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2.1.   Digitalització en pantalla i fotointerpretació

Tipus de capes vectorials que podem digitalitzar:

• Punts: Com ara localitzacions de nius, punts d'aigua, estacions de mostreig, etiquetes
identificadores, ... 

• Arcs: Per exemple rius, carreteres, línies elèctriques, ...

• Polígons: Com són boscos, límits del cadastre, unitats administratives, polígons industrials...

MCSC

Segons la informació que volem d’un objecte gràfic, el digitalitzarem d’una manera o una altra
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2.1.1   Els formats vectorials

MiraMon suporta fitxers vectorials No Estructurats i Estructurats topològicament.

Estructurats (PNT, NOD / ARC i POL) :

• Contenen relacions topològiques entre objectes, les quals mantenen relacions espacials 
entre els objectes (coneixement de múltiples buits a l'interior de polígons, lligam de 
conjunts d'illes, etc) i permeten  realitzar anàlisis complexes.

• Estan vinculats a una base de dades alfanumèrica relacional, que és la que conté els 
atributs, possibilitant un accés més "intel·ligent" a la informació.

• El format és propi de MiraMon.
• Són binaris. Accés ràpid.

NO Estructurats (VEC de punts, d’ arcs / d’ arcs que formen recintes tancats i de polígons) :

• NO contenen, explícitament, relacions topològiques entre objectes.
• Contenen un sol atribut i no estan vinculats a una base de dades alfanumèrica.
• Presenten com a avantatges la senzillesa de creació i edició i la facilitat exportació / importació.
• Són fitxers de text (ASCII).
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NO Estructurats (VEC de punts, d’ arcs / d’ arcs que formen recintes tancats i de polígons) :

Realment un fitxer vectorial no estructurat està format per dos fitxers:

· DVC: Fitxer de documentació del vector. conté la documentació
fonamental del vector  (tipus d'objecte que conté, àmbit
geogràfic, unitats, etc.).

· VEC: Fitxer gràfic, amb el següent esquema:

Atribut       Nombre_de_Coordenades

CoordenadaX1  CoordenadaY1
CoordenadaX2  CoordenadaY2

: :
CoordenadaXn  CoordenadaYn

Aquest fitxers es van construint
mitjançant la digitalització

En un polígon, l’última 
coordenada és la 

mateixa que la primera
(utilitzarem eines de 

connexió F3)

Acabem la digitalització (F5)

Anirem canviant
els atributs de

digitalització (F4)
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Estructurats (PNT, NOD / ARC i POL) :

Tipus de capes vectorials estructurades: punts, nodes / arcs i polígons. Una capa que contingui 
objectes d'una d'aquestes famílies està formada per un cert nombre de fitxers:

• Un fitxer binari que conté els elements gràfics (o la informació necessària per accedir-hi) i les 
seves relacions topològiques (extensions PNT, ARC / NOD i POL).

• Un fitxer de text que conté documentació general sobre la base de dades gràfica (extensions 
DVT, DVA / DVN i DVP).

• Un fitxer binari que conté la base de dades alfanumèrica principal (extensió x.DBF). Les 
associades poden ser de qualsevol tipus, Per a totes aquelles bases de dades diferents a 
DBF, l'accés es realitza mitjançant ODBC (Open DataBase Conectivity), per exemple: 
Access, Oracle, DB2, Excel...

• Un fitxer de text que conté la informació per a vincular la base de dades gràfica amb la base 
de dades alfanumèrica, descriptors opcionals per a cada camp (unitats, etc), així com 
informació sobre altres bases de dades que actuen de tesaures (diccionaris). Es pot incloure 
text en format HTML (extensió x.REL).

Els fitxers DBF i REL tenen com a darrer caràcter del seu nom una T, una A, una N o una P, 
segons corresponguin a bases de dades de punTs, Arcs, Nodes o Polígons. Això implica 
que els noms dels fitxers gràfics han de tenir un màxim de 7 caràcters sota: MS-DOS, 
Windows 3.x i  Windows NT i de 254 caràcters sota: Windows 9x, ME i 2000 (NT5).
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Exemples de formats estructurats topològicament:

42021.NOD
42021.DVN
42021N.DBF
42021N.REL

42021.ARC
42021.DVA
42021A.DBF
42021A.REL

42021.POL
42021.DVP
42021P.DBF
42021P.REL

Família
nodes

Família
arcs

Família
polígons

Associats
entre ells

Associats
entre ells

Mapa de cobertes del sòl, full 420-2-1:

360z50.NOD
360z50.DVN
360z50N.DBF
360z50N.REL

360z50.ARC
360z50.DVA
360z50A.DBF
360z50A.REL

Família
nodes

Família
arcs

Associats
entre ells

Corbes de nivell 1:50000, full 360:

CATIEFC.PNT
CATIEFC.DVT
CATIEFCT.DBF
CATIEFCT.REL

Família
punts

Estacions de mostreig del IEFC:
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Opcions de digitalització:

( Edició ) 

Acabar 
digitalització

(Acabar de crear 
o modificar la 

capa)

F5

Copiar 
objecte i 
atribut

K

Copiar objecte 
amb l’atribut 
en curs (F4)

Canviar atribut 
d’objecte

(objecte preex.)

Partir línia
(pel vèrtex)

Mostrar vèrtexs+ CTRL

Canviar atribut 
de digitalització
(pel nou objecte) 

Connectar 
sobre vector 

previ

Digitalitzar
(Crear nova info)

Editar
(Modificar info preex.)

CF4F3F2

Desfer
S’utilitza quan 

digitalitzem línies 
(“cosir”) i sense 
acabar l’objecte, 

retrocedim 
(“descosir”)

Esborrar 
objecte

ß (Retrocés)SUPR

· Sobre la pantalla, tant al damunt de ràsters (per ex: ortofotos) com d'altres vectors (per ex: topogràfics).

· Durant la  digitalització de cada objecte és possible efectuar desplaçaments, canviar el nivell de zoom,

copiar objectes i  atributs d'altres capes.

· No es dona suport a taules digitalitzadores (més còmode  (zoom) més precís (sense calibrar) i més barat).

Botó dret · Acabar objecte 

· Realitzar funció, conservant-la· Digitalitzar    Botó esquerra

· Seleccionar objecte al 
qual li aplicarem la funció
prèviament escollida
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2.1.1   Digitalització de punts

Podríem digitalitzar vectors de punts no estructurats (VEC), però estaríem limitats a un sòl atribut, per
aquesta raó, normalment digitalitzarem punts estructurats directament (PNT), ja que possiblement necessita-
rem que tinguin més d’un tipus d’informació.

D’aquesta mateixa manera crearem les etiquetes pels polígons. A partir d’un PNT temporal (etiquetes), amb
la seva base de dades desitjada, traspassarem aquestes dades a la base de dades del polígon.

( Edició | Digitalitzar / Editar vector (F2)) 

Escollirem els tipus estructurat (PNT)
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Assignarem un nom a la capa nova de punts

Construirem l’estructura de la nostra taula de dades.

En aquest moment la taula té aquest aspecte:

Només tenim el camp ID_GRAFIC, que ens enllaça
la base gràfica amb la base de dades. Aquest camp és:

· Obligatori, és el camp clau 
· Numèric enter, des de 0, ascendent i monòton
· NO es pot modificar

i s’anirà omplint automàticament durant la
digitalització (no el veurem amb l’F4).

• Màxim de 255 camps
• Tipus de camp (suportats per MiraMon)

• Caràcter, màxima amplada de 254 caràcters
• Numèric, màxima amplada 20 caràcters
• Lògic, valors admesos Y/N, T/F, S/N
• Data

•No desa de forma permanent les relacions entre taules en el  fitxer DBF
• Noms dels camps com a màxim de 10 caràcters

• Caràcters vàlids: A-Z, a-z, 0-9 i _ No es permeten espais  en blanc

Per exemple::
748.34
· Mida: 6

· Decimals: 2

Text descriptiu 
que es 
mostrarà, per 
aquest camp, a 
la caixa de 
consulta per 
localització
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Construirem la nostra taula de dades, afegint tants camps
(atributs), com informació de diferents tipus a representar.

Una vegada em afegit tots els camps, la nostra taula de dades
encara no conté cap registre, ja que encara no s’ha digitalitzat

cap objecte. *

Durant la digitalització anirem omplint la taula segons la infor-
mació, que en primer terme anem introduint amb l’F4, a cada
objecte digitalitzat:

*

Possibilitat de registre múltiple Podem escollir,
valors prèviament 

introduïts.
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Exercici :

Objectiu: Digitalitzar, mitjançant punts estructurats (PNT), els llocs de recollida selectiva. A partir de

l’ortofotografia color de Terrassa

· Obrirem el mapa \MATERIAL\SIGTerr\SIGTerr.MMM

· Escollirem de l’enllaç al tall color, l’ortofotografia de la zona TC4.MMM

· Digitalitzarem els nostres punts de recollida selectiva. Cada punt haurà de tenir la 

informació següent:

· Tipus de recollida (camp tipus numèric, de mida 1 i 0 decimals)

· 1 = orgànica

· 2 = vidre

· 3 = paper

· Data d'instal·lació (camp tipus data)

· Període de recollida (camp caràcter)

· Si es troba en funcionament (camp lògic)

· Ens ajudarem d’una taula de símbols per distingir els diferent tipus de recollides:

\MATERIAL\Símbols\Contain.DBF
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· Adquisició de punts mitjançant una base de dades
(Eines | Manteniment de fitxers | Obtenir punts des de taula )

· Adquisició de punts mitjançant un GPS

Altres maneres de crear capes de punt estructurades:

Creació automàtica de la capa de punts estructurada (PNT),
d’un fitxer de text o la seva representació sobre la pantalla.

Podem obtenir els punts reprojectats en el 
sistema de referència que volem

Possibilitat de crear la nostra taula de dades “a 
mida”, gràcies al SQL

No fa falta emportar-se tots els camps de
la base de dades original, podem mantenir 
el lligam amb ella.
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Exercici :

Objectiu: A partir d’una taula de dades Access, obtenir un fitxer PNT amb tots els camps de la taula 
original

· Obrirem la taula de dades d’Acces \MATERIAL\DBPNT\PunInt97.MDB, per 
observar la informació que conté.

· Mitjançant l’eina de MiraMon per obtenir punts des de una taula de dades, sense
transformar les dades al format de MiraMon (DBF), obtenir la capa de punts
desitjada  (Desarem la capa al subdirectori \MATERIAL\DBPNT).

· Obrir la capa amb MiraMon i observar com s’han importat tots els camps 
seleccionats i més concretament el funcionament dels camps enllaç de MiraMon.
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2.1.2   Digitalització d’arcs i polígons

La digitalització d’arcs i polígons es fa a partir d’un fitxer vectorial no estructurat (VEC). 

Un punt important, és que, per no obtenir registre múltiple dels objectes digitalitzats, mai passarem dues 
vegades pel mateix lloc. Això implica que per aconseguir fitxers de polígons, els digitalitzarem com a línies
i no com polígons, en el moment que aquest s’hagin de tocar.

Escollirem els tipus no estructurat (VEC)

En tot moment, per tenir tots els objectes connectats,
utilitzarem les eines de connexió (F3):
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2.2.   Estructuració topològica de les dades

Una vegada tenim les nostres capes digitalitzades, les hem
d’estructurar topològicament. El programa observarà les in-
terseccions entre arcs, des de on comencen fins a on acaben,
si aquests formen recintes tancats, si és així, quin arc comprar-
teixen cada polígon,... i crearà la taula principal de dades.

Utilitzarem el mode simplificat, per estructurar les nostres capes. 
CreaTop executarà per nosaltres diferents programes més com-
plexos (LinArc, Ciclar, AtriTop, TestTop,...)

Podem observar com a partir d’un fitxer VEC de línies i
Un fitxer temporal d’etiquetes estructurades (PNT),
Podem aconseguir un capa de polígons estructurats (POL)

( Edició) 
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Procés d’estructuració topològica

TESTTOP
OK!

CICLAR
I II

III
IV

LINARC i

7 6

1

2
3

5

8 9

ii
iii

iv

v

vi

4

Fins aquí, si volem ARCs

ATRITOP
A B

CD

Fins aquí, si volem POLs
etiquetats

Fitxer VEC de línies

Fitxer PNT d’etiquetes

Els possibles errors d’estructuració arriben en el moment de 
crear els polígons (CICLAR) i transferir la informació (etiquetatge) 
(ATRITOP). Els possibles errors són:

· Nodes Finals
· Halters

· Polígons sense etiquetar 
· Reetiquetatge incoherent
· Errors de frontera innecessària

ATRITOP

CICLAR

Per part del ciclatge dels polígons, aquest errors es
poden solucionar llegint la informació de les caixes de
consola (MS-DOS).

Per tenir clar, com s’ha a dut a terme el procés
d’etiquetatge, llegirem sempre el fitxer text,
que porta el mateix nom que la capa etiquetada.
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Exercici :

Objectiu: Digitalitzar, a partir de l’ortofotografia color de Terrassa TC4.MMM, els polígons industrial

· Crearem un fitxer VEC de línies tancades (futurs polígons), delimitant les

empreses.

· Crearem un fitxer d’etiquetes (PNT), per assignar la informació als futurs polígons.

Crearem els camps: · Nom de l’empresa

· Tipus de matèria prima

· Tones de residu

· Estructurar topològicament i corregir els possibles errors de digitalització.

· Visualitzar-la amb MiraMon.
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2.3.   Importació d’informació

Format Ràster : · Text (ASCII)
· Export d’ARC/Info (E00)
· Bitmap (BMP)
· Idrisi (IMG)
· Erdas 7.4 (LAN / GIS)
· Tagged File Image Format (TIFF)
· Surfer (GRD)

Format Vectorial : · DBF, Ms Access, Oracle, IBM BD2,...
· AutoCAD (DXF)
· MicroStation (DGN) (amb el programa instal·lat) 

· Shape d’ArcView (SHP)
· Export d’ARC/Info  (E00)
· Idrisi (VEC)

( Fitxer | Exportar ) 

*

*

La taula pot residir en qualsevol base de dades, p.e. DBF, ACCESS, ORACLE, DB2, EXCEL...
Per a totes aquelles bases de dades diferents a DBF, l'accés es realitza mitjançant ODBC
(Open DataBase Conectivity). Per a poder-hi accedir cal utilitzar un fitxer especial, DSN (Data Source Name),
que podeu generar amb l'eina "Orígenes de Datos (ODBC)" del mateix WINDOWS. (Busqueu ODBC a
l'ajuda de WINDOWS per a més informació). 

Quan s'extreuen els punts d'un DBF o d'una taula en una base de dades genèrica qualsevol s'exporten tots
els camps, o bé els camps indicats en la sentència SQL en el cas d'utilitzar ODBC.
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2.3.1   Informació disponible a Internet

SIG del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 

http://www.gencat.es/mediamb/sig/sig.htm

Atles climàtic de Catalunya (Institut Cartogràfic de Catalunya, Departament de Medi Ambient)

http://www.uab.es/atles-climatic/

SIG del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

http://www.gencat.es/darp/sigpesca.htm

Vulcà, Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

http://www.gencat.es/mediamb/pnzvg/vulca/index.htm

Mapa Ecològic de Barcelona : Ajuntament de Barcelona i CREAF

http://www.mediambient.bcn.es/cat/mapa/MEB/Index.htm

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya: CREAF 

http://www.creaf.uab.es/mcsc/index.htm
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Objectiu: Importar a MiraMon un fitxer DXF d’AutoCAD, per poder ser incorporat a les nostres dades SIG

· Observar el contingut del fitxer DXF \MATERIAL\MCS\MCS.DXF.

· Importar la informació en els formats corresponents.

· Estructurar topològicament.

· Visualitzar-la amb MiraMon.

Exercici :


