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RESUM  

El projecte consisteix en l’estudi de la tècnica del georada, el seu estat actual i 

les possibles evolucions. Es presenta com a innovació un model de catàleg, que 

es podria emprar en posteriors estudis, per homogeneïtzar resultats i 

interpretacions. 

Com cas pràctic, es realitza un estudi amb GPR de diferents parts de l’Escola 

Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. 

Finalment, es calcula el pressupost de l’elaboració completa del catàleg citat 

anteriorment i del estudi realitzat amb GPR. 

RESUMEN  

El proyecto consiste en el estudio de la técnica del georadar, su estado actual y 

posibles evoluciones. Se presenta como innovación un modelo de catálogo, que 

podría utilizarse en los posteriores estudios, para homogeneizar resultados e 

interpretaciones. 

Como caso práctico, se realiza un estudio con GPR de diferentes partes de 

l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. 

Finalmente, se calcula el presupuesto de la elaboración completa del catálogo 

citado anteriormente y del estudio realizado con GPR. 

ABSTRACT 

The project involves the study of the GPR technique, its current status and 

possible developments. Are presented a model catalog that could be used in 

subsequent studies to standardize results and interpretations. 

As a case study, a study of GPR from different parts of the Escola Universitària 

d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona.  

Finally, the budget for the full development of the above catalog and study of 

GPR is calculated. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Motivació 

 

Des de fa uns anys que la tècnica del georadar ha anat agafant consistència i 

molts àmbits han trobat la seva utilitat, com es el cas de la geologia, enginyeria 

civil, medi ambient, geotècnia, arqueologia i mineria. 

Actualment no existeix cap mètode o recurs que homogeneïtzi els possibles 

resultats que s’obtenen dels radargrames. La motivació d’aquest projecte neix en 

aquest punt, en crear una manera de treballar, una guia, per poder facilitar la 

realització dels estudis amb georadar i la seva posterior interpretació i utilització 

de les dades obtingudes. 

A més com a cas pràctic he realitzar un estudi amb GPR a l’EUETIB i he posat en 

pràctica aquest model, per facilitar la interpretació i la recollida de dades. 

1.2. Objectiu 

L’objectiu principal d’aquest projecte és la realització d’un catàleg d’imatges GPR. 

Per tal d’assolir aquests objectius es defineixen els següents objectius principals: 

 Estudi de la tècnica del GPR i estat actual de l’art. 

 Estudi de diferents tipologies estructurals i models constructius de 

Barcelona. 

 Disseny conceptual del catàleg d’imatges. 

 Estudi GPR de diferents elements estructurals de l’EUETIB. 
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CAPÍTOL 2: 

TEORÍA MÈTODE 

En el següent capítol es realitzarà una breu explicació de la tècnica GPR(Ground 

Penetrating Radar), les característiques més significatives, les seves aplicacions i 

també les limitacions actuals del GPR.  

2.1 Teoría GPR 

El geo-radar o radar de sòl és un mètode no destructiu de prospecció geofísica 

basat en la emissió i propagació d’ondes electromagnètiques sobre un medi i la 

seva posterior recepció, reflectint les irregularitats i discontinuïtats detectades 

durant el seu recorregut.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Funcionament d’un GPR 

Aquesta tècnica permet prospeccions en curts períodes de temps amb gran 

precisió, mitjançant una tècnica no intrusiva. El seu objectiu final es l’obtenció de 

radargrames, amb els quals es realitzen els estudis posteriors de coneixement 

d’estructures superficials i detecció d’objectes enterrats. 

Emisor 

Receptor 

Reflector 



 Catàleg d’imatges de models constructius de Barcelona, obtingudes mitjançant GPR 

 - 9 - 

 

A partir del temps de retard de les ones reflectides i de la velocitat de la 

propagació de les ones en el material pel qual es desplacen, podem obtenir la 

profunditat a la que es troba el objecte. 

2.1.1. Funcionament 

 

Aquest sistema es basa en l’emissió d’una senyal a una determinada freqüència, 

(posteriorment s’explicarà l’elecció d’aquesta), generat per una antena emissora, 

la qual es reflecteix en el subsòl, en els llocs on existeix un canvi en la 

conductivitat, permeabilitat magnètica i/o permitivitat dielèctrica. Aquesta senyal 

reflectida es propaga de nou a la superfície.  

Es registren els temps d’arribada en traces: l’eix horitzontal mostra la posició de 

la traça i l’eix vertical el temps de propagació de la senyal. A partir dels temps 

d’arribada i de la velocitat de propagació de les ones en el material, es dedueix la 

profunditat a la que es troba el cos reflector.  

Una breu explicació de les tres propietats a tenir en compte: 

a) Conductivitat: Es mesura la resposta de les carregues lliures en presencia 

d’un camp elèctric extern. Existeixen els materials conductors, 

semiconductors i aïllants. Les condicions optimes pel georadar, es que els 

materials tinguin una conductivitat baixa (conductivitat <    S/m). 

b) Permeabilitat magnètica: relaciona la inducció magnètica amb la intensitat 

del camp magnètic. En general els materials amb els que es treballa amb 

un georadar tenen el valor de 1, excepte els ferromagnètics. 

c) Permitivitat dielèctrica: esta definida per la constant dielèctrica, constant 

entre la intensitat del camp elèctric extern aplicar i el vector desplaçament 

elèctric. Proporciona una mesura de la capacitat de polarització d’un 

material en presencia d’un camp elèctric, mesura el contingut d’humitat 

del material. Es defineix com: 

ε=                                           (1) 

 

2.1.2 Velocitat de propagació 

 

A partir de les equacions de Maxwell i una ona plana que es propaga en un medi, 

es poden calcular les relacions que defineixen la propagació de les ones 

electromagnètiques en un material. Posteriorment d’unes equacions en les que 

no entrarem en detall, s’obté per la velocitat de propagació de la ona: 

   
 

 
  

 
 

 
   √    

                                 (2) 
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En el nostre cas en concret es pot simplificar l’expressió, ja que els medis més 

freqüents per a estudis amb georadar es realitzen en medis no magnètics (   = 

1). Per tant: 

     
 

√      
                                                              (3) 

    

 

En la següent taula es resumeixen les diferents propietats mencionades 

anteriorment, per el materials mes emprats en aquests estudis. 

 

Taula 1. Propietats dels materials principals en estudis GPR 

MATERIAL CONSTANT 
DIELÈCTRICA 

(ε) 

CONDUCTIVITAT 
(mho/m) 

VELOCITAT 
PROPAGACIÓ 

(m/ns) 

Aire 1 0 3 
Aigua dolça 80 0,5 0,0033 
Sorra seca 3-5 0,01 0,15 

Sorra saturada 20-30 0,1-1 0,06 
Pissarra 5-15 1-100 0,11 

Limos  5-30 1-100 0,07 
Argila 5-40 2-1000 0,06 
Granit 4-6 0,01-1 0,13 

Gel 3-4 0,01 0,16 

2.1.3 Elecció de la freqüència  

La magnitud de la freqüència d’oscil·lació de l’antena, determina la seva 

capacitat de penetració i resolució. Per tant, l’elecció de la freqüència d’emissió 

de l’antena depèn de la longitud d’ona (λ) i la profunditat de l’element.  

Al augmentar la freqüència, augmenta la capacitat per detectar elements de 

petites dimensions, però es perd capacitat de penetració d’ona. De la mateixa 

manera si disminuïm la freqüència, podem obtenir dades dels elements amb més 

profunditat però no percebrem els elements més petits. 

2.1.3   Antenes 

 

Les antenes son una part fonamental, ja que son els elements encarregats 

d’emetre el pols electromagnètic al medi i de rebre l’energia que torna a la 

superfície desprès de la reflexió.  

Es classifiquen segons diferents aspectes: la seva aplicació o si es tracta d’una 

única antena o dues. 
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Segons la seva aplicació trobem: 

 

a) Antenes blindades o shielded: s’utilitzen principalment en àrees urbanes i 

en prospeccions d’alta resolució, per tant son les de major freqüència. 

Aquestes permeten millor control del soroll i de les reflexions amb una 

profunditat de 5-10m.  

b) Antenes no blindades o unshielded: presenten freqüències 

fonamentalment baixes, s’utilitzen en aplicacions que requereixen major 

profunditat. Es recomanable el seu ús en llocs de camp obert o poc soroll 

electromagnètic. S’empren en l’àmbit geològic i permeten profunditats 

entre 30-60m. 

c) Antenes tubulars: S’utilitzen en perforacions o prospecció de pous. 

 

Segons la quantitat d’antenes: 

 

a) Antenes monoestàtiques: son a la vegada emissores i receptores de 

l’energia. Es poden diferenciar dos tipus: antenes de commutació i antenes 

de dos dipols. Les primeres disposen d’una única espira que pot actuar 

com emissora o com receptora d’energia. Es per això que inclou un 

commutador que va modificant la seva actuació. Al inici de la traça, 

l’antena funciona emetent el pols d’energia de curta duració, passant 

immediatament a funcionar com a receptora.  Desprès d’un temps de 

recepció torna a commutar la funció. Les antenes de dos dipols presenten, 

a l’interior de la carcassa, dos dipols separats. Un d’ells funciona com a 

emissor, i l’altre com a receptor. La separació de les dues espires es 

constant, i es desplacen juntes com una única carcassa. Aquests tipus 

d’antenes permeten realitzar amb facilitat els perfils, s’utilitzen en treballs 

que requereixen major rapidesa, un número elevat de perfils o una 

estructura de malla per poder analitzar el medi. 

b) Antenes biestàtiques: es componen de l’antena emissora i l’antena 

receptora, les dues en mòduls separats. La independència entre les 

antenes permet variar la distancia entre ambdues. Sovint s’utilitzen per 

estudis puntuals, obtenint una traça en cada punt de l’estudi. 

 

2.2.  Estat de l’art 

2.2.1. Línies actuals d’investigació 

 

L’estudi GPR sovint s’utilitza en la detecció no destructiva d’elements estructurals 

i també en l’avaluació de l’estat dels edificis. Aquesta informació es valuosa per 

altres restauracions, modificacions o construccions d’obres que afecten a l’àmbit 

de la construcció. 
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S’han desenvolupat noves metodologies de processament de dades, aquestes 

han sigut testades majoritàriament en laboratoris o simulacions de models. En 

pocs casos s’han utilitzat per avaluacions d’edificis més complexes. Tot i que 

d’elles s’obtenen resultats en medis homogenis, en canvi, en l’estudi d’edificis, 

els resultats son més ambigus, això es degut a la dispersió produïda pels 

diferents objectes. El desenvolupament de mètodes numèrics que faciliten la 

reconstrucció del patró és una línia de treball interessant amb la qual es podria 

aconseguir una millora en les interpretacions i resultats de les dades GPR en 

edificis. 

Les eines de software innovadores utilitzades en la reconstrucció del patró es 

podrien aplicar a la detecció d’esquerdes i danys estructurals en diferents parts 

dels edificis. En molts casos, la reconstrucció patró esta enfocada a la detecció i 

la reconstrucció d’esquerdes internes i danys, i en la detecció de la seva posició i 

la seva orientació. El processament d’aquestes imatges es centra en la 

reconstrucció del patró amb l’objectiu de futures avaluacions estructurals de 

suport. 

Una altra tècnica de processament GPR interessant i nova que proporciona bons 

resultats és la tomografia microones. Les proves i desenvolupaments indiquen 

que es una eina efectiva per millorar les imatges radar i reconstruccions patró 

per desenvolupar el diagnòstic acurat de danys en els membres estructurals. 

Aquesta tècnica sembla ser un mètode prometedor que podria proporcionar 

informació quantitativa i atenuar les incerteses. Models i processaments de 

senyals diferents s’han aplicat també per determinar característiques dels 

dissenys constructius, per exemple, gruix de formigó armat en cobertes o buits 

dins el formigó armat. 

La cal·libració i validació de la capacitat del Georadar per determinar espessors 

sota diferents condicions i la seva resolució son altres interessants línies d’estudi. 

Proves de laboratori han sigut especialment eficaces ja que proporcionen 

resultats significatius per la interpretació d’imatges radar obtingudes de l’estudi 

de casos aplicats en edificis. Algunes experiències de laboratori van ser 

desenvolupades per definir metodologies de precisió en la detecció de buits. 

Algunes de les interessants mesures experimentals, sota condicions controlades, 

es centren en establir mètodes per mesurar les propietats dels materials 

constructius. El coneixement d’aquestes propietats pot ser crucial en la 

construcció d’avaluacions. Seguint aquesta línia, els anàlisis de laboratori estan 

dedicats a la caracterització de les propietats electromagnètiques del formigó, a 

la detecció de corrosió d’acer i l’estimació de la humitat en les estructures o en 

materials constructius.  

Juntament amb els nous desenvolupaments de processament de senyal i proves 

de laboratori, altres importants avanços es basen en el modelat de la senyal. La 

resposta del GPR enfront als medis complexes pot ser modelat amb aquestes 

eines. A traves de la comparació de resultats de models numèrics sintètics amb 

proves o dades de camp, es possible determinar patrons per ajudar a la 

interpretació de dades radar. Aquestes eines numèriques podrien ajudar també a 

entendre els mecanismes de detecció de GPR i el comportament de senyal 

enfront estructures multifacétiques. Com a resultat, en molts estudis i proves 

relacionades amb la construcció i avaluació de les estructures, els models 

numèrics son generalment determinats i comparats amb dades GPR. 
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Altres línies d’investigació actuals es centren en l’obtenció de dades quantitatives 

per avaluar millor la condició de les estructures. Per tant, els materials i 

elements estructurals s’estudien sota condicions de laboratori, comparant 

aquestes dades de radar als resultats d’altres assaigs destructius i no 

destructius.  

Resumint, una gran part dels desenvolupaments més recents es basen 

principalment en la millora de la interpretació de dades. Les eines 

desenvolupades per aquest propòsit son noves tècniques de processament que 

milloren imatges radar, proves de laboratori per reproduir elements constructius 

i, finalment, els models sintètics radar que comparen imatges simulades amb 

dades radar d’edificis i altres estructures. 

 

2.2.2. Qüestions obertes en l’estudi GPR 

 

Es possible definir diverses qüestions obertes en GPR, referent al estudi o 

avaluació d’edificis, en diferents aspectes: 

 Definició i classificació de la casuística més habitual en la inspecció a la 

construcció, aquest estudi podria ser una eina útil per futures avaluacions.  

 Definició d’una normativa o reglament amb suggeriments per la casuística 

diferent. 

 La millora de les imatges radar. Diversos avanços significatius demostren 

la possibilitat d’obtenir un diagnòstic precís d’imatges, mitjançant, l’ús de 

models i patrons característics de radar. 

 Laboratori de desenvolupaments i proves per obtenir els paràmetres 

electromagnètics i propietats dels materials constructius, que 

posteriorment s’aplicarien a construccions reals. 

 Avanços en l’anàlisi i detecció de la corrosió, aplicant les metodologies als 

edificis reals, tenint en compte també la detecció d’agents oxidants i 

corrosió. 

 Sistemes de desenvolupament de GPR capaços de proporcionar imatges i 

models a partir de dades reunides de combinació amb models matemàtics 

adequats. 

 Millora del desenvolupament d’equips radar adaptant les antenes als 

diferents elements estructurals i als espais dins dels edificis. 

 Desenvolupament de matrius d’antenes per adquirir dades múltiples 

adaptats a les necessitats especifiques en la inspecció a l’àmbit de la 

construcció. 

 

2.3. Aplicacions en l’edificació 

L’aplicació principal del georadar és a l’enginyeria, per avaluació del nivell de 

danys, el deteriorament de les estructures o la localització d’objectes enterrats. 

Té una gran aplicació en projectes de patrimoni cultural. 
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La causa dels detriments normalment esta produïda per: relliscades, edat dels 

edificis, inundacions, dissolució de guix, dolines de enfonsament, etc.  

Es detalla a continuació les aplicacions principals en l’àmbit de l’enginyeria: 

 L’estudi d’estructures naturals, per determinar les possibles causes del 

dany visible. 

 Projectes de patrimoni cultural. Aquests edificis històrics estan deteriorats 

desprès dels desastres naturals, l’edat dels edificis i el possibles perills 

externs, provoquen l’aparició de danys visibles en l’estructura o 

revestiments, com és el cas de, taques d’humitat, esquerdes o 

despreniment de materials. Sovint, els danys en l’estructura té una 

extensió superior a la es pot observar visualment. El GPR s’aplica en la 

detecció d’esquerdes internes i articulacions, és habitual avaluar parets i 

estructures de suport. Aquests resultats permeten definit la part interior 

de l’estructura i la possible existència d’esquerdes i humitats. La 

interpretació d’aquests resultats requereix la utilització d’altres 

metodologies. 

 En edificis de maçoneria els problemes principals que es poden trobar son: 

les articulacions sense omplir, esquerdes internes i la humitat. 

 Per altra banda, els edificis de formigó armat com a conseqüència de la 

humitat un dels seus problemes freqüents, es la corrosió del acer. 

Diferents investigadors proposen l’aplicació del georadar per detectar 

aquest problema. La corrosió es produeix a l’alteració del contingut de ions 

en l’aigua porosa, per tant, es modifiquen les propietats 

electromagnètiques. D’aquesta manera es pot detectar amb el GPR degut 

a les diferencies en els temps de viatge, freqüències i amplituds. Amb 

aquest estudi, es podria determinar les zones afectades per la corrosió. 

Realitzar una avaluació preventiva es important, ja que s’eviten posteriors 

reparacions. 

 L’estudi de la humitat també és un problema que s’ha de tractar, molts 

dels estudis es basen en la detecció d’aigua i humitat, ja que podrien 

produir acer a la corrosió i altres danys com: 

a) Afebliment de la base per l’acció de l’aigua, es produeix en molts casos 

per la pèrdua d’aigua en les canonades o sota l’edifici. L’aigua pot 

produir danys als fonaments i parets. 

b) L’aigua també pot ser absorbida pels maons, causant així un augment 

de la seva mida com a conseqüència l’aparició d’esquerdes i fissures en 

les articulacions i elements de maçoneria. 

c) Aparició de fons en la superfície de l’estructura. 

d) Detecció de parets de l’estructura afectades per la humitat.  

 La detecció d’elements enterrats amb GPR combinada amb altres 

tècniques com la termografia, ofereix resultats exitosos. Com es el cas, del 

estudi de les canonades de plantes tèrmiques.  

 L’estudi de la terra i els ciments dels edificis es també una tasca habitual 

en diverses exploracions geofísiques d’edificis. L’objectiu d’estudiar el 

terreny inferior i voltants de l’edifici es, amb freqüència: 
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a) Detectar estructures geològiques que podrien causar danys o el fracàs 

de l’edifici. 

b) La troballa d’estructures artificials que podrien afectar la seguretat de 

l’estructura. 

c) Ubicació del sòl humit. 

 

A més de l’àmbit de l’enginyeria, el GPR té aplicacions en diverses rames de la 

ciència. Es detalla a continuació altres aplicacions del georadar: 

 Aplicacions mediambientals: detecció de plomes de contaminació, 

delimitació d’abocadors, localització de bidons i/o dipòsits enterrats. 

 Geologia i geotècnia: estratigrafia del subsòl, profunditat de la roca, 

localització del nivell freàtic, detecció de cavitats, fractures i falles. 

 Cartografia: batimetries en aigua dolça, mapes de glaceres.  

 Arqueologia, antropologia i estudis forenses: localització de les estructures 

i restes enterrades, posicionament de túnels i/o galeries ancestrals, 

estudis in-situ en edificis històrics. 

2.4. Avantatges i limitacions 

El georadar genera una imatge d’alta resolució lateral i vertical del subsòl. És el 

mètode modern de més èxit en aplicacions no digitals. Això es degut a que no hi 

ha necessitat de realitzar excavacions o una altre tipus d’intervenció destructiva. 

Aquest mètode no afecta al medi ambient i es ideal per les fases de planificació i 

desenvolupament de projectes industrials. A més no necessita establir contacte 

físic de qualsevol tipus (elèctrodes) amb el sòl, és ràpid i de fàcil aplicació en tots 

els ambients.  

 

No obstant això, la principal limitació del mètode es la seva dependència de les 

característiques locals del lloc d’aplicació; sobretot la presencia d’una elevada 

conductivitat elèctrica condiciona la penetració del impuls electromagnètic, 

conseqüentment la detectabilitat de les estructures del subsòl.  
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CAPÍTOL 3: 

TIPOLOGIES D’EDIFICIS I 

SISTEMES CONTRUCTIUS 

A BARCELONA 

Una vegada situat el GPR dins de la ciència i introduït el seu funcionament, 

s’exposarà la tipologia d’edificació i els diferents sistemes constructius, dels quals 

posteriorment ens seran útils per poder realitzar el catàleg dels diferents models 

constructius. 

 

En aquest capítol s’introduirà els paràmetres que defineixen el model d’edifici, els 

materials emprats, els elements constructius i la posterior relació que hi pot a 

ver entre aquests elements. Cal tenir en compte, que es realitzarà l’estudi dels 

edificis de Barcelona, majoritàriament edificis de l’Eixample. És per aquest motiu 

que es farà referencia a casos i ordenances de l’actual Eixample de la ciutat. 
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3.1  Paràmetres que defineixen el model d’edifici 

 

A continuació es raonarà els diversos paràmetres que condicionen l’edifici. 

Aquests influeixen amb distinta proporció en el resultat final: 

a) El parcel·lari constitueix el punt de partida de tot el procés d’edificació. És 

el plànol o secció que indica la localització i els límits de les propietats. A 
l’eixample majoritàriament existeixen d’amplades d’11 a 14 metres per 

donar cabuda a dos habitatges per planta. També es troben esquemes 
d’un habitatges per planta, encara que son minoritaris.  

b) La planta és un tret fonamental en la definició del model. Depèn 

directament del parcel·lari i de l’ordenança respecte a la profunditat 
edificable. Si es parla de l’Eixample es distingeixen dos tipus de planta: 

l’edifici de banda i l’edifici de xamfrà. Les variables entre els dos tipus són 
el nombre de patis de llum i la disposició de l’escala respecte al conjunt de 
la planta. 

c) La façana és el plànol vertical al elements més exteriors del tancament de 
les edificacions, tant per sobre com per sota de la rasant. Per defecte, 

quan es parla de façana es fa referencia a la principal o davantera, tot i 
que son també la posterior, la nord, etc. A l’Eixample la seva alçaria 
reguladora, es un altre paràmetre significatiu. 

d) La secció està associada al fet constructiu, a com estan formats els 
diferents elements que donen suport a un edifici, etc. Simplificant, cal 

distingir quatre situacions de resolució dels edificis: 

 Edificis desenvolupats totalment per sobre de la rasant.  

 Edificis amb una planta subterrània.  

 Edificis amb una planta subterrània situada a sota el cos d’habitatges.  

 Edificis amb planta semi subterrània ventilada directament de l’exterior.  

3.2 Elements que constitueixen l’edifici 

En el següent apartat s’estudien els diferents element que integren una edificació 

o obra civil, aquests poden classificar-se en dos grups diferents: 

1. Elements estructurals o resistents. Aquests constitueixen l’estructura 

resistent de l’edifici. La seva funció es suportar les carregues que actuen 

sobre el mateix, transferint-les al terreny a través de la cimentació. Dins 

d’aquests hi ha: 

a) Ciments, la base de l’edifici. 

b) Elements verticals de sustentació: murs, pilar, i entramats verticals. 

c) Elements horitzontals de sustentació: forjats, bigues i lloses de sòl. 

d) Elements inclinats: cobertes. 

e) Elements d’enllaç: escales. 
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2. Elements complementaris. Proveeix a l’edifici habitabilitat, comoditat i 

funcionalitat. Poden destacar: 

a) Tancaments exteriors d’estructures entramades. 

b) Envans: elements de separació no resistents. 

c) Portes i finestres. 

d) Instal·lacions: fontaneria, sanejament, electricitat, ascensors, etc. 

 

3.3 Materials constructius 

 

El concepte de material pot definir-se com una porció finita de matèria amb les 

seves característiques general, sent un element real amb mida i dimensions, que 

pot ser treballat i transformat pel seu aprofitament. 

Els materials de construcció son els cossos que incorporen les obres d’edificació, 

independentment de la forma, naturalesa o composició.  

La seva classificació segons la funció que desenvolupen és: 

a) Materials fonamentals. Aquests formen part de les unitats que suporten els 

esforços mecànics i les accions atmosfèriques als que esta sotmesa 

l’edificació. Son un exemple l’acer, el formigó, les roques, etc. 

b) Materials conglomerants. Constitueixen la base del morters i formigons, 

uneixen i enllacen materials fonamentals. Aquests materials s’estenen i 

modelen convenientment per adquirir, desprès de ser endurits, les 

característiques mecàniques necessàries. 

c) Materials complementaris o auxiliars. S’empren dins dels edificis com 

complements útils. Son un exemple el vidre, pintures, aïllants, materials 

elèctrics, de fontaneria, fusteria, d’alumini, de PVC, etc. 

3.4 Elements constructius 

3.4.1 Protoconstrucció 

La protoconstruccio és el conjunt d’elements que es construeixen 

independentment i prèviament a la construcció dels edificis. Hi podem distingir 

els fonaments de contenció i els fonaments de mitgeres: 

1. Fonaments de contenció. El procés d’urbanització d’una ciutat a vegades 

comporta la superació de diversos desnivells, per aquest motiu existeixen els 

murs de contenció, que a la vegada formaran part dels fonaments del futur 

edifici. En la majoria de casos, aquets murs es fan escalonats, ja que 

d’aquesta manera la cara interior és vertical. 

2. Fonaments de mitgeres. Les mitgeres son les partes que delimiten les 

diferents propietats. 
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3.4.2 Fonamentació habitual 

El sistema constructiu dissenyat per transmetre les carregues i les accions sobre 

l’estructura al terreny és la fonamentació. A continuació es detallen les 

fonamentacions més usuals: 

1. Fonamentacions contínues de façana. La tècnica utilitzada actualment i 

majoritàriament és la fabrica de maçoneria, és a dir, pedra assentada sobre 

morter de calç. A partir del anys quaranta s’utilitza massivament el formigó 

en massa i armat. A continuació s’exposen les diferents fonamentació de 

façana tenint en compte diferents criteris en la geometria dels fonaments: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fonamentacions contínues de façana.(A.Paricio, “Secrets 

d’un sistema constructiu”) 

 

a) En la figura 2a predominen el criteri de contenció i el criteri d’equilibri. 

b) Si aquest fonament s’executa durant el procés d’execució de l’edifici, 

també té esglaons per l’exterior, amb la finalitat de concentrar el pes de 

la façana per la base del fonament i d’aquesta manera provocar que el 

conjunt tingui tendència a caure cap a l’interior, d’aquesta manera es 

a 

 

d 

b 

 

e 

c 

 

f 
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provoca una petita compressió sobre els sostres que ajuda a equilibrar el 

conjunt. És el que es pot veure a la figura 2b. 

c) En el cas de la figura 2c s’observa una banqueta al paviment de planta 

soterrani. 

d) Tenint en compte la figura anterior, una altra forma es prolongar el 

mateix gruix del mur cap al fonament, figura 2d. Això és habitual quan la 

fonamentació no sobrepassa el metre de profunditat. 

e) En soterranis ventilats per la façana, es freqüent deixar una reixeta 

metàl·lica a nivell de carrer, segons es pot veure a la figura 2e 

f) L’últim cas es els semisoterranis, les cases que tenen la planta baixa 

elevada per sobre del nivell. S’hi introdueixen finestres com a elements 

d’accés i ventilació i la fonamentació es prolonga per sobre de la rasant, 

com s’observa en la figura 2f. 

2. Fonaments continus. Aquests fonaments tenen una geometria diversa, però 

generalment son de gruix constant, tot i que també hi han casos de reducció 

de secció. En el cas de fàbrica de maçoneria, es pot intercalar filades de 

regularització. 

3. Fonaments per arcs i pous. En el cas que la profunditat del terreny ferm és 

relativament important, s’aplica aquest tipus de fonamentació. Es un sistema 

de fonamentació on predomina l’estalvi de material. (fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Alçat de fonament de mitgera de pous de formigó en massa i 

arcs de mao de pla. (A.Paricio, “Secrets d’un sistema constructiu”) 

 

3. Fonamentacions aïllades. S’utilitza com a suport de pilars de fosa i, 

eventualment, d’obra. El pilar de fosa es sustenta directament sobre un dau 

de pedra o de formigó (fig.4). És una unió isostàtica sense cap ancoratge a la 

base, mentre les càrregues han estat estàtiques sense cap moviment 

horitzontal, el sistema ha funcionat. 
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Figura 4. Fonament aïllat de maçoneria formigonada i pedra d’entrega 

per al pilar de la fosa. (A.Paricio, “Secrets d’un sistema constructiu”) 

3.4.3 Columnes de fosa 

Les columnes de fosa tenen una sèrie de defectes que cal tenir en compte: 

- A causa del seu procés de fabricació, ja que antigament eren de forma 

horitzontal, la seva secció normalment no es concèntrica, és a dir, que el 

gruix de la corona no es constant.  

- Inserció de tubs de desguàs de les cobertes per l’interior, això genera 

possibles pèrdues d’aigua, la qual cosa implica riscos en la durabilitat de 

les columnes. 

3.4.4 Les parets de la façana principal 

La planta baixa i la resta d’alçària son les dues parts que constitueixen les parets 

de façana. Normalment s’intenta controlar les seccions resistents de les façanes, 

en canvi no es controla la de les parets interiors ni la façana del darrere. 

 

El materials emprats per les parets de la planta baixa son fàbrica mixta, pedra i 

obra enllaçades i la resta de l’edifici amb fàbrica de maó. A vegades també 

s’intercalen cada 8 o 10 filades una peça de maó massís per tal de lligar el 

conjunt, com es pot observar en la fig. 6. 

Existeixen dos elements constructius claus que formen part de les façanes: les 

obertures i els elements sortits de la façana. A continuació, es descriuen les 

seves característiques i variants. 

 

Les obertures de la façana produeixen discontinuïtat en el descens de 

càrregues. Una de les solucions emprades es la utilització d’arcs rebaixats (fig. 5) 
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alliberen l’espai buit de responsabilitat resistent i canalitzen les càrregues cap als 

brancals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Detall d’un arc rebaixat. (http://www.xtec.cat/)  

Un altre recurs emprat és l’arc cec. La seva funció és descarregar i reconduir 

esforços de la façana cap a brancals massissos i resistents (fig. 7).  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 6. Secció tipus de façana 

principal lligat amb una peça massissa.  
(A.Paricio, “Secrets d’un sistema constructiu”)     Figura 7. Arc cec (A.Paricio,                          

“Secrets d’un sistema constructiu”) 
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Els elements sortits de la façana no són elements que formen part de 

l’estructura, però es troben inserits en ella. S’analitza a continuació els elements 

de forma individual: 

3. Els balcons. Es poden distingir diversos sistemes de balcons: 

a) Balconeres enrasades amb el pla de la façana, o amb una lloseta d’obra 

petita, amb una voltada d’un 30 o 40 cm (fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Llosana d’obra amb volades petites. (A.Paricio, “Secrets d’un sistema 

constructiu”) 

b) Si es tracta de dues peces, amb llosanes de pedra que s’encasten sota 

els brancals del balcó (fig. 9a). Si el balcó es més ampli s’insereix una 

llosana també central que recolza sobre les altres mitjançant uns 

galzes (fig. 9b).Quan hi ha un seguit de balcons, s’intercalen les 

solucions anteriors(fig. 9c). Amb la introducció del ferro, aquestes 

solucions amb llosanes de pedra es deixen d’utilitzar. 

c) En cas de balcons petits, amb perfils laminats encastats sota els 

brancals de les balconades, dos perpendiculars i dos en direcció al 

centre. D’aquesta manera es recolza més superfície de llosana (fig. 

9d). 

d) Per a balcons més amplis, els perfils s’uneixen al darrere de la paret a 

través d’un passamà o placa metàl·lica mitjançant uns angles i cargols 

(fig. 9e). 

e) Prolongació dels perfils centrals del balcó fins a unir-los a la primera 

biga interior(fig. 9f). 

4. Les tribunes. Aquestes constitueixen eles elements sortits més voluminosos i 

amb més volada de tots. Es poden distingir en dos grups, les tribunes que 

formen part del projecte inicial i les que s’hi insereixen amb posterioritat. 

a) En el primer cas podem trobar dos situacions: llosanes de pedra funció 

resistent. A diferència dels balcons el permòdol té més volada i alçada. 

L’altra situació és amb perfils laminats encastats a la façana, els 

sistemes son similars als dels balcons però amb més volada. 

b) En el segon cas, on les tribunes s’insereixen una vegada l’edifici ja esta 

construït. En primer lloc es realitzen els treballs d’adequació de 
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l’obertura de façana, i després es fixen o encasten els elements del 

nou cos. Normalment son prefabricats metàl·lics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sistemes de balcons. (A.Paricio, “Secrets d’un sistema constructiu”) 

 

5. Les cornises. Aquestes son un element pesant que es recolza sobre la façana, 

les volades pronunciades en alguns casos afavoreixen el desequilibri. Es 

poden distingir les diferents situacions a continuació: 

a) Volada de peces ceràmiques. Les cornises van revestides amb un morter o 

estuc que s’aplica en tota la seva longitud. Normalment les voldes son 

relativament petites i el pes de la barana superior equilibra la possible 

bolcada.  

b) Cornisa d’obra recolzada sobre permòdols.  

c) Cornisa contrapesada cap a l’interior (fig. 10a). Es compensa la volada 

exterior de la cornisa amb una altra cap a l’interior, d’aquesta manera 

s’equilibra el sistema. 

a b 

c d 

e f 
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d) Cornisa tibada amb un passamà de ferro (fig. 10b). S’equilibra la caiguda 

de la cornisa a través d’un passamà que es fixa a les bigues de fusta del 

terra que recolzen sobre la façana. 

 

Figura 10. Diferents tipus de cornises. (A.Paricio, “Secrets d’un sistema 

constructiu”) 

 

e) Cornisa prefabricada a base de diferents elements de pedra artificial amb 

introducció de perfils metàl·lics.  

f) Cornisa equilibrada mitjançant la inserció de perfils metàl·lics tibats. 

 

3.4.5 Les parets de la façana posterior 

 

Les façanes posteriors es caracteritzen perquè són llises, d’inici tenen un gruix de 

30 cm de totxo massís amb obertures de finestres o balconeres. En elles estan 

les galeries o patis d’illa.  

3.4.6 Mitgeres 

 

Les parets mitgeres són els dos elements laterals, que formen l’exterior de 

l’estructura conjuntament amb les façanes. La seva funció es fer de separació 

entre les diferents estructures, normalment té un gruix d’uns 15 cm. 

3.4.7 Les parets interiors 

 

Les parets interiors son les que es troben en segon terme i son paral·leles a les 

dues façanes de l’edifici, tan pel davant com pel darrere. Es caracteritzen perquè 

suporten molt bombament i estan foradades per moltes portes, d’aquesta 

manera son les més sotmeses a càrregues. 

a b 
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3.4.8 Les parets de la caixa d’escala 

 

Les caixes d’escala tenen una triple funció en l’estructura: 

- Constitueixen un element tancat en forma de paral·lelepípede, això dóna 

rigidesa a l’estructura. 

- Suporten diferents tramats de bigues que hi recolzen. 

- Contenen l’escala. 

En definitiva, donen estabilitat i rigidesa a l’edifici. 

3.4.9 Els sostres  

Els sostres són un dels elements fonamentals que conformen el sistema 

estructural de l’edifici. S’analitzen a continuació segons el tipus de material que 

s’emprà: 

1. Els sostres de fusta. Es poden distingir dos tipus de sostre des del punt de 

vista constructiu: 

a) Sostres de fusta de tronc desbastat amb llistons clavats per a recolzar-

hi els revoltons (fig. 11a). S’utilitza sobretot per a cobrir l’última planta 

dels edificis. 

b) Sostres empostissats amb llates sobre bigam escairat, doblat de rajola 

i paviment hidràulic (fig. 11b). 

c) Sostre amb revoltó a base de doblat de rajola encaixat sobre llistons 

clavats a bigues escairades i reblert de morter de calç i runa (fig. 11c). 

d) Sostre amb revoltó a base de doblat de rajola encaixada a l’interior 

d’una regata i reblert de morter de calç i runa (fig. 11d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquemes de sostres de fusta. (A.Paricio, “Secrets d’un sistema 

constructiu”) 

a b 

c d 
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2. Els sostres de ferro. El perfil utilitzat és l’IPN d’ala estreta. Es descriurà a 

continuació tres sistemes diferents de sostres de ferro: 

a) El sistema més habitual és un resol amb un doblat de rajola i reblert amb 

diferents tipus de material (fig. 12a). 

b) El “sistema Torras” introdueix una novetat, es fa col·laborar el perfil 

laminat amb el formigó d’aportació a través d’uns rodons connectors. 

D’aquesta manera es redueix el cantell del perfil laminat, que amb el 

treball de compressió que assumeix el formigó queda compensat (fig. 

12b). 

c) Perfileria i solera de dos o tres gruixos de rajola. S’utilitza en la resolució 

de la última planta dels edificis (fig. 12c). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquemes de sostres de fusta. (A.Paricio, “Secrets d’un sistema 

constructiu”) 

 

4. Els sostres de biguetes de formigó. La 

secció resistent normalment és de doble 

“T” (fig 13). 

 

5. Els sostres ceràmics. En general, són 

sistemes on la mateixa bigueta es 

prefabrica a l’obra a partir d’una peça 

ceràmica bàsica. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Tipificació de 

sostres amb biguetes de 

formigó amb diferents tipus 

d’entrebigat. (A.Paricio, 

“Secrets d’un sistema 

constructiu”) 

a b 

c 
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3.4.10 Els revoltons 

 

Els revoltons resolien l’espai d’entrebigats, aquests reduïen el pes entre forjats. 

Tradicionalment estava constituït de dues capes de rajola. La primera, s’unia 

amb un aglomerat d’adormiment ràpid, i la segona, on s’introduïa un aglomerat 

d’adormiment més lent. 

 

3.4.11 Les jàsseres 

 

Les jàsseres son bigues de grans dimensions que serveix de suport a altres 

elements. Podríem distingir les tipologies constructives següents: 

 

1. Jàsseres amb gelosia. S’intenta aconseguir una secció resistent a base de 

quatre perfils “L”, que abracin a través de reblons un passamans metàl·lics 

que es creuen (fig 14a). 

2. Jàsseres de palastre. Ànima de palastre acabada amb dos angles a dalt i dos 

a baix, tot unit mitjançant un reblatge (fig 14b). 

3. Jàsseres de palastre reforçades. Les jàsseres anteriors del punt 2, reforçades 

amb platablandes per la part inferior, d’aquesta manera adquirir més inèrcia 

(fig 14c). 

4. Jàssera de caixó. Bigues que milloren la inèrcia (fig 14d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diferents esquemes de jàsseres. (A.Paricio, “Secrets d’un sistema 

constructiu”) 

 

a b 

c d 
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3.4.12 La coberta 

 

La coberta és l’últim element constructiu, es l’element de tancament de l’edifici. 

La seva funció és protegir-lo del clima i altres factors. Un dels models bàsics és 

compon de dos sostres: 

- El inferior, constituït per biguetes escairades i revoltons, amb el carcanyols 

sense omplir. 

- El superior, amb troncs d’arbres mínimament desbastats i al damunt 

recolzada una capa de rajoles. 

 

 

  



Lidia Garcia  

 - 30 - 

 

 

CAPÍTOL 4: 

DISSENY D’UN CATÀLEG 

D’IMATGES GPR 

APLICADES A TIPOLOGÍES 

ESTRUCTURALS 

El georadar, com ja s’ha comentat anteriorment es un mètode molt emprat en la 

ciència de la terra, enginyeria, arqueologia, etc. Però una de les grans limitacions 

es la interpretació d’aquestes imatges que s’obtenen, ja que la interpretació 

d’aquests radargrames generalment no es intuïtiu per a principiants. 

 

Es per aquest motiu que l’objectiu d’aquest projecte es implantar una mena de 

catàleg amb un model de fitxa que sigui útil per descriure cada cas en concret. 

D’aquesta manera, en el futur el catàleg es pot anar ampliant i es podria obtenir 

un catàleg amb totes les opcions i possibilitats dels components i estructures dels 

edificis. 
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En primer lloc, cal tenir en compte quines son les informacions que necessitem 

per poder interpretar bé un radargrama. 

 

Cal tenir present la localització on s’està realitzat l’estudi, per tant, el plànol i la 

situació del perfil que es realitza. Quan parlem de perfil ens referim a la direcció i 

situació del plànol on es realitza el traçat amb el georadar. 

 

Per altra banda, en cas que es disposi de la imatge real seria interessant ja que 

d’aquesta manera es més fàcil la interpretació. 

 

Cal especificar quina metodologia(antena, freqüència, resolució, etc) s’ha portat 

a terme i quines eines s’han emprat.  

 

Una vegada s’obté la imatge GPR, s’ha de realitzar un processament de les 

dades, per tal de veure la interpretació més clara. 

 

Finalment amb la imatge processada es pot dur a terme la interpretació de 

la imatge i realitzar la seva descripció. 

 

Després d’aquest petit resum, es presenta un model de fitxa que es podria 

utilitzar en tots els posteriors estudis que es realitzin. És una primera idea i cal 

tenir present, que pot disposar de molts canvis a posteriori, una vegada posada 

en pràctica. 
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Model fitxa d’un estudi GPR 
 

FOTOGRAFÍA REAL PLÀNOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

METODOLOGÍA D’ESTUDI GPR 

Indicar la maquinària emprada, la freqüència, ect 
 
 
 

PROCESSAT DE DADES 

Programa utilitzat, filtres, etc 
 
 
 

IMATGE GPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMATGE PROCESSADA 
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IMATGE INTERPRETADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA IMATGE 

 
Explicació de resultats de la imatge interpretada 
 
 
 
 
 
 
 

MODEL O DIBUIX EN 3D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIS I CONCLUSIONS 
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CAPÍTOL 5: CAS PRÀCTIC 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA 

D’ENGINYERIA 

INDUSTRIAL DE 

BARCELONA 

 

En el següent capítol es detalla un estudi amb GPR realitzar a l’EUETIB. Una 

vegada aclarida tota la teoria, es posa en pràctica els coneixements obtinguts. 

De la mateixa manera, s’aplicarà el disseny de catàleg descrit anteriorment. 

 

5.1 Objectiu de l’estudi 

 

En el següent estudi, s’han valorat tres situacions diferents de l’escola. En primer 

lloc, el passadís de la primera planta (des de les escales fins al últim passadís, 

passant pels despatxos del CEIB). En segon lloc, el hall de la segona planta, on 

estan els lavabos abans de la sala d’estudi. Per últim, els patis de la planta baixa, 

que correspon als arcs de la planta subterrània. 

L’objectiu d’aquest estudi es veure amb facilitat les diferents estructures de la 

escola, ja que en aquest cas disposem de les imatges reals. 
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5.2 Localització de l’assaig 

L’escola està situada al carrer Comte d’Urgell, 187 de Barcelona. 
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5.3 Procediment 

Durant l’estudi s’ha emprat una freqüència de 500MHz. Aquesta arriba a 120-

150m de profunditat, amb la qual cosa tenim més que suficient. 

 

A continuació es detalla l’eina emprada, tot i que es detallarà novament en les 

fitxes pertinents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’estudi s’han realitzat 14 perfils, situant mitjançant GPS el punt d’inici de 

cadascú d’ells, i determinant amb un hodòmetre la seva longitud. A la planta 

baixa s’obtenen tres perfils al pati exterior, 2 d’ells paral·lels a la porta i un 

perpendicular als altres dos perfils. En la primera plana es realitza un únic 

perfil, al passadís. Per últim, al segon pis es realitzen 10 perfils en paral·lel al 

hall de davant la sala d’estudi, en direcció perpendicular a la porta d’entrada. 

Més endavant, ens les fitxes pertinents s’aclarirà amb imatges la direcció i 

sentit dels perfils realitzats 

Posteriorment, una vegada realitzada la mesura de dades es processant les 

dades. En aquest cas, s’han processat amb el programa Reflex. S’han aplicat 

dos filtres. Background removal que elimina totes aquelles anomalies que 

queden registrades de forma similar i en temps de propagació semblants en tot 

el registre. Energy decay que compensa la atenuació. 
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5.4 Resultats obtinguts 

 

Es presenten els resultats en tres apartats diferents, per cada apartat realitzarem 

una fitxa diferent, per tal d’aclarir els resultats.  

 

En primer lloc, descriurem de manera general els tres punts d’estudi: 

 

a) Sostre de la planta baixa. Està format per un sostre de biguetes i revoltons 

i diferents bigues. També ens trobem algunes bigues 

b) Hall de la segona planta. Aquest sostre es exactament igual que la primera 

part del sostre de la planta baixa. Tot format per biguetes i revoltons. 

c) Patis exteriors. Es pot veure l’estructura dels arcs del sostre de la planta 

subterrània.  

A continuació es detallen els diferents casos dels estudis realitzats al l’Escola 

Universitària d’Enginyeria Industrial de Barcelona. S’ha aplicat el model de fitxa 

descrit anteriorment, per veure la seva utilitat. 
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5.5 Fitxes de l’estudi 

Estudi GPR sostre planta baixa EUETIB 
 

FOTOGRAFÍA REAL 

                                             
 

PLÀNOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P948 
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METODOLOGÍA D’ESTUDI GPR 

 

 S’ha emprat el següent equip amb les corresponents certificacions CE del fabricant: 

 
- RAMAC X3M monocanal amb el certificat: ETSI EN 302 066-1 

 

Antena 

Profunditat 
de auscultació 

máxima 

aproximada (*) 

Resolució 

Aproximada (*) 
Certificat d’homologació 

Apantallada 500 MHz 120-150 cm Ø = 50 mm E014-TR 020125 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSAT DE DADES 

 
El programa amb el cual s’han realitzat els processats és el REFLEXW Version 5.0.5. Els filtres emprats han 
sigut: Background removal i energy decay (value 0,2). 
 

IMATGE GPR 
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IMATGE PROCESSADA 

 
 

IMATGE INTERPRETADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA IMATGE 

 
A l’anterior imatge s’observa tant a l’inici com al final del perfil el sostre de biguetes i revoltons de la imatge  
inicial. Al mig es troben dos bigues de suport que detallarem més endavant. Si considerem la següent equació 
 

                                                                                       
             

     
                                                      (4) 

 
Podem determinar la profunditat dels elements estructurals. Les biguetes i revoltons es troben a 15cm de la 
superfície i les dues bigues de suport del mig del perfil es troben a 30 cm de profunditat. 
 

MODEL O DIBUIX EN 3D 
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Estudi GPR detall sostre primera planta EUETIB 
 

FOTOGRAFÍA REAL 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P948 
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METODOLOGÍA D’ESTUDI GPR 

 

 S’ha emprat el següent equip amb les corresponents certificacions CE del fabricant: 

 
- RAMAC X3M monocanal amb el certificat: ETSI EN 302 066-1 

 

Antena 

Profunditat 
de auscultació 

máxima 

aproximada (*) 

Resolució 

Aproximada (*) 
Certificat d’homologació 

Apantallada 500 MHz 120-150 cm Ø = 50 mm E014-TR 020125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSAT DE DADES 

 
El programa amb el cual s’han realitzat els processats és el REFLEXW Version 5.0.5. Els filtres emprats han sigut: 
Background removal i energy decay (value 0,2). 
 

IMATGE GPR 

 

P948 
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IMATGE PROCESSADA 

 

IMATGE INTERPRETADA 

 
 

DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA IMATGE 

 
Com podem observar a la fotografia inicial, en aquest perfil just al mig (imatge) hi han dos bigues de suport  
grans. Entre ambdues hi han tres bigues més petites, aquestes estan a una profunditat major tal i com podem  
veure a la imatge radar interpretada. Si tenim en compte, l’equació (4) formulada anteriorment, la profunditat 
d’aquestes 3 bigues es de 82,5 cm. 
 

 

 

  

Bigues 
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Estudi GPR sostre de la segona planta de la EUETIB 
 

FOTOGRAFÍA REAL 

                                             

PLÀNOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P951 
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METODOLOGÍA D’ESTUDI GPR 

 

 S’ha emprat el següent equip amb les corresponents certificacions CE del fabricant: 

 
- RAMAC X3M monocanal amb el certificat: ETSI EN 302 066-1 

 

Antena 

Profunditat 
de auscultació 

máxima 

aproximada (*) 

Resolució 

Aproximada (*) 
Certificat d’homologació 

Apantallada 500 MHz 120-150 cm Ø = 50 mm E014-TR 020125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSAT DE DADES 

 
El programa amb el cual s’han realitzat els processats és el REFLEXW Version 5.0.5. Els filtres emprats han 
sigut: Background removal i energy decay (value 0,2). 
 

IMATGE GPR 
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IMATGE PROCESSADA 

 

IMATGE INTERPRETADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA IMATGE 

 
A la imatge anterior podem veure com el sostre esta format per biguetes i revoltons. Les bigues estan a una 
profunditat de 15cm. 
En la imatge real podem veure com també es creuen unes bigues de suport, però aquestes no es poden  
distingir en la imatge GPR. 
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Estudi GPR sostre planta subterrània EUETIB 
 

FOTOGRAFÍA REAL 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOL 

  
 
 
 
 

P965 
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METODOLOGÍA D’ESTUDI GPR 

 

 S’ha emprat el següent equip amb les corresponents certificacions CE del fabricant: 

 
- RAMAC X3M monocanal amb el certificat: ETSI EN 302 066-1 

 

Antena 

Profunditat 
de auscultació 

máxima 

aproximada (*) 

Resolució 

Aproximada (*) 
Certificat d’homologació 

Apantallada 500 MHz 120-150 cm Ø = 50 mm E014-TR 020125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSAT DE DADES 

 
El programa amb el cual s’han realitzat els processats és el REFLEXW Version 5.0.5. Els filtres emprats han sigut: 
Background removal i energy decay (value 0,2). 
 

IMATGE GPR 
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IMATGE PROCESSADA 

 

IMATGE INTERPRETADA 

 

DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA IMATGE 

 
En aquest perfil podem veure el arcs que formen l’estructura, aquests estan a 225 cm de profunditat i entre ells  
es distingeix les columnes de suport. 
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Estudi GPR sostre planta baixa EUETIB 

 

FOTOGRAFÍA REAL 

                                             

 

PLÀNOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P966 
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METODOLOGÍA D’ESTUDI GPR 

 

 S’ha emprat el següent equip amb les corresponents certificacions CE del fabricant: 

- RAMAC X3M monocanal amb el certificat: ETSI EN 302 066-1 

Antena 

Profunditat 

de auscultació 

máxima 

aproximada (*) 

Resolució 

Aproximada (*) 
Certificat d’homologació 

Apantallada 500 MHz 120-150 cm Ø = 50 mm E014-TR 020125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSAT DE DADES 

 

El programa amb el cual s’han realitzat els processats és el REFLEXW Version 5.0.5. Els filtres emprats han sigut: 

Background removal i energy decay (value 0,2). 

 

IMATGE GPR 
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IMATGE PROCESSADA 

 

IMATGE INTERPRETADA 

 

DESCRIPCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA IMATGE 

En la imatge anterior es pot observar els dos grans arcs que divideixen l’estructura de la planta subterrània.  

Aquests es troben a 90 cm de profunditat i entre ells podem veure l’estructura de la imatge les bigues i els 

maons que formen el passadís.  
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CONCLUSIONS 

 

 

 

Després de la realització d’aquest treball he aprofundit en els coneixements 

estructurals i en l’eina del GPR. És més que evident, que es una eina molt útil per 

diferents àmbits. 

 

La idea del catàleg és una idea innovadora, que es pot ampliar en un futur i 

realitzar dels diferents casos possibles existents i així reduir feina i facilitar la 

interpretació. 

 

Una vegada, realitzat el cas pràctic m’he pogut assabentar que aquest model si 

es útil i pot ser de gran utilitat. 
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PRESSUPOST 
 

En aquest apartat es calcula el pressupost d’un estudi GPR del cas pràctic, 

considerant que no disposem del material y el pressupost de l’elaboració 

completa del catàleg. 
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Pressupost del estudi amb GPR de l’EUETIB 

 

Durant el desenvolupament d’aquest estudi, la majoria de recursos emprats han 

estat les hores dedicades. Considerarem que hem realitzar la compra del GPR, 

tot i que en aquest cas, la universitat ens la facilitat. Però considerem el 

pressupost de la realització d’un estudi amb georadar qualssevol i del que no 

disposem de cap ajuda. 

 

Recursos humans 

 

En la següent taula, es tenen en compte es hores dedicades en totes les fases 

del estudi. 

 

Taula 2. Pressupost recursos humans 

Etapa Preu per 

hora 

Nombre 

d’hores 

Cost (€) 

Planificació  45 €/h 20 900 

Realització del estudi 45 €/h 5 225 

Processament de dades 45 €/h 50 2250 

Elaboració del informe 20 €/h 50 1000 

TOTAL   4375 

 

El cost total dels recursos humans, sense IVA, és de 4375€. 

 

Recursos materials  

 

En aquest cas, tindrem en compte la maquinaria emprada durant la realització de 

l’estudi. Els programes de processament de dades son gratuïts. 

Taula 3. Pressupost recursos 

Concepte Preu unitari (€) Quantitat Cost amortitzat 

/Cost (€) 

GPR i útils 20000 1 20000 

Ordinador 850 1 350 

TOTAL   20350 
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El cost dels recursos materials sense IVA és de 20350€. 

 

Pressupost total 

 

El pressupost total del estudi es detalla a la Taula . 

 

Taula 4. Pressupost total estudi GPR 

Concepte Cost (€) 

Recursos humans 4375 

Recursos materials 20350 

TOTAL 24725 

TOTAL + IVA 21% 29917,25 
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Pressupost de l’elaboració completa del catàleg 

 

A continuació es detallarà el pressupost total si es realitzes l’elaboració completa 

del catàleg.  

 

Es tindrà en compte des de la recopilació d’informació prèvia fins a la seva 

publicació. 

 

Recursos humans 

 

Es detallen les hores emprades per fase i etapa del catàleg. 

 

Taula 5. Pressupost recursos humans 

Etapa Preu per 

hora 

Nombre 

d’hores 

Cost (€) 

Recopilació informació 45 €/h 300 13500 

Disseny del model  45 €/h 100 4500 

Elaboració de 100 fitxes 45 €/h 200 9000 

TOTAL   27000 

 

El cost total dels recursos humans, sense IVA, és de 27000€ 

 

Cost publicació 

 

Es considera que cada catàleg tindrà 100 fitxes aproximadament, unes 300 

pàgines. Y es publiquen inicialment 500 copies. 

 

Taula 6. Cost de publicació 

Concepte Cost (€) 

Publicació de 500 exemplars 11150 

TOTAL 11150 
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Pressupost total 

 

El pressupost total del estudi es detalla a la Taula 7. 

 

Taula 7. Pressupost total elaboració del catàleg 

Concepte Cost (€) 

Recursos humans 27000 

Cost publicació 11150 

TOTAL 38150 

TOTAL + IVA 21% 46161,5 
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