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Nos casos de aplicações práticas em fotogrametria analítica, uma das necessidades para o ajustamento pelo 

MMQ (Método dos Mínimos Quadrados) é disponibilidade de procedimento para estimativas e obtenção de bons  

valores iniciais, dentre eles os parâmetros de orientação. Os ângulos de Euler , ,  são os parâmetros de orientação 

exterior mais comum em fotogrametria que representam as rotações em torno dos eixos cartesianos x, y e z, 

respectivamente. O sentido da rotação positivo é dextrógiro e anti-horário olhando para a origem do sistema. Também 

existe outro sistema de orientação usado em fotogrametria, com bastante aplicação quando se trabalha com fotografias 

oblíquas, que é o sistema tilt (t), swing (s) e azimuth (α), em que o ângulo t é o ângulo entre o eixo óptico da câmara e a 

linha vertical; o ângulo s é a posição da linha principal na fotografia com relação ao sistema de referência do eixo 

fiducial e o ângulo α dá a orientação do plano principal com relação ao eixo do sistema de referência do terreno. Esse 

último sistema de orientação embora seja de mais fácil compreensão não detém uma relação direta com os ângulos 

eulerianos, que por sua vez traz mais vantagens computacionais. Atualmente está sendo retomado com muita ênfase o 

uso de fotografias oblíquas, inclusive com lançamentos de novas câmeras fotogramétricas no mercado, em unidades 

específicas ou em conjunto com câmeras verticais e deste modo justifica-se a revisão dos métodos de trabalho com 

fotografias oblíquas, que tradicionalmente empregava apenas métodos gráficos. Neste sentido a obtenção de ângulos 

eulerianos iniciais são relativamente fácil para fotogrametria aérea vertical, mas mais complexos para fotografias 

oblíquas aéreas ou terrestres, visto que existem várias sequências de aplicação de rotações que dão o mesmo resultado 

final, ou seja, pode existir uma dualidade de solução. Por outro lado podem ser obtidos, de modo mais simples, os 

ângulos do sistema tilt, swing e azimuth em fotografias oblíquas, mas os softwares fotogramétricos de fototriangulação 

e orientação usam o sistema euleriano, então é necessário fazer a transformação entre eles, para a qual não existe um 

método direto e exato. Uma solução aproximada é apresentada neste trabalho com base no cálculo vetorial obedecendo 

a sequência de formulação desenvolvida por Dewitt. O objetivo é transformar o sistema tilt, swing e azimuth para o 

sistema , ,  computacionalmente. O percurso metodológico adotado foi: 1- Aquisição dos dados de entrada (quatro 

pontos com coordenadas conhecidas no terreno e respectivas fotocoordenadas bem distribuídas); 2 - Composição de 

sub-rotinas em ambiente MATLAB; 3- Testes e validação do procedimento com outros dados. A sequência dos cálculos 

em resumo é: cálculo da maior distância entre os pontos; cálculo do fator escala; cálculo dos lados dos triângulos; 

cálculo dos coeficientes correspondentes aos lados desses triângulos; cálculo do azimuth inicial, com a análise de 

quadrante; cálculo das matrizes de rotação sem o valor de swing; obtenção das coordenadas rotacionadas; cálculo de um 

novo azimuth; cálculo do swing; cálculo da matriz de rotação final com todos os ângulos; cálculos dos ângulos no 

sistema euleriano. Os resultados obtidos mostram que o método consegue uma boa estimativa para os ângulos iniciais a 

serem usados em ajustamento de bloco de feixes de raios em fototriangulação ou recessão espacial. Esta modelagem 

matemática pode ser aplicada para dados de fotografias terrestres ou aéreas oblíquas.  


