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11 ANNEXES 

11.1 Annex 1: Traducció tercera llengua 

 

RESUM  

 

En el present treball es pretén mostrar tots els processos realitzats per a l’obtenció d’un 

aixecament 3D d'una estació de la xarxa de metro de Barcelona. Aquest projecte s’ha realitzat 

amb la col·laboració de Transports Metropolitans de Barcelona, el qual ens ha permès 

realitzar les tasques necessàries dins de l’estació. 

 

L’objectiu principal que es persegueix és l’aixecament 3D de l’estació de Collblanc utilitzant 

un làser escàner terrestre (TLS). Aquest treball avarca la zona del vestíbul i les escales de 

baixada a l'andana de l’estació. 

 

Per poder desenvolupar aquest projecte, primer de tot s’ha establert una xarxa de suport, per 

poder georeferenciar el núvol de punts obtinguts amb TLS. Seguidament, s’ha obtingut el 

núvol de punts a partir de varis estacionaments amb el làser escàner terrestre. 

 

Per a processar el núvol de punts s’ha utilitzat dos software diferents. El software, de la casa 

Faro, SCENE,  per orientar i refinar els diversos núvols de punts  i el software POINTOOLS 

per l’obtenció de productes derivats del model. 

 

Així doncs, com a resultat final s’han obtingut plantes i seccions, de la zona de l’estació en la 

qual s’ha treballat, així com alçats i ortofotografies. 
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1 Introducció 

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb Transports Metropolitans de Barcelona. 

TMB va permetre l’accés a una estació per a la pressa de dades i obtenció d’un aixecament 

3D per poder extreure informació complementària a la que tenen.  

 

L’objectiu que es persegueix és l’aixecament 3D d'una estació de la xarxa de metro de TMB, 

que doni com a resultat plantes i seccions, així com d’alçats. Per a això es defineixen com a 

objectius secundaris: establiment d'una xarxa de suport, tractament dels núvols de punts i 

generació d'ortofotografies. 

 

El projecte consisteix en l'aixecament 3D amb làser escàner terrestre (TLS) de l’estació de 

metro de Collblanc. En concret s'aixecarà la zona del vestíbul i les escales de baixada a 

l'andana, aquesta zona serà comú amb un altre projecte que  fa l’aixecament 3D a la zona de 

l'andana i vies.  

 

El projecte es divideix en dues parts, la primera part consisteix en la definició de la xarxa 

topogràfica. Aquesta s'utilitzarà per georeferenciar els punts de suport necessaris per orientar 

de manera indirecta els diversos estacionaments del TLS . Aquesta xarxa estarà vinculada a la 

xarxa pròpia de TMB i serà comú amb un altre projecte. Tanmateix també obtindrem els 

núvols de punts des dels diversos estacionaments del TLS. 

 

La segona part del projecte consisteix en el procés d'orientació i refinat dels diversos núvols 

de punts És a dir, l’obtenció de productes derivats del model, l’orientació i filtratge dels 

núvols de punts obtingudes amb el TLS i l’obtenció de les plantes, seccions i ortofografies. 
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2 Situació i emplaçament  

L’estació de metro escollida per l’elaboració d’aquest projecte és l’estació de Collblanc, la 

qual pertany a la línia 5 (figura 29) del metro de Barcelona. Aquesta línia de metro va ser 

inaugurada l’any 1959, originalment com a línia 2, però no va ser fins el 1969 que es va 

passar a anomenar línia 5. En aquest mateix any es va acabar la construcció de l’estació de 

Collblanc.  

 

Actualment la línia 5 comença a Cornellà Centre i acaba a la Vall d’Hebron, travessant 

Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i la ciutat de Barcelona en un eix sud-nord. 

Té una longitud de 18,9 km i un total de 26 estacions, tal i com es veu a la figura 30.  

 

 

 
Figura 29 . Estacions línia 5 

 

 
Figura 30 . Recorregut línia 5, cartografia extreta de Google Maps 

L’estació de Collblanc està situada sota la carretera de Collblanc, entre la Travessera de les 

Corts i el carrer Francesc Layret, dins el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, amb 

coordenades 41.3757º de latitud i 2.1195º de longitud (figura 31). 
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Figura 31 . Plànol de situació, cartografia extreta de Google Maps 

 

L’estació té un vestíbul en cada extrem, el primer d’aquests està situat al costat est i disposa 

de dos accessos, tots dos per la carretera de Collblanc (accés 1 i 2 de la figura 32). L’altre 

vestíbul està situat al cantó oest i disposa d’un sol accés, també per la carretera de Collblanc 

(accés 3 de la figura 32). En aquest projecte només es fa l’aixecament 3D del vestíbul situat al 

costat est juntament amb els dos accessos. 

 

 
Figura 32 . Plànol d’emplaçament, cartografia extreta del vissir de l’ICC 
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3 Treball de camp 
 

El treball de camp s’ha fet amb la col·laboració del responsable d’oficina tècnica de la unitat 

d’infraestructura i obres de  TMB i director del projecte Saturio Delgado. 

 

L’horari i el temps per accedir a l’estació és limitat. Per poder desenvolupar els treballs de 

camp s’ha hagut d’accedir a l’estació a partir de les 12:30 de la nit i s’ha hagut de marxar 

abans de les 5 del matí, per tant, el temps per treballar dins l’estació és reduït. 

 

Aquest projecte té una part comuna amb un altre projecte de l’escola, elaborat per Óscar 

Pérez, el qual ha fet el modelat 3D de l’altra part de l’estació, el projecte s’anomena 

“Levantamiento 3D de una estación de metro a partir de nubes de puntos capturadas con laser 

escáner terrestre (TLS)”. 

 

Ambdós projectes tenen en comú  la xarxa topogràfica de suport, llavors la part de 

l’aixecament i modelat amb laser escàner és individual però es poden unir formant tot el 

conjunt de l’estació. 

 

Les observacions de la poligonal amb estació total s’han dut a terme en horari nocturn i han 

estat preses amb l’ajuda de Saturio Delgado amb dos operaris de TMB. Tots dos projectistes  

hem estat presents en la presa de dades però sense poder interactuar molt ja que les mesures 

de seguretat que hi ha són molt estrictes. 

 

3.1 Visita a camp i posicionaments de les dianes 

 

Per poder georeferenciar el núvol de punts del làser escàner és necessària la utilització de 

dianes, i posteriorment donar coordenades a aquestes mitjançant topografia clàssica. En una 

primera visita a camp s’ha decidit on es faran els estacionaments amb el TLS per poder 

col·locar les dianes.  

 

Les dianes van estar col·locades el mateix dia en que es va fer l’aixecament topogràfic, ja que 

moltes d’elles, per estar en lloc públic, tenen el risc de desaparèixer. Les dianes que s’han 
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utilitzat són quadrades i hi ha tres tipus de mides diferents, les més petites són de 6 cm, les 

mitjanes són de 9 cm i les grans de 12 cm.  

 

Per escollir els paràmetres de col·locació de les dianes s’han dut a terme unes proves a 

l’escola per decidir quins tipus de diana s’han de col·locar en funció de la distància que es faci 

l’estacionament amb làser escàner. 

 

Si la diana està a un màxim de 8 metres de l’estacionament amb TLS se’n col·locarà una de 

petita, si està entre uns 8 i 15 metres, una de mitjana i si la diana està més lluny de 15 metres 

una de gran.  

 

Aquestes són imatges de les dianes col·locades on a la part inferior de la diana hi trobem 

l’identificador tal i com es veu a la figura 33 i figura 34. 

 

 
Figura 33 . Dianes amb identificadors 

 
Figura 34 . Diana col· locada 
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En un principi es va decidir col·locar 4 dianes per a cada estacionament amb TLS que es fes. 

Més endavant es va veure que era inviable per la quantitat de dianes que s’havia de col·locar i 

perquè aquestes no quedaven ben repartides. 

 

La distribució final de les dianes dins el vestíbul i les escales de baixada a l’andana és la que 

es mostra a la figura 7.   

 

 
Figura 35 . Plànol de situació de dianes 

 

3.2 Aixecament Topogràfic 

 

Per fer les poligonal i l’aixecament topogràfic de les dianes, s’ha utilitzat el conjunt de claus 

que ja té TMB repartits per tota les seves estacions. 

 

Per fer l’aixecament topogràfic s’ha utilitzat l’estació total de la casa Topcon; el Topcon 

GPT-9001A (figura 36), amb les característiques que es mostren a la taula 20. 

 
Figura 36 . Aparell Topcon GPT-9001A 
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Taula 20 . Característiques Topcon GPT-9001A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’obtenció d’una xarxa completa es va decidir fer dues poligonals, una tancada i una 

enquadrada a les bases de la tancada. Les visuals de les poligonals s’han fet seguint la regla 

Béssel i fent tres sèries per a cada una de les visuals per obtenir vàries distàncies. 

 

La poligonal principal (tancada) comença al vèrtex BR7 de coordenades conegudes i utilitzant 

el vèrtex BR72, també de coordenades conegudes, com a referència. Aquestes coordenades 

han estat proporcionades per TMB.  

 

Les coordenades d’aquests dos vèrtexs estan en el sistema de referència ED50 i amb cota 

ortomètrica. Formen part del marc de referència de la xarxa que té implementada TMB a les 

seves estacions des de fa 5 anys. 

 

En aquest projecte s’ha decidit no fer la transformació de les coordenades a ETRS89 ja que 

totes les dades que hi ha de l’estació de Collblanc estan en el sistema de referència ED50 i per 

tant això servirà per poder implementar les dades d’aquest projecte a les dades que ens pugui 

proporcionar TMB.  

 

Les coordenades de BR7 i BR72 que ha proporcionat TMB es mostren a la taula 21 juntament 

amb l’estacionament de BR7 (figura 37). 

 

CARACTERÍSTICAS DE L'APARELL 

Sensibilitat 3 cc 

Augments 30 X 

Apreciació 6 cc 

S. prisma 8 c 

S. estació 2 " 
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Figura 37 . Estacionament BR7 

 

Taula 21 . Coordenades estacions BR7 i BR72, ED50 UTM 31N i cota ortomètrica 

 

 

 

 

En  aquesta primera poligonal donem la volta a tota l’estació tant per l’andana com per fora el 

carrer. L’itinerari que s’ha seguit és BR7 utilitzant de referència BR72 i passant per diferents 

estacionaments i tornant a tancar a BR7. Hi ha un total de 14 estacionaments i 14 trams tal i 

com es mostra a la figura 38. 

 

 
Figura 38 . Plànol observacions poligonal 1 

 

Els vèrtexs BR1, BR13, BR14 i BR111, es troben al carrer i la resta dins de l’estació. 

 

 

X(m) Y(m) H(m) 

BR72 426405,336 4581045,735 29,257 

BR7 426484,392 4581051,873 29,090 
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Per acabar de donar coordenades a tots els vèrtexs s’ha fet un altre itinerari que està enquadrat 

a l’anterior poligonal, amb un total de 6 estacionaments, 4 dels quals pertanyen a l’altre 

poligonal, i 5 trams, tal i com es mostra a la figura 39. 

 

 
Figura 39 . Plànol observacions poligonal 2 

 

A l’apartat 11.2 dels annexes, es troben totes les ressenyes de les estacions efectuades. 

 

A banda de les dues poligonals que s’han explicat anteriorment s’ha hagut de fer 

estacionaments lliures mitjançant interseccions inverses per poder donar coordenades a 

algunes de les dianes, ja que des de les poligonals principals no totes les dianes eren visibles.  

 

3.3 Aixecament laser escàner 

 

Per l’obtenció del model 3D es va optar per la solució de captura de dades massives amb làser 

escàner d’alta velocitat (TLS). Els TLS ens permeten l’obtenció d’un núvol de punts amb 

imatges associades a aquest en poc temps.  

 

El làser escàner utilitzat per l’obtenció del model 3D és un de la casa Faro, anomenat FARO 

Focus 3D S 120, el qual ha estat proporcionat pel Laboratori de Modelització Virtual de la 

Ciutat (LMVC, http://www-cpsv.upc.es/LMVC/) de l’escola d’arquitectura de la UPC. Aquest 

TLS és un dels més petits del mercat i té una precisió en distància de fins a ± 2 mm, un rang  

d’uns 154 m i una taxa de mesurament de fins a 976.000 punts/seg.   
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El FARO Focus 3D S 120 és un escàner que ens permet fer diverses exploracions des de 

diferents posicions que es poden fusionar de forma automàtica per crear un núvol de punts de 

cohesió. Tot això ho pot fer buscant objectes homòlegs entres els núvols de punts.  

En aquests projecte s’han utilitzat unes boles de poliestirè expandit que ens permeten realitzar 

la unió entre els diferents estacionaments, per tant, no fa falta georeferenciar cada un dels 

estacionaments, aquestes esferes es poden veure a la figura 40. 

 

 
Figura 40 . Estacionament TLS amb esferes 

 

Per a cada un dels estacionaments s’ha decidit prendre una malla de 1 mm a 10 metres de 

distància. A cada un dels estacionaments s’han mesurat uns 44 milions de punts i s’ha fet una 

presa fotogràfica d’imatges que acompanyen el núvol de punts. Tot això ha estat obtingut per 

a cada un dels estacionaments en un temps aproximat de 9 minuts. 

 

S’ha fet un total de 25 estacionaments, dels quals en aquest projecte se n’utilitzen 17. Els 

altres estacionaments els utilitza l’alumne que ha realitzat l’altra part de l’estació.  

 

D’una altra banda, 6 dels 17 estacionaments que s’utilitzen en aquest projecte són comuns a 

l’altre projecte, això ens permet fer comparacions. El plànol de la figura 41 conté els 

estacionaments realitzats.  
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Figura 41 . Plànol estacionament TLS 
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7 Conclusions 

Un cop realitzat el treball s’han pogut extreure unes conclusions: 

 

- S’ha pogut posar en pràctica molts dels coneixements estudiats  a la carrera, tant de treball 

de camp com en el treball de gabinet. 
 

-La utilització de noves eines, com és el cas del TLS i nous software, ha ajudat a poder obrir 

noves portes en el camp de la geomàtica i topografia. El fet d’utilitzar TLS permet anar molt 

ràpid en el treball de camp ja que són ràpids i senzills d’utilitzar, però per altra banda, són 

més complicats a l’hora de manipular les dades obtingudes. 

 

L’objectiu primordial d’aquest projecte ha estat l’obtenció d’un model tridimensional i, a 

partir d’aquest, extreure documentació gràfica. Per poder arribar al producte final s’ha hagut 

de seguir uns passos, en els quals hi ha hagut alguns problemes. 

 

-Per poder realitzar el treball de camp les mesures de seguretat de TMB han estat molt 

estrictes, això ha provocat que no es puguin fer amb comoditat. 
 

-La utilització de software nou ha estat complicada. El software de la casa Faro SCENE ha 

donat molts problemes per poder registrar i georeferenciar el núvol de punts. 
 

- En quan a la documentació gràfica extreta, hi ha discrepàncies entre el model teòric, 

proporcionat per TMB, i el model pràctic elaborat en aquest projecte. 

 

Els objectius principals del projecte s’han aconseguit amb èxit i s’ha pogut extreure la 

documentació gràfica del model tridimensional. Per tant, podem  dir que la utilització del TLS 

per extreure informació existent és una bona opció a tenir en compte en treballs d’aquestes 

característiques, tant per la seva rapidesa en la pressa de dades, la qualitat dels resultats i per 

la possibilitat de ampliar els productes en gabinet. 

 

A nivell personal, el poder utilitzar aparells d’última tecnologia i software nou per poder 

elaborar un projecte ha sigut molt gratificant. No només pel fet de poder experimentar i 

aprendre aquets nous camps de la topografia, sinó perquè això m’ha obert noves possibilitats 

en el mon laboral. 

 

 


