mari.
Imaginile satelitare obţinute prin baleiere multispectrală contribuie la identificarea mai multor
categorii de elemente ale suprafeţei topografice, cum sunt pădurile, culturile agricole, reţeaua
hidrografică, localităţile etc. Prin urmărirea acestor elemente în timp, se pot actualiza hărţile
topografice existente.
Realizarea hărţilor tematice
Aplicaţiile teledetecţiei spaţiale în cartografie privesc, în al doilea rând, realizarea hărţilor
tematice.
Ultimii sateliţi, dotaţi cu senzori specializaţi pentru înregistrarea anumitor tipuri de suprafeţe, au
dus la obţinerea mai uşoară a hărţilor tematice. Acestea sunt cele mai solicitate, fiind utilizate în diverse
scopuri, de la cele de cercetare până la cele de interes economic.
De mare interes sunt hărţile de impact, hărţile de risc, hărţile de potenţial sau cele de intervenţie
prioritară. Realizarea unor astfel de materiale rezidă din faptul că satelitul înregistrează starea
suprafeţei terestre la un moment dat. Însă, prin faptul că luarea de vederi a aceluiaşi loc se realizează
periodic, se poate identifica evoluţia diferitelor procese şi se pot stabili zonele în care s-au produs
schimbări sau se vor putea produce. Metoda satelitară de detecţie a schimbării face posibilă reducerea
considerabilă a anchetelor de teren din zonele cu mutaţii, diminuând foarte mult costul ridicărilor de
teren. În cazul că fenomenele au mare extensiune, cartografia schimbărilor se face direct pe baza
imaginilor satelitare. Aşa este modul cum FAO (Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură)
urmăreşte defrişările din pădurile ecuatoriale.
Hărţile de impact tratează informaţia în termeni de efecte de proximitate. Aşa spre exemplu,
construirea unui canal de irigaţie, poate avea ca efect provocarea unei salinizări în zonele învecinate.
Prin analiza imaginilor satelitare se poate stabili suprafaţa de teren care va fi afectată.

4.2.3. Domeniul geologie
Cercetarea scoarţei terestre cu ajutorul sateliţilor tehnologici vizează câteva probleme de ordin
geologic:
• Petrografia şi structura formaţiunilor ce compun scoarţa terestră;
• Zăcămintele minerale utile;
• Dinamica scoarţei terestre;
• Cartografierea formaţiunilor geologice.
Studiul rocilor şi structurilor geologice se bazează pe analiza caracteristicilor spectrale ale
mineralelor şi rocilor. Utilizarea înregistrărilor satelitare, mai ales cele obţinute de sateliţii specializaţi
(LANDSAT-TM), ne ajută la obţinerea unor informaţii precise şi detaliate asupra naturii şi repartiţiei
diferitelor tipuri de roci, identificarea şi caracterizarea structurilor geologice la scări medii şi mari şi
corelarea lor, prin extrapolare, când sunt îndepărtate unele de altele şi actualizarea hărţilor geologice..
Pentru observaţii petrografice, perioada ce mai indicată este prima jumătate de oră după răsăritul
Soarelui, când rocile răcite în timpul nopţii emit pe lungimi de undă proprii caracteristicilor lor. Prin
acest procedeu se pot detecta sistemele de fracturi, deoarece pe liniile de dislocaţie emiterea de căldură
telurică este intensă.
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Cele mai clare observaţii asupra naturii şi structurii formaţiunilor geologice au fost obţinute
pentru regiunile unde climatul aspru limitează dezvoltarea vegetaţiei, cum sunt regiunile deşertice sau
cele arctice.
În afara acestor observaţii directe, în studiul rocilor şi structurilor geologice se folosesc o serie de
elemente indicatoare, cum sunt formele de relief petrografic şi structural, vegetaţia prin tipurile de
formaţiuni şi compoziţia floristică, reţeaua hidrografică şi solurile.
Prin analiza structurilor geologice s-au putut determina, mai ales în regiunile greu accesibile şi
puţin cercetate, diverse categorii de resurse minerale. Au fost puse în evidenţă structuri geologice ce
conţin hidrocarburi, diamante şi cupru în regiunea Shaba din Africa de Sud, sau sateliţii ruseşti Meteor
au pus în evidenţă importante zăcăminte de petrol şi gaze naturale în Câmpia Siberiei de Vest. La fel,
staţia orbitală Gemini, prin analiza înregistrărilor asupra structurii reţelei hidrografice de pe coasta
estică a Golfului Persic a atras atenţia asupra structurilor prezente în adâncime. Prin forajele executate
ulterior, s-au descoperit imensele rezerve de petrol din această regiune a Iranului.
Depistarea marilor acumulări de petrol şi gaze a fost posibilă şi prin determinarea câmpului
gravitaţional al Pământului de către sateliţii geodezici, care semnalează repartiţia ne omogenă a
maselor în cuprinsul scoarţei terestre.
Rezultate deosebite au adus cercetările spaţiale în studierea dinamicii scoarţei terestre, fiind
înregistrate din spaţiu mişcările seismice, erupţiile vulcanice, deplasările plăcilor crustale sau mareele
terestre.
Studiul acestor mişcări în diverse puncte ale globului cum sunt cercetările din California, cele ale
Marelui Rift African sau coliziunea dintre Placa Indiană şi Placa Euro-asiatică, precum şi măsurătorile
de precizie făcute de sateliţii geodezici, ce surprind ordinul de mărime a diverselor mişcări ale scoarţei,
toate acestea aduc o contribuţie ştiinţifică importantă la cunoaşterea tectonicii globale cât şi a celei
regionale sau locale.

4.2.4. Domeniul geomorfologie
Teledetecţia spaţială este utilizată cu mult succes în delimitarea marilor unităţi de relief, cel
tectono-structural, respectiv al scuturilor continentale, a unităţilor de platformă sau a celor de orogen.
De asemenea, înregistrările satelitare sunt utilizate în analiza unităţilor afectate de morfodinamica
actuală. Se poate evidenţia:
• morfologia catenelor muntoase, diferitele structuri sedimentare, vulcanice, cutate, faliate,
configuraţia culmilor, văilor sau a depresiunilor etc.;
• influenţa pe care o exercită unele culmi muntoase în distribuţia elementelor climatice, a
vegetaţiei solurilor sau a activităţii umane;
• morfologia podişurilor şi piemonturilor, gradul lor de fragmentare, adâncimea fragmentării,
răspândirea proceselor denudaţionale etc.;
• morfologia deşerturilor, unde se poate evidenţia distribuţia tipurilor de relief, a ergurilor,
hamadelor, depresiunilor, oazelor etc.;
• morfologia glaciară a regiunilor nordice, modelate în timpul glaciaţiunilor cuaternare;
• morfologia litorală, analiza tipurilor de ţărmuri şi a proceselor de eroziune şi sedimentare
costieră.

4.2.5. Domeniul meteorologie
Observarea din spaţiul cosmic a atmosferei Pământului s-a făcut odată cu lansarea primilor
sateliţi artificiali. Începând din 1960 au fost lansaţi sateliţii meteorologici, TIROS, NOAA, GOES
(SUA), METEOR (Rusia), METEOSAT (Uniunea Europeană), INSAT (INDIA) şi GMS (Japonia);
sateliţi echipaţi cu o a aparatură specifică înregistrării diferitelor elemente şi fenomene atmosferice.
Cele mai utilizate metode de înregistrare sunt în domeniul radiaţiilor infraroşii, în cele vizibile şi în
domeniul undelor radar.
Aceste înregistrări spaţiale, corelate cu datele obţinute prin sondaje (sonde meteorologice,
baloane stratosferice şi altele) şi cele provenite de la reţeaua terestră de staţii meteorologice permit
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monitorizarea continuă a atmosferei, ameliorarea continuă a prognozei stărilor de vreme, precum şi
sesizarea modificărilor climatice sau a celor privind chimia atmosferei.
Datele de teledetecţie spaţială a atmosferei Pământului sunt utilizate cotidian în diverse activităţi
umane: agricultură, transporturi aeriene, navale, terestre, turistice, construcţii etc.
Cercetarea spaţială a atmosferei terestre a făcut să se obţină numeroase date referitoare la
proprietăţile fizice şi chimice ale atmosferei medii şi înalte. Prin aceste observaţii se pot înţelege
schimbările la nivel global, de care depinde calitatea mediului pe Terra. Sunt cunoscute şi foarte
mediatizate problemele de poluare a atmosferei, mai ales cu CFC (cloroflorcarbon) cu repercusiuni
asupra distrugerii stratului de ozon, de dispariţia acestuia deasupra Antarcticii. Acest fenomen a fost
observat din 1980, iar aria acestei aşa zise găuri în stratul de ozon s-a tot extins, ajungând în 2001 la 26
milioane km2.
Observaţiile privesc de asemenea cunoaşterea cantităţii de vapori de apă, de dioxid de carbon, de
oxigen atomic şi a altor constituenţi, elemente de care depind unele fenomene meteorologice ca şi
evoluţia generală a climei.
Tehnologiile spaţiale fac observaţii de foarte bună calitate şi pe suprafeţele mari privind diferitele
fenomene atmosferice, supravegherea meteorologică, elaborarea de prognoze a vremii. Sunt studiate
sistemele noroase, vânturile, precipitaţiile, zăpada şi gheaţa, temperatura şi umiditatea suprafeţei
uscatului, temperatura suprafeţei marine sau bilanţul radiaţiei Pământului.
Cercetarea spaţială a climei are în vedere observarea unor serii de parametri meteorologici,
climatici, oceanografici, chimici, biosferici şi alţii care prin urmărirea lor continuă ne pot atenţiona
asupra posibilelor schimbări climatice. Pentru aceasta s-au întreprins mai multe activităţi în cadrul
Programului Mondial de cercetare a Climatului (PMRC), cum ar fi Experienţa mondială asupra
ciclurilor energiei şi apei (GEWEX), Studiul proceselor atmosferice şi rolul lor în climat (SPARC),
Experienţa mondială privind circulaţia oceanică (WOCE) sau Studiul variabilităţii şi previzibilităţii
climatului (CLIVAR) şi altele.

4.2.6. Domeniul hidrologie şi oceanografie
Suprafeţele acvatice şi cele cu exces de umiditate sunt foarte bine puse în evidenţă de radiaţiile
electromagnetice provenite din zona infraroşie a spectrului. Diferitele benzi spectrale din acest
domeniu pot evidenţia pe lângă contrastul cu celelalte categorii de medii continentale, unele proprietăţi
şi însuşiri ale apelor (turbiditate, temperatură, substanţe poluante, salinitate etc.)
Prin înregistrările de teledetecţie, corelate şi cu informaţii din alte surse se pot soluţiona o serie de
probleme privitoare la apele continentale:
• distribuţia resurselor de apă pe bazine hidrografice;
• urmărirea alimentării râurilor din precipitaţii şi din topirea zăpezilor;
• supravegherea scurgerilor apelor în albii, a viiturilor şi inundaţiilor;
• valorificarea rezervelor de apă prin proiectarea şi construcţia lacurilor de acumulare;
• depistarea şi evaluarea rezervelor de apă subterană;
• fundamentarea studiilor pentru proiectarea şi realizarea sistemelor de irigaţie pe baza surselor
de aprovizionare şi a nevoilor de consum.
Aşa, spre exemplu, înregistrările satelitare permit determinarea evoluţiei scurgerii pe bazine
hidrografice, şi permit cunoaşterea rezervelor de apă în anumite perioade ale anului, la scară anuală şi
multianuală, date care sunt extrem de importante atunci când ne ocupăm de amenajarea complexă a
bazinelor hidrografice. În multe regiuni, rezervele de apă se găsesc sub formă de zăpadă şi gheaţă.
Pentru a şti la un moment dat care este rezerva de apă se recurge la exploatarea cantitativă şi calitativă
a înregistrărilor. Se poate calcula suprafaţa ocupată cu zăpadă şi gheaţă, şi se poate determina apoi
volumul. Diferiţii senzori, mai ales cei din benzile infraroşii şi radar, ne pot da informaţii privind tipul
de zăpadă şi gheaţă, temperatura, prezenţa apei lichide, densitatea etc.
Înregistrările satelitare au facilitat localizarea unor importante rezerve de ape subterane dulci în
nisipurile Saharei şi în Podişul Iran sau la detectarea de noi surse de ape termale şi minerale.
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Teledetecţia satelitară a adus o importantă contribuţie la cunoaşterea apelor oceanice.
Înregistrările efectuate asupra apelor oceanice pe mari întinderi au scos în evidenţă o serie de elemente
privind curenţii, mareele, valurile sau gheaţa marină.
În afara sateliţilor de tip LANDSAT sau a celor meteorologici sau geodezici, au fost lansaţi
sateliţi specializaţi pentru înregistrări oceanografice, cum sunt sateliţii SEASAT (1978) de SUA şi
TOPEX-POSEIDON (1992) de către SUA şi Franţa, JERS (1992) de Japonia, RADARSAT (1995) de
Canada sau ADEOS (1996) de Japonia. Aceste platforme satelitare sunt echipate cu instrumente ce pot
înregistra spre exemplu temperatura la suprafaţa apei, conţinutul de clorofilă, poluarea mărilor, viteza
vântului pe mare, întinderea şi vârsta gheţii oceanice, conţinutul atmosferei în vapori de apă, topografia
suprafeţei marine şi altele. Corelate cu investigaţiile făcute de navele oceanografice specializate, aceste
date ajută la înţelegerea anumitor fenomene ce se petrec pe glob, cum sunt oscilaţiile de nivel ale
mărilor, deplasarea gheţurilor marine, fenomenul El Niño şi altele.

4.2.7. Domeniul silvicultură şi agricultură
Dezvoltarea tehnicilor de înregistrare a suprafeţei Pământului în diverse benzi spectrale,
specializate pentru anumite componente ale mediului, cum sunt cele ale ultimilor sateliţi LANDSAT
sau SPOT, s-au putut urmări unele aspecte legate de domeniul silvic şi agricol.
Înregistrările satelitare realizate în diferite benzi spectrale ajută la identificarea asociaţiilor
vegetale naturale sau cultivate. Imaginile în infraroşu sunt foarte utile în diferenţierea asociaţiilor
ierboase de cele arbustive sau arborescente, a foioaselor sau a coniferelor. Prin prelucrarea acestor
înregistrări (realizarea de imagini fals-color) se pot identifica diferitele specii de arbori şi starea lor
fenologică. Pe baza lor se poate efectua inventarul vegetaţiei spontane şi al celei cultivate. De
asemenea, se pot detecta atacurile de dăunători, incendiile etc. Înrgistrările multispectrale sau
spectrozonale pot oferi determinări de detaliu. Inregistrările radar sunt întrebuinţate pentru identificarea
limitelor asociaţiilor vegetale, ele ajută la identificarea speciilor de plante, la determinarea vârstei,
densităţii şi mărimii arboretelor.
În domeniul agricol, un ajutor important al inregistrărilor satelitare este în problema prognozei
recoltelor, prin urmărirea modului de dezvoltare a culturilor în anumite stadii fenologice. Apoi,
înregistrarea atacurilor de dăunători a făcut posibilă intervenţia din primele stadii ale fenomenului.
Aşa spre exemplu, începând de la sfârşitul anilor 1990, EADS Astrium (agenţie ce se ocupă cu
prelucrarea datelor satelitare) împreună cu Institutul Agronomic Arvalis a înfiinţat Serviciul de
management al culturilor din Franţa (FARMSTAR), pentru nevoile agricultorilor. Aproximativ 10 000
de fermieri folosesc zilnic datele derivate din imaginile satelitare şi modelele agronomice de conducere
a lucrărilor câmpului şi de optimizare a creşterii culturilor. Din 2005, FARMSTAR foloseşte imagini
de la sateliţii SPOT, FORMOSAT-2 (satelit taivanez) şi IRS (satelit indian). Acest serviciu ajută
fermierii să reducă costurile operaţionale, să controleze calitatea câmpului şi să adopte practici de
cultură în concordanţă cu mediul. Analiza câmpului se realizează în mai multe benzi spectrale vizibile
şi în banda infraroşie. Astfel se poate estima caracteristicile fizice ale vegetaţiei, respectiv tipul culturii,
densitatea, indexul suprafeţei foliare etc. Aplicând aceste analize la diferite stadii ale dezvoltării
culturilor se poate prognoza producţia agricolă, se poate preveni apariţia diverselor riscuri de realizare
a recoltei şi se pot face recomandări în realizarea unui bun management. Acest program este orientat în
mod curent pe culturile de grâu, rapiţă, porumb şi sfeclă de zahăr, dar el se poate extinde, în funcţie de
cerinţe, pentru alte tipuri de culturi.
Un alt domeniu, care priveşte mai ales terenul agricol, este realizarea hărţilor cadastrale la scară
mare. Creşterea preciziei la sol a înregistrărilor satelitare, ce a ajuns până la 2,5 m, folosind diverse
surse de imagini satelitare (SPOT, IKONOS, Quickbird, KOMPSAT-2, FORMOSAT-2, LANDSAT –
4, 5) şi măsurători GPS, a permis realizarea de hărţi cadastrale digitale la scara 1: 10 000 şi în ultimii
ani la scara 1: 5000 şi 1: 2000.
Spre exemplu, în vederea accederii în Uniunea Europeană, Bulgaria, ca şi România, trebuia să
reorganizeze instituţiile agricole şi să adopte procedurile UE de aducerea lor la Politica Agricolă
Comună. Una din cele mai importante măsuri privesc dezvoltarea celor mai potrivite instrumente de
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management, cum este sistemul integrat de control administrativ. Pentru aceasta fiecărui stat membru
UE i s-a cerut să dezvolte Sistemul de identificare a parcelelor de teren. Acest sistem trebuie să descrie
cu destule detalii cartografice şi acurateţe (egal cu scara 1 : 10 000), referinţele terenurilor folosite de
fermieri la pregătirea cererilor lor de subvenţie. Acest Sistem de identificare a parcelelor de teren
trebuie să acopere întreaga ţară şi să reflecte starea actuală a terenurilor agricole şi utilizarea lor
corespunzătoare. Aceste informaţii pot fi extrase din imagini aeriene redresate sau din imagini satelitare
nu mai vechi de 5 ani. Pentru că înregistrarea aeriană a teritoriului cerea foarte mult timp, precum şi
costuri financiare foarte ridicate, s-au acceptat realizarea hărţilor cadastrale după imaginile satelitare,
acestea oferind un set de date uniform pentru întreaga Bulgarie.

4.2.8. Domeniul GIS (Sistemele Informaţionale Geografice)
Sistemele Informaţionale Geografice sunt sisteme care servesc la colectarea, punerea în memorie,
analizarea şi afişarea datelor extrase din diferite surse, cum sunt hărţile, sursele satelitare sau datele
statistice. Realizarea de hărţi tematice derivate (hărţi de risc, hărţi de potenţial, hărţi de intervenţie
prioritară) necesare în timp real, nu este posibil decât cu instrumente informatice performante. Acestea
au dus la dezvoltarea cartografiei asistate de calculator.
Sistemul de informaţie geografică se poate imagina ca o stivă, fiecărui nivel corespunzându-i un
strat de informaţie. Prin introducerea în acest sistem a informaţiilor satelitare, nu numai că se obţin
informaţii noi, dar ele sunt în mod continuu actualizate. Prin aceasta se asigură o mai bună cunoaştere
şi o mai bună gestionare a mediului înconjurător prin luarea deciziilor de utilitate la toate nivelurile.
În domeniul amenajării teritoriului, teledetecţia spaţială, GIS-ul şi cartografia asistată de
calculator au importanţă şi justificare în faptul că, presiunea asupra ocupării spaţiului se face fără
încetare şi că trebuie vizată o împărţire optimală a terenurilor pe categorii de utilizare, pentru a
satisface exigenţele socio-economice şi criteriile ecologice. În prezent, sunt operaţionale tehnicile de
actualizare a hărţilor topografice şi de producere a hărţilor de ocupare a teritoriului. De asemenea, se
realizează şi o serie de produse derivate specializate, cum sunt hărţile privind potenţialul de dezvoltare
regională, care exprimă valoarea fiecărui loc în termeni de urbanizare şi de spaţiu verde. Cercetarea
abordează analiza regională, prin delimitarea aglomeraţiilor urbane, a zonelor de influenţă economică a
oraşelor şi a direcţiilor de creştere a acestora.
Aspectele privind protecţia mediului înconjurător, conservării biodiversităţii, valorificării
turistice şi planificării rurale sunt avute în vedere în toate planurile de dezvoltare a infrastructurii.
Pentru aceasta sunt întocmite studii de impact, ce evaluează efectele induse asupra mediului.
În ţările în curs de dezvoltare, cartografia bazată pe teledetecţie satelitară rezolvă o serie de
probleme legate de accesibilitate, lipsa informaţiilor de teren, urgenţa problemelor economice şi de
mediu. Pentru unele teritorii s-a realizat analiza regională de sisteme agro-pastorale, supravegherea
creşterii urbane, urmărirea defrişărilor de pădure sau extinderea fenomenului de deşertificare.
Una din problemele grele ale ţărilor în curs de dezvoltare constă în a furniza populaţiei resurse
agricole şi energetice suficiente. Analiza teritoriului pe imagini satelitare permite realizarea rapidă a
unui recensământ agricol şi identificarea de zone omogene unde pot fi aplicate anumite strategii de
dezvoltare.

5. OBŢINEREA IMAGINILOR AEROFOTOGRAFICE
Fotografia aeriană, care se realizează cu ajutorul camerelor fotografice instalate pe platforme
aeriene, cum sunt baloanele, avioanele sau elicopterele, constituie încă principala sursă de informaţii şi
date metrice sub formă analogică. Aceste înregistrări se prezintă sub formă de fotografii alb-negru,
color sau spectrozonale. Fotografiile alb-negru se folosesc, în special, pentru întocmirea planurilor
topografice prin metode fotogrammetrice, iar cele color şi spectrozonale, cu un bogat conţinut
informaţional, se utilizează pentru diferite scopuri.
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Calitatea imaginilor fotografice este influenţată direct de o serie de factori, cum sunt: calitatea
camerelor fotografice, calitatea materialelor fotosensibile, condiţiile de mediu din momentul
aerofotografierii şi condiţiile de prelucrare.
Calitatea fotografiei aeriene depinde în mare măsură de condiţiile de mediu, în care o importanţă
mai mare o au: iluminarea, reflectarea luminii de către obiectele de pe suprafaţa terestră, împrăştierea
luminii în atmosferă, grosimea stratului de atmosferă dintre suprafaţa terestră şi platforma aeropurtată,
poziţia Soarelui în momentul aerofotografierii, compoziţia spectrală a luminii, precum şi altele.
Iluminarea se poate defini ca fiind fluxul luminos incident pe unitatea de suprafaţă. Aceasta este
produsă de radiaţia solară directă şi de lumina cerului, care constituie radiaţia solară indirectă. Într-o
regiune, iluminarea se modifică atât în timpul unei zile cât şi în cursul fiecărui anotimp. Aceste
modificări se datorează variaţiei lungimii drumului optic pe care îl parcurg razele solare prin atmosferă,
precum şi condiţiilor atmosferice.
Intensitatea luminoasă în timpul zilei atinge valoarea maximă în jurul orei 12, iar în cursul unui
an aceasta se înregistrează în luna iunie urmată de iulie.
Tabelul nr. 1
Înălţimea Soarelui
Lungimea razelor

Variaţia lungimii drumului optic străbătut de razele solare prin atmosferă
în funcţie de scăderea unghiului zenital
90°
70°
50°
30°
20°
10°
5°
3°
1°
1,00
1,06
1,31
2,00
2,90
5,60
10,45
15,37
26,90

0°
35,40

Lumina zilei apare ca fiind albă,însă compoziţia ei spectrală variază cu înălţimea Soarelui faţă de
orizont. La unghiuri zenitale mari, deci când Soarele se găseşte în poziţie joasă, zona albastră a
spectrului radiaţiilor este difuzată şi absorbită aproape în întregime, datorită grosimii mari a atmosferei
prin care trebuie să treacă lumina. Din cauza acestei difuziuni, Soarele apare roşiatic dimineaţa la
răsărit şi seara la asfinţit. Astfel, pentru o iluminare optimă şi o distribuţie spectrală omogenă a luminii
aerofotografierea trebuie să se realizeze în timpul orelor de prânz.
Obţinerea imaginii obiectelor de pe suprafaţa terestră prin aerofotografiere se bazează pe
înregistrarea fluxului radiaţiilor solare reflectate de obiectele respective.
Reflectanţa luminoasă variază foarte mult în funcţie de natura şi culoarea obiectelor luminate şi
de unghiul de reflexie. Raportul contrastelor înregistrate pe fotografiile aeriene scade puternic cu
înălţimea prin interpunerea atmosferei între obiecte şi camera fotografică aeropurtată. Astfel, de la
raportul de contrast măsurat la suprafaţa terestră, ce poate ajunge la 1000 : 1 în cazul vecinătăţilor
obiectelor cu reflectanţă minimă şi maximă în zilele cu lumină solară puternică, acelaşi contrast,
înregistrat de la 4000 m înălţime, nu depăşeşte raportul de 10 : 1, el continuând să scadă odată cu
creşterea înălţimii.
Influenţa atmosferei asupra iluminării terenului este importantă în realizarea unor aerofotografii
de calitate. Fenomenul de difuziune a luminii solare se petrece în funcţie de cantităţile de impurităţi din
atmosferă. Când sunt puţine impurităţi, predomină radiaţiile albastre, razele solare fiind difuzate în
principal de molecule de gaz. Când atmosfera este bogată în impurităţi, radiaţiile albastre sunt
absorbite, astfel că predomină radiaţiile spre roşu. Difuziunea luminii generează aşa numitul văl
atmosferic, ce se interpune între suprafaţa terestră şi obiectivul camerei fotografice. Vălul atmosferic
influenţează calitatea imaginilor fotografice prin faptul că este cu atât mai intens cu cât densitatea şi
dimensiunea particulelor de aerosoli este mai mare, dar şi prin grosimea acestuia, respectiv înălţimea de
la care se aerofotografiază.
Pentru realizarea unor fotografii de calitate se utilizează diferite tipuri de filtre de lumină prin
care pot trece numai radiaţii cu anumite lungimi de undă, eliminându-se influenţa diverselor tipuri de
radiaţie.
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5.1. Aerofotografierea
Operaţia de înregistrare a radiaţiei terestre se realizează cu aeronave special amenajate, la bordul
cărora se află aparatură fotogrammetrică de mare precizie şi cu grad ridicat de automatizare.
Avioanele fotogrammetrice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii specifice, printre care
gradul de stabilitate în timpul zborului, posibilităţi de montare şi folosire a aparaturii, autonomie de
zbor, un anumit câmp de vizibilitate, o viteză constantă etc. Deviaţiile pe orizontală pe direcţiile de
aerofotografiere nu trebuie să depăşească 3°, iar cele pe verticală 2% din înălţimea de zbor, câmpul de
vizibilitate trebuie să fie bun în faţă, în jos şi lateral, pentru identificarea rapidă a reperelor necesare
orientării şi menţinerii aparatului pe direcţia de zbor. Aparatele să fie instalate în partea centrală a
avionului, iar în sectorul din spate să fie amenajată o cameră obscură pentru încărcarea şi descărcarea
casetelor pentru filme. Autonomia de zbor trebuie să fie de peste 6 ore.
Camerele aerofotogrammetrice cu dispozitivele sale anexă reglează automat timpul de expunere,
realizează o imagine exactă din punct de vedere geometric, reuşind să redea clar obiecte de dimensiuni
mici situate la distanţă mare, în condiţiile deplasării aeronavei şi asigură acoperirea stabilită între
imaginile fotografice succesive.
O cameră aerofotogrammetrică se compune din:
- corpul camerei - o carcasă din metal uşor pe care se prind celelalte componente
- obiectivul – montat în partea de jos a conului obiectivului. El asigură obţinerea corectă a
proiecţiei centrale şi redarea celor mai fine detalii ale obiectului.
Fiecare obiectiv se caracterizează printr-o anumită distanţă focală, distorsie, putere de rezoluţie,
luminozitate şi altele.
- distanţa focală este distanţa de la centrul optic al obiectivului până la planul principal al
imaginii. Camerele aerofotogrammetrice cele mai performante au o distanţă focală scurtă;
- distorsia este aberaţia optică prin care o linie dreaptă din spaţiul obiect apare curbată;
- puterea de rezoluţie reprezintă capacitatea obiectivului de a reda detalii de dimensiuni mici
şi cu contrast slab şi se exprimă prin numărul maxim de perechi de linii albe şi negre care pot fi distinse
pe imagine pe distanţa de 1 mm;
- luminozitatea obiectivului este cantitatea maximă de lumină pe care o poate transmite
obiectivul fotografic;
Prin perfecţionări continue au fost reduse imperfecţiunile datorită cărora este influenţată
exactitatea şi claritatea imaginii (aberaţia cromatică – descompunerea razelor de lumină, aberaţia de
sfericitate – apariţia de mai multe imagini axiale, astigmatismul – punctele obiectului au aspect de două
segmente perpendiculare şi altele).
- conul obiectivului;
- obturatorul cu lamele;
- cadrul camerei - defineşte formatul aerofotogramei;
- corpul casetei - cu bobina de film;
- batiul circular - sprijină corpul camerei;
- aparatul de comandă – pune în funcţie camera aerofotogrammetrică, el reglând acoperirea
aerofotogramelor succesiv;
- luneta de navigaţie – cu ajutorul ei se observă terenul pentru dirijarea navigaţiei;
- exponometrul – stabileşte timpul de expunere în momentul aerofotografiei.
După realizarea aerofotografierii are loc prelucrarea filmelor, folosindu-se materiale
fotosensibile, o aparatură de laborator adecvată şi diverse substanţe chimice pentru developare, fixare,
spălare, tratare, uscare şi copiere.

5.2. Caracteristicile aerofotogramelor
Caracteristici generale
Aerofotograma este o imagine statică, instantanee şi obiectivă a suprafeţei terestre.
Simultaneitatea întregii imagini permite să se poată aprecia corect relaţiile spaţio-temporale dintre
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obiecte şi procese, deoarece în timpul scurt de expunere nu s-au produs schimbări care să facă să apară
raporturi succesive în diferite părţi ale imaginii. Spre deosebire de hărţi, schiţe sau desene la întocmirea
cărora intervine subiectivismul celui care le-a realizat, aerofotograma este o imagine obiectivă a
suprafeţei terestre.
Aerofotograma nu poate reda toate obiectele indiferent de mărimea lor, fiind vorba de o imagine
micşorată. Prin micşorare obiectele mici nu mai pot fi redate individual, imaginile lor devin nişte
puncte, care se pot contopi într-o pată de o anumită culoare sau nuanţă de gri. Toate obiectele de
aceeaşi mărime sunt reprezentate la fel, nefăcându-se nici o deosebire între ele.
Aerofotogramele se prezintă cel mai frecvent sub formă de copii pozitive de contact, realizate pe
hârtie fotografică.
De obicei, ele sunt de formă pătrată, mărimea lor depinzând de cea a clişeului, şi deci de tipul de
cameră. Cele mai frecvente sunt de 23/23 cm şi 18/18 cm, mai rar de 13/13 cm. Mai puţin utilizate sunt
aerofotogramele dreptunghiulare, de 13/18 cm, cele sub formă de bandă continuă sau aerofotogramele
hexagonale, acestea fiind derivate din asamblarea imaginilor obţinute cu ajutorul unor camere cu mai
multe obiective. Pentru anumite scopuri se utilizează şi copii mărite.
Pe aerofotograme sunt marcate unele date informative care sunt utile în cunoaşterea unor
proprietăţi geometrice ale acestora, pentru identificarea lor, a regiunii pe care o prezintă şi-a timpului
când s-au efectuat.
• la colţuri şi pe mijlocul laturilor sunt indicii fotogramelor, sub forma unor crestături, cruciuliţe,
puncte, care permit astfel aflarea punctului central al fotogramei;
• pe unele fotograme apare imaginea unei nivele de bulă de aer, care indică poziţia axei optice a
camerei în momentul aerofotografierii. Cunoaşterea mărimii abaterii axei de la verticală este necesară
pentru a se putea face, prin redresare, corecţiile ce se impun.
• adesea se imprimă şi imaginea unui ceas care indică ora fotografierii, a unui altimetru şi a unui
statoscop care arată abaterea faţă de altitudinea de zbor stabilită;
• distanţa focală a camerei ;
• înălţimea de zbor;
• data calendaristică;
• numărul şi seria fotogramei;
• indicativul sau nomenclatura hărţilor topografice.
Caracteristici fotografice
Aerofotogramele prezintă o serie de caracteristici fotografice care au importanţă pentru
fotointerpretare.
Culoarea este caracteristică pentru aerofotogramele color. Ea depinde de o serie de factori:
• culoarea obiectelor din teren;
• caracteristicile materialului fotografic utilizat:
- materialul convenţional redă aproximativ fidel culorile naturale;
- materialul color infraroşu dă alte culori: verdele este redat prin roşu sau albastru este
redat prin galben
- materialul fotografic color compune toată gama culorilor spectrale prin sinteza a trei
culori fundamentale (albastru, verde şi roşu). Deoarece cele 3 straturi de emulsie nu au sensibilitate
identică, culorile sintetizate sunt uşor denaturate;
• condiţiile de aerofotografiere:
- nu toate obiectele din teren sunt la fel de bine iluminate
- spectrul radiaţiilor reflectate este modificat prin absorbţie sau difuzie de către
constituenţii atmosferici. Radiaţiile cu lungime mică de undă (albastru, violet) sunt mai intens reflectate
difuz, având tendinţa de a se suprapune peste celelalte culori, denaturându-le, pe când cele pe lungime
mare de undă, (portocaliu, roşu) sunt mai puţin absorbite de atmosferă şi au tendinţa de a schimba
culorile către roşu. Din această cauză, se recomandă ca fotogramele color să se execute de la înălţime
mai mică pentru ca stratul de aer dintre suprafaţa terestră şi camera aerospaţială să fie cât mai subţire.
25

- ora la care s-a făcut aerofotografierea.
Calitatea culorilor depinde şi de felul cum s-a făcut aerofotografierea (de expunere), prelucrarea
materialului fotografic, filtrele de compensare, soluţiile de prelucrare etc.
Tonul de gri este caracteristic fotogramelor alb-negru, în care culorile sunt înlocuite cu nuanţe de
gri. Tonul depinde de unele caracteristici ale obiectului, de condiţiile în care a s-a realizat
aerofotografierea, de caracteristicile materialului fotografic şi de modul în care s-a făcut prelucrarea lui.
Tonul depinde de culoarea obiectelor, de gradul de iluminare a lor şi de puterea de reflexie,
albedoul suprafeţei lor. Culorile pentru care emulsia negativului este mai sensibilă sunt redate pe
aerofotograme prin tonuri mai deschise, ca de altfel şi obiectele puternic iluminate sau cu albedo
ridicat. Dacă materialul fotografic negativ este mai sensibil la roşu şi albastru, obiectele roşii şi albastre
vor apărea pe aerofotograme în tonuri mai deschise, iar cele verzi în tonuri închise. Dacă materialul
negativ este sensibil şi la infraroşu, obiectele umede şi vegetaţia vor apărea în tonuri mai închise.
Materialele sensibile numai la o parte a spectrului dau contraste mari, iar cele pancromatice dau
contraste mai slabe.
Fotogramele aeriene cu contrast ridicat scot în evidenţă unele obiecte şi unele trăsături mai
generale ale terenului, pe când cele cu contrast mai slab redau mai bine detaliile obiectelor din teren.
Claritatea imaginilor
Claritatea imaginilor aeriene este exprimată prin contururile nete ale obiectelor şi ale detaliilor
acestora. Ea depinde de calităţile obiectivului camerei aerofotografice, de corectitudinea punerii la
punct a acestuia, de aşezarea corectă a filmului şi a planeităţii acestuia, aceleaşi condiţii intervenind şi
în cazul realizării copiei pozitive.
Mai frecventă este trenarea imaginii, atunci când timpul de expunere este prea lung în raport cu
viteza de zbor. Se apreciază că mărimea trenării nu trebuie să depăşească 0,05 mm pentru a se obţine o
bună claritate a imaginii.
Puterea de rezoluţie reprezintă caracteristica ce arată limita celor mai fine detalii liniare, care pot
fi detectate pe fotogramele aeriene. Ca şi pentru obiectivul camerei ea se exprimă în numărul de linii
albe şi negre care pot fi observate pe distanţa de 1 mm. Pentru aerofotogramele foarte bune puterea de
rezoluţie atinge valori de 20 linii / mm.
Mărimea detaliilor care pot fi identificate pe aerofotograme depinde nu numai de puterea de
rezoluţie ci şi de contrastul dintre imaginea detaliului şi fondul pe care el este plasat. În cazul unui
contrast puternic mărimea detaliului ce poate fi detectat pe o aerofotogramă cu o putere de rezolvare de
20 linii / mm poate ajunge la 0,02 mm, iar pentru un contrast mic doar la 0,05 mm. În acest caz pe o
aerofotogramă la scara 1:10 000 mărimea obiectului reprezentat este de 0,5 m, la sc. 1:25 000 de 1,25
m, iar la scara 1:50 000 de 2,5 m. Dacă aceasta este mărimea minimă, asta nu înseamnă că el poate fi şi
identificat întotdeauna.
Caracteristici geometrice
Fiind executat cu o cameră metrică, fotogramele aeriene au o serie de proprietăţi geometrice.
Fotograma aeriană are o proiecţie centrală, întrucât toate razele de lumină converg în focarul
obiectivului camerei. Toate detaliile de pe suprafaţa terestră sunt proiectate central pe suprafaţa
materialului fotografic.
Axa principală de proiecţie este axa optică a camerei, aceasta intersectând materialul fotografic
într-un punct numit punct central al aerofotogramei. Liniile de perspectivă reprezintă razele de lumină
care vin de la obiectele din teren şi care converg în focarul obiectivului, încât acesta este în acelaşi timp
punctul de perspectivă. Planul de perspectivă este clişeul, iar distanţa perspectivei este distanţa focală a
obiectivului.

5.3. Tipurile de aerofotograme după poziţia axei optice a camerei sunt:
• Aerofotograme verticale sau nadirale – unghi <3°
• Aerofotograme înclinate - unghi 3-15°
• Aerofotograme oblice - unghi >15°
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• Aerofotograme panoramice - când pe aerofotogramă este prinsă şi linia orizontului
Aerofotogramele verticale sau nadirale sunt realizate cu camere de luat vederi al căror ax optic
este vertical, sau cu o abatere ce nu depăşeşte 3°. Scara aerofotogramelor verticale se poate afla
împărţind înălţimea de zbor deasupra terenului la distanţa focală a obiectivului camerei fotografice (n =
H / f).
În cazul în care pe aerofotogramă nu sunt indicate f şi H, scara de proporţie se poate afla prin
unul din procedeele utilizate la aflarea scării unei hărţi. Dacă se cunoaşte distanţa din teren dintre două
puncte, care pot fi identificate pe aerofotogramă, se împarte această distanţă la cea corespunzătoare pe
aerofotogramă, aflându-se numitorul scării.
Când se dispune de o hartă a regiunii reprezentată pe aerofotogramă, se aleg două detalii, ce pot fi
identificate pe ambele materiale, se măsoară distanţa dintre ele pe ambele reprezentări. Raportul dintre
cele două distanţe este egal cu raportul dintre scările de proporţie ale hărţii şi fotogramei:
lh/lf = nf/nh
de unde: nf = lh · nh / lf
în care: lh – lungimea pe hartă între cele două detalii
lf – lungimea pe aerofotogramă între cele două detalii
nh – numitorul scării hărţii
nf – numitorul scării aerofotogramei
Produsul lh · nh reprezintă de fapt distanţa din teren

Fig. 3.

Utilizarea relaţiei n = H / f este valabilă pentru terenurile orizontale. Pentru terenurile accidentale
distanţa de la sol poate fi mai mare sau mai mică, astfel că pentru formele de relief mai înalte scara este
mai mare, iar pentru cele joase scara este mai mică. De aceea înălţimea de zbor este luată faţă de un
anumit nivel de referinţă, faţă de o anumită treaptă a reliefului.
Din formula scării de proporţie se vede că ea variază direct proporţional cu distanţa focală a
obiectivului camerei: cu cât distanţa focală este mai mare, cu atât mai mare va fi scara de proporţie,
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adică numitorul scării va avea valoare mai mică, deci scara aerofotogramei este mai mare. Această
relaţie, ilustrată de fig. 3 de sus, ne arată că pentru aceeaşi înălţime de zbor, suprafaţa reprezentată pe
aerofotogramă este mai mică, deci obiectivele vor fi reprezentate prin imagini mai mari. Când distanţa
focală este mai mică, regiunea reprezentată este mai mare şi scara imaginii este mai mică.
Deplasarea de relief (radială) şi factorii de care depinde
Pe o proiecţie centrală, cum este cea a aerofotogramelor nadirale, apare o deplasare a punctelor
mai înalte faţă de cele joase.
Dacă vârful şi baza unui stâlp au aceleaşi coordonate planimetrice în teren, pe o aerofotogramă
vârful are altă poziţie decât baza, ca şi când s-ar afla în teren în poziţia B”. Mărimea deplasării vârfului
pe aerofotogramă este d - ceea ce corespunde în teren cu distanţa D.
Mărimea deplasării de relief este direct proporţională cu înălţimea obiectului şi cu distanţa
vârfului obiectului faţă de punctul central al aerofotogramei, dar este invers proporţională cu înălţimea
de zbor. Deci, cu cât un obiect este mai înalt şi situat mai spre marginea regiunii aerofotografiate, cu
atât mai mult va fi deplasată imaginea vârfului faţă de bază. De asemenea, cu cât aerofotografierea se
face de la o înălţime mai mică, cu atât mai mare este deplasarea de relief. Mărimea deplasării de relief
variază însă invers proporţional cu distanţa focală a obiectivului. Deci, cu cât distanţa focală este mai
mică, cu atât deplasarea de relief este mai mare şi invers.
Dacă obiectul se află deasupra planului de referinţă, deplasarea se face radiar către exterior, iar
dacă se află sub planul de referinţă, deplasarea se face radiar spre interior, către punctul central (fig. 3
de jos). Fiind proporţională cu înălţimea obiectului, deplasarea radială poate fi utilizată pentru
calcularea acesteia. Deplasarea radială constituie o deformare a imaginii reale şi creează dificultăţi când
trebuie stabilite coordonatele plane ale punctelor deplasate sau când se fac măsurători de distanţă. Prin
urmare, este necesară eliminarea acestui efect de deplasare radiară. În urma acestui proces de redresare
se obţine o ortofotogramă, ce redă poziţia punctelor ca şi cum acestea s-ar afla toate la nivelul planului
de referinţă.
Realizarea ortofotogramelor se face folosind o aparatură specială, ortofotoscop, care efectuează o
redresare diferenţială prin exploatarea modelului stereoscopic printr-un sistem de baleiaj.
Ortofotograma obţinută poate prezenta lacune, căci obiectele înalte, prin deplasarea radială, au
mascat alte obiecte de lângă ele.
Ortofotograma poate fi considerată că este o hartă în imagini, pentru că întruneşte precizia hărţii
în redarea planimetriei şi înlocuieşte semnele convenţionale prin imaginea verticală a obiectelor. În
acelaşi timp, ea este mult mai bogată în detalii decât harta, deoarece redă tot ce a înregistrat camera
fotografică.
Aerofotogramele înclinate şi oblice sunt inferioare celor nadirale, dar deoarece se poate reda o
regiune mai întinsă pentru acelaşi format, ele sunt utilizate pentru economia care se realizează, atât în
ce priveşte materialul fotografic, cât şi timpul de zbor.
Pentru folosirea lor în bune condiţii ele suferă în laborator un proces de redresare. Cel mai des
utilizat este un aparat denumit fotoredresor, în care clişeul este aşezat orizontal, iar masa de proiecţie
este adusă la înclinarea pe care a avut-o clişeul în momentul aerofotografierii. Pentru o mai corectă
poziţionare se pot folosi şi cel puţin 3 puncte a căror poziţie planimetrică este cunoscută şi care sunt
identificate pe imaginea fotografică. Ele sunt trecute pe masa de proiecţie şi apoi se dă înclinarea
necesară pentru ca imaginile celor trei puncte să se suprapună peste cele de pe suport. Se execută
copierea, obţinându-se simultan şi corecţia de scară.

5.4. Exploatarea aerofotogramelor
Fotointerpretarea geografică este precedată de o fază de pregătire, când se asigură baza de
materiale fotogrammetrice şi a documentaţiei asupra regiunii care face obiectul cercetării.
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5.4.1. Alegerea tipului de materiale fotogrammetrice
Lucrările de fotointerpretare condiţionează folosirea unui anumit tip de material fotogrammetric,
clasificate în funcţie de unghiul de aerofotografiere în fotograme de tip nadiral, înclinat, oblic şi
panoramic. Pentru anumite cerinţe sunt necesare unul sau mai multe din tipurile menţionate.
Aerofotograma panoramică redă o imagine mai cuprinzătoare asupra peisajului geografic,
deoarece ea realizează efectul de profunzime a terenului.
Aerofotograma oblică are capacitatea de exprimare mai directă a liniilor şi trăsăturilor mari ale
imaginii în plan, cât şi a înălţimii obiectelor, constituind o bază de lucru cu randament sporit pentru
fotointerpretarea elementelor fizico-geografice şi a celor de antropizare (analiza versanţilor şi a
degradărilor de teren sau prospectarea caracteristicilor pentru sistematizarea teritorială sau urbanizare).
Aerofotograma nadirală este mai utilă în cazul regiunilor cu relief înalt şi puternic fragmentat pe
verticală, ea atenuând unele efecte de exagerare aparentă a înălţimilor.
• Alegerea categoriei de imagine pe film sau pe aerofotogramă.
Filmele fotogrammetrice oferă, prin iluminarea şi puterea de mărire a instrumentelor şi
aparatelor de fotointerpretare, un grad ridicat de claritate şi observare detaliată a terenului. Astfel, se
pot identifica, mai uşor liniile de contur sau detaliile foarte mici.
Aerofotogramele cu diferite intensităţi şi contraste de lumină şi culoare oferă o altă gamă de
valenţe pentru informarea şi analiza geografică. De exemplu, identificarea anumitor tipuri de soluri,
gradul lor de umezire sau de degradare se face în condiţii bune pe fotogramele aeriene cu un anumit
contrast, luminozitate, grad de reflexie etc.
• Stabilirea naturii cromatice a materialului fotogrammetric. Filmele şi aerofotogramele albnegru, color, infraroşu şi spectrozonale se caracterizează, fiecare, printr-o gamă specifică de valori utile
în analiza fotointerpretativă. Participarea diferenţiată a acestora este în măsură să satisfacă cerinţe cât
mai numeroase ale analizei geografice. Însuşirile cromatice ale materialelor aerofotogrammetrice
asigură cunoaşterea selectivă şi de un anumit specific a caracterelor peisagistice din cadrul unui
teritoriu.
Aerofotogramele alb-negru rezolvă o cunoaştere şi interpretare cuprinzătoare ca problematică.
Aerofotogramele color, infraroşu sau spectrozonale permit cercetării geografice să pătrundă în domenii
de amănunt sau a sesizării unor caracteristici care nu apar pe aerofotogramele alb-negru.
Imaginile color dau o precizie foarte mare fotointerpretării pedogeografice, fitogeografice,
analizei modului de utilizare a terenurilor etc.
Imaginile în infraroşu oferă informaţii importante în cercetarea atmosferei (nebulozitate,
transparenţă, poluare, poziţia şi dinamica centrelor barice de acţiune etc.) sau în cele referitoare la
aspectele hidrologice (turbiditatea apelor, poluarea, dinamica apelor şi sedimentărilor în interiorul
deltelor sau în zonele litorale etc.).
Aerofotogramele spectrozonale sunt foarte valoroase în analiza tipurilor de vegetaţie, a stării
fenologice a plantelor de cultură, deosebirea păşunilor de fâneţe, distingerea anumitor categorii de căi
de comunicaţie sau observarea zonelor de poluare în mediile lor specifice de manifestare (atmosferică,
ape, soluri sau vegetaţie).

5.4.2. Indexarea materialului fotogrammetric
Deoarece asupra unei regiuni se execută adeseori mai multe rânduri de înregistrări
aerofotogrammetrice, şi deci există un volum mare de materiale, acesta trebuie ordonat şi grupat pentru
a putea fi utilizat cu uşurinţă.
Ordonarea constă în separarea materialului pe trapeze stereografice sau Gauss, acestea
verificându-se cu bazele topografice şi mozaicurilor corespunzătoare. Pe mapele în care se ordonează
aerofotogramele se trec denumirile geografice ale ariilor aerofotografiate şi trapezele Gauss. Pe fiecare
trapez se verifică cu ajutorul mozaicului succesiunea benzilor de aerofotograme, continuitatea lor pe
anumite aliniamente, cât şi racordarea dintre benzile fotogrammetrice. Pe fişe se trec eventualele goluri
sau lipsa de imagini, posibil să apară în fiecare dintre benzi.
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Gruparea materialelor se poate face pe unităţi şi subunităţi fizico-geografice, economicogeografice sau administrativ-teritoriale. Se poate face o grupare şi după mărimea şi scara
aerofotogramelor, după tipul de imagine (alb-negru, color, I.R.) sau după anii de zbor.

5.4.3. Delimitarea suprafeţei utile
Înainte de a trece la prospectarea prin fotointerpretare este necesară delimitarea arealului care ne
intersectează pe materialul de lucru, stabilind suprafaţa utilă.
• Pe fiecare aerofotogramă se poate delimita convenţional un areal din partea centrală care va fi
studiat.
• Pe un fotoasamblaj sau pe fotoplan se trasează limita zonei care interesează.
• Suplinirea golurilor care pot apărea cu imagini din alte zboruri.
• Delimitarea suprafeţei utile poate fi modificată, dacă unele fotograme au calitate
necorespunzătoare.
• Identificarea suprafeţei utile cu situaţia din teren şi pe baza topografică la scara cea mai
apropiată, este necesară în vederea unei precizări mai bune a spaţiului delimitat, a stabilirii punctelor de
reper, cum sunt cotele altimetrice, sectoarele interfluviale, poziţia localităţilor etc.

5.4.4. Realizarea fotoasamblajelor
Fotoasamblajele expeditive sunt cuplurile stereoscopice, benzile sau seriile, mozaicurile şi altele.
• cuplurile stereoscopice se obţin grupând perechi de imagini succesive;
• benzile se obţin racordând mai multe fotograme în serie, aşa cum au fost realizate pe o direcţie
de zbor;
• mozaicurile se realizează prin racordarea laterală a mai multor benzi.
Dacă acest asamblaj se refotografiază la o scară mai mică, se obţine un mozaic schemă
Fotoasamblajele redresate sunt: fotoschema, fotoplanul şi ortofotoplanul. Ele se obţin în
laboratoarele fotogrammetrice specializate, fiind un produs de prelucrare tehnică mai complexă.

5.4.5. Documentarea asupra regiunii
Documentarea pentru fotointerpretare include mai multe direcţii de informare, pe baza cărora se
ajunge la o cunoaştere prealabilă a caracterelor geografice regionale.
• Informarea porneşte de la sursele de materiale fotogrammetrice existente, corelarea acestora cu
unele observaţii de teren, confruntarea cu planurile topografice şi completarea cu date extrase din alte
lucrări. Datele se sistematizează în funcţie de problematica fotointerpretării.
• Se conturează elementele de geografie regională care trebuie urmărite şi descifrate pe
materialele fotogrammetrice.
• Se pot stabili categoriile de caractere geografice, care pot fi identificate în etapa fotointerpretării
globale şi cele care vor fi urmărite în faza de fotointerpretare selectivă. Problemele de fotointerpretare
cantitativă se diferenţiază în funcţie de parametrii care vor fi măsuraţi, adică: lungime, lăţime, înălţime,
suprafeţe, frecvenţe, densităţi etc. Aspectele calitative se axează pe analiza caracterelor structurale ale
fiecărei componente din cadrul peisajului geografic.
• Se stabilesc tipurile de reprezentări grafice şi cartografice pe care vor fi materializate rezultatele
cercetării.

5.5. Stereoscopia
Termenul derivă de la cuvintele greceşti stereos = solid şi scopein = a cerceta, a examina.
Mecanismul vederii stereoscopice a fost sesizat de Euclid (sec. III î.e.n.), care a constatat că cei doi
ochi ai omului văd două imagini diferite ale aceluiaşi obiect.
Primul aparat stereoscopic - stereoscopul cu oglinzi - a fost construit în 1838 de fizicianul englez
Charles Wheatstone.
Vederea monoculară nu permite efectuarea de observaţii în profunzime, ci doar în plan.
Vederea binoculară face posibilă observarea în profunzime a obiectelor sau fenomenelor, datorită
faptului că fiecare ochi formează în mod independent imagini diferite, acţionând ca perspective diferite
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pentru acelaşi obiect. În creier se suprapun două imagini ale aceluiaşi obiect, formându-se o imagine
spaţială, virtuală. Vederea în profunzime se numeşte şi vedere în relief sau vedere stereoscopică.
Vederea stereoscopică indirectă are la bază reconstituirea imaginii spaţiale a unui obiect pe baza
a două imagini în perspectivă centrală, conjugate corespunzător imaginilor percepute de cei doi ochi ai
observatorului.
Pentru aceasta este necesar:
• înregistrarea imaginii obiectului din două puncte diferite;
• diferenţa de scară a celor două imagini să nu fie mai mare de 16%;
• direcţiile de observare ale celor doi ochi către punctele imagine corespondente să fie coplanare
(în acelaşi plan);
• pentru fiecare valoare a unghiului de convergenţă să se obţină acomodarea ochiului;
• observarea fiecărei imagini separat de fiecare ochi.
Obţinerea efectului stereoscopic se realizează prin mijloace optice (stereoscoape, anaglife, lumină
polarizată) sau mecanice (iluminare succesivă, rastere).
Stereoscoapele sunt instrumente simple care fac posibilă observarea stereoscopică a imaginilor
fotografice, asigurând ca fiecare ochi să privească independent câte o imagine dintr-un cuplu
stereoscopic de fotograme
Un alt aparat este interpretoscopul, un aparat cu o optică complexă care poate servi atât la
controlul calităţii imaginilor de pe clişeele originale, cât şi la fotointerpretarea copiilor fotografice.
Obţinerea modelului stereoscopic
Obţinerea efectului stereoscopic se realizează adesea cu ajutorul stereoscopului sau
interpretoscopului. Pentru aceasta aerofotogramele sunt aşezate sub stereoscop în ordinea succesiunii
de fotografiere, în aşa fel încât imaginile lor să se suprapună perfect. Verificarea corectitudinii poziţiei
aerofotogramelor se face prin marcarea punctelor centrale proprii fiecărei aerofotograme şi prin
trasarea liniilor de zbor pe acestea, care trebuie să se găsească pe acelaşi aliniament.
În afară de utilizarea stereoscopului, există şi alte procedee de obţinere a stereomodelelor, ca:
• Metoda anaglifelor sau a culorilor complementare
• Obţinerea stereomodelului cu ajutorul luminii polarizate
• Metoda iluminării succesive
• Obţinerea stereomodelului cu ajutorul rasterului.

5.6. Exploatarea aerofotogramelor prin fotointerpretare
În fotointerpretare se urmăreşte analiza, cunoaşterea şi exploatarea, în primul rând a indicilor şi
relaţiilor calitative. Totuşi, se au în vedere şi aspectele cantitative, în fotointerpretare trebuind să ţinem
cont şi de forma obiectelor, dimensiunea lor sau de relaţiile spaţiale existente între ele.
Fotointerpretarea geografică este o activitatea complexă, un ansamblu de operaţiuni fizice,
psihice şi logice, care duc la obţinerea unor informaţii noi. Pentru a ajunge la rezultatele scontate,
această activitate trebuie să fie bine organizată, iar fotointerpretatorul, materialul şi aparatura să aibă
anumite calităţi.
În fotointerpretarea geografică se aplică regulile, cunoştinţele şi procedeele generale de
fotointerpretare, dar apar unele trăsături specifice care decurg din caracteristicile obiectului de cercetare
al geografiei.
Fotointerpretarea ca mod de aplicare a observaţiei indirecte în geografie.
Geografii obişnuiesc de foarte multă vreme să utilizeze observarea indirectă, nefiind posibilă
examinarea simultană a întregului obiect de cercetare şi nici măcar a unor părţi mai întins ale lui.
Aerofotograma a făcut posibilă extinderea şi aprofundarea observaţiei indirecte în cercetările
geografice.
Fotointerpretarea geografică se ocupă de întinderi mari ale suprafeţei terestre.
Studiile geografice vizează, de obicei, întinderi mari din suprafaţa terestră, care sunt reprezentate
pe un număr mare de fotograme aeriene. Aceasta presupune o bună organizare a procesului de
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fotointerpretare. Concretizarea rezultatelor se realizează prin întocmirea de hărţi tematice, apărând
astfel necesitatea transpunerii informaţiilor de pe aerofotograme pe hărţi. Aceasta face ca în
fotointerpretarea geografică să se utilizeze aparate şi procedee nu numai de dobândire a informaţiilor ci
şi de transpunere pe hartă a acestora.
Fotointerpretarea geografică se referă la complexul de obiecte, procese şi fenomene din stratul
de interferenţă a geosferelor.
Aerofotointerpretarea în geografie vizează întregul complex de obiecte, procese şi fenomene care
apar pe suprafaţa terestră şi relaţiile existente între ele. Dacă obiectele şi procesele sunt vizibile pe
aerofotograme, relaţiile dintre ele sunt invizibile. Ele se pot însă deduce pe baza raporturilor spaţiale
dintre obiecte sau procese, pe baza repartiţiei lor şi a contextului în care sunt ele amplasate. Pe lângă
identificarea obiectelor şi proceselor, geograful trebuie să realizeze interpretarea imaginilor.
Fotointerpretarea geografică explorează atât elemente naturale, cât şi elemente de ordin socioeconomic.
Geografia studiază atât elementele naturale cât şi cele socio-economice în interacţiunea lor.
Elementele sociale nu apar pe vizibile pe aerofotograme, de aceea ele trebuie deduse din contextul
imaginilor, ceea ce solicită mult imaginaţia, gândirea analitică şi buna pregătire a fotointerpretatorului.
Fotointerpretarea geografică are atât caracter calitativ, cât şi caracter cantitativ.
Cunoaştere geografică presupune atât identificarea calitativă cât şi cantitativă a obiectelor şi
proceselor. Măsurarea cât mai precisă a dimensiunilor obiectelor, a intensităţii proceselor şi relaţiilor
dintre diferitele elemente geografice constituie o preocupare de seamă a geografiei. De aceea, în
aerofotointerpretarea geografică se procedează la numărarea obiectelor şi la măsurarea dimensiunilor
lor, folosind aparatură şi procedee specifice, elaborate de fotogrammetrie.

5.6.1 Procedeele de fotointerpretare
Procedeul căutării globale constă în examinarea atentă a întregii aerofotograme sau a modelului
stereoscopic. Vor fi astfel observate toate obiectele şi procesele, dar acest procedeu necesită mult timp
şi oboseală, deoarece vor fi observate şi întinderi mari care nu conţin informaţiile căutate.
Procedeul căutării logice (selective) presupune examinarea atentă doar a celor părţi în care este
posibil să se afle obiectele sau procesele căutate. Aceasta presupune o perfectă pregătire de specialitate
a fotointerpretatorului, pentru a putea alege în mod corect porţiunile care trebuie examinate.

5.6.2. Etapele fotointerpretării
Fotointerpretarea cuprinde mai multe etape obligatorii:
• Documentarea bibliografică şi cartografică asupra regiunii supuse fotointerpretării;
• Efectuarea fotointerpretării propriu-zise prin analiza fotogramelor sau modelelor
stereoscopice, folosind unul din procedeele amintite:
- se examinează aerofotogramele separat cu ochiul liber;
- se poate alcătui un mozaic pentru a avea o imagine de ansamblu;
- se face apoi examinarea detaliată cu ajutorul aparaturii de fotointerpretare, identificându-se
obiectele sau procesele care interesează;
- se realizează fotointerpretarea prin analiza contextului şi a raportului fiecărui obiect sau proces
cu celelalte din jur şi deducţia unor informaţii care nu apar explicit pe fotograme;
- pe măsură ce sunt obţinute informaţiile, ele sunt cartografiate sau consemnate în scris.
• Verificarea rezultatelor fotointerpretării pe baza cunoştinţelor de specialitate şi prin
confruntarea cu terenul. Deplasarea în teren se face în punctele cheie unde se pot verifica ipotezele
elaborate în laborator precum şi acolo unde nu s-au putut obţine informaţii prin fotointerpretare.
• Sintetizarea datelor obţinute în laborator şi teren, întocmirea raportului cu părţile lui scrise,
desenate, tabele, clasificări etc.
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5.6.3. Criteriile de fotointerpretare
Imaginile redau însuşirile obiectelor, însuşiri care ne ajută să le identificăm, fie în teren, fie în
birou pe fotografie. Ele devin criterii de fotointerpretare pentru că sunt intim legate de obiecte, acestora
li se spun şi criterii directe.

A. Criteriile directe
Forma se referă la aspectul imaginii obiectului reprezentat pe aerofotogramă, fiind printre cele
mai importante criterii. Trebuie o pregătire specială a fotointerpretatorului, deoarece forma obiectelor
văzute de sus diferă de forma văzută la sol. Un copac, văzut de sus, diferă net de forma pe care o
vedem de la sol.
Un rol important în recunoaşterea obiectelor după formă îl are scara aerofotogramei şi puterea de
rezoluţie. Dacă scara aerofotogramei este mică, unele obiecte devin punctiforme sau chiar dispar din
imagine. În funcţie de scara aerofotogramei, doar la obiectele suficient de mari poate fi aplicat criteriul
formei.
Forma se recunoaşte mult mai uşor pe modelele stereoscopice, întrucât obiectele apar
tridimensional. Chiar dacă ele sunt deformate în înălţime, suferă o lungire pe verticală, obiectele sunt
uşor de identificat. În ce priveşte identificarea formelor de relief, datorită efectului exagerării verticale,
adâncimile şi înclinarea versanţilor apar mult mai accentuate decât în realitate, dar, cu o bună pregătire
geomorfologică şi de fotointerpretare, se poate aprecia corect tipul de formă de relief şi gradul de
exagerare a dimensiunilor formei.
Mărimea obiectelor şi implicit a imaginilor lor constituie un alt criteriu important. Întrucât
aerofotogramele oferă imagini reduse la scară, importantă este mai ales dimensiunea relativă a
obiectelor, adică, dimensiunea unui obiect în raport cu dimensiunile altor obiecte.
Deşi mărimea imaginii obiectelor nu permite, singură, identificarea obiectelor, împreună cu
forma poate duce la identificare. De exemplu, imaginea casei şi cuştii câinelui apar asemănătoare ca
formă, dar dimensiunile diferite arată evident deosebirea dintre cele două obiecte şi comparate cu
dimensiunile altor obiecte din jur (copaci, garduri, stradă), se ajunge la identificarea facilă a acelor
obiecte.
Criteriul mărimii se poate aplica corect în funcţie de scara aerofotogramei, căci dacă scara devine
prea mică, unele obiecte dispar din imagine.
Culoarea şi tonul reprezintă criterii de identificare, dar capătă valoare doar în combinaţie cu
forma şi mărimea obiectelor.
Culoarea este un criteriu mai sigur şi mai uşor de utilizat, dar trebuie cunoscută data
aerofotografierii. În cazul fotogramelor fals-color, fotointerpretatorul trebuie să ştie bine corespondenţa
reală a culorilor (verdele este redat prin roşu, albastru prin glben, roşu prin verde, iar galbenul prin
albastru).
Tonul are o valoare relativă, căci depinde de mai multe variabile, nu numai de proprietăţile
obiectelor, ci şi de gradul de iluminare sau de direcţia în care reflectă lumina. De exemplu, feţele unui
acoperiş apar cu tonuri diferite, deoarece au un grad diferit de iluminare. Acest fapt are importanţă,
pentru că tocmai diferenţele de ton sugerează forma obiectului.
Diferenţele de ton sunt criterii importante pentru identificarea vegetaţiei, a modului de utilizare a
terenului, a solurilor, a suprafeţelor acvatice etc.
Cu ochiul liber se separă de obicei 6-7 nuanţe de ton, şi mai rar 10-11, dar folosind scări de ton.
Utilizându-se pentru măsurători densimetrice o aparatură cu elemente fotosensibile, se pot separa 100200 de tonuri de gri.

B. Criteriile indirecte
Adeseori, unele caracteristici ale obiectelor şi fenomenelor sunt observate prin alte reprezentări
decât însuşirile directe. Acestea reprezintă criteriile indirecte.
Umbra redă destul de bine forma obiectelor izolate, după forma ei se pot identifica unele genuri
sau specii de arbori, conifere faţă de foioase, molidul de pin sau brad, fagul de stejar etc. Lungimea
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umbrei ajută la stabilirea înălţimii obiectului, iar orientarea ei permite stabilirea punctelor cardinale sau
a orei de fotografiere.
Poziţia imaginii obiectului în raport cu imaginile altor obiecte, adică contextul în care se
situează pe imagine, ne poate sugera ce reprezintă acel obiect. Imaginea unei clădiri mari lângă o cale
ferată şi un drum de la o localitate până la ea, sugerează că acea clădire este o gară. O clădire
asemănătoare, dar situată în afara localităţii ne poate sugera că este un sediu de fermă agricolă, o
cazarmă etc. sau dacă este lângă o pădure sau în pădure, presupunem că este clădirea unui ocol silvic.
Densitatea imaginilor unei categorii de obiecte poate constitui drept criteriu de interpretare şi
identificare. Densitatea arborilor dintr-o plantaţie este mai mică decât într-o pădure naturală. Densitatea
reţelei hidrografice poate exprima gradul de permeabilitate al rocilor, dar şi unele aspecte climatice.
Dispersia obiectelor, adică gradul sau modul de împrăştiere a obiectelor pe o anumită suprafaţă
poate constitui drept criteriu de fotointerpretare. Prezenţa unor bolovani mari dispersaţi pe un relief
slab ondulat ne duce la concluzia că sunt blocuri eratice sau arbori dispersaţi pe o păşune sau pe
terenuri cultivate ne arată cât de extinsă era anterior pădurea.
Textura fotogramei reprezintă mărimea punctelor care redau obiectele prea mici pentru a apare
ca imagini distincte la scara fotogramei. O scară de textură cuprinde următoarele trepte de mărime a
punctelor: foarte fine, fine, mijlocii, grosiere şi foarte grosiere.
Textura permite să se stabilească tipurile de culturi, aşa spre exemplu, culturile păioase şi furajere
apar ca textură fină sau foarte fină, pe când cele prăşitoare apar cu textură mijlocie, cartofii şi sfecla de
zahăr apar cu textură grosieră, iar viţa de vie cu textură foarte grosieră. La alcătuirea litologică,
luturile, nisipurile, argilele sau marnele au textură foarte fină, pe când bolovănişurile sau grohotişurile
au textură mijlocie sau grosieră.
Structura reprezintă modul de aranjare spaţială a imaginilor obiectelor şi proceselor de pe
fotogramă. Structura poate servi la identificarea unor categorii de procese sau obiecte. De exemplu:
structura divergentă a reţelei hidrografice poate indica o mişcare de ridicare a scoarţei terestre; o
structură radiară, centrifugă poate trăda existenţa odinioară a unui con vulcanic, structura liniară dintr-o
pădure poate arăta că este vorba de o plantaţie, sau de prezenţa unor strate de roci ce permit dezvoltarea
numai a anumitor arbori.
Uneori, identificarea unui obiect sau fenomen se poate realiza doar printr-un singur criteriu, dar,
cel mai adesea, în fotointerpretare se utilizează mai multe criterii, făcând mult mai uşoară şi mai exactă
identificarea obiectelor şi proceselor. De asemenea, prin utilizarea mai multor criterii de identificare se
poate ajunge la deducţia unor informaţii care nu apar vizibile în mod direct.

5.6.4. Aerofotointerpretarea reliefului
Pentru a realiza o fotointerpretare cât mai corespunzătoare a reliefului este necesară respectarea
unor măsuri şi operaţii de lucru. În primul rând se realizează:
• Alegerea materialului fotogrammetric - aici avându-se în vedere unele caracteristici tehnice
specifice, cum sunt: tipul aerofotogramelor (nadirale, oblice şi panoramice), scara, tonul sau culoarea
aerofotogramelor.
• Alegerea instrumentelor sau aparatelor pentru fotointerpretare se stabileşte în funcţie de
scopul urmărit.
Fotointerpretarea reliefului se face în laborator, putându-se elabora materiale cartografice de o
mare exactitate şi în teren, unde identificările directe cu realitatea din natură permit o cunoaştere
detaliată şi recentă a unor aspecte ale reliefului.
Utilizarea stereomodelelor ajută foarte mult interpretarea geomorfologică. Astfel,
fotointerpretarea geomorfologică se poate desfăşura cu succes în laborator, deplasările în teren având
doar rolul unor completări, corectări sau actualizări de ultim moment.
Când scara fotogramelor este mare sau foarte mare, se pot delimita cele mai mici detalii
geomorfologice. Multe din particularităţile reliefului reflectă adeseori alcătuirea geologică, astfel că în
fotointerpretarea geomorfologică se pot utiliza şi corelaţii geologice.
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În cazul regiunilor cu reliefuri foarte puţin fragmentate, cu trăsături uniforme, indiciile directe de
natură geomorfologică trec în domeniul detaliilor şi al microformelor, apelându-se mai frecvent la
criteriile indirecte. Creşterea indiciilor indirecte în analizarea reliefului are loc atunci când trăsăturile
acestuia sunt mascate total sau parţial de o altă componentă a peisajului geografic.
Suprafeţele de relief care sunt intens utilizate antropic, necesită un volum sporit de indici de
analiză indirectă, pentru stabilirea trăsăturilor formelor de relief modificate. Se ajunge, în acest fel, la
cunoaşterea valorificării diferenţiate a terenurilor, în funcţie de condiţiile oferite de formele de relief.
Aerofotointerpretarea caracterelor morfografice
Pentru morfografie un rol important îl au liniile de contur, care definesc forma de relief, poziţia ei
spaţială şi dimensiunile sale. În funcţie de o serie de particularităţi ale formelor de relief, condiţii de
existenţă în peisajul geografic şi raportul cu alte componente, liniile de contur pot prezenta intensităţi
diferite, continuitate sau discontinuitate, aspect dublu sau simplu, subţire sau gros etc. Asemenea
diferenţieri sunt relativ evidente când se compară formele mari de relief cu cele mici şi foarte mici,
formele de acumulare cu cele de eroziune, formele modelate în roci dure cu cele în roci moi etc.
Umbrele, nuanţele de intensitate, contrastele tonurilor sau culorilor sunt în stare să ne identifice
morfografia din albiile râurilor, schimbarea aspectului profilului versanţilor şi-a suprafeţelor de racord,
remarcarea pantelor abrupte, succesiunea treptelor morfologice etc.
În procesul fotointerpretării se recomandă urmărirea, mai întâi, a trăsăturilor morfografice
generale, sau de ansamblu şi ulterior, dar comparativ cu primele, a particularităţilor de un anumit
detaliu.
Prin fotointerpretare se pot elabora hărţi morfografice, profile sau secţiuni geomorfologice, schiţe
panoramice sau blocdiagrame.
Aerofotointerpretarea caracterelor morfometrice
Metodologia generală constă în folosirea morfometriei comparate, în măsură să ne orienteze cu
aproximaţie în privinţa dimensiunilor formelor. Aceasta este o fotointerpretare orientativă bazată pe
indicii directe şi indirecte, dimensiunile unei forme sunt comparate cu dimensiunile altor forme de
relief. Folosind lungimea umbrei, se pot face aprecieri asupra înălţimilor absolute şi relative ale
formelor de relief. Intensitatea umbrelor ori a luminozităţii suprafeţelor şi părţilor care intră în
alcătuirea formelor de relief ne pot da indicaţii asupra mărimii înclinării versanţilor, fronturilor de
cuestă, frunţilor de terase etc. Se pot face aprecieri şi asupra gradului de fragmentare orizontală şi
verticală a reliefului.
Morfometria de precizie rezultă printr-o fotointerpretare bazată pe măsurători instrumentale şi
calcule matematice, folosind stereoscopul dotat cu stereomicrometru, interpretoscopul şi alte
instrumente.
Obţinerea diferiţilor parametri morfometrici dau posibilitatea întocmirii profilelor şi secţiunilor
geomorfologice, a hărţilor analitice pentru densitatea fragmentării, energia de relief, pantă, hipsometrie
etc.
Aerofotointerpretarea morfogenezei reliefului
Condiţiile în care iau naştere formele de relief şi categoriile lor genetice pot fi identificate pe
aerofotograme prin aerofotointerpretare globală, selectivă şi analitică.
Aerofotointerpretarea globală (generală) are ca obiectiv orientarea largă asupra caracterelor şi
provenienţei genetice a peisajului geomorfologic şi se bazează pe o reconstituire paleogeomorfologică
pentru întregul spaţiu aerofotografiat. Se constată dacă imaginea cuprinde o subunitate montană,
submontană, depresionară, de piemont etc. Se urmăresc prin sistemul de criterii directe şi indirecte
aspectele raporturilor dintre condiţiile geologice (tectonică, structură, petrografie) şi aliniamentele de
primă importanţă ale reliefului, a căror geneză şi evoluţie sunt legate de acestea.
Spre exemplu, dacă factorul genetic iniţial al unei depresiuni este cel tectonic, se cercetează cu
atenţie aerofotogramele ce cuprind rama depresiunii, luându-se în consideraţie diferiţi parametri
morfometrici şi particularităţile morfografice. Privindu-se imaginile aerofotogrammetrice, se
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descifrează cele mai evidente grupări ce se desprind din ansamblul reliefului (cele mai extinse spaţii
interfluviale, sectoarele depresionare şi culoarele de văi, relieful de tranziţie etc.).
Fotointerpretarea selectivă are ca scop descifrarea unor tipuri sau categorii genetice de relief.
Exemplu identificarea formelor de relief petrografice şi legat de acesta a morfologiei specifice rocilor
sedimentare, eruptive, metamorfice etc. Folosindu-se indicii directe şi indirecte, se poate face o selecţie
pentru a distinge o formă genetică de altă formă genetică (dolina de lapiez), a formelor de acumulare de
cele de eroziune.
Fotointerpretarea analitică se axează pe o cunoaştere detaliată a trăsăturilor specifice fiecărui
grup comun de forme de relief, cât şi al formelor considerate separat. În acest fel se urmăreşte obţinerea
de informaţii ce indică diferenţieri esenţiale şi neesenţiale remarcate de la o formă de relief la alta, ca
rezultat al procesului genetic. De exemplu, deosebirea unei forme de eroziune într-o rocă dură, de una
într-o rocă friabilă, distingerea unei alunecări de teren produsă pe formaţiuni argiloase în loc, de alta pe
materiale deluviale.
Şi unele elemente cantitative, morfometrice, pot preciza tipul genetic de formă de relief (ogaşele
de ravene, crovurile de padine, dolinele de uvale etc.).
Aerofotointerpretarea vârstei reliefului
Vârsta reliefului se poate aprecia doar în sens relativ, raportând poziţia unei forme de relief la alta
(o terasă mai veche se vede situată mai sus în comparaţie cu una mai nouă), suprapunerea sau
includerea unei forme de relief în altă formă de relief (o alunecare pe fruntea unei terase sau un martor
de eroziune decupat dintr-o suprafaţă de nivelare). Stadiul de degradare al formelor de relief poate ajuta
la diferenţierea vârstelor relative cu un anumit grad de asigurare.

5.6.5. Aerofotointerpretarea aspectelor climatice şi meteorologice
Aerofotointerpretarea aspectelor climatice şi meteorologice se bazează pe analiza elementelor
componente ale peisajului aerofotografiat
Analiza factorilor climatogeni
Factorii climatogeni care apar pe aerofotograme sunt relieful şi caracterul suprafeţei active.
Relieful apare bine reprezentat în stereomodele şi se pot aprecia influenţele climatice şi
meteorologice prin forma şi altitudinea sa. Relieful permite calcularea unui alt factor climatogen de
bază, respectiv radiaţia solară.
Se ştie că la o anumită latitudine, cantitatea anuală de radiaţii solare incidente este în funcţie de
orientarea şi înclinarea suprafeţei terenului. Deci, este suficient să se delimiteze porţiunile de teren care
se încadrează în anumite valori de pantă şi cu anumite orientări, ca să se poată calcula pentru fiecare
categorie cantitatea de radiaţii şi să se tragă concluzii microclimatice şi topoclimatice.
Pe aerofotograme se poate stabili uşor şi exact caracterul suprafeţei active (tipurile de vegetaţie,
suprafeţele acvatice, drumuri, clădiri, rocile nude etc.).
Prezenţa arborilor care au coroana deformată, existenţa unor dune sau a parazăpezilor ne poate
indica direcţia vânturilor dominante. Direcţia vântului în momentul aerofotografierii poate fi indicată
de direcţia fumului sau prafului emanat prin unele activităţi umane.
Analiza elementelor climatice şi meteorologice
Prin aerofotointerpretare nu se poate face o analiză cantitativă a elementelor climatice şi
meteorologice, ci doar unele aprecieri.
Indicatorul cel mai important îl reprezintă vegetaţia spontană sau cultivată. Cunoscându-se
cerinţele climatice ale diferitelor specii de plante sau formaţiuni vegetale, prezenţa lor ne dă indicaţii
generale asupra temperaturilor şi precipitaţiilor.
Alt indicator este reţeaua hidrografică, care prin densitate şi debitul râurilor ne dau indicaţii
privind cantitatea şi regimul precipitaţiilor. Regimul torenţial este dat de urmele inundaţiilor sau
secarea râurilor. Dezvoltarea intensă a unor procese geomorfologice, ca eroziunea liniară şi areolară,
aluvionarea intensă sau alunecările de teren ne arată că avem un regim asemănător al precipitaţiilor.
Prezenţa zăpezilor perpetui şi a gheţarilor ne dau indicaţii foarte clare privind regimul climatic.
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Indicatorii activităţilor umane:
• acoperişurile cu înclinare mare ne indică precipitaţii bogate şi îndeosebi sub formă de zăpadă;
• coşurile numeroase şi clădirile industriale bine închise arată că în zona respectivă sunt ierni
geroase;
• prezenţa sistemelor de irigaţii arată că verile sunt secetoase şi precipitaţiile insuficiente.
Pe baza acestor indicatori, precum şi a altora, se poate realiza o caracterizare climatică a regiunii
cercetate.
Elementele meteorologice pot fi identificate pe înregistrările spaţiale efectuate de sateliţii
meteorologici. Pe astfel de înregistrări se poate observa imaginea sistemelor noroase, a fronturilor
atmosferice şi direcţia vânturilor. Unii senzori speciali instalaţi pe platformele satelitare ne pot da
indicaţii asupra temperaturilor, umidităţii aerului şi vitezei vântului.

5.6.6. Aerofotointerpretarea elementelor hidrologice
Prezenţa apei la suprafaţa scoarţei terestre este înregistrată pe aerofotograme şi se observă uşor
prin tonurile de nuanţă închisă, deoarece apa absoarbe cea mai mare parte a radiaţiilor şi remite foarte
puţin. De asemenea, prezenţa unor indicatori ne ajută la depistarea apelor freatice, aşa poate fi prezenţa
unui anumit tip de vegetaţie sau porţiunile de teren care au culori mai închise.
Apele tulburi sau poluate apar pe aerofotograme în alte nuanţe decât apele limpezi, putându-se
astfel depista sectoarele de râu, lac sau mare care sunt poluate şi se poate depista chiar sursa de poluare.
Caracteristicile de salinitate sau de mineralizare se pot înregistra folosind filtre de lumină în domeniul
vizibil sau infraroşu.
La cercetarea apelor freatice cu nivel ridicat se utilizează filtre pancromatice (0,376-0,600 )
pentru determinarea umidităţii solului. De asemenea, informaţii preţioase din domeniul apelor freatice
şi a celor poluate se obţin utilizând filme infraroşii sau înregistrări radar. Gradul de limpezire a apelor
de suprafaţă sau condiţiile topografice ale suprafeţei subacvatice de mică adâncime se înregistrează cu
bune rezultate pe film color.
Aerofotointerpretarea apelor subterane
Pentru aerofotointerpretare în acest caz se folosesc procedee directe şi indirecte.
Procedeele directe constau în înregistrări speciale în infraroşu şi radar, înregistrări ce dau
informaţii cantitative şi calitative. Se poate delimita teritorial adâncimea apelor freatice şi
caracteristicile calitative ale acestora.
Procedeele indirecte folosesc o serie de elemente indicatoare care sunt înregistrate pe
aerofotograme, cum sunt microrelieful, tipurile de sol, plantele indicatoare etc. Prezenţa apelor freatice
aproape de suprafaţă este exprimată prin culoarea mai închisă a suprafeţei, prin prezenţa izvoarelor, a
plantelor spontane caracteristice sau prin diferenţieri în creşterea plantelor cultivate.
Aerofotointerpretarea apelor de suprafaţă
Aerofotogramele obişnuite pun în evidenţă aspectele cele mai generale ale reţelei hidrografice şi
ale apelor stătătoare. Pentru delimitarea mai precisă a albiilor sau a ţărmurilor de lacuri, pentru cartarea
izvoarelor etc., se recomandă utilizarea de fotograme la scară mare, iar pentru cartarea vegetaţiei
acvatice să utilizăm film infraroşu color.
În îndrumătorul lui C. H. Strandberg se propune:
• Delimitarea pe mozaic a bazinelor hidrografice şi identificarea cursului principal şi a celor
secundare;
• Analiza pe aerofotograme simple sau stereoscopice a profilului longitudinal al albiei tuturor
cursurilor şi precizarea sectoarelor cu rupturi de pantă;
• Fotointerpretarea regiunilor de obârşie, cartarea izvoarelor şi a altor surse care alimentează
cursurile de apă permanentă;
• Delimitarea arealelor inundabile;
• Depistarea locurilor de apariţie a liniilor structurale de care se leagă poziţia văilor şi a albiilor.
Analiza structurală, litologică şi petrografică pe imagine şi în teren a reliefului fluvial;
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• Depistarea sectoarelor caracteristice ale albiei, potrivite pentru măsurători şi reprezentări grafice
şi cartografice;
• Analiza şi fotointerpretarea tipurilor de pante sub aspect calitativ şi cantitativ, inclusiv rolul
acestora în evoluţia şi desfăşurarea proceselor hidrologice şi hidrodinamice de albie;
• Măsurarea elementelor morfometrice ale râurilor;
• Depistarea sectoarelor de eroziune şi a celor de aluvionare;
• Identificarea şi marcarea firului cursului de apă.
În afara acestor indicaţii este necesar să determinăm indicele de meandrare în funcţie de lăţimea
luncii şi a patului meandrelor. Se poate deduce astfel influenţa tectonicii de fundament asupra
morfologiei, morfometriei, morfodinamicii şi condiţiilor de scurgere solidă şi lichidă din albia unui râu.
Efectuarea observaţiilor spaţio-temporale şi caracterizarea dinamică şi genetică a fenomenelor
hidrologice se poate realiza prin cercetarea aerofotogramelor înregistrate repetat în bazinul respectiv.
Aerofotointerpretarea bazinelor lacustre şi a mărilor de mică adâncime
În acest domeniu sunt urmărite condiţiile de alimentare şi colmatare, caracteristicile
hidrodinamice, bilanţul hidrotermic, evaporarea, poluarea etc. Suprafeţele submerse ale platformei
continentale sunt înregistrate pe fotograme până la adâncimea de 20-40 m, dacă apa este limpede şi
reflectările sunt minime. Înregistrările sunt bine de executat vara, deoarece iarna gheaţa împiedică
aerofotografierea platformei continentale.
Pe film se înregistrează o serie de semne indicatoare, dungile mai luminoase reprezintă orizonturi
de roci deschise la culoare, liniile şi semnele curbate arată structuri de încreţire, puncte luminoase pe
fond întunecat indică emanaţii de gaze, stratul de petrol pe suprafaţa apei apare ca porţiuni mai liniştite
în cadrul mării agitate, vâscozitatea mai mare atenuează acţiunea vântului.
Aerofotointerpretarea formaţiunilor de gheaţă
Suprafaţa gheţii apare pe imaginile aeriene în alb sau în tonuri de cenuşiu deschis.
Foarte utile sunt înregistrările calotelor de gheaţă de pe nave orbitale, acestea cuprinzând
suprafeţe întinse permit apoi analize, interpretări şi evaluări globale.
Gheţarii locali ca şi icebergurile izolate pot fi înregistrate pe aerofotograme la scară mare care
trebuie luate în condiţii de cer senin.
La gheţari interesează: forma, întinderea, volumul, mişcarea lor şi sursa de alimentare.
Sistemul de înregistrare TOROS (radar sovietic) permite să se identifice începutul formării
gheţarului prin înregistrarea gheţii grăunţoase (firn); a gheţii tinere de culoare alb-cenuşie cu urme de
crăpături-crevase, a gheţii de mai mulţi ani, a gheţii de gheţari vechi, fiecare prezentând caracteristici
diferite de identificare.
Aerofotointerpretarea poluării apelor
Substanţele poluate se pun în evidenţă aerofotograme prin culoarea diferită pe care o au faţă de
culoarea apei curate. Prin folosirea unor filtre, filme infraroşii sau înregistrări multispectrale se pot
realiza imagini mai detaliate, putându-se identifica şi sursa poluării.
În detectarea poluării apelor o atenţie mai mare trebuie să se acorde sectoarelor de confluenţă şi a
deversoarelor canalelor, deoarece aici pot fi recunoscute diferite situaţii, vărsarea unui influent cu ape
nepoluate sau a unui deversor de canal cu ape poluate etc. Apa curată are o culoare mai închisă, apa cu
temperatură mai ridicată are culoare mai deschisă, poluanţii se identifică mai uşor pe filme color sau cu
filtre multispectrale. Canalele subterane pot fi urmărite pe întregul traseu, deoarece solul a fost
deranjat prin construcţia acestuia şi vegetaţia este de asemenea diferită pe aliniamentul canalului.

5.6.7. Aerofotointerpretarea aspectelor biogeografice
Aerofotointerpretarea vegetaţiei se execută în scopul cercetării şi evaluării geobotanice şi ca
aplicaţie practică în economie prin determinarea compoziţiei şi calităţii masei vegetale.
Vegetaţia se observă foarte bine în stereograme, putându-se analiza aranjamentul spaţial, forma,
culoarea sau nuanţele specifice ale diferitelor asociaţii sau formaţiuni vegetale. Imaginile pancromatice
şi color se înregistrează mai ales primăvara şi toamna, când prin descifrarea nuanţelor de culori se pot
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identifica diferitele specii de arbori şi starea lor fenologică. Pe baza acestor imagini se poate efectua
inventarul vegetaţiei spontane şi al celei cultivate.
Imaginile în infraroşu sunt foarte utile în diferenţierea asociaţiilor ierboase de cele arbustive sau
arborescente, a foioaselor sau a coniferelor. Se pot detecta de asemenea atacurile de dăunători,
incendiile etc.
Imaginile multispectrale sau spectrozonale pot oferi determinări de detaliu.
Imaginile radar sunt întrebuinţate pentru identificarea limitelor asociaţiilor vegetale, ele ajută la
identificarea speciilor de plante, la determinarea vârstei, densităţii şi mărimii arboretelor.
Indiciile de identificare a speciilor vegetale, în fotointerpretare, sunt configuraţia şi umbra,
culoarea şi tonul, textura, structura sau modelul.
Forma coroanei. Coroana arborilor proiectaţi în plan prezintă o bază sigură de recunoaştere şi
identificare. Molidul are aspect stelar, bradul are formă rotundă cu margini crestate, gorunul are
coroana rotundă etc.
Umbra - reproduce arborii în profil, înlesnind identificarea lor.
Culoarea şi tonul. Nuanţa de culori a aerofotogramei este rezultatul mai multor factori: culoarea
diferită a speciilor, densitatea diferită a plantelor, a frunzişului, gradul diferit de dezvoltare etc. Pe
aerofotogramele alb-negru culoarea este înlocuită prin tonuri de gri. Bradul apare în tonuri închise,
opace, molidul în ton deschis, fagul în ton deschis, strălucitor, gorunul în nuanţe deschise, mate, etc.
Textura reprezintă gradul de asperitate sau de netezime a aerofotogramelor cu păduri. Plafonul
pădurilor apare diferit în funcţie de speciile constitutive. Astfel, gorunetele au o textură vălurită, în
detaliu suprafaţa este netedă fără asperităţi. Făgetele apar cu textură clară, cu mici denivelări şi cu
suprafaţă ca o hârtiei sticlate, răşinoasele se imprimă cu textură dură, rugoasă, cu asperităţi mari.
Structura (modelul). Aranjamentul coroanei arborilor dă un model caracteristic fiecărei
asociaţii, prin care se disting speciile componente. Organizarea spaţială, respectiv structura poate fi un
indice cheie în identificarea speciilor vegetale, deoarece unele specii sunt legate de cursurile de apă,
altele de versanţii sudici sau nordici, altele cresc mai ales pe culmi. De asemenea, relieful pe care se
găsesc arbori ne dă indicaţii importante privind natura acestora. În regiunile muntoase, fagul preferă
versanţii umbriţi, pe fundul văilor vom găsi molidul, iar în regiunile deluroase, pe lunci găsim carpenul.
Mărimea imaginilor plantelor de pe aerofotogramă variază în funcţie de scara aerofotogramei.
Pentru cercetări de detaliu se aleg fotograme la scară mare.
Pentru identificarea vegetaţiei spontane se utilizează aerofotograme la scară mare. Fiecare specie
de plantă prezintă un anumit coeficient de reflectanţă, care poate fi determinat cu fotometrul şi
identificat pe baza curbei etalon specifice fiecărei plante. Pentru analize de detaliu se utilizează
stereogramele care pun în evidenţă etajarea plantelor.
Efectuarea fotointerpretării
În primul rând se identifică arealele şi se delimitează pe o folie de material plastic sau calc. După
aceea se determină tipurile de vegetaţie sau speciile şi se marchează prin coduri. În cazul pădurilor
bietajate, pentru speciile predominante se dă codul principal (literă mare), iar pentru specia din etajul
inferior se dă codul secundar (o literă mică).
Tipurile de vegetaţie ierboasă se determină după structură, textură, culoare, nuanţe, formele de
exploatare şi utilizare.
Analizele cantitative au în vedere:
• Diametrul coroanelor se măsoară cu ajutorul barei stereoscopice şi a lupei. El ne ajută să
identificăm specia şi vârsta aproximativă.
• Înălţimea arborilor se determină cu ajutorul umbrei sau cu diferenţa de paralaxă.
• Consistenţa coroanelor se poate determina cu ajutorul rasterului gradat.
• Densitatea medie a pădurii se poate determina prin măsurarea în 4-5 areale caracteristice a
distanţelor dintre centrul unei coroane şi centrele a 5-6 coroane vecine. Prin media acestor valori se
determină densitatea medie a păduri. Sau se poate determina prin numărul coroanelor arborilor care
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sunt intersectate de o linie dreaptă cu lungimea determinată. Se execută câteva măsurători în areale
caracteristice şi se face media.
• Numărul de arbori pe hectar se face mai uşor în cazul pădurilor rare. Se suprapune pe
aerofotogramă o reţea cu pătrate de valoarea unui hectar sau mai mari şi se numără arbori din fiecare
pătrat, apoi se poate face o medie pentru arealul interesat.
Scopul final este cunoaşterea detaliată a fondului forestier, evaluarea rezervelor, exploatarea
raţională, regenerarea sistematică, protejarea contra dăunătorilor şi conservarea pădurilor.
Aerofotointerpretarea faunei
Identificarea şi interpretarea lumii animale se poate efectua pe baza unor caractere specifice, de
indicare a habitatului respectiv, a staţiunilor în care populaţiile animale îşi desfăşoară activităţile
trofice, de înmulţire şi supravieţuire.
Depistarea animalelor sălbatice este greu de realizat. Din această cauză se folosesc criterii
indirecte.
Spre exemplu, în stepă, prezenţa cârtiţelor, a popândăilor sau a şoarecilor se poate identifica pe
aerofotograme la scară mare. Aceste animale fac muşuroaie, bătătoresc cărări până la cuiburi, distrug
plantele, astfel că, aspectul monoton al stepei cu graminee şi tufişuri apare împestriţat, muşuroaiele
sunt acoperite cu plante ruderale, pe alocuri ierburile sunt distruse, ceea ce trădează prezenţa unui mare
număr de rozătoare. Castorii construiesc diguri şi baraje pe marginea lacurilor sau a apelor mai liniştite.
Aceste forme care apar pe imaginile aerofotografice, ne duc cu ideea că în aceste biocenoze trăiesc
castori.

5.6.8. Aerofotointerpretarea solului
Pentru elaborarea hărţilor pedologice şi pedogeografice se folosesc materiale fotogrammetrice, cu
straturi fotosensibile în diferite zone ale spectrului electromagnetic, materiale color etc.
Pentru stabilirea corectă a investigaţiilor făcute pentru identificarea solurilor se folosesc criterii
directe şi indirecte.
Criteriile directe
Nuanţele şi culorile, reprezintă reflectări directe ale unor caractere şi trăsături pedologice. În
majoritatea cazurilor, aceste aspecte sunt legate de variaţia conţinutului de humus, săruri uşor solubile,
grad de umiditate, granulometrie, structura suprafeţei solului etc. Pe aerofotogramele alb-negru aceste
caracteristici apar prin nuanţe cenuşii, pe cele color prin cromatica corespunzătoare celei naturale, iar
pe cele spectrozonale prin culori convenţionale deosebite de cele normale.
Solurile intens umezite se identifică pe aerofotogramele alb negru prin nuanţe cenuşiu-închise
până la negru. Cele cu un conţinut ridicat de humus se identifică prin tonurile închise, iar cele sărace în
humus prin tonurile de nuanţă deschisă, ca de altfel şi prezenţa la suprafaţă a eflorescenţelor de săruri
solubile sau a carbonaţilor. De asemenea, prin nuanţe deschise apar şi solurile afectate de procesele de
levigare intensă a argilei sau de eroziune.
Structura de suprafaţă a solurilor influenţează absorbţia radiaţiilor luminoase. Dacă structura este
afânată, absorbţia de radiaţii este mai intensă, iar nuanţa solului pe aerofotogramă apare mai închisă.
Imaginile de pe aerofotograme prezintă grade de complexitate extrem de diferite, marcate prin
nuanţe uniforme, nuanţe de tranziţie, nuanţe mozaicate, contururi diverse etc. Aceste nuanţe şi forme
sunt dependente de relief, eroziune, constituţie petrografică şi mineralogică sau activităţi antropice.
Criteriile indirecte
Relieful are un rol important în fotointerpretarea solurilor prin raporturile care există între tipurile
genetice de soluri şi morfologia corespunzătoare interfluviilor, teraselor, luncilor, versanţilor.
Microformele de relief (ostroave, grinduri, conuri de dejecţie, crovuri, doline etc.) prin diferenţierile
introduse datorată regimului de umiditate, vegetaţie, expoziţie etc., participă la identificarea
elementelor de detaliu în fotointerpretarea solurilor.
Vegetaţia are un rol important în geneza solurilor şi în acelaşi timp constituie un criteriu indirect
însemnat în identificarea acestora.
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Ţinând cont de faptul că anumite fitocenoze sunt aproape în exclusivitate dependente de anumite
condiţii pedogeografice, rolul lor în fotointerpretare devine aproape similar cu cel al criteriilor directe.
Aşa sunt vegetaţiile de mlaştină, cele de turbării, zăvoaiele, vegetaţia halofilă, vegetaţia de pe
grohotişuri, cea de pe depozitele de pantă etc.
Rezultate foarte bune în fotointerpretarea solurilor se obţin pe aerofotogramele ridicate primăvara
sau toamna, atunci când solurile sunt descoperite, adică lipsite de vegetaţia cultivată sau când cea
naturală nu are frunziş.
Aerofotointerpretarea solurilor degradate
Solurile erodate şi lipsite de vegetaţie sunt vizibile pe aerofotograme prin nuanţele deschise şi
contururile neregulate. Eroziunea liniară este pusă în evidenţă prin apariţia pe fotograme a unor benzi
sau linii deschise la culoare. Ele reprezintă ogaşe, ravene, rigole. Eroziunea areolară apare sub formă de
pete mai albicioase. Cartarea acestor soluri se realizează cel mai bine pe aerofotogramele realizate
primăvara, când vegetaţia nu a răsărit încă.
Cartarea solurilor erodate se realizează pe asamblaje fotogrammetrice, pe stereocupluri, pe
ortofotograme sau ortofotoplanuri. Pe aceste materiale se trasează limitele arealelor cu grade diferite de
eroziune, separându-se sectoarele în care predomină eroziunea în suprafaţă de cele în care eroziunea în
adâncime este pe primul plan. De asemenea, se vor contura şi arealele afectate de eroziune eoliană.
Folosirea aerofotogramelor în prezenţa unor eşantioane de fotointerpretare la teren, precum şi
observaţiile notate la unele profile de soluri din teren, contribuie la realizarea unei cartări cantitative şi
calitative de o valoare practică deosebită, date necesare mai ales proiectării lucrărilor de combatere a
eroziunii solurilor.
Prin compararea fotogramelor executate pe acelaşi teritoriu pe o perioadă mai lungă de timp se
pot descoperi elementele ce indică direcţia de evoluţie a procesului de eroziune a solurilor.

5.6.9. Aerofotointerpretarea în domeniul industriei
Aerofotointerpretarea în domeniul industriei pune la îndemâna geografului unele informaţii utile
şi destul de precise privind localizarea şi tipul întreprinderilor industriale, relaţiile cu diverse elemente
geografice, precum şi unele aprecieri asupra intensităţii activităţii industriale.
Detectarea şi identificarea întreprinderilor industriale
Întreprinderile industriale apar reprezentate pe aerofotograme prin clădiri, instalaţii şi căi de
transport
• Forma şi mărimea clădirilor pot sugera tipul de întreprindere industrială.
În industria siderurgică şi metalurgică sunt caracteristice halele mari, adesea larg deschise pentru
aerisire şi coşuri mari care scot fum şi gaze. În industria textilă clădirile sunt compacte, scunde, de
obicei fără geamuri, dar cu luminatoare în plafon, cu acoperişul cu profil zimţat fără coşuri. În industria
chimică clădirile apar compacte, uneori deschise şi multe instalaţii exterioare de formă specifică. În
industria de morărit şi panificaţie clădirile sunt compacte, cu mai multe nivele şi adesea fac corp comun
cu silozuri de forme şi dimensiuni caracteristice.
Alte criterii care ne ajută la identificarea tipului de întreprindere:
• Utilajele exterioare
- în industria siderurgică - furnalele şi cuptoarele de oţel au formă specifică şi nu pot fi
confundate cu alte instalaţii;
- industria chimică - are numeroase recipiente, conducte sau cazane;
• Instalaţiile anexă şi depozitele
- tunurile de răcire - caracteristice pentru termocentrale;
- rezervoarele mari - pentru industria petrochimică şi rafinării;
- depozitele de buşteni - pentru industria lemnului;
- depozitele de ţagle, bare, benzi metalice - pentru industria metalurgică;
- cuptoarele rotative – pentru industria cimentului;
- haldele de steril - pentru industria extractivă ;
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• Căile şi mijloacele de transport
- cisternele indică industria chimică;
- vagoanele platformă cu stâlpi laterali sunt utilizate în industria lemnului;
- vagoanele deschise de mare capacitate sunt folosite pentru transportul cocsului sau cărbunelui;
- vagoanele metalice deschise, de capacitate mică şi formă specifică sunt folosite pentru
minereurile metalifere;
- vagoanele închise sau containerele sunt folosite pentru industria textilă, încălţăminte, etc.
- platformele deschise sunt folosite pentru transportul autovehiculelor, maşinilor agricole sau
alte utilaje industriale;
- transportul cu funicularul este folosit în industria extractivă;
• Degajarea de fum, gaze sau praf
- fumul abundent indică prezenţa: termocentralelor, cocseriilor, industria negrului de fum sau
industria siderurgică;
- praful albicios este specific industriei cimentului;
- gazele galben-roşcate (oxizi de azot) sunt întâlnite mai ales în industria îngrăşămintelor
azotoase;
• Prezenţa lacurilor de baraj arată că pot fi prezente centralele electrice sau că este dezvoltată
piscicultura.

5.6.10. Aerofotointerpretarea în domeniul agriculturii
Aerofotogramele sunt utilizate în agricultură în delimitarea suprafeţelor productive şi
neproductive, în analiza şi prezentarea căilor de transport agricol, a lucrărilor de amenajare de irigaţii,
de desecări sau de combaterea eroziunii solului, în evaluările funciare, în sistematizările rurale, în
lucrările de cadastru etc.
Din analiza elementelor componente ale peisajului agrar se desprind două grupuri speciale de
elemente:
• elemente relativ constante - elemente de nivelment şi elemente de planimetrie , ca: sate,
drumuri sau tipuri de sol
• elemente variabile - structura solului, umiditatea solului sau structura culturilor agricole
Principalele grupe de utilizare a teritoriului agricol sunt descifrate pe aerofotograme pe baza
texturii, nuanţei, formei şi dimensiunilor. D. Steiner (1967) - într-un îndrumător distinge 3 grupe mari
de suprafeţe agricole:
- cerealiere - cu ton gri, cu aspectul lăptos şi granulaţie foarte fină;
- plante prăşitoare - cu aspect ordonat şi granulaţie grosieră;
- terenuri proaspăt recoltate - cu textură foarte fină, tonul luminos şi deschis.
Recunoaşterea şi analiza peisajului agrar
Peisajul agrar se recunoaşte prin forma geometrică a parcelelor, uneori marginea acestora se
adaptează reliefului (văi, terase, boturi de deal etc.).
După mărimea parcelelor, în funcţie de scară, ne putem da seama de tipul de utilizare, individuală
sau în asociaţie. Arealele cu parcele mici indică faptul că utilizarea terenului este una individuală. Ele
sunt întâlnite mai ales în jurul localităţilor. Predominarea parcelelor mari, cu cereale şi furaje, indică o
utilizare asociativă - cooperatistă.
Folosind studiul stereoscopic al fotogramelor se obţin date valoroase privind repartiţia culturilor
în funcţie de relief, de expoziţie, pantă, înălţimea, lungimea, lăţimea versanţilor etc.
Analiza spectrală şi densitometrică a imaginilor este un mod de descifrare cantitativă şi calitativă,
datorită faptului că fiecare specie de plantă de cultură se prezintă cu caracteristici structurale şi
poziţionale proprii, apărând pe imagine cu aspecte de densitate specifică, iar observaţiile
densitometrice, executate cu o aparatură adecvată, vor duce la o mai corectă identificare.
Poziţia de ansamblu a diferitelor plante de cultură este un criteriu important de identificare.
Fâşiile de la parte superioară a versanţilor cu expoziţie sudică sunt prielnice culturii viţei de vie, cele
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din partea mijlocie sunt propice pentru livezile de pomi fructiferi; zarzavaturile sunt întâlnite mai ales
în lunci, iar cerealele pe terenuri cu pantă domoală, deoarece se pot cultiva mecanic.
Agroterasele se recunosc uşor pe aerofotograme după poziţia lor paralel - orizontală, după
situarea lor în sensul curbelor de nivel, sau prin tonul şi structura lor caracteristică. Frunţile
agroteraselor apar într-o textură neregulată, ele fiind ocupate de tufărişuri, în timp ce podurile prezintă
caracteristicile texturale ale plantelor de cultură.
Terenurile joase, slab drenate prezintă o reţea deasă de canale de desecare. Canalele de irigaţie se
prezintă tot în reţea, dar mai rară.
Un aspect important în fotointerpretarea în domeniul agriculturii este aflarea rapidă a stării
culturilor din punctul de vedere al creşterii, al atacului de dăunători, a diverselor maladii, al pagubelor
sau a prognozei recoltelor.
Înregistrările color furnizează informaţii mai bogate, dar foarte bune sunt înregistrările
multispectrale şi cele în infraroşu.
Aprecierile calitative şi cantitative a producţiei agricole
Acest aspect prezintă un interes deosebit în economia agrară şi în politicile de import-export de
produse agricole. În special înregistrările satelitare sunt foarte utile în acest scop, deoarece ele cuprind
o suprafaţă mare de teren, sunt repetitive şi fiind sub formă digitală se pretează la prelucrarea statistică
pe calculator.
Aerofotointerpretarea are un rol important în stabilirea celor mai bune utilizări a terenurilor, prin
analiza peisajului şi a condiţiilor naturale actuale şi paleogeografice, a condiţiilor de mecanizare, a
agrotehnicilor folosite. Se pot stabili şi alte aspecte, legate de problema drumurilor de acces, a tipurilor
de aşezări rurale, de repartiţia şi dezvoltarea lor şi influenţele exercitate de apropierea unor centre
industriale, oraşe, căi de transport etc.

5.6.11. Aerofotointerpretarea în domeniul transporturilor
Transporturile feroviare
Pe aerofotograme pot fi detectate cu uşurinţă căile ferate, simple sau duble, sectoarele
electrificate, cele cu cremalieră, podurile, tunelurile, liniile ferate înguste, rambleele şi debleurile.
Se pot depista felul vagoanelor din gări şi de pe parcurs, putându-se aprecia volumul traficului şi
ce fel de transporturi se fac pe anumite sectoare.
Transporturile rutiere
Căile rutiere, şosele şi autostrăzi se identifică uşor pe aerofotograme. De asemenea, drumurile
nemodernizate apar pe aerofotograme prin traseele mai neregulate, iar prezenţa unor denivelări este
marcată de apariţia de tonuri de gri diferite. Pe aerofotogramele la scară mare se observă bine chiar şi
potecile. Se pot detecta şi autogările, staţiile de benzină, atelierele de reparaţii etc.
Atât în transporturile feroviare cât şi în cele rutiere se pot face aprecieri asupra condiţiilor
geografice din lungul traseului şi din vecinătate, se observă relieful şi problemele care le generează,
râurile pe care le traversează sau cu care se învecinează, eventualele porţiuni unde sunt posibile
inundaţii sau eroziuni laterale care pot distruge calea de transport. Reţeaua de localităţi şi poziţia căilor
de transport faţă de acestea.
Transporturile navale
Râurile navigabile pot fi detectate prin dimensiunile lor mari, prin prezenţa cheiurilor, a
instalaţiilor portuare şi a navelor aflate în porturi sau pe traseu. Şi canalele navigabile apar bine
reprezentate prin traseele rectilinii şi cu taluzuri netezite. De obicei, ele nu prezintă baraje transversale
şi poduri joase. Când au baraje, se identifică uşor ecluzele prin formele lor specifice. În funcţie de
tipurile de nave, a instalaţiilor din porturi, a antrepozitelor şi a mijloacelor de transport pe uscat se
poate aprecia specialitatea portului şi felul principalelor mărfuri transportate.
Transporturile aeriene
Aerofotogramele oferă doar imaginea aeroporturilor cu pistele de decolare, hangarele, aerogările
care le deservesc şi instalaţiile de semnalizare. Adesea apar avioanele surprinse la sol. După numărul
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pistelor, mărimea aerogării, numărul şi tipul avioanelor surprinse la sol se pot face aprecieri privind
intensitatea traficului aerian.
Transporturile speciale
Pe aerofotogramele la scară mare se pot identifica liniile de înaltă tensiune, staţiile de
transformatoare. În zone împădurite, în lungul traseului acestor linii pădurea este tăiată.
Petrolul, gazele naturale, apa potabilă sunt transportate prin conducte, care deşi sunt îngropate,
pot fi detectate prin ventilele şi camerele de vizitare sau la traversarea râurilor, ele fiind suspendate
deasupra apei.
Se pot identifica funicularele, telecabinele sau teleschiurile prin prezenţa stâlpilor pe traseul lor şi
a instalaţiilor specifice de la cele două capete.
Interpretarea tuturor mijloacelor de transport se face în strânsă legătură cu mediul geografic,
stabilindu-se raportul acestora cu elementele geografice şi influenţele pe care le manifestă diverşi
factori de mediu asupra căilor de transport şi problemele de amenajare şi întreţinere la care sunt ele
supuse.

5.6.12. Aerofotointerpretarea în domeniul geografiei populaţiei şi
aşezărilor
Informaţiile asupra populaţiei pot fi extrase indirect, printr-o analiză selectivă strâns legată de
caracteristicile aşezărilor, cât şi a întregului spaţiu geografic din exteriorul acestora care prin
amenajarea şi valorificarea lui reflectă unele valenţe ale populaţiei.
Numărul populaţiei rezultă deductiv din extinderea aşezării, desimea clădirilor şi dezvoltarea
construcţiilor de acest gen pe verticală. Creşterea numerică a populaţiei poate fi sesizată dacă se
constată pe aerofotograme sectoare noi ale localităţii, cartiere rezultate în urma procesului de
sistematizare sau prin extinderea spaţiului construit. Se poate astfel estima cât de mare estre creşterea
numărului de locuitori.
Densitatea populaţiei se reflectă indirect prin unele dintre elementele structurale ale localităţilor
(gruparea locuinţelor şi tipul acestora), putându-se aprecia orientativ densitatea probabilă.
Prin intermediul analizei aerofotogramelor se pot obţine informaţii numeroase despre categoriile
de aşezări omeneşti, caracterele lor morfologice, structura, specificul funcţional şi alte date.
Aerofotointerpretarea geografică a aşezărilor rurale
Scările de aerofotografiere mari şi foarte mari scot în evidenţă caracteristici de ansamblu şi de
detaliu, în funcţie de care este posibilă o cunoaştere geografică complexă a oricărui tip de aşezare
rurală.
Dispersia aşezărilor
Prin aerofotografierea unei regiuni există posibilitatea constatării dispersiei unui mare număr de
localităţi rurale, putându-se aprecia factorii de mediu care au dus la dispunerea localităţilor în teritoriu
şi raporturile care există între aceste localităţi. Se poate observa dispersia în cadrul unei comune,
constituită din mai multe sate, precum şi dispersia elementelor structurale în cadrul unei localităţi.
Caracterele morfologice
Se pot observa pe aerofotograme intravilane mai extinse sau mai restrânse, structuri adunatecompacte sau răsfirate, echipări tehnico-edilitare asemănătoare oraşelor. De asemenea, în funcţie de
structura, textura, forma şi mărimea vetrelor se poate aprecia natura şi potenţialul terenului
intravilanului.
Funcţiile social-economice ale aşezărilor
Ele se deduc pe baza identificării unor elemente de organizare şi activitate existente în interiorul
localităţilor şi în afara acestora. Exemplu funcţia agrozootehnică poate fi constată de existenţa
construcţiilor necesare creşterii animalelor, a terenurilor cu culturi furajere sau a silozurilor. Funcţia
agro-industrială rezultă din existenţa amenajărilor de profil industrial, întreprinderi de utilaje şi maşini
agricole, centre de însilozare etc.
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Aerofotointerpretarea geografică a aşezărilor urbane
În fotointerpretarea geografică a unui oraş se efectuează atât analiza componentelor de
antropizare cât şi trăsăturile componentelor naturale care constituie suportul peisajului umanizat. Este
necesar să se facă analiza fiecărei componente naturale care a suferit modificări în cadrul procesului de
urbanizare şi raporturile care s-au stabilit între componentele peisajului fizico-geografic şi cele ale
peisajului urbanizat.
Fotointerpretarea structurii urbane porneşte de la ansamblul din care este constituit un oraş, ale
cărui sectoare sunt mai mult sau mai puţin distincte şi în directă concordanţă cu funcţiile social
economice pe care le îndeplinesc acestea. Asemenea sectoare reprezintă cartiere sau grupuri de cartiere,
caracterizate printr-o anumită autonomie, ele îndeplinind un rol specific în viaţa oraşului. Cunoaşterea
acestor aspecte este absolut necesară atunci când suntem nevoiţi să sistematizăm oraşul.
Studiul structurii urbane trebuie să folosească şi fotograme la scări mari şi foarte mari pentru
observarea unor trăsături de detaliu.
După o privire de ansamblu, în care se surprinde anumite trăsături ale dezvoltării în timp şi spaţiu
a oraşului, se trece la analiza sectoarelor geografice şi a limitelor acestora. Pentru aceasta se folosesc
indiciile directe şi indirecte ca tipul căilor ferate, şoselelor, străzilor, pieţelor publice, spaţiilor verzi şi a
clădirilor. Se stabilesc raporturile acestora cu diferitele componente naturale sau antropice. Putem astfel
explica, de exemplu, de ce unele cartiere noi au fost amplasate în diferitele sectoare ale oraşului
(terenuri bine drenate), şi se poate face o prognoză privind dezvoltarea în continuare a spaţiului urban
în diferitele sectoare.
Fotointerpretarea circulaţiei urbane oferă informaţii asupra modului cum se realizează
deplasările mijloacelor de locomoţie şi a traficului în general. Pot fi urmărite şi diferenţiate categoriile
căilor de circulaţie, tipurile de racorduri, de convergenţe şi divergenţe ale căilor de acces, atât în
interiorul oraşelor cât şi dincolo de limitele sale.
Pot fi analizate măsurile concrete privind îmbunătăţirea circulaţiei către principalele centre
comerciale şi a marilor întreprinderi. Se pot efectua măsurători cantitative (frecvenţa intersecţiilor şi
distanţele dintre acestea), se pot stabili posibilităţile de lărgire a unor străzi sau bulevarde sau
deschiderea în interiorul cartierelor a unor noi artere de circulaţie pentru descongestionarea fluxului de
transport.
Folosindu-se stereoscoape şi interpretoscoape cu putere ridicată de mărire se pot detecta tipurile
de vehicule, dacă sunt staţionate sau în mers. Folosind fotograme alăturate se poate determina viteza de
deplasare a autovehiculelor prin măsurarea deplasării acestora faţă de unele repere fixe. Pot fi
determinate locurile de parcare, staţiile de oprire a autovehiculelor transportului în comun, timpul
necesar parcurgerii distanţei dintre două staţii, dificultăţile de circulaţie în punctele aglomerate.
Se pot face diferite analize cantitative (hărţi, grafice, tabele sinoptice) asupra repartiţiei
autovehiculelor pe oraşe sau cartiere, itinerariile cele mai utilizate, fluxurile de circulaţie şi tipurile de
autovehicule, punctele de blocare a circulaţiei şi altele.
Fotointerpretarea ne poate da informaţii şi în ce priveşte starea căilor de comunicaţie şi de
aplicare a unor măsuri de întreţinere a drumurilor. Se poate observa gradul de uzură al drumurilor,
materialele din care sunt ele construite, diferitele amenajări făcute atunci când s-au construit (ramblee,
debleuri, poduri, viaducte etc.).
Fotointerpretarea spaţiilor libere
Pe aerofotogramă se pot identifica spaţiile libere şi destinaţia funcţională a acestora, ca de
exemplu: pieţele de convergenţă a căilor de transport, terenurile de sport, parcurile, spaţiile de parcare a
autovehiculelor, spaţiile verzi etc. Ele au un aspect specific, o anumită formă, un anumit traseu al căilor
de comunicaţie, o anumită grupare a vegetaţiei, a aleilor, piscinelor şi fântânilor arteziene în parcuri
etc.
Fotointerpretarea sectoarelor urbanistice cu funcţii industriale vizează în principal
identificarea întreprinderilor industriale şi relaţiile acestora cu cartierele de locuinţe.
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5.6.13. Transpunerea pe hartă a informaţiilor obţinute prin
aerofotointerpretare
Pentru transpunerea informaţiilor rezultate prin aerofotointerpretare în date de reprezentare
grafică şi cartografică este necesar ca imaginile aerofotogrammetrice să fie asamblate în perechi cu
acoperire de cca. 66% pe aceiaşi bandă şi 33% acoperire laterală pe benzile vecine. Transpunerea se
poate face prin metode grafice sau cu instrumente şi aparate.

5.6.14. Finalizarea aerofotointerpretării
Analiza aerofotogrammetrică are un pronunţat caracter deductiv, este bazată pe principii
filosofice şi logice, pe pregătirea multilaterală a fotointerpretatorului şi pe colaborarea interdisciplinară.
Totuşi, aerofotogramele reprezintă situaţii momentane, rezultatele obţinute trebuie supuse unei
verificări minuţioase şi riguroase în teren, atât pentru asigurarea autenticităţii datelor, cât şi a gradului
lor de actualitate.
Controlul la teren se poate face pe etape sau sub formă de expediţie finală.
Controlul pe etape se foloseşte mai ales atunci când sunt analizate procese sau fenomene ce se
desfăşoară în perioade scurte de timp.
În al doilea caz verificarea este complexă cu participare de specialişti din diverse ramuri ale
geografiei. Se controlează datele prin sondaj sau verificări locale, verificarea exactităţii măsurătorilor şi
a metodei aplicată la măsurare.
Datele obţinute sunt reprezentate cartografic şi în funcţie de tematica urmărită reprezentarea
este generală sau selectivă.
Se redactează un text cu rezultatele aerofotointerpretării care trebuie să fie în concordanţă
directă cu conţinutul reprezentărilor cartografice sau grafice.
BIBLIOGRAFIA DE BAZĂ
1. Donisă I., Grigore M., Tovissi I., (1980) – Aerofotointerpretarea geografică, Edit. Did şi Pedag., Bucureşti.
2. Donisă Valentin, Donisă Ioan, (1998) – Dicţionar explicativ de teledetecţie şi sisteme informaţionale geografice.
Ed. Junimea, Iaşi.
3. Drăghinda I., (1998) – Aerofotografia în cercetările geologice. Ed. Tehnică, Bucureşti.
4. Grigore M., (1972) – Cartografie geomorfologică, Cap. VII - Utilizarea aerofotogramelor în cartografierea
geomorfologică, p. 107-128. Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti.
5. Grigore M., (1979) – Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief. Cap. VII - Cartografierea
reliefului cu ajutorul materialelor fotogrammetrice, p. 88-98. Acad. Română, Bucureşti.
6. Grigore M., (1991-1992) – Aspects of the specific of the geographical airphotointerpretation. Anal. Univ.
Bucureşti, Geografie, p. 81-85.
7. Grigore M., (1994) – Des elements de cartographie geographique obtenus a l’aide de l’aerophotointerpretation
(I). În Analele Univ. Bucureşti, Geografie, p. 3-8.
8. Loghin V., (1998) – Teledetecţia spaţială a Terrei. Ed. Domino, Târgovişte.
9. Munteanu I., Grigoraş C., Moise Ecaterina (1977) - Nekatorîe predveritelnie rezultatî pe ispolzovaniu
teledektornîh dannîh pri izucenii pociv i aprobatii selekohozoaistvennîh kultur. Referat prezentat şi difuzat la cea de a II-a
Consfătuire a grupei de lucru de teledetecţie, Varna (12 p).
10. Munteanu I., Grigoraş C.,(1978) – Identificarea solurilor şi a culturilor agricole prin analiza numerică a datelor
de la sateliţi. Comisia româna pentru activităţi spaţiale. Buletin de teledetecţie nr. 11 (tradusă în limba rusă lucrarea a fost
prezentată şi difuzată la cea de IV-a Consfătuire a grupei de lucru de teledetecţie (12 p).
11. Munteanu I., Răuţă C., Grigoraş C. (1978) – O noua etapă în cercetarea şi supravegherea resurselor agricole.
Revista Ştiinţă şi Tehnică nr. 10, Bucureşti.
12. Munteanu I., Grigoraş C., Dragu I. (1979) – Utilizarea aerofotografiei în infraroşu pentru studiul solului şi
vegetaţiei . ICPA, Ştiinţa Solului, nr. 5-6, Bucureşti (18 p).
13. Munteanu I., Răuţă C., Grigoraş C. (1982) – Utilizarea teledetecţiei în evaluarea şi supravegherea mediului
înconjurător (soluri şi vegetaţie). Volum "Valorificarea optimă a resurselor naturale", pag. 67-69. Lucrările Conferinţei de
Ecologie, Constanta, 1981, Tip. Agronomia Cluj-Napoca (3 p).

46

14. Munteanu I., Răuţă C., Grigoraş C (1983) – Rezultatele interpretării datelor de baleiere de la sateliţi privind
învelişul de sol, culturile agricole şi vegetaţia naturală din partea de sud şi sud-est a României. Analele ICPA, vol. XLV,
Bucureşti (17 p).
15. Munteanu I., Răuţă C., Grigoraş C., Munteanu Maria (1983) – Utilizarea teledetecţiei în evaluarea şi
supravegherea mediului înconjurător. ICPA Ştiinţa Solului, nr. 2, Bucureşti (6 p).
16. Munteanu I., Munteanu Maria, Grigoraş C., Marin Gh. (1984) – Utilizarea înregistrărilor de pe sateliţi pentru
inventarierea excesului de umiditate din Câmpia Româna şi Lunca Dunării. Lucr. Conferinţei de Ştiinţa Solului - Brăila,
Bucureşti (9 p).
17. Munteanu I., Munteanu Maria, Grigoraş C. (1985) – Unele aspecte privind excesul de umiditate din Câmpia
Româna, evidenţiate de înregistrările de pe sateliţi. Buletinul informativ al ASAS, nr.14, Bucureşti (17 p).
18. Răuţă C., Munteanu I., Grigoraş C., Dragu I., Huniady I., Marin Gh. (1980) – Supravegherea şi inventarierea
resurselor agricole prin teledetecţie. Revista Ştiinţă şi Tehnică, nr.8, Bucureşti.
19. Reeves G.R. (1975) – Manual of remote sensing. Americ. Soc. of Photogrammetry, Falls Church, Virginia, SUA.
20. Zegheru N., Albotă N., (1979) – Introducere în teledetecţie. Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
21. xxx – (1987) – Agriculture - Simulation models for croppings systems in relation to water management, Edit. J.
Feyen, Edit. Commision of the European Communities, Proceedings of Symp. UE Louvain.
22. xxx - (1989) – Agriculture - Computerization of land use data, Edit. R.J.A. Jones şiB. Biagi, Edit Comission of
the Communities, Proceedings of Symp. UE Pisa.
23. xxx - (1989) – Agriculture - Application of computerized EC soil map and climate data, Edit. H.J.A. van Leane
şiA.K. Bregt, Edit. Commmmission of the European Communities, Proceedings of Symp. UE Wageningen .
24. xxx - (1992) – Teledetection et geographie. In Norois, Revue geographique de l’ouest, et des pays de
l’Atlantique Nord, nr. 155, 39e annee, juillet-septembre, Univ. de Rennes 2.
25. xxx - (1993) – CORINE land cover. Guide technique. Office des Publicattions Officielles des Communautés
Européennes, Luxembourg.

47

