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1.1RESUM 

Els moviments en edificis provocats com a conseqüència d’accions realitzades per els homes, són 

fenòmens que poden comportar greus problemes en l’estructura i impedir-ne el seu ús quotidià. Per tal d’evitar tal 

succés, en les excavacions dutes a terme en zones properes a qualsevol estructura susceptible algun moviment, es 

realitzen una sèrie de controls sobre la mateixa estructura per poder controlar-la i en el cas de detectar qualsevol 

imprevist poder prendre totes les mesures necessàries. Per així poder garantir la seva seguretat i el seu ús. En 

especial totes aquestes accions es realitzaran en excavacions considerades de gran impacte en l’entorn, com 

poden ser la construcció de grans infraestructures com túnels urbans.  

En el present treball es porta una descripció completa de les tècniques d’auscultació topogràfica utilitzades 

alhora controlar les estructures que es veuen afectades per la construcció d’un túnel urbà, en el densificat casc urbà 

de Sabadell. Per tal de poder realitzar d’una forma correcta l’auscultació de les diverses estructures ubicades al 

llarg de l’ infraestructura, s’utilitzaran diferents mètodes topogràfics convencionals que permetin la possibilitat 

d’automatitzar-los.   

 

1.2 INTRODUCCIÓ 

Les afeccions a l’entorn generades a causa d’una obra són de molt tipus. Tallar un carrer, modificar el 

trànsit, i fins i tot, tancar boques de metro, són bons exemples de les afeccions més habituals. Es solen resoldre 

reservant espais adequats per circular per la vorera o creant rutes alternatives. Senyalitzar bé i anunciar quins  

comerços hi ha darrere de les obres són altres de les solucions per suavitzar l’impacta d’aquestes intervencions a 

peu de carrer. 

Un altre tipus d’afectació important a l’entorn d’una obra és la contaminació acústica. En especial, en zones 

habitades, on grans màquines com ara tuneladores, treballen vint-i-quatre hores al dia. A Catalunya s’han pres 

mesures pioneres a nivell europeu, entre les quals destaquem la col·locació de panells sono absorbents, de 

dispositius que minimitzen el soroll durant els processos d’extracció i abocament de terres. 

Hi ha un abans i un després del dia 27 de gener del 2005, dia en el qual es va enfonsar un túnel al barri del 

Carmel de Barcelona durant l’ampliació de la línia 5 del metro. A partir d’aquest fet, no només la paraula esvoranc 

es va incorporar al lèxic de molts ciutadans, sinó que també va augmentar d’una manera notable la seva 

desconfiança envers aquest tipus d’intervencions. 

Val a dir que la construcció de túnels urbans és una de les intervencions més complicades que hi ha. En 

especial, on el terrenys és molt heterogeni. Catalunya ho és, i al ser un indret entre mar i muntanya i  ple de rius, 

amb zones molt variables, on tan aviat i pot haver sorra com roques. Aquestes característiques han fet que, abans 

del 2005, s’hagin pres mesures preventives per evitar possibles afectacions. De totes maneres, en el 2007 es va 

promulgar una llei d’obra Pública que intensifica les mesures preventives. 

Però és arran del Carmel és on es van revisar tots les projectes de túnels convencionals en marxa. A tots 

se’ls va aplicar el que es coneix com els criteris de danys inapreciables. És un barem molt rigorós, que, per 

entendre’ns, obliga a fer càlculs des del punt de vista d’un gran pessimista. D’aquesta manera s’implementen una 

sèrie de mesures obligatòries abans i durant l’obra que la fan molt més segura. 

Dintre de les mesures destaquen l’auscultació geotècnica i topogràfica, i l’ instrumentació, que s’utilitzen 

bàsicament per detectar possibles errors de càlcul. Perquè una cosa és el càlcul i una altre de ben diferent la 

realitat. En especial això transcorre en túnels, estructures molt més complicades que un edifici. Aquestes 

infraestructures discorren a través d’un medi natural molt canviant. Un terreny que, per molts estudis geotècnics 

que es facin no és pot radiografiar. 

Així, un càlcul pot dir que un edifici sobre el qual es perforarà el túnel es mourà un mil·límetre, per exemple. 

Aquest moviment es troba dins de l’estàndard que es pot permetre. Però per assegurar que quan es faci l’obra el 

terreny no reaccionarà d’una forma diferent i aquest mil·límetre no es convertirà en dos , l’entorn s’ausculta. Com 

fan els metges amb el pacient, els tècnics posen una sèrie d’instruments al subsòl, a la superfície i als edificis, per 

poder comprovar que res va més mes enllà dels càlculs previstos. 

Les eines per auscultar són variades, des de prismes de control topogràfic a perns i regletes d’anivellació, 

passant per geòfons per mesurar vibracions. Les mesures es poden arribar a controlar online i així s’hi ha cap 

imprevist no calculat es pot actuar. La llei també obliga a tenir un responsable amb opinió vinculant. Tanmateix 

destaquem les injeccions amb una mena de ciment, per fer tot el procés més sòlid. Accions preventives que fan, en 

paraules dels tècnics, que la gent pugui estar molt tranquil·la. 

 

1.3 OBJECTIUS 

En el present treball s’intentarà poder dotar al lector d’una forma extensa d’uns coneixements avançats 

sobre l’auscultació de grans estructures ubicades en entorns urbans i afectades per la construcció de túnels urbans. 

Per tal de poder donar els suficients coneixements sobre l’auscultació d’entorns urbans afectats per la construcció 

de grans infraestructures, el treball respon els següents objectius:  

 Explicació dels diferents mètodes possibles a utilitzar alhora de realitzar l’auscultació 

topogràfica de les diferents estructures. 

 Aprofundir en els mètodes seleccionats per tal de realitzar el seguiment de deformacions 

en els diferents edificis afectats per l’excavació del túnel urbà.  
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 Comparació entre diferents mètodes de lectura que aporten sols informació sobre 

assentaments verticals i els  diferents mètodes de lectures que aporten informació en tres 

dimensions. 

 Comparació entre els mètodes de lectura manual i els mètodes d’auscultació automatitzats.  

Un cop finalitzat el treball i resolts tots els objectius satisfactòriament es podrà afirmar que es disposen 

d’uns coneixements prou avançats sobre l’auscultació topogràfica d’edificis afectats per túnels urbans.  
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2.1 DEFINICIÓ D’AUSCULTACIÓ 

El terme auscultació en el sentit que se li dona la llarg de tot aquest treball, és un tecnicisme novadors i poc 

conegut i molt complicat de trobar en qualsevol font oficial. Per tal de poder realitzar d’una forma correcta la seva 

definició s’ha utilitzat els diferents conceptes obtinguts en la realització al llarg del treball i els significats  més 

populars del terme que a continuació s’exposen. 

Normalment el terme auscultació s’associa al camp mèdic, això es degut que l’auscultació segons el Reial 

Diccionari de la Llengua Espanyola  significa  el següent: l’acció d’aplicar l’oïda a la paret toràcica o abdominal, 

mitjançant instrument adequats o sense ells, amb la finalitat d’explorar els sons o sorolls normals o patològics 

produïts pels òrgans que trobem en les cavitats del pit o del ventre. Al continuar observant els possibles significats 

del terme, es localitza una segona entrada en la qual el terme auscultació també s’utilitza per definir el següent: 

sondeig del pensament d’altres persones, l’estat d’un negoci o la disposició davant d’un assumpte, etc.  

 Si s’analitzen els dos significats, s’observa que tots dos parteixen de la mateixa premissa. Aquesta  

premissa és la següent, la d’examinar o estudiar alguna variable, ja sigui alguna variable física o  un psíquica. A 

partir d’aquí poden relacionar l’idea d’examinar alguna variable amb els diferents edificis que es veuen afectats per 

el túnel. I podem definir d’una manera poc elaborada que l’auscultació que en aquest cas serà l’acció d’examinar el 

comportament dels diferents edificis afectats per alguna acció. Si tot això ho combinen amb tots els coneixements 

assolits al llarg del treball podem definir l’auscultació (amb més profunditat) de la següent forma: 

AUSCULTACIÓ: l’acció realitzada per valorar el nivell d’afecció que sobre l’entorn tindran una sèrie 

d’accions que es procediran al llarg d’una obra i la definició del procediment a seguir per realitzar les 

comprovacions durant l’execució d’aquest.  

 

2.1 MÈTODES D’AUSCULTACIÓ 

Els mètodes de mesura de les deformacions del terreny poden servir per estimar diferents magnituds de la 

deformació estudiada, com per exemple desplaçaments absoluts i relatius entre dos cossos, la direcció d’aquests. 

En definitiva tota la informació que es pot extreure dels moviments i dels recursos que es tenen instal·lats en la 

zona a estudiar. Però cada mètode es caracteritza per tenir les seves característiques que el faran diferent respecte 

els altres i que el faran més adequat per cada situació. Podrem diferenciar entre quatre mètodes d’auscultació 

possibles alhora de ser utilitzats per el tècnic de topografia corresponent.  A continuació es descriu cada un dels 

mètodes i es podrà decidir quin és el més adequat alhora d’adaptar-se les necessitats demandades. 

 

 

 

- MÈTODES TOPOGRÀFICS CONVENCIONALS  - 

En primera instancia trobem els mètodes de topografia convencionals. Sota aquest terme trobarem 

englobats totes aquelles tècniques pròpies de la topografia clàssica. Fins fa relativament poc, constituent l’únic 

sistema vàlid i eficaç per poder dur a terme la mesura de deformacions de qualsevol variable (des de petites 

estructures fins a grans deformacions de la superfície terrestre). Principalment el mètode es basa en la mesura de 

les variacions de les coordenades d’una sèrie de punts durant un determinat interval de temps. Per poder calcular 

aquests increments de coordenades s’hauran de repetir les mesures dels corresponents punts de control varies 

vegades i en períodes de temps diferents. Dins dels mètodes topogràfics poden classificar-los en dos grans grups, 

els mètodes altimètrics o els planimètrics. Un altre  mètode utilitzat en el estudi de la inestabilitat de terrenys és la 

medició de distancies reals, en la que la seva finalitat sols es mesurar la variació entre la distancia existent entre els 

punts de control i la base de referència. 

 

- MÈTODES GEODÈSICS ESPACIALS - 

Seguidament trobem els mètodes geodèsics espacials. La geodèsia permet determinar les coordenades de 

la projecció dels punts sobre la superfície terrestre, així com l’altura sobre el nivell del mar (geoide) o de forma més 

precisa a una superfície arbitrària que serveixen de fonament pel càlcul dels punts geodèsics, que rep el nom de 

l’el·lipsoide de referència. Els sistemes de posicionament (Global Positioning Systems, GPS), la determinació de 

òrbites i radio posicionament integrat per satèl·lit (Detemination d’Orbites et Radio-Positionnement Integrés par 

Satellite, DORIS) i la Telemetria de Laser per escàner (Scanner Laser Ranging,SLR) constitueixen les principals 

tècniques geodèsiques empleades en el estudi de les deformacions de la superfície terrestre. 

El sistema de posicionament global per satèl·lits convencional (GPS), configura un sistema de 

radiolocalització des de l’espai amb la constel·lació de satèl·lits. Els satèl·lits que conformen el sistema es 

caracteritzen per subministrar informació tridimensional de la posició en qualsevol part del planeta i en qualsevol 

moment. El nombre i posició dels satèl·lits assegura la coexistència de quatre satèl·lits com a mínim que ens 

proporcionen la posició del receptor.  Aquest sistema permet millorar les seves prestacions, i per tan millora els 

resultats en l’auscultació a través del sistema GPS diferencial (Differencial Global Positioning Systems, DGPS). Així 

ens permet incrementar la precisió aconseguida amb el GPS convencional. Aquest sistema fa ús d’una estació de 

referència situada a terra i de posició coneguda per calcular i corregir els errors sistemàtics que solen produir-se en 

la determinació del moviment del punt de control. Els sistemes GPS han estat utilitzats en nombroses ocasions amb 

èxit en la monitorització de fenòmens de subsidència i moviments de terra. 

El sistema DORIS (Determination d’Orbites et Radio-Posicionnement Integrés par Satellite) ha estat 

desenvolupat pel Centre National d’Estudes Spatiales, el Institut Geographque Nationale i el Groupe de Recherche 

en Geodesie Spatiale. El sistema està constituït per un conjunt d’instruments situats en satèl·lits, una xarxa  
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terrestre de radiobalises (punts geodèsics de control) i un centre de control i tractament de dades, capaç de restituir 

amb gran precisió l’orbita dels satèl·lits així com la posició de les balises terrestres. El sistema es basa en la 

mesura a bord dels satèl·lits de l’afecte Doppler, produït sobre les senyals de radio enviades per les balises de 

terra. Les radiobalises conformen una densa xarxa a nivell mundial, instal·lant-se per atendre les necessitats dels 

usuaris. El sistema permet localitzar amb una gran precisió la posició de las radiobalises situades sobre els punts 

situats sobre la deformació que es pretén avaluar. Aquest sistema ha estat utilitzat en la mesura de deformacions 

de la escorça terrestre i la evolució de variacions verticals estacionals del sòl. 

La Telemetria de Làser per Scanner (SLR, Scanner Laser Ranging) és una tècnica geodèsica utilitzada en 

la medició de la distància existent entre una estació de rajos làser situada a terra i un satèl·lit  en orbita equipat amb 

retroreflectors. La existència d’un gran nombre d’estacions làser terrestres distribuïdes per tot el món permet 

determinar la posició precisa de l’orbita del satèl·lit. El rastreig de satèl·lits durant el període de temps de varis anys 

proporciona la distancia entre estacions làser amb precisió mil·limètrica. Aquesta tècnica ha estat utilitzada 

satisfactòriament en l’estudi de deformacions de l’escorça terrestre. 

 

- MÈTODES FOTOGRAMÈTRICOS - 

La fotogrametria és una tècnica que consisteix en l’obtenció de les tres dimensions d’una escena a partir de 

pars de fotografies (denominats fotogrames) de la mateixa pressa des de diferents angles.  

Existeixen tres mètodes fotogramètrics. El primer d’ells és la fotogrametria terrestre, que com el seu nom 

indica, els seus pars de fotogrames s’obtenen des de terra estacionant el instrument a distancies inferiors a 200 

metres de la zona a restituir, proporcionant una precisió fins a 40 mil·límetres. Aquest sistema és més apropiat pel 

estudi de fenòmens de petita envergadura que ocupen àrees reduïdes.  

La fotogrametria aérea constitueix el segon mètode fotogramètric. A diferència de l’anterior, la càmera es 

situa sobre una plataforma aérea (helicòpter o avió principalment), sent l’altura del vol inferior a 500 metres. La 

precisió obtinguda amb la fotogrametria aérea és d’uns 100 mil·límetres. El processat de les imatges permet 

construir un model digital del terreny (MDT) de la zona d’interès. A continuació es comparen els models digitals 

obtinguts al llarg del temps de la zona d’interès. La principal avantatge d’aquest mètode de la fotogrametria es que 

permet obtenir una visió global de la zona deformada i nos sols d’alguns punts de la mateixa, tal com passa amb 

altres mètodes de control de deformacions. 

La fotogrametria procedent dels satèl·lits es basa en els mateixos principis que l’aérea. La principal 

diferencia està en que les imatges estereoscòpiques són adquirides des d’una plataforma especial. Fins el moment 

les precisions aconseguides són baixes. No obstant, les millores en les imatges dels satèl·lits introduïdes gràcies a 

la nova generació de satèl·lits posats en orbita com el poden ser el Spot V i l’Aster (satèl·lits capaços de prendre 

dos imatges de la mateixa zona en la mateixa orbita), pot fer que la fotogrametria especial pugui arribar a competir 

amb la fotogrametria aérea. A més a més permet la foto interpretació manual o la correlació automàtica dels pars 

fotogramètrics. 

 

- MÈTODES DE TELEDETECCIÓ - 

La teledetecció, traducció catalana del terme anglosaxó “remote sensing”. Sorgeix per designar qualsevol 

medi d’observació en el que no existeix contacte entre el medi a estudiar i el sensor. La fotogrametria queda 

englobada dins d’aquesta amplia definició, però per el seu gran ús i perquè aquesta branca de la teledetecció és 

molt completa es considera com una disciplina independent. En aquest cas s’ha optat per englobar dins del terme 

ampli de la teledetecció a aquelles tècniques no fotogramètriques que permeten estudiar el medi sense establir cap 

tipus de contacte físic. Aquests mètodes s’han dividit en dos grups, els mètodes làser i els radar.  

El primer grup engloba el Scanner Làser, muntat sobre la plataforma terrestre serà conegut coma 

Terrestrial Laser Scanner, i si es troba muntat sobre una plataforma aérea és conegut com LIDAR, ALS o ALTM. 

Dins del segon grup es subdivideixen de forma similar. Aquesta divisió es realitzada segons el tipus de plataforma 

utilitzada per l’adquisició de les imatges SAR. Es podran trobar 3 tipus diferents de plataformes, la terrestre (Ground 

Based Synthetic Aperture Radar, GB-SAR), la muntada sobre l’aerotransportador (Airborne Radar) i l’instal·lada en 

un satèl·lit (Spaceborne Radar). A la seva vegada, les tècniques interferomètriques basades en les dades radar es 

poden dividir segons l’algoritme de processat de les imatges: 

 Tècniques d’interferometria SAR diferencial (conventional DINSAR)  

 Tècniques avançades com els dispersors permanents o (Permanent Scatteres) o  

 Tècnica dels píxels estables (Stable Coherents Pixels). 

Els sistemes SAR registren tan l’amplitud com les fases dels ecos radar de l’escena per generar una imatge 

electromagnètica. La fase corresponent a cada píxel d’aquesta imatge SAR és la suma de tres contribucions: el 

camí d’anada i de tornada, la interacció de l’onda i el desplaçament de la fase introduïda pel sistema de processat 

de senyal empleat, per la generació de la imatge. La fase d’una sola imatge SAR no té cap ús pràctic per si sola. En 

canvi, si considerem dos imatges obtingudes sobre la morfologia del terreny, podem observar els canvis que 

s’hagin pogut produir. Aquest és a grans trets, el fonaments de l’ interferometria diferencial convencional (diffSAR), 

molt utilitzades en els pròxims anys per la monitarització de fenòmens de subsidència minera i la subsidència per 

descens de nivell freàtic. 

La tècnica dels Dispersadors Permanents (Permanents Scatterers, PS) constitueix una variant avançada de 

l’ interferometria SAR diferencial en la que sols s’estudia els blancs puntuals de l’imatge. Aquest blancs permanents 

s’anomenen reflectors permanents, i es localitzen a través d’un anàlisis estadístic de les amplituds dels ecos de la 

imatge electromagnètica. Les tècniques de Permanet Scatterers i de Point Target Analysis han estat utilitzades pel 

seguiment de subsidència i moviments de terres, aconseguint precisions properes al mil·límetre.  
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La tècnica dels píxels estables constitueix una tècnica interferomètrica en la que es seleccionen sols 

aquells punts d’una sèrie de interferogrames en els que la coherència es conserva en el temps, per sobre d’un 

determinat interval. Posteriorment s’estableix un tractament particular dels punts que compleixen aquesta condició 

per obtenir així mapes de deformació del terreny.   

El Ground Based Synthetic Aperture Radar (GB-SAR) no constitueix una tècnica interferomètrica, sinó un 

sistema per obtenir imatges radar des de terra. El seu fondament es el mateix que els dels sistemes SAR especials 

amb la diferència que els sensors es troben situats a terra. Aquests sistemes s’han utilitzat pel control de 

moviments de terres amb resultats molt satisfactoris. 

L’equip de Làser Scanner està format per una font làser i dos miralls inclinats. La distancia existent entre 

l’equip i l‘escenari es determina mesurant el temps que triga el pols làser en arribar a l’escenari i tornar de nou al 

equip. La posició relativa del punt de l’escenari radiat es determina a partir de la mesura de la desviació dels miralls. 

A la vegada la força de la senyal de retorn s’emmagatzema en l’equip com un atribut d’intensitat de cada punt 

radiat, ja que es tracta de la refractivitat de l’objecte, i per conseqüent, aporta informació sobre les característiques 

espectrals del mateix. El nombre de punts obtinguts en una sola sessió arriba fàcilment el milió de punts. 

Posteriorment aquest milió de punts se’ls hi realitza el tractament de filtrat i  la modelització, i així s’obté una visió 

tridimensional de l’escenari a través d’un MDT. Les diferències observades entre varies reconstruccions 

tridimensionals de l’escenari permet obtenir la distribució de canvis, i per tant el nombre de deformacions produïdes 

en el propi escenari. Aquest mètode ha estat utilitzat en l’estudi de moviments de terres i el control de deformacions 

en túnels. 

El airbone Laser Scanner (ALS), també conegut com Light Detection and Ranging (LIDAR) o Airbone Laser 

Terrain Mapper (ALTM), és un sistema actiu en el que el seu funcionament consisteix en l’emissió d’un pols làser i 

la seva posterior recepció a bord. El temps que triga a retornar al receptor junt amb les dades de posició de l’avió 

permet referènciar el punt mesurat en el terreny. Aquesta tècnica s’ha utilitzat en l’estudi de fenòmens de 

subsidència i moviments de terres. 

A continuació, en la següent pàgina es mostra una taula resum on s’intenta fer més visual totes aquestes 

característiques esmentades, per tal d’ajudar a comprendre la utilitat de cada mètode depenen la variable a 

controlar. 
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* Característiques principals dels diferents sistemes de control de deformacions. (B: bo;  MD: mitja; M: dolent; MN=manual; SA: semi automàtic; A= automàtic). 
 

 

Un cop ja coneixem les diferents possibilitats que un pot tenir a l’abast alhora de realitzar un procés 

d’auscultació, es realitzarà una de les tasques més complicades e importants que marcarà l’esdevenir de tot el 

procés, l’elecció del mètode a utilitzar. Alhora de realitzar l’elecció d’un mètode d’auscultació i seguiment de 

deformacions produïdes en qualsevol variable s’hauran de analitzar les característiques esmentades i una sèrie de 

factors alguns d’ells difícils de quantificar. A continuació es descriuran les principals propietats a considerar en 

l’elecció del mètode a seguir. Totes aquestes qüestions que a continuació es mostren, s’hauran de considerar i 

ponderar en el moment en el que es vulgui dur a terme la selecció del mètode a utilitzar. 

La primera qüestió, i un dels factors més condicionants a l’hora d’arribar a realitzar l’anàlisi de les 

alternatives, és el cost de l’aplicació. Com a cost s’entendrà tant el procés d’adquisició de les dades com el 

posterior tractament dels mateixos. En el primer pas, l’adquisició de dades, s’inclou el preu de l’instrumental 

empleat en pressa de dades (la part proporcional a la seva amortització). En el segon pas,  el posterior tractament, 

es considera l’amortització i la depreciació d’equips, així com les despeses d’explotació del software, hardware i 

tota la resta d’equips necessaris per poder dur a terme el tractament de les dades. 

La segona qüestió fa referència a la exactitud del mètode. És a dir, el proper que és el valor obtingut al 

valor real. Per el general, constitueix un altre factor importantíssim en el procés de selecció. No es tracta d’un 

paràmetre inherent al mètode, ja que pot variar en funció de com s’apliqui la tècnica. Encara que si que està molt 

relacionat amb ell. La precisió sol ser un paràmetre que es fixa en funció del fenomen a estudiar, requerint valors 

molt precisos en fenòmens de deformació lents i de petita magnitud. 

La tercera qüestió, es refereix a la resolució. Aquest terme només s’analitzarà quan en referim a mètodes 

en els que sigui necessari l’ utilització d’imatges, ja siguin imatges SAR o òptiques. El fenomen a seguir serà el 

principal condicionant alhora d’elegir la resolució, ja que a resolucions baixes (dimensions del píxel gran) sols ens 

permetran observar fenòmens de dimensions superior al propi píxel. Havent d’incrementar la resolució pel 

seguiment de petits fenòmens. 

La quarta qüestió, és la naturalesa o el tipus de dada. És una altre factor a tenir en compte de una forma 

seriosa alhora d’elegir el mètode. Ja que les dades poden ser de moltes formes, des de puntuals, a lineals o 

especials, etc. Algunes tècniques avançades de Interferometria  SAR diferencial determinen els moviments 

superficials amb caràcter puntual. En canvi altres tècniques com poden ser els làsers o la Interferometria SAR 

diferencial convencional proporcionen un mapa de deformacions de l’escenari. Després trobem altres mètodes, com 

poden ser els mètodes topogràfics clàssics, que permeten tenir tanta informació puntual d’un succés com d’una 

forma continua.  

La cinquena qüestió a sospesar és la freqüència. En aquest cas entenen com a freqüència la diferència de 

temps que existeix entre dos mesures consecutives. Aquesta diferència pot ser continua,  horària, mensual, anual o 

fins i tot superior. La freqüència està íntimament lligada amb la cinemàtica del fenomen, devent ser major quan més 

ràpid és la velocitat de la deformació. Els sistemes susceptibles a ser automatitzats com el GPS, algunes estacions 

totals i nivells, o un distanciòmetre permeten obtenir registres continus en el temps, i en canvi existeixen altres 

sistemes tan sols aplicables en espais de temps variables des d’uns dies fins a varis anys. Altres mètodes com la 

MÈTODE RÚSTIC (arbolat) RÚSTIC (matorral) URBÁ ACCIDENTAT METEREOLOGIA NOCTURN

mm. MD-M MD-M B B M M

> mm. MD-M MD-M B B M M

mm. MD-M MD-M B B M M

mm. MD-M MD-M B B M M

mm.-cm. MD-M B-MD MD B B-MD B

mm. MD-M B-MD MD B B-MD B

mm. MD B MD B B B

cm. MD MD MD B MD B

cm. MD-M MD-M B B M M

dm. M MD-M B B M M

m. M MD-M B B M M

cm. M MD-M B B-MD B B

cm. MD-M MD-M B B-MD B B

cm. MD-M MD-M B B B B

cm. MD-M MD-M B B MD B-MD

dm. MD MD B B MD-M B-MD

MN

Anivellació trigonomètrica MN-A MN-A

SISTEMA D'AUSCULTACIÓ

GRUP

PRECISIÓ                   
(unitat de mesura)

CONDICIONS I ENTORN DE TREBALL GRAU D'AUTOMATITZACIÓ

PRESSA DE DADES PROCESSAT

Terrestre A SA

DGPS MN-A MN-A

DORIS A A

Aérea A SA

Espacial A SA

Fotogrametria

Teledetecció

LIDAR A SA

Convecnional DINSAR A SA

Terrestrial Laser Escanner A

Topografia 

clàssica

Anivellació geomètrica precisió MN MN

Geodèsia

SRL A A

Triangulació MN-A MN-A

CGPS MN MN

Anivellació geomètrica MN

Permanet Scatterers

GBSAR

SA

A SA

A SA

TAULA 2.1 
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interferometria presenten freqüències definides per la freqüència de pas dels satèl·lits el escenari, aquest període 

pot oscil·lar entre unes setmanes i varis mesos.   

La sisena qüestió a considerar són les característiques de l’escenari, un fort condicionant alhora d’elegir el 

mètode de mesura. Els escenaris rurals es caracteritzen per la presencia de vegetació que pot condicionar l’ús 

d’algunes tècniques. Igualment, els escenaris urbans poden dificultar l’ús d’algunes tècniques o per el contrari fer-

les aptes per ser aplicades. La topografia del area d’estudi també pot limitar l’ús d’una o altre tècnica. En general, la 

vegetació sol dificultar l’ús de totes les tècniques al amagar sota de ella la variable a estudiar. Però els principals 

damnificats són els mètodes que utilitzen l’ interferometria, ja que al haver vegetació es produeix una incoherència 

de la imatge. Altres mètodes com els topogràfics, la vegetació els pot afectar en major o menor mesura, en funció 

de la configuració del mètode, al dificultar-l’hi la visió entre l’estació i els punts de control. Els escenaris urbans 

també poden impedir l’ús de certs mètodes de control de deformacions. Els GPS poden trobar-se en alguns cassos 

amb problemes a l’hora de disposar un horitzó lo suficientment net per poder localitzar els satèl·lits o per evitar 

senyals rebotades d’edificacions pròximes als punts de control. Els mètodes radar solen donar bon resultats en 

aquests entorns sinó es per l’aparició de zones d’ombra  indesitjables. En canvi, actualment existeixen certs 

mètodes topogràfics completament automatitzats que permeten realitzar un seguiment continu i coherent de 

entorns urbans. A més existeixen la possibilitat de completar les dades amb itineraris altimètrics d’alta precisió a 

partir d’anivellacions geomètriques, el cost d’aquestes operacions oscil·larà en funció de l’accidentalitat de l’entorn. 

En cas de tractar-se de terrenys molt accidentats existeix la possibilitat de realitzar anivellacions trigonomètriques. 

Una tècnica que permet major velocitat alhora de realitzar la pressa de dades i per tant té un cost bastant menor. 

La setena qüestió no es aplicable a tots els mètodes, ja que no afecta a tots. Alguns mètodes no poden ser 

aplicables en determinades condicions meteorològiques. La pluja, el vent, la boira són els principals agents 

meteorològics que intervenen alhora d’escollir un mètode de lectura. La possibilitat de prendre les dades durant la 

nit és un altre condicionant ambiental a tenir en compte. Les tècniques que utilitzen imatges obtingudes a partir de 

fotogrametria no poden ser aplicades en determinades condicions meteorològiques com la boira o els núvols o bé 

durant la nit. La major part de tècniques topogràfiques precisen de llum solar o artificial que els permeti el visionat 

de les mires o els prismes i s’hi han d’actuar amb condicions meteorològiques adverses es dificulta molt la seva 

aplicació. Tot i així existeixen els mètodes de lectura automàtics que permeten tan la lectura de prismes tan de nit, 

com en principi en condicions meteorològiques adverses.  

La vuitena qüestió a considerar és la flexibilitat. Com a flexibilitat es refereix a la possibilitat de seleccionar 

el temps i el lloc en que s’ha d’aplicar el mètode sense estar condicionats per l’existència o no de dades. Com  bé 

es sabut, quan es va a fer ús del mètode de control es determina de forma voluntària l’escenari a estudiar i els 

instants en que es portarà a terme la pressa de dades. Aquest és el cas dels mètodes topogràfics o els geodèsics, 

en els que escollim els punts de control de forma deliberada, sempre i quan la seva posició s’adapti a les 

necessitats de control. Sens dubte, al aplicar les diferents tècniques radar no existeix possibilitat alguna d’escollir 

els punts de control. Ja que aquests venen definits per la conservació d’ells en el temps o la permanència de les 

propietats d’aquest (per exemple la intensitat d’ells). 

Avant penúltima qüestió a tenir en compte és la facilitat que es té al accedir a les dades. Aquest aspecte és 

una qüestió de gran rellevància. Ja que existeixen mètodes com el GPS o tot l’instrumental de topografia 

(assequibles d’una forma fàcil  en el mercat) que permeten obtenir per el nostre propi compte les dades o fins i tot 

subcontractar a empreses especialitzades. Altres mètodes com el sistema DORIS requereix l’establiment d’acords 

amb òrgans oficials que permetin integrar-nos dins del programa d’actuació.  

La novena qüestió és el temps d’adquisició de les dades. Com a temps d’adquisició s’entén aquell que 

s’inverteix en la pressa de dades o lectures de l’escenari durant una campanya. Aquest temps ha de ser el més 

reduït possible per evitar la possibilitat de que passin moviments durant la pressa de dades. Aquest factor pot ser 

de segons, de minuts, hores, dies o fins i tot mesos. Per exemple les mesures automàtiques dels GPS o d’estacions 

totals es poden fer d’una forma simultània en un interval de segons. En canvi una campanya d’anivellació 

geomètrica d’alta precisió pot durar des de un dia a alguna setmana, en funció del nombre de punts de control. I en 

el cas més extrem trobem el seguiment d’una radiobalisa de DORIS és necessari una observació mensual per 

poder aconseguir una precisió centimètrica, etc. 

L’ultima qüestió i una de les més important a considerar és la geometria, la cinemàtica i la naturalesa del 

esdeveniment. Totes aquestes qüestions són molt importants perquè condicionaran seriosament l’elecció del 

mètode a utilitzar. Per a geometries de petites dimensions són preferibles mètodes topogràfics a altres com els 

radars, en els que la seva resolució final ve definida pels píxels de varies desenes de metres. Fet que el descarta 

com un bon mètode de seguiment, ja que només proporciona tan sols uns pocs píxels d’informació. Al mateix temps 

la naturalesa del esdeveniment pot condicionar l’ús del mètode. Per exemple els mètodes topogràfics resulta 

impossible establir bases de control que perdurin en el temps.  

Un altre aspecte a tenir em compte, fora de les qüestions anteriors però importat a la vegada, és el grau 

d’automatització dels processos d’adquisició de dades i el seu posterior tractament. Ja que a major grau 

d’automatització major és la comoditat alhora de realitzar els processos i major pot ser el volum de dades a utilitzar. 
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A continuació s’esmenta diferents punts que  ens permetran fer-se una petita idea al lector de la magnitud i 

les principals característiques de les diverses accions que es realitzaran i que provocaran la necessitat de utilitzar 

sistemes d’auscultació. 

 

3.1 EL PROJECTE  

Les obres de perllongament dels Ferrocarrils de Catalunya a Sabadell representen una millora substancial  

en les comunicacions, ja que al finalitzar el projecte les  connexions via ferroviària de diferents zones de Sabadell i 

de la ciutat amb les poblacions veïnes milloraran notablement. A més a més, aquest perllongament propiciarà la 

construcció de cinc  noves estacions relacionades entre elles a partir de dos túnels que travessaran el casc urbà de 

Sabadell. Les obres comportaran l’ampliació de l’actual traçat en cinc quilometres, amb final de trajecte al barri de 

Ca n’Oriac.  

Els projecte, com abans s’ha esmentat, contempla l’ampliació de l’actual traçat en cinc quilometres amb 

final de trajecte al barri de Ca n’Oriac. Per tal de garantir la seguretat en tot el procés de construcció s’han pres una 

sèrie de mesures. Aquestes mesures han produït que en principi el projecte contemplés la construcció d’un túnel 

molt més gros, però finalment, es va optar per la construcció de dos túnels de menor dimensions, d’uns 6,8 metres 

de diàmetre. Aquest decisió es deu a que amb la construcció de dos túnels de dimensions menors es redueix 

considerablement la zona d’afecció durant el pas de les tuneladores. A més a més, val dir que les tuneladores 

responsables de construir l’ infraestructura no avançaran en paral·lel, sinó que entre la primera i la segona hi haurà 

un espai de seguretat d’uns 100 metres. La diferència entre les dos tuneladores equivaldrà a un període de 3 

mesos. El procés constructiu s’iniciarà amb l’ introducció de les tuneladores pel Parc del Nord, i dites tuneladores 

avançaran fins el punt de sortida, situat a l’actual aparcament de l’estació Sabadell - Estació (estació que ja es troba 

construïda). D’altre banda totes les estacions i el tram comprès entre la zona d’atac de la tuneladora i el final de 

trajecte a Ca n’Oriac s’executaran amb pantalles, aplicant un sistema constructiu que minimitzi les afeccions en la 

superfície. 

Les cinc estacions que contempla el projectes es caracteritzaran per  trobar-se distribuïdes la llarg dels cinc 

quilometres  del traçat. A continuació s’esmenten les principals característiques de cada una de les estacions. 

 Ca n’Oriac – Nord. L’estació es trobarà situada sota el carrer Himàlaia, pròxim al Parc Nord. En 

aquesta estació es disposarà d’ascensors i escales mecàniques per tal de facilitar la connexió de 

l’exterior a l’andana. A més a més l’estació formarà part del tram final del perllongament i acollirà 

una cua de maniobres per a l’explotació. 

 Plaça Espanya. Aquesta estació assumirà les funcions d’intercanviador entre els Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya i la línea C4 de rodalies de Renfe. Per aquest fet l’estació s’estructurarà 

d’una forma diferent. En el primer nivell connectarà amb les andanes de Renfe, mentrestant, en el 

nivell inferior localitzarem l’andana de Ferrocarrils. Igual que l’anterior estació l’accés des de 

l’exterior es realitzarà a través d’ascensors i escales mecàniques. 

 Creu Alta – Eix Macià.  Estació ubicada en l’encreuament del carrer de Pi i Margall amb els carrers 

Borràs i Papa Pius XI. Permetrà donar serveis als barris de la Creu Alta i de la zona d’Eix Macià. 

Aquesta estació comptarà amb dos ascensors independents i amb escales fixes i mecàniques. 

 Plaça Major – Centre. La nova estació s’ubicarà en el Passeig de la Plaça Major, just en el centre 

de la ciutat. L’estació disposarà d’accessos  a través d’escales mecàniques i d’ascensors. Per tal 

de minimitzar les ocupacions en la superfície i compatibilitzar l’obra amb el densificat centre urbà, 

la construcció dels murs i de la llosa corresponent a la coberta de l’estació es farà en dos fases. 

 Gracia – Can Feu, estació que igual que en les anteriors estarà dotada de accessos mecànics i es 

caracteritzada per estar ubicada al costat de l’estació de bus, per tal de facilitar l’intercanviï  entre el 

metro i el autobús o a l’inrevés. 

Alhora de realitzar la construcció de les dites estacions i les “bretelles” (intercanviadors de vies) així com 

alguns trams del traçat (traçat comprés entre el Pou d’Atac i Ca n’Oriac) s’utilitza un sistema constructiu que 

minimitza les afeccions en la superfície. Aquest sistema és conegut sota el següent terme: construcció entre 

pantalles. El sistema preveu la construcció primer d’una de les pantalles que conformen la caixa de l’estació. 

Després es procedeix a construir l’altra pantalla i finalment es col·loca la llosa superior que permetre retorna la 

normalitat en la superfície. Per finalitzar el procés constructiu s’excavarà el recinte apantallat per tal de construir-hi 

l’estació.   

 

3.2 ÀMBIT DE L’OBRA  

Per tal de poder entendre d’una forma completa el nivell d’afecció que tindran el projecte sobre l’entorn hem 

de conèixer d’una forma amplia tot l’entorn per on es desenvolupa el túnel. L’obra es desenvolupa sota el casc urbà 

de Sabadell en el 100% del seu traçat. Sabadell es caracteritza per ser una ciutat de 200.000 habitants 

aproximadament, densament poblada en certs barris i més disseminada en altres.  

Per poder entendre l’àmbit de treball i les edificacions que envolten l’obra s’ha de fer un recordatori de la 

història de Sabadell, aquesta història es remunta a l’edat mitjana amb un petit nucli comercial a la zona de la Plaça 

Major. Posteriorment, cap a mitjans del segle XVIII, comença a créixer un altre nucli, aquest rural, a la Creu Alta. A 

partir de la Revolució Industrial es comença a desenvolupar una important indústria tèxtil per tot el plà de Sabadell i 

a les vores del riu Ripoll. És en aquesta època quan els dos nuclis urbans, Plaça Major i Creu Alta, es connecten 

urbanísticament. Fou a partir de mitjans del s. XX que degut a la gran immigració, apareixen nuclis urbans de nova 
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creació als extraradis de l’antic nucli urbà. Urbanísticament i arquitectònicament, diferenciem vàries tipologies 

relacionades amb els àmbits històrics abans esmentats. 

 Nucli antic:  correspon a la zona de l’estació de Plaça Major, urbanísticament es una zona molt densa 

amb carrers molt estrets, no sempre lineals i que es caracteritzen per créixer radialment respecte el nucli 

central.  L’edificació tipus són edificis de planta baixa (edificacions que no superen les 3 plantes), 

generalment, amb una antiguitat de 200 anys. Molts d’ells són d’estructura de pedra i no presenten patis 

interiors ni zones verdes. A més a més existeixen edificis de major alçada i mes moderns, ja que es 

corresponen  a la remodelació de la zona duta a terme durant el s.XX. 

 Nucli rural: correspon a la zona de l’estació Eix Macià. Antic nucli rural, en zona de rieres i camps de 

cultiu. Edificació de pedra i fang de 150-200 anys d’antiguitat i planta baixa (edificacions que no superen 

les 2 plantes). Són vivendes estretes i allargades amb patis interiors i horts encara en cultiu amb 

presència de pous en la majoria d’elles. 

 Eixample: correspon a la major part de la traça entre l’estació Sabadell Estació fins a l’estació Eix Macià. 

Edificació construïda a inicis del s.XX. amb carrers estrets d’estructura d’eixample i amb creuaments 

ortogonals entre ells. Les edificacions en general, són vivendes de planta baixa (edificacions que no 

superen les 2 plantes), estretes, allargades i amb pati interior a la majoria. 

 Barris moderns: correspon a la zona entre l’estació de Plaça Espanya fins el final del traçat. La creació 

d’aquestes zones, s’inicia a mitjans del s XX, degut a la forta immigració. Es creen nous barris amb zones 

de blocs d’edificis  entre la Concòrdia i el pou d’atac  

S’ha de mencionar també que dins de tots els àmbits, existeix obra moderna, resultat de rehabilitacions i 

sobretot d’urbanització d’antigues fàbriques tèxtils. A continuació, a mà dreta es pot observar una imatge aèria de la 

ciutat de Sabadell, on s’observen els diversos fronts oberts al llarg de la traça del túnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 PERIODE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. 

El període que en primera instancia està estipulat per realitzar la totalitat del projecte és de quatre anys 

aproximadament. Tot i així l’impacta real no serà sempre el mateix en cada punt de la ciutat, ja que l’obra es 

desenvolupa a diferents ritmes segons cada fase. Seguidament en el quadre ubicat a mà esquerra s’exposen les 

diferents fases de construcció del projecte amb una breu descripció de cada una d’elles.  

Com a fase F0 s’entén els inicis de treball i construcció del muret guia. Com a F1 s’entén com l’excavació i 

formigonat de mòduls pantalles (en aquesta fase transcorre el període d’estudi). Com F2 s’entén com l’excavació i 

la contra volta. I per últim com a F3 s’entén com els treballs posteriors a la contra volta. 

 Tota aquesta planificació podrà ser modificada per la direcció d’obra en funció dels següents aspectes: 

 Fase d’execució crítica (moment d’excavació entre les pantalles) 

 Existència de sobre cargues addicionals. 

 Moviments majors als límits establits en l’apartat de definició específica dels llindars de notificació, 

preavís i atenció. 

 

FASE DESCRIPCIÓ 

F0 Inicis de treballs i construcció muret guia. 

F1 Excavació i formigonat del mòdul de pantalles. 

F2 Excavació i construcció de la contravolta. 

F3 Treballs posteriors  a la contravolta. 

IMATGE 3.1 

TAULA 3.1 
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4.0 DIRECTRIUS PROCÉS D’AUSCULTACIÓ  
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Abans d’iniciar qualsevol sistema d’auscultació serà necessari la redacció d’un pla d’Auscultació que pugui 

marcar les directrius a seguir al llarg del procés d’auscultació. Per tot això seguidament es redactarà un pla 

d’Auscultació que s’adapti a la zona d’estudi i que indiqui el camí a seguir durant el període d’estudi. Tot aquest pla 

es realitzarà des d’un punt de vista topogràfic i tots els continguts que el completaran tindran a veure amb 

l’auscultació d’edificis afectats per túnels urbans. Cal mencionar que l’auscultació i per tan  que qualsevol pla 

d’auscultació haurà de comptar amb altres sistemes d’auscultació que no es basin només amb mètodes 

topogràfics, ja que en l’auscultació intervenen altres ciències com poden ser la geologia.  

 

4.1 DETERMINACIÓ ZONA D’ESTUDI 

En el moment de realitzar la tria trobem 4 possibles fronts oberts i que ens permetin realitzar l’estudi. Els 

possibles fronts són les següents estacions: la de Plaça Major, la de l’Eix Macià i la Plaça Espanya. A més a més e 

el moment de la tria s’inicien els treballs en el pou d’atac. Alhora de realitzar l’elecció de la zona d’estudi entre 

aquestes 4 possibilitats s’han seguit una sèrie de criteris. Aquests criteris han de permetre elegir la millor zona, per 

tal de poder realitzar un estudi complet dels processos d’auscultació en edificis afectats per túnels urbans. Els 

criteris seguits són els següents:   

 En el moment en que s’inicia l’estudi l’obra es troba en els seus inicis. Per tant trobem diversos fronts on 

s’estan iniciant els treballs, però en molts d’aquests fronts les accions dutes a terme no comporten cap 

tipus d’afecció a l’entorn. Per això el primer criteri seguit ha estat l’elecció d’una zona on les accions que es 

dugessin a terme estiguessin més avançades, i per lo conseqüent que fossin el més intrusives possible en 

l’entorn.  

 La zona d’estudi possibiliti l’utilització de diferents mètodes d’auscultació. D’aquesta forma s’intenta dotar a 

l’estudi de més continguts i conèixer amb  més profunditat diferents mètodes d’auscultació.  

Un cop realitzada la tria seguint els diferents criteris s’ha decidit com a zona d’estudi l’entorn de l’Estació de 

Plaça Major. Els principals motius de l’elecció van ser que en aquesta zona és on es van iniciar tots els treballs i per 

tan és on es pot robar l’obra més avançada.  A més a més l’inici de l’estudi va coincidir amb l’inici de la construcció 

dels micropilotatges i de les pantalles en la zona. La construcció dels micropilots es realitzaran de forma preventiva 

per protegir les estructures que envoltin la zona d’obres. Tot i així la seva construcció provocarà una forta 

compressió en el sòl que pot provocar certs moviments en els edificis limítrofs. Si a la possibilitat de que un futur  no 

molt llunyà existeixin moviments en el terreny se li suma l’alternativa d’utilitzar diferents tècniques d’auscultació que 

posteriorment s’explicaran, es pot definir la zona  com idònia per iniciar l’estudi. 

4.2 PERIODE D’ESTUDI 

L’inici del període d’estudi s’ha estipulat a partir del 1 novembre del 2008 al 31 de gener del 2009. El 

principal motiu del la data de inici del període d’estudi es deu a la necessitat d’iniciar el projecte final de carrera.  A 

més a més, es dona la casualitat que l’iniciï del període d’estudi coincideix amb els inicis de la fase F1 de la 

construcció de l’estació.  

Un cop determinada la data on s’inicia l’estudi feia falta determinar la duració d’aquest, la duració s’ha 

estipulat de tal forma que s’ha asseguri una família de dades lo suficientment ample per poder fer una d’una forma 

veraç i realista, qualsevol anàlisis a posteriori amb les dades recollides. Per tal de complir aquesta premissa el 

període d’estudi es va estipular de 3 mesos (aproximadament de 90 dies). 

 

4.3 DETERMINACIÓ ÀREA INFLUÈNCIA 

Per poder determinar l’àrea d’influència i poder decidir quines edificacions es troben en major o menor risc com 

a conseqüència de les accions dutes a l’obra. Es considera que l’àrea d’influència s’estén en una area de 30 i 40 

metres. Per realitzar el càlcul de l’àrea d’influència s’ha multiplicat la profunditat del recinte apantallat per 1. 

Depenen del conjunt d’edificacions que composin l’entorn, el valor pel que es multiplicarà la profunditat de les 

pantalles oscil·larà entre 0.5  i 1.5. Un cop determinades totes les edificacions que es troben dins de l’àrea 

d’influència, observem un petit problema. Dins d’aquesta estació trobem una gran quantitat d’edificacions, 

aproximadament unes  30 edificacions, i l’estudi no disposa de tants recursos per poder fer front a fer una anàlisis 

complet de cada una d’elles. Per poder fer la tria de quines edificacions estudiar es van seguir uns criteris molt 

similars al utilitzats per elegir la zona d’estudi.  

Primerament es va descarta totes aquelles estructures que no es trobessin ubicades just enfront de la 

construcció dels micropilots i pantalles, per així intentar que totes les accions que es duguessin a terme dins de 

l’obra tinguessin el major grau d’afectació. Al aplicar aquest criteri totes les edificacions que es trobàvem ubicades 

al costat oest del carrer Plaça Major van quedar descartades.  

Tot seguit es van descartar totes les edificacions ubicades per sobre el carrer Borriana, ja que aquestes 

edificacions no ofereixen la possibilitat de utilitzar diferents tècniques d’auscultació.  

 

4.4 MÉTODE D’AUSCULTACIÓ 

Després de considerar totes els avantatges e inconvenients de cada mètode que poden condicionar l’elecció, 

s’ha decidit utilitzar els mètodes topogràfics convencionals. L’elecció de bones a primeres s’ha realitzat  estudiant la 

taula ,exposada anteriorment, on es reflecteixen les característiques principals de cada mètode.  Al observar-la un 



16           AUSCULTACIÓ D’EDIFICIS AFECTATS PER TÚNELS URBANS 

 

 

s’han adona que és el mètode que més s’adapta al l’entorn urbà. Si a tot això li afegim la gran precisió que poden 

assolir, es pot afirmar amb rotunditat, que és el mètode més adient per aquest cas.  

En canvi si es realitzà un anàlisi més profund i rigorós, per saber si és el mètode més adequat. Per poder fer dit 

anàlisis seguim les qüestions anteriorment esmentades. En la primera premissa, la referent al cost, s’observa que 

compleix les expectatives, ja que és el menys costós. Si es continua analitzant el mètode segons les anteriors 

premisses s’observà que la exactitud del mètode és propera al mil·límetre, i fins i tot, en alguns cassos trobem 

sistemes de lectura que permeten tenir precisions inferiors al mil·límetre. A més ofereix la possibilitat de fer un 

seguiment continu, o bé de realitzar-se d’una forma puntual i aïllada. Sobre la freqüència entre lectures 

consecutives es pot assegurar que aquestes poden oscil·lar entre pocs minuts a una hora, depenen del volum de 

dades ha estudiar i del mètode topogràfic elegit. Si  s’analitzà l’adaptació del mètode a l’entorn  es pot dir que és el 

mètode més adequat per entorns urbans. L’únic inconvenient d’aquests mètodes envers a uns altres, és que en el 

cas d’utilitzar mètodes manuals les condicions meteorològiques poden condicionar el treball programat. Però en el 

cas d’utilitzar els mètodes completament automatitzats no tindrà cap tipus d’afecció.     

 

4.5  PRECISIÓ DE LES LECTURES 

Els moviments que es pretenen observar i mesurar són sempre de petita magnitud. Aquesta valor pot variar en 

funció a objecte a estudiar però per regla general rondarà el mil·límetre. 

 Els factors que influeixen en les precisions dels resultats son majoritàriament: 

 Precisions dels aparells, els aparell elegit  haurà de complir que en condicions ideals estiguin per 

sota el mil·límetre.  

 Mètodes de lectura, l’operador ha d’elaborar un mètode de treball que permet obtenir mesures 

amb una confiança d’error del 95% sota la precisió exigida anteriorment. 

La combinació d’aquests dos factors ha de donar una precisió en camp similar a la exigida i s’hauran de 

realitzar periòdicament  anàlisis estadístics que ho verifiquin. 

 

4.6 FREQÜÈNCIA DE LES LECTURES 

La freqüència de les lectures vindrà imposada per dos factors segons les necessitats que cregui convenient la 

direcció facultativa de l’obra i segons la fase constructiva de l’obra i la zona a controlar. En principi la planificació 

serà la següent: 

 

 

 

 

 

Tota aquesta planificació podrà ser modificada per direcció d’obra en funció dels següents aspectes: 

 Fase d’execució crítica (moment d’excavació entre les pantalles) 

 Existència de sobre cargues addicionals. 

 Moviments majors als límits establits en l’apartat de definició específica dels llindars de notificació, 

preavís i atenció. 

 

4.7 DEFINICIÓ DELS SISTEMES DE COORDENADES DE LES LECTURES 

 En defineix 3 sistemes de coordenades en funció a les necessitats i dels elements a auscultar: 

 Coordenades locals del projecte (X_Y_H). Tots els elements tindran les seves coordenades locals., 

un sistema de coordenades molt similar al UTM, l’única diferencia residirà en el càlcul de distancies 

en les que no s’utilitzarà l’anamorfosi. Tot i ser conscients d’això, vist per la similitud de sistemes de 

coordenades l’anomenarem com a coordenades UTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordenades Edifici (A_B_H). S’utilitzarà pel control de façanes, respecte als eixos dels edificis. 

 

 

 

 

 

FASES 
INSTRUMENTACIÓ 

HM i HT 
F0 Realització lectura cero 
F1 1 lectura setmanal a la zona d'afecció 
F2 1 lectura setmanal per cada fase d'excavació 
F3 1 lectura quinzenal 

TAULA 4.1 

FIGURA 4.1 

FIGURA 4.2 
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 Coordenades Túnel (R_P_H). Sistema de referència relacionat amb el túnel o qualsevol altre 

estructura com pot ser un recinte de pantalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 CÀLCUL DE LES DEFORMACIONS A SEGUIR 

Les deformacions ha calcular, a partir de les lectures realitzades, variaran en funció del mètode 

d’auscultació. A continuació s’enumeren les diferents deformacions segons el mètode d’auscultació. 

 Mètodes que aporten informació sobre moviments verticals. En aquest cas l’única possibilitat de 

càlcul que ofereix aquest mètode és el càlcul d’assentaments verticals.  

 Mètodes que aporten informació en tres dimensions. Al contrari dels anteriors mètodes, aquests 

oferiran un major ventall de possibilitats alhora de fer un seguiment de les deformacions que poden 

afectar a una estructura. A partir de les lectures realitzades es podran extrauran les diferents 

deformacions. Gir,  inclinació i  distorsió angular de l’edifici. A més a més per tal de completar el 

seguiment es calcularan els angles interiors i distancies entre prismes de control 

Totes les mesures angulars es presentaran en radians. I en el cas de les mesures lineals, aquestes es 

presentaran en mil·límetres. 

 

4.9 DEFINICIÓ D’ INSTRUMENTACIÓ 

S’entendrà com instrumentació com tots aquells elements ubicats en un edifici o en els seus voltants, instal·lats 

de tal forma que es mostrin solidaris a qualsevol moviment que pugui sofrir i que permeti realitzar les diferents 

lectures d’auscultació en el mateix punt.  

 

 

 

 

4.10 CODIS DE L’ INSTRUMENTACIÓ INSTAL·LADA 

L’objectiu dels codis d’identificació de cada instrumentació o anomenats també com  l’etiqueta llarga de la 

instrumentació, es poder dotar d’una visió ràpida i senzilla de  les característiques de cada instrumentació a 

qualsevol operari que no tingui cap tipus de coneixement de l’obra només seguint una sèrie de bases. 

Seguidament mostrem com exemple una etiqueta de qualsevol instrumentació instal·lada en la zona d’obra, 

per poder explicar  en la següent taula les bases per realitzar una interpretació correcta de l’etiqueta i així poder 

entendre d’una forma fàcil i ràpida la gran quantitat d’informació que subministra. 

F2A11035R219HR003 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si s’observa l’etiqueta utilitzada com a mostra, es pot intuir que és un pern d’anivellació que es troba 

instal·lat en el tram F2A. Més concretament en el PK 11+053, a la dreta respecte l’eix del túnel de la via 1, en el 

sentit positiu del PK. A més a més podem dir que es troba a 21,90 metres de l’eix del túnel i a 30 centímetres elevat 

respecte la vorera.  

 

4.11  NIVELLS DE CONTROL 

 L’ instrumentació instal·lada subministra un conjunt de dades corresponents a variables que mesuraran de 

forma directa o indirecta els fenòmens motiu d’auscultació. 

 Alguna d’aquestes variables estan parametritzades d’acord a uns nivells de control definits pels següents 

llindars: 

 Nivell neutre, valor que es troben per sota del llindar de notificació. 

 Nivell d’observació, valors mesurats entre el llindar de notificació i el llindar de preavís. 

 Nivell de vigilància, valors mesurats entre el llindar de preavís i el d’atenció. 

 Nivell d’intervenció, valors que superen el llindar d’atenció.  

 

 

 

DÍGITS COMENTARI Nº DÍGITS 

F2A Tram i sector del túnel 3 

11053 PK (m.) 5 

L- R Situació respecte l'eix de la via 1 en sentit de PK positiu 1 

219 Distancia horitzontal respecte l'eix del túnel de la via 1 3 

HR Tipus d'instrumentació 2 

3 Elevació respecte el nivell de la vorera (dm.) 3 

 

 
 

FIGURA 4.3 

TAULA 4.2 
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4.12  LLINDARS DE NOTIFICACIÓ,  DE PREAVÍS I  D’ATENCIÓ. 

El seguiment bàsic dels moviments generats per la construcció de l’obra en el seu entorn s realitza 

mitjançant l’anàlisi de nivells o llindars per alguna de les variables mesurades per la instrumentació, denominats 

aquest: llindars de notificació, preavís i d’atenció. 

Aquest nivells de llindars estaran relacionats a les lectures cero realitzades en la primera fase de 

construcció (inici dels treballs i construcció del muret guia). 

S’estableixen els següents llindars en les mesures realitzades en els preexistents tant per els claus 

d’anivellació i pels prismes: 

 Desplaçaments horitzontals. Els desplaçaments horitzontals no requereixen llindars de notificació, 

de preavís o d’atenció sinó que el valor que s’estudiarà i estarà subjecte aquest llindars serà el 

vector perpendicular i el paral·lel al pla contingut en les façanes dels edificis, és a dir, els eixos que 

anomenem com coordenades edifici. 

- Llindar de notificació......10 mm. 

- Llindar de preavís.........15 mm. 

- Llindar d’atenció...........20 mm. 

 Desplaçaments verticals. Per desplaçaments verticals s’entendrà com els assentaments que 

sofreixin les diferents instrumentacions. 

- Llindar de notificació......10 mm. 

- Llindar de preavís.........15 mm. 

- Llindar d’atenció...........20 mm. 

 

4.13 DEFINICIÓ MISSATGE DE PREVENCIÓ 

 Definirem el missatge de prevenció com la comunicació corresponent a la superació de qualsevol llindar 

establert, i que impliqui un canvi de nivell de control d’auscultació.    

 

4.14 COMUNICACIÓ MISSTAGE PREVENCIÓ 

 Tota notificació produïda per la superació d’algun llindar haurà de ser d’aquest tipus: 

 Notificació sense validació del auscultador, el valor que ha superat un cert llindar encara no ha 

passat per un procés de validació per part de l’auscultador. Aquest tipus de validació només es 

produirà en el cas de prismes de control de lectura automàtica ja que en el cas de perns 

d’anivellació se suposa que al introduir les dades ja s’han validat la veracitat d’aquestes. 

 Notificació amb validació del auscultador, el valor ha esta validat pel auscultador, que mitjançant 

l’anàlisi de valors de l’entorn del punt confirma que el valor ha superat el valor del llindar. 

 

4.15 ACTUACIONS PER SUPERACIÓ DELS LLLINDARS 

 En el cas de superació dels llindars de notificació les actuacions a dur a terme seran les següents: 

 L’auscultador notificarà l’avís via mail a la constructora  i a la direcció d’obra. 

 La constructora i la direcció obra analitzaran possibles orígens del moviment observat, per així 

poder modificar els processos constructius causants del moviment. 

 S’inspeccionarà visualment las voreres i talús properes al punt de moviment. 

 S’incrementarà el doble la freqüència de lectures per part de l’auscultador. 

En el cas de supera el llindars de preavís les actuacions a dur a terme seran les següents: 

 L’auscultador notificarà l’avís via mail a la constructora  i a la direcció d’obra. 

 La constructora realitzarà inspeccions visuals als edificis situats en el entorn del punt d’alerta. 

Aquestes inspeccions es realitzaran de forma periòdica fins que finalitzin les obres causants dels 

moviments o els moviments s’estabilitzin. En el cas que s’observessin danys funcionals en els 

edificis s’establirien mesures correctores que acordin direcció d’obra i la constructora. 

 S’analitzaran possibles orígens del moviment observat per modificar-se els processos constructius 

causants del moviment. 

 La constructora i la direcció d’obra aprovaran i establiran el procediment a seguir a partir d’aquest 

moment. 

 S’incrementarà el triple la freqüència de lectures per part de l’auscultador. 

En el cas de superar l’últim llindar establert com es el llindar d’atenció les actuacions a dur a terme seran 

les següents: 

 L’auscultador notificarà via mail a la constructora i a la direcció d’obra. 

 La constructora i la direcció d’obra realitzaran inspeccions visuals als edificis situats en el entorn 

del punt d’alarma. Aquestes inspeccions seran freqüents fins que les obres causants dels 

moviments finalitzin o bé els moviments s’estabilitzin.  

- En el cas de no observar danys funcionals en les estructures, ni en els edificis 

s’acordarà entre la constructora, la direcció d’obra i l’auscultador una redefinició 

dels llindars, així com un procediment específic d’auscultació i resolució d’alarmes.  

- En el cas d’observar danys funcionals en edificis es paralitza l’activitat causant del 

moviment fins acordar les mesures pertinents. 
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- En el cas d’observar danys estructurals en edificis la constructora i la direcció 

d’obra proposaran mesures de protecció per els bens i les persones pertinents. 

També conjuntament amb l’auscultador es re definiran els llindars, així com un 

procediment específic d’auscultació i resolució d’alarmes.    

  La constructora i la direcció d’obra analitzaran possibles orígens del moviment observat, per així 

modificar els processos constructius causants del moviment. 

 Es realitzaran conjuntament un anàlisis causa - efecte i d’eficàcia de las mesures preventives. 

 La freqüència de las lectures s’incrementarà al màxim permès pel equip de mesura utilitzat. 
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5.0 MÈTODES TOPOGRÀFICS D’AUSCULTACIÓ  
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 Dins dels diferents mètodes topogràfics possibles alhora d’utilitzar-los per l’auscultació d’edificis afectats 

per túnels urbans, hem de diferenciar en dos grups diferents. El en primer grup trobem tots els mètodes topogràfics 

que tan sols poden aportar informació sobre assentaments verticals. I en el segon, trobarem tots la resta de 

mètodes que poden aporten informació en tres dimensions.  

Per tal de poder realitzar l’auscultació dels edificis seleccionats hem elegit 3 mètodes diferents i que 

pertanyen a uns dels dos grups abans esmentats. Per així dotar l’estudi de major punts de vista i poder analitzar i 

comparar a posteriori els dos grups.  

A continuació, i com a un clar representant del grup en els que mètodes sols aporten informació sobre 

assentaments verticals s’ha elegit com a primer mètode d’auscultació la realització d’itineraris altimètrics d’alta 

precisió.  

 

5.1 ITINERARIS ALTMÈTRICS D’ALTA PRECISIÓ  

5.1.1 INSTRUMENTAL 

5.1.1.1 TIPUS D’INSTRUMENTAL  

 El instrumental que es deurà utilitzar en la medició dels itineraris d’anivellació està en funció de la precisió 

requerida, en aquest cas com s’ha explicat i es comprovarà posteriorment la precisió demanada serà d’1 mm. Per 

tal de complir aquestes precisions tindrem 2 opcions alhora d’escollir el nivell:   

 Nivell òptic d’alta precisió, amb micròmetre ocular de 0,01 mm. de apreciació. 

 Nivell digital de altra precisió. 

Com instrumental d’anivellació es va escollir el nivell digital Leica DNA03  que mesuren sobre mires de 

codis de barres. Aquest nivells realitzen 3  lectures sobre la mira fent una correlació del tram del codis de barres de 

la mira que es visualitza en cada estacionament. Un cop realitzades el nivell calcula la mitja aritmètica de les 3 

lectures i la enregistra automàticament en el disc dur del instrument si l’operador ho considera oportú. L’operador es 

basarà en diferents paràmetres estadístics oferts pel nivell per considerar si la lectura es bona o no, aquest 

paràmetres serà la dispersió entre lectures i la desviació estàndard. El motiu perquè es descartés el nivell automàtic 

amb micròmetre es degut que els digitals ofereixen millors precisions i a més a més al guardar les lectures al disc 

dur del instrument s’eviten errors d’anotació del operador . 

Com a mires es podran utilitzar les mires de codi de barres abans esmentades però en trobarem  varies de 

diferents materials. Les més precises seran les mires de material invar, un material més estable respecte els canvis 

de temperatura i que eviten elongacions del codi de barres que podrien falsejar la lectura. A més a més les mires 

invars es caracteritzen  per ser d’una sola peça  i així també s’eviten errors per encaix dels diferents trams de mira.  

Apart de les mires invars trobem la mira telescòpica, no estan fetes de la mateixa matèria prima i estan dividides en 

varis trams (no són sols d’una peça). Per realitzar les  anivellacions després de conèixer les diferents 

característiques de cada mira s’ha optat per la mira telescòpica, el motiu d’aquesta elecció es deu a que les mires 

invars son molt més amples que les telescòpiques fet que impedeix que es pugui calar correctament la mira sobre 

els perns instal·lats en façana i per tan no es possible el seu ús.  

La combinació del nivell digital Leica DNA03 i la mira telescòpica proporcionen una precisió de 0,7 mm per 

km en condicions ideals per itineraris de anada i tornada. Una precisió superior a la exigida.  En el cas de poder 

utilitzar la mira invar la precisió seria de 0,4 mm per km.  

Finalment tot aquest instrumental anirà acompanyat de material auxiliar com calces per poder realitzar els 

estacionaments i totes les mires portaran nivells esfèrics per assegurar la seva verticalitat d’aquestes.  

 

5.1.1.2 CALIBRATGES I VERIFICACIONS DE L’INSTRUMENTAL. 

  Tot nivell digital empleat haurà d’aportar el certificat de calibratge del instrument, aquest certificat serà 

aportat per el fabricant o distribuïdor i cada any s’encarregarà de realitzar de nou el calibratge del instrument 

(aquest certificat es pot observar en el Annex Nº1). Posteriorment l’operador cada 15 dies s’encarregarà de verificar 

el bon estat del nivell i procedir  a la seva correcció en cas de existir una petita descalibració. Per realitzar aquest 

procés antigament en els nivells analògics es comprovava el nivell mitjançant els desnivells llegits en las mires, 

poden desplaçar el reticle per modificar la lectura errònia i així corregir el error del nivell. Actualment amb els nivells 

digitals no existeix un eix de col·limació al que nosaltres podem accedir a ell amb un nombre de divisions de la mira, 

ja que al realitzar la lectura electrònica el eix de col·limació és electrònic i lògicament és inaccessible per l’operador 

normal i corrent. Per això el DNA03 ofereix la possibilitat de auto corregir-se el error de col·limació vertical. Aquesta 

correcció es realitzarà mitjançant el càlcul del angle de inclinació de las visuals, lògicament, el sistema té com a 

límit la desviació típica del estabilitzador (0,3”). Per realitzar aquest càlculs es pot fer seguint un dels 4 sistemes que 

incorporà l’aparell implementant uns petits softwares que incorpora. Sent aquests els següents. 

 Mètode AxBx. En aquest mètode s’estaciona en el punt mig per obtenir el desnivell de dos punts. A 

continuació i amb el nivell tan pròxim a unes  de les mires (tan a prop com l’enfoqui ho permeti, 2,5 

metres) es calcula el desnivell, es recorda que perquè el nivell pugui llegir correctament es 

indispensable que el nivell estigui enfocat. Un cop realitzat el procés el  nivell obtindrà el angle a 

corregir. 

 Mètode de Kukkamaki. En aquest mètode la distancia entre mires es aproximadament igual a la 

distancia del nivell exterior a la mira més propera. Només que la distancia entre mires sigui de 20 

metres ja és suficient. Un cop realitzat el mètode el nivell també obté l’angle a corregir. 
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 Mètode AxxB. En aquest mètode la distancia entre mires serà suficient si es troba entre 45 i 65  

metres.  El mètode consisteix en estacionar a un terç de distancia de una mira en primer lloc. A 

continuació a un terç de la distancia de la segona mira. Un cop realitzat el mètode el nivell també 

obté l’angle a corregir. 

 Mètode de Nabauer. En aquest mètode es col·loca el nivell exterior a les mires i mes o menys a la 

mateixa distancia que la existent entre elles. Es suficient que la distancia entre mires sigui de 20 

metres. Un cop realitzat tot el procés en la primera mira, això es repetirà en la segona. I al finalitzar 

tot el mètode, el nivell també obté l’angle a corregir. 

En cas de que els resultats del software no sigui els esperats i existeixen sospités de que no funcioni 

correctament es proposa un mètode que servirà per comprovar el estat del software. Aquest mètode consisteix en 

realitzar dos lectures pel punt mig a unes mires situades a un distancia nivell mira de 20 metres, A continuació 

realitzem dos lectures exteriors a 15 metres de la mira més propera.     

 

Anomenarem a la mira situada a la esquerra “A” i a la dreta com a “B, al punt mig de l’estació anomenarem 

com “1” (com realitzem dos lectures en el punt mig a la segona l’anomenarem “1B”, al estacionament realitzat a 

l’esquerre com a “2” i al estacionament de la dreta com a “3”. Per tan tindrem que l’angle a corregir serà igual a : 

 

 

  

Un cop haguem aplicat la fórmula obtindrem l’angle d’inclinació entre les visual. I per tan es coneixerà  

l’error de l’eix de col·limació i per ser aplicat en les correccions corresponents a les lectures. 

A més a més, dins del material utilitzat per realitzar les anivellacions d’alta precisió s’haurà de corroborar el 

bon estat de les mires. Per tal de realitzar una correcta verificació de la mira i poder detectar qualsevol anomalia en 

ella. S’inicia la verificació comprovant que la mira es troba en una posició completament vertical quan el nivell 

esfèric que acompanya la mira estigui calat en la seva totalitat.  Per poder realitzar tal verificació, es col·locarà la 

mira en vertical calant el nivell esfèric que l’acompanya. Seguidament, i mitjançant l’estació total seguirem la línia 

descrita per un pla de la mira. Un cop finalitzada la comprovació del primer pla procedirem a comprovar el pla 

perpendicular al anterior. Després de comprovar que la mira i el nivell esfèric segueixen la mateixa tònica i que 

materialitzen correctament la vertical, es procedirà a comprovar el desgast de la mira just per on s’uneixen els 

diferents trams.  Per tal de fer aquesta comprovació col·locarem les mires sobre el seu calze corresponent 

completament vertical. Seguidament es realitzaran diferents lectures a cada mira. Aquestes lectures sempre es 

realitzaran en el mateix punt en totes les mires. Aquest punt sempre s’haurà de localitzar com a mínim en el segon 

tram de la mira. Per finalitzar la lectura mínima és considerada la lectura de referència i es compararà amb les 

anteriors. Les diferències entre lectures mai hauran de sobrepassar els 0,2 mil·límetres, en cas contrari, la mira 

corresponent haurà de ser calibrada de nou, o bé substituïda. A diferència dels nivells digitals, dites verificacions, es 

realitzaran de forma mensual i es poden observar en el Annex Nº 1.  

 

5.1.2  INSTRUMENTACIÓ  

5.1.2.1 TIPUS D’INSTRUMENTACIÓ 

Al realitzar l’estudi sobre edificis afectats per túnels urbans només ens centrarem en la instrumentació que 

sigui capaç de ser instal·lada en edificis o pugui aportar informació sobre ells.  Les opcions sobre l’ instrumentació 

son varies: 

 Les regletes d’anivellació (HR). Les regletes es caracteritzen per penjar-se al llarg dels edificis 

mitjançant un claus prèviament clavats a la façana dels edificis. Al estar penjades des d’un clau es 

pot assegurar la seva verticalitat gràcies al concepte de gravetat.  D’aquestes regletes en trobarem 

de varis tipus, però les més eficients seran les regletes mil·limetrades invar de còdic de barres, les 

quals permeten  la lectura  mitjançant el nivell digital. 

 Fites d’anivellació (HN). Les fites d’anivellació tot i estar instal·lades a la vorera es poden utilitzar 

per veure moviments provocats en el edificis sempre i quan es trobin ubicades al costat de l’edifici 

a controlar. Per poder construir dites fites es realitza un sondeig de 1,5 metres de profunditat. Un 

cop realitzat el sondeig, es fixa una barra metàl·lica a la roca descoberta gràcies al sondeig  

Finalment es reomple  el sondeig de ciment deixant sobresortir la punta de la barra i es protegeix 

la fita a través d’una arqueta.  Aquest barra haurà de complir una sèrie de condicions, ser de la 

mateixa longitud que el sondeig i tenir la punta arrodonida ,per així poder col·locar la mira sempre 

en el mateix punt. 
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 Perns d’anivellació (HR)

utilitzades en les fites d’anivellació

Es realitza un petit forat a la façana dels edificis i s’introdueixen els perns d’anivellació, mitjançant 

unes resines sintètiques es procedeix a la fixació del pern de forma que quedi immò

qualsevol moviment de l’edifici.  Al tenir també la punta ben arrodonida ens permetrà col·locar la 

mira sempre en el mateix punt

Després de valorar les diferents instrumentacions possibles

Els motius que van descartar les fites d’anivellació 

dels edificis reflecteixen bastant fidedigna

suficientment precises si s’ha les comparà

poden tenir. Ja que es poden veure afectades 

desvio d’un servei podria falsejar les dades

l’edifici.  Seguidament es van descartar les regletes, ja que es considerava que el clau que les subjecta no seria 

capaç de mantenir-se amb bon estat al llarg de l’obra. J

climàtiques que un pern.  

 

5.1.2.2 VISTES DE L’ INSTRUMENTACIÓ

 

 

5.1.2.3 L’ INSTRUMENTACIÓ EN ELS EDIFICIS AFECTATS

 Els criteris per la col·locació de diferents punts d’anivellació per façana anirà en funció de la longitud 

d’aquesta.  Si la façana té una longitud menor de 15
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Perns d’anivellació (HR). Els perns d’anivellació son barres metàl·liques molt similars a les 

utilitzades en les fites d’anivellació però de menor longitud que es fixen a les façanes dels edificis.  

Es realitza un petit forat a la façana dels edificis i s’introdueixen els perns d’anivellació, mitjançant 

unes resines sintètiques es procedeix a la fixació del pern de forma que quedi immò

qualsevol moviment de l’edifici.  Al tenir també la punta ben arrodonida ens permetrà col·locar la 

mira sempre en el mateix punt. 

Després de valorar les diferents instrumentacions possibles, es va optar per utilitzar

les fites d’anivellació van ser els següents. Encara que si es trobe

reflecteixen bastant fidedignament els seus moviments, al no ser solidaris al edifici no són 

s’ha les comparà respecte els perns o les regletes. Tot i així, no é

que es poden veure afectades qualsevol excavació propera que es realitzi. É

podria falsejar les dades, provocant moviments en la fita e indican 

.  Seguidament es van descartar les regletes, ja que es considerava que el clau que les subjecta no seria 

mb bon estat al llarg de l’obra. Ja que queda més exposat al vandalisme i a les condicions 

L’ INSTRUMENTACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ INSTRUMENTACIÓ EN ELS EDIFICIS AFECTATS 

Els criteris per la col·locació de diferents punts d’anivellació per façana anirà en funció de la longitud 

longitud menor de 15 metres es col·locaran 2 perns en els dos extrems de la façana. 
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ls perns d’anivellació son barres metàl·liques molt similars a les 

però de menor longitud que es fixen a les façanes dels edificis.  

Es realitza un petit forat a la façana dels edificis i s’introdueixen els perns d’anivellació, mitjançant 

unes resines sintètiques es procedeix a la fixació del pern de forma que quedi immòbil i solidaria a 

qualsevol moviment de l’edifici.  Al tenir també la punta ben arrodonida ens permetrà col·locar la 

utilitzar els perns d’anivellació. 

van ser els següents. Encara que si es troben ubicades al costat 

ment els seus moviments, al no ser solidaris al edifici no són lo 

o les regletes. Tot i així, no és l’únic inconvenient que 

excavació propera que es realitzi. És a dir, qualsevol 

ocant moviments en la fita e indican falsos assentaments en 

.  Seguidament es van descartar les regletes, ja que es considerava que el clau que les subjecta no seria 

l vandalisme i a les condicions 

Els criteris per la col·locació de diferents punts d’anivellació per façana anirà en funció de la longitud 

metres es col·locaran 2 perns en els dos extrems de la façana. 

En el cas que aquesta si

separats  entre si de forma equidistant. Finalment si trobem una façana 

col·locarà un pern cada 5 metres aproximadament.

 Els punts d’anivellació sigui quina sigui  la longitud de la

en punts solidaris a l’estructura de l’edifici, mai en afegits a la façana que pot ser que no es comportin de forma 

solidaria. Finalment si existe

 Un cop fixats els diferents punts d’anivellació es 

dotant-los de coordenades amb una precisió

instrumentació en la cartografia cadastral

qual s’especificarà la seva posició (observar les fitxes de la instrumentació instal·lada 

Annex Nº 4). 

 

5.1.2.4 L’ INSTRUMENTACIÓ EN PUNTS DE REFERÈNCIA

Les lectures topogràfiques

seran punts de cota coneguda i que es trobaran fora de la zona d’afecció de l’obra, l’auscultador 

comprovar periòdic

hauran d’estar relacionada a u

 En el cas de les anivellacions, el punt de referència serà anomenat pern de sortida i serà utilitzat per 

realitzar l’obertura i els tancaments dels itineraris 

tancament en una estructura que es mostri immòbil als moviments provocats per l’excavació, ja que en cas contrari, 

on l’estructura sofreixi moviments falsejarà les dades obtingudes, provocant que els perns d’auscultació es 

comportin de forma contr

assentament negatiu

en els edificis auscultats

augmentarien la seva cota.

 

5.1.2.5 COMPROVACIÓ DELS PUNTS DE REFERÈNCIA.

 En els punts de referència (en el cas de les anivellacions de precisió el pern de sortida) 

realitzar comprovacions periòdiques per 

aquesta comprovació s’hauran de relacionar els perns de sortida de cada anell anivellació amb una 

semi profundes. 

profundes rebrà el nom de 

IMATGE 5.2 

      

En el cas que aquesta sigui d’una longitud superior a 15 metres però inferior a

separats  entre si de forma equidistant. Finalment si trobem una façana 

col·locarà un pern cada 5 metres aproximadament. 

ls punts d’anivellació sigui quina sigui  la longitud de la façana es col·locaran

en punts solidaris a l’estructura de l’edifici, mai en afegits a la façana que pot ser que no es comportin de forma 

solidaria. Finalment si existeixen juntes en els edificis es col·locaran perns en els dos costats de la junta.

Un cop fixats els diferents punts d’anivellació es realitza una aixecament topogràfic

los de coordenades amb una precisió inferior al metre. Aqu

en la cartografia cadastral. A més a més a cada pern instal·lat se l’hi 

à la seva posició (observar les fitxes de la instrumentació instal·lada 

L’ INSTRUMENTACIÓ EN PUNTS DE REFERÈNCIA 

Les lectures topogràfiques si es vol treballar en valors absoluts

seran punts de cota coneguda i que es trobaran fora de la zona d’afecció de l’obra, l’auscultador 

comprovar periòdicament aquesta condició. Per poder realitzar aquesta comprovació aquests punts de referència 

an d’estar relacionada a una xarxa primària de fites semi profundes.

En el cas de les anivellacions, el punt de referència serà anomenat pern de sortida i serà utilitzat per 

realitzar l’obertura i els tancaments dels itineraris altimètrics. És molt important col·locar el pern de s

tancament en una estructura que es mostri immòbil als moviments provocats per l’excavació, ja que en cas contrari, 

on l’estructura sofreixi moviments falsejarà les dades obtingudes, provocant que els perns d’auscultació es 

de forma contraria al de sortida. És a dir, si  l’estructura on es troba

assentament negatiu, que fes augmentar la seva cota, provocaria un falç assentament en la resta de perns ubicats 

uscultats. I si el moviment de l’estructura del pern de sortida fe

la seva cota. 

COMPROVACIÓ DELS PUNTS DE REFERÈNCIA. 

punts de referència (en el cas de les anivellacions de precisió el pern de sortida) 

realitzar comprovacions periòdiques per verificar si es troben fora de l’àrea d’afecció. Per 

aquesta comprovació s’hauran de relacionar els perns de sortida de cada anell anivellació amb una 

 Aquest conjunt de anivellacions que uniran els perns de sortida amb la 

profundes rebrà el nom de xarxa secundaria, mentrestant la que unirà tot el conjunt de fites 
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metres però inferior a 20 metres, es col·locaran 3 perns 

separats  entre si de forma equidistant. Finalment si trobem una façana amb una longitud superior als 20 metres es 

façana es col·locaran en els extrems d’aquesta, i 

en punts solidaris a l’estructura de l’edifici, mai en afegits a la façana que pot ser que no es comportin de forma 

ixen juntes en els edificis es col·locaran perns en els dos costats de la junta. 

realitza una aixecament topogràfic dels perns instal·lats 

. Aquestes dades serveixen per posicionar la 

cada pern instal·lat se l’hi realitzarà una ressenyà en la 

à la seva posició (observar les fitxes de la instrumentació instal·lada de cada pern ubicades en el 

si es vol treballar en valors absoluts necessiten punts de referència. Aquests  

seran punts de cota coneguda i que es trobaran fora de la zona d’afecció de l’obra, l’auscultador s’encarregarà de 

er realitzar aquesta comprovació aquests punts de referència 

primària de fites semi profundes. 

En el cas de les anivellacions, el punt de referència serà anomenat pern de sortida i serà utilitzat per 

s molt important col·locar el pern de sortida i 

tancament en una estructura que es mostri immòbil als moviments provocats per l’excavació, ja que en cas contrari, 

on l’estructura sofreixi moviments falsejarà les dades obtingudes, provocant que els perns d’auscultació es 

l’estructura on es troba col·locat el pern de sortida sofrís un 

provocaria un falç assentament en la resta de perns ubicats 

de sortida fes tot el contrari, la resta dels perns 

punts de referència (en el cas de les anivellacions de precisió el pern de sortida) se l’hi han de 

si es troben fora de l’àrea d’afecció. Per tal de poder realitzar 

aquesta comprovació s’hauran de relacionar els perns de sortida de cada anell anivellació amb una xarxa de fites 

conjunt de anivellacions que uniran els perns de sortida amb la xarxa de fites semi 

secundaria, mentrestant la que unirà tot el conjunt de fites semi profundes rebrà el 
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nom de xarxa primària. Aquestes comprovacions es realitzaran sempre i quan existeixen sospités de que el pern de 

sortida s’està movent o perquè s’està realitzant el manteniment de la xarxa secundària (aquest manteniment es 

realitzarà de forma anual).   

 

5.1.3  XARXA PRIMÀRIA I SECUNDARIA  

5.1.3.1 FITES SEMI PROFUNDES 

El conjunt de la xarxa primària estarà formada per 21 fites semi profundes. Aquestes fites seran de 

característiques molt similars a les fites d’anivellació. la principal diferència d’aquestes respecte a les fites 

d’anivellació d’auscultació serà ell concepte de profunditat. Aquest concepte s’adopta per assegurar que el punt de 

referència serà aliè als moviments deguts a les afeccions de l’obra. El procés constructiu d’aquestes fites serà molt 

similar al de les fites de anivellació. Primerament s’iniciarà un sondeig de 10 a 15 metres. Un cop finalitzat, es fixa la 

fita a la capa rocosa que ha quedat al descobert gràcies al sondeig i es protegeix aquesta mitjançant un tub de PVC 

que l’envolta. Es reomple el sondeig amb les graves extretes del sondeig i es realitza una solera de formigó  just en 

el extrem superior de la fita només deixant sobresortir la punta arrodonida (punt on es col·locarà la mira). Un cop 

finalitzat tot el procés constructiu es protegeix la fita mitjançant una arqueta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.2 DISSENY XARXA PRIMARIA (RED FITES SEMI PROFUNDES) 

Com s’ha esmentat anteriorment la xarxa primària de fites semi profundes està composta per 21 bases. 

Aquestes bases alhora de elegir la seva ubicació es va tenir amb compte una sèrie de condicions: 

 Estar repartides al llarg de la traça del túnel. Així si en qualsevol moment de la excavació 

del túnel fos necessari la instrumentació de qualsevol zona, es podés relacionar la nova 

instrumentació amb la xarxa de fites semi profundes d’una forma ràpida i senzilla. 

 Estar ubicades fora de la area afecció a una distancia mínima de la traça del túnel de 100 

metres. 

 I que la distancia màxima entre bases, no superés en cap cas els  1000 metres. 

Observar en el Annex Nº2 la ressenya de la fita semi profunda relacionada amb el pern de sortida de l’anell 

d’anivellació. 

 

5.1.3.3 MEDICIÓ DE LA RED PRIMÀRIA 

 Amb la medició de la xarxa primària d’anivellació s’entén com tots els treballs que hi ha que realitzar en el 

camp per  determinar el desnivell geomètric entre les diferents fites semi profundes.  

 L’equip d’anivellació estarà format per el nivell digital Leica DNA03  i en aquest cas s’utilitzarà una mira 

invar de 2 metres de longitud. Tota mira invar va acompanyada del seu corresponent calze i un nivell esfèric per així 

materialitzar la seva verticalitat. 

 El pas previ a l’anivellació es marcar el recorregut del itinerari anivellar amb l’ajuda d’una cinta mètrica. Es 

senyala amb una creu els punts d’estacionament del nivell i amb un punt las estacions de la mira. Per realitzar 

correctament la senyalització del itinerari a seguir es deurà seguir les següents condicions: 

 Las distancies entre instrument i mira no deuran superar mai els 25 metres. En el cas 

d’anivellar en terrenys amb molt desnivell les distancies disminuiran, ja que sota cap 

concepte s’haurà de llegir en la mira per sota del 50 centímetres i per sobre els 150 

centímetres. 

 El nombre d’estacions del nivell entre bases té que ser par, per començar i acabar cada 

tram en la mateixa mira i eliminar així el possible error de taló de mira. Aquesta condició 

s’haurà de complir obligatòriament, sempre i quan es treballi amb 2 mires diferents.   

 La senyalització topogràfica del tram deurà efectuar-se per el costat de la via de 

comunicació que presenti major uniformitat topogràfica i climàtica. 

Una vegada senyalitzat tot el traçat es procedeix a la medició dels desnivells geomètrics entre fites semi 

profundes seguint el recorregut marcat. Abans de cada sessió de mesura és recomanable esperar-se a que es 

FIGURA 5.2 
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produeix la estabilització tèrmica del equip (aproximadament un grau centígrad per cada minut de diferència de 

temperatura entre l’equip i la temperatura ambient)

determinar el error de col·limació del nivell. Si el error establit entra en tolerància es registra per poder c

lectures realitzades. En cas contrari, si l’

cas no serà necessari realitzar la comprovació, ja que cada 15 dies es realitzarà aquest test rutinari i tindrem la 

seguretat que el nivell utilitzat està en perfectes condicions

L’estacionament del nivell es deu efectuar sobre terreny ferm i sobre la creu prèviament marcada en el sòl 

evitant el terreny asfaltat quan hi hagin altes temperatures. A més a més les potes del trípode no es deuran clavar 

contra el terreny per evitar la reacció de aquets sobre el trípode.

En el cas de las mires  s’estacionen 

o  sobre els diferents calces intermitjos. 

Abans de realitzar una medició d’un itinerari es deurà tenir

 Cada sessió de mesura deu acabar en una fita 

 La medició de un tram té que durar el menor temps possible per evitar l’enfonsament de la mira 

ubicada a l’esquena del nivell.

 Si durant el transcurs  de les

nivell o qualsevol assentament imprevist

de l’ultima fita. 

Un cop s’han tingut amb compte  totes aquestes especificacions ja es pot proc

desnivell entre les fites. Aquest procés

nivell a la mateixa distancia de las dos mires. Fet que permet l’

esfericitat i refracció (en cas de no utilitzar el mètode del  punt mig els dos últims errors s’eliminarien mitjançant 

correccions geodèsiques). Per controlar la posició del nivell en cada estacionament  el software de camp del Leica 

DNA03 controla la excentricitat. S’enten

esquena del nivell menys la distancia a la mira ubicada davant del nivell. En cada estacionament la excentricitat no 

té que superar els 0,30 metres. 

L’anivellació serà doble, és a dir, cada tram s’observarà l’anada i la tornada. L’anada i la tornada seria 

recomanable realitzar-l’ha amb dos equips d’anivellació diferents i en dies diferents. Com equips d’anivellació 

diferents s’entén diferent instrumental (nivel

seguir aquesta recomanació seria ideal, s’ha d’entendre que no totes les empreses tenen els mateixos recursos i 

per tan en aquest cas no es podrà canviar l’equip d’anivellació.
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produeix la estabilització tèrmica del equip (aproximadament un grau centígrad per cada minut de diferència de 

uip i la temperatura ambient). Posteriorment es realitza un test 

determinar el error de col·limació del nivell. Si el error establit entra en tolerància es registra per poder c

n cas contrari, si l’error no és tolerable s’haurà d’enviar el instrument a calibrar. En el nostre 

cas no serà necessari realitzar la comprovació, ja que cada 15 dies es realitzarà aquest test rutinari i tindrem la 

seguretat que el nivell utilitzat està en perfectes condicions. 

L’estacionament del nivell es deu efectuar sobre terreny ferm i sobre la creu prèviament marcada en el sòl 

evitant el terreny asfaltat quan hi hagin altes temperatures. A més a més les potes del trípode no es deuran clavar 

reacció de aquets sobre el trípode. 

En el cas de las mires  s’estacionen directament sobre les fites semi profundes al tenir la punta arrodonida 

mitjos.  

Abans de realitzar una medició d’un itinerari es deurà tenir-se amb compte les següents especificacions:

Cada sessió de mesura deu acabar en una fita semi profunda. 

La medició de un tram té que durar el menor temps possible per evitar l’enfonsament de la mira 

ubicada a l’esquena del nivell. 

Si durant el transcurs  de les observacions es produeix alguna anomalia, cops a les mires

qualsevol assentament imprevist del nivell o mira, s’haurà de començar de nou a partir 

Un cop s’han tingut amb compte  totes aquestes especificacions ja es pot proc

. Aquest procés es farà seguint el mètode del punt mig. Amb aquest mètode s’ha de situar el 

eixa distancia de las dos mires. Fet que permet l’eliminació en gran mesura dels errors de col·limació

esfericitat i refracció (en cas de no utilitzar el mètode del  punt mig els dos últims errors s’eliminarien mitjançant 

correccions geodèsiques). Per controlar la posició del nivell en cada estacionament  el software de camp del Leica 

S’enten la excentricitat com la diferència entre la distancia a la mira ubicada a la 

esquena del nivell menys la distancia a la mira ubicada davant del nivell. En cada estacionament la excentricitat no 

ació serà doble, és a dir, cada tram s’observarà l’anada i la tornada. L’anada i la tornada seria 

l’ha amb dos equips d’anivellació diferents i en dies diferents. Com equips d’anivellació 

diferents s’entén diferent instrumental (nivell i mira) i personal diferent (com a mínim l’operador del nivell). Tot i que , 

seguir aquesta recomanació seria ideal, s’ha d’entendre que no totes les empreses tenen els mateixos recursos i 

canviar l’equip d’anivellació. 

      

produeix la estabilització tèrmica del equip (aproximadament un grau centígrad per cada minut de diferència de 

un test a la instrumentació per 

determinar el error de col·limació del nivell. Si el error establit entra en tolerància es registra per poder corregir las 

instrument a calibrar. En el nostre 

cas no serà necessari realitzar la comprovació, ja que cada 15 dies es realitzarà aquest test rutinari i tindrem la 

L’estacionament del nivell es deu efectuar sobre terreny ferm i sobre la creu prèviament marcada en el sòl 

evitant el terreny asfaltat quan hi hagin altes temperatures. A més a més les potes del trípode no es deuran clavar 

profundes al tenir la punta arrodonida 

b compte les següents especificacions: 

La medició de un tram té que durar el menor temps possible per evitar l’enfonsament de la mira 

observacions es produeix alguna anomalia, cops a les mires o al 

del nivell o mira, s’haurà de començar de nou a partir 

Un cop s’han tingut amb compte  totes aquestes especificacions ja es pot procedir  a la mesura del 

es farà seguint el mètode del punt mig. Amb aquest mètode s’ha de situar el 

eliminació en gran mesura dels errors de col·limació, 

esfericitat i refracció (en cas de no utilitzar el mètode del  punt mig els dos últims errors s’eliminarien mitjançant 

correccions geodèsiques). Per controlar la posició del nivell en cada estacionament  el software de camp del Leica 

la excentricitat com la diferència entre la distancia a la mira ubicada a la 

esquena del nivell menys la distancia a la mira ubicada davant del nivell. En cada estacionament la excentricitat no 

ació serà doble, és a dir, cada tram s’observarà l’anada i la tornada. L’anada i la tornada seria 

l’ha amb dos equips d’anivellació diferents i en dies diferents. Com equips d’anivellació 

l i mira) i personal diferent (com a mínim l’operador del nivell). Tot i que , 

seguir aquesta recomanació seria ideal, s’ha d’entendre que no totes les empreses tenen els mateixos recursos i 

La tolerància establida 

1 mil·límetre per l’arrel quadrada dels kilòmetres recorreguts.

 

5.1.3.4 AJUST DE LES DADES DE CAMP.

 En el cas de parlar d’anivellacions molt llar

un país, abans de realitzar l’ajust s’haurà d’aplicar una correcció ortom

desnivells observats no es corresponen estrictament amb els desnivells calc

optomètriques oficials. Això es produeix 

no es veu reflexat

poden considerar anivellacions llargues (ja que no superen el kilòmetre de longitud) no serà necessari aplicar 

aquesta correcció.

 El principal objectiu

el valor de les cotes dels 

d’anivellació, es poden unir 

es pot realitzar la compensació per mínims quadrats tenint en compte que:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el polígon 

 En el polígon B.

                                                             

 I així per cada polígon que podem formar.

Però degut 

polígon la suma dels desnivells serà igual a un error de tancament. 

      

La tolerància establida pel tancament d’un itinerari (comparació re

1 mil·límetre per l’arrel quadrada dels kilòmetres recorreguts. 

AJUST DE LES DADES DE CAMP. 

En el cas de parlar d’anivellacions molt llargues, com pot ser el cas d’implantar una 

bans de realitzar l’ajust s’haurà d’aplicar una correcció ortom

desnivells observats no es corresponen estrictament amb els desnivells calc

oficials. Això es produeix degut a la falta de paral·lelisme entre les superfícies equipotencials

at en les observacions de camp. Com les anivellacions realitzades per unir les diferents fites no es 

poden considerar anivellacions llargues (ja que no superen el kilòmetre de longitud) no serà necessari aplicar 

aquesta correcció. 

El principal objectiu de realitzar l’ajust per mínims quadrats es

el valor de les cotes dels diferents punts que intervenen en l’anivellació. 

d’anivellació, es poden unir varies línees d’anivellació formant polígons tanc

es pot realitzar la compensació per mínims quadrats tenint en compte que:

En el polígon A. Es deuria tenir que la suma dels 4 desnivells hauria de ser igual a cero.

   h1 + h2 – h3 + h4 = 0 

En el polígon B. Es deuria tenir que suma dels 5 desnivells també hauria de ser igual a cero.

                                                             h3 + h5 –h6 – h7 – h8 = 0 

I així per cada polígon que podem formar. 

Però degut als errors, que de forma inevitable es cometen en les anivellacions

polígon la suma dels desnivells serà igual a un error de tancament.  
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tancament d’un itinerari (comparació recorregut d’anada i de tornada) és igual a 

gues, com pot ser el cas d’implantar una xarxa d’anivellació en 

bans de realitzar l’ajust s’haurà d’aplicar una correcció ortomètrica als desnivells observats. Ja que els 

desnivells observats no es corresponen estrictament amb els desnivells calculats a partir de las altures 

degut a la falta de paral·lelisme entre les superfícies equipotencials, fet que 

en les observacions de camp. Com les anivellacions realitzades per unir les diferents fites no es 

poden considerar anivellacions llargues (ja que no superen el kilòmetre de longitud) no serà necessari aplicar 

es distribuir l’error de tancament per així obtenir 

que intervenen en l’anivellació. Com que s’ha realitzat una xarxa 

ormant polígons tancats, com és el cas de la figura. Llavors 

es pot realitzar la compensació per mínims quadrats tenint en compte que: 

tenir que la suma dels 4 desnivells hauria de ser igual a cero. 

tenir que suma dels 5 desnivells també hauria de ser igual a cero. 

que de forma inevitable es cometen en les anivellacions, tindrem que en cada 

FIGURA 5.3 
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 h1 + h2 – h3 + h4 = Ec 

                                                             h3 + h5 –h6 – h7 – h8 = Ec 

El mètode elegit per realitzar l’ajust per mínims quadrats és el mètode de les equacions de condició.  

La forma general que podria resumir una equació de condició: 

   DESNIVELL = COTA (1)– COTA (2) 

Un cop aplicada en cada desnivell l’equació de condició corresponent es procedeix a iniciar el procés 

d’ajust a través dels mínims quadrats. Aquest procés s’inicia amb la construcció de la matriu de disseny o també 

coneguda com la Matriu A. En aquesta matriu estaran pressents totes les fites semi profundes, i es representaran a 

traves d’uns o de menys uns depenen de la seva posició en les matrius de condició.  

Seguidament es procedirà  la construcció de la matriu de pesos, que serà l’element més determinant i 

complicat de construir alhora de realitza ajustos d’anivellacions per mínims quadrats. Aquesta matriu també 

coneguda com a Matriu P, serà una matriu diagonal on cada element serà 1 partit pel error comès a cada tram al 

quadrat. Aquest error es calcularà a partir de les característiques tècniques del nivell i de la distancia recorreguda la 

llarg del tram.   

Per finalitzar la construcció de les matrius, es procedirà a formar la matriu de termes independents o també 

coneguda com a matriu T. Aquesta matriu estarà formada per tots els elements dels qual coneixem la cota amb 

exactitud (el punt de partida des de on es va donar cota al conjunt de fites semi profundes) i tots els desnivells 

observats. 

A continuació es procedirà a realitzar la solució matricial del ajust, amb la obtenció de la matriu incògnites 

on ja trobem totes les cotes ajustades. A més a més s’obté una sèrie de paràmetres estadístics com poden ser la 

precisió a posteriori (valor que indicarà la bondat de l’ajust).  

  

5.1.4  PROCÉS D’AUSCULTACIÓ  

5.1.4.1 DISSENY ITINERARI D’ANIVELLACIÓ  

 Un cop instal·lada tota l’ instrumentació seguint totes les especificacions esmentades, tant en els perns 

d’auscultació com els de referència, es procedeix a dissenyar un recorregut en el qual podem mesurar cada un dels 

perns  i alhora es compleixin les precisions exigides. Aquest recorregut al llarg dels diferents perns s’anomenarà 

anell d’anivellació. 

 L’anell d’anivellació s’iniciarà en el pern de referència i des de ell tindrem visual directe al primer pern 

d’auscultació, el pern Nº Z12. A continuació canviarem d’estacionament  i ens ubicarem en un punt equidistant del 

pern Z12 al Z11, i realitzarem les visuals corresponents. Un cop finalitzades realitzarem de nou un canvi 

d’estacionament i ens ubicarem en un punt  equidistant del pern Z11 al Z03. Un cop aquí, realitzarem totes les 

visual possibles, prenen els diversos perns ubicats entremig dels dos perns equidistants i a continuació es canviarà 

de nou el estacionament. Aquest cop ens situarem en un punt ubicat en el punt mig del Z03 i el Z30, i de nou 

repetirem tot el procés prenen totes les visual possibles. Al finalitzar la lectura de tots el prens ubicats en aquella de 

nou re estacionarem entre el Z30 i ell Z26, i es repetirà novament tot el procés. Finalment es buscarà de nou el punt 

equidistant entre el Z17 i Z13 i repetirem tot el procés d’auscultació amb els perns restants. Al finalitzar la lectura al 

Z13 tancarem l’anell d’anivellació realitzant una visual directe amb el pern de referència, obtenim d’una forma 

directe  el error de tancament de l’anell d’anivellació. 

 

5.1.4.2 MEDICIÓ ANELL D’ANIVELLACIÓ 

Amb la medició de l’anell d’anivellació s’entén tots els treballs que hi ha que realitzar en el camp per  

determinar el desnivell geomètric entre els diferents perns d’auscultació i el pern de referència.  

El equip d’anivellació estarà format per el nivell digital Leica DNA03  i una mira telescòpica de 3 metres de 

longitud dividida en dos trams. Tota mira va acompanyada del seu corresponent calze i un nivell esfèric per així 

materialitzar la seva verticalitat. 

A diferència de les anivellacions no serà necessari realitzar el marcatge del itinerari a seguir alhora de 

realitzar les anivellacions. 

Seguidament es procedirà a la medició dels desnivells geomètrics entre els diferents perns d’auscultació. 

Abans de cada sessió de mesura tornaria a ser recomanable esperar-se a que es produeix la estabilització tèrmica 

del equip (aproximadament un grau centígrad per cada minut de diferència de temperatura entre l’equip i la 

temperatura ambient)  i en cap cas seria necessari realitzar el test de la instrumentació per corregir el error de 

col·limació, ja que aquest test es realitzen de forma periòdica cada 15 dies. 

L’estacionament del nivell s’haurà d’efectuar sobre un làmines rectangulars de pedra (ja que pel carrer per 

on transcorre l’anell és un carrer peatonal i per tan no està dotat de voreres ni d’asfalt). Al realitzar-se 

l’estacionament sobre aquestes lamines, s’haurà de tenir precaució de que no rellisquin les potes del trípode. 

En el cas de las mires  s’estacionen directament sobre els diferents perns i per tan en aquest cas no és 

necessari l’ús del calze, ja que es recorre tot l’itinerari utilitzant sols els pern com a punts de suport.  

Abans de realitzar una medició d’un itinerari es deurà tenir-se amb compte les següents especificacions: 

 Cada sessió de mesura deu començar i acabar en el mateix pern de referència. 

 Si durant el transcurs  de les observacions es produeix alguna anomalia, cops a les mires o al 

nivell, o qualsevol altre tipus incident s’haurà d’iniciar de nou l’anivellació. 
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 En cas de que l’error de tancament superi la tolerància s’haurà d’iniciar de nou l’anivellació. La 

tolerància en aquest cas es calcularà a partir de les característiques del instrument,  la 

distancia i el nombre de trams del recorregut seguit.  

Un cop s’han tingut amb compte  totes aquestes especificacions ja es pot procedir  a la mesura de l’anell.. 

Alhora de realitzar l’itinerari altimètric s’optà per utilitzar una combinació de dos mètodes altimètrics, aquests 

mètodes seran el del punt mig i el del punt extrem. És a dir, realitzarem un itinerari partint del pern de sortida i 

passant per varis perns respectant la metodologia del punt mig, però els perns restants que queden entremig dels 

als utilitzats al llarg del itinerari es llegiran mitjançant una anivellació radial. Aquesta anivellació radial permetrà 

realitzar un aixecament altimètric de una forma ràpida i precisa. L’únic element ha tenir  amb compte al utilitzar 

l’anivellació radial és que en veritat s’utilitza el mètode del punt extrem, i això comporta una sèrie de perills: 

 En cas del nivell no està corregit, els errors sistemàtics residuals es transfereixen integrament a 

la lectura de la mira sense haver la possibilitat de realitzar cap compensació.  En el nostre cas 

al realitzar verificacions cada 15 dies poden tenir la seguretat del bon estat del nivell i utilitzar 

aquest mètode. 

 Al no utilitzar el mètode del punt mig no s’evita el error produït per esfericitat i refracció. Però 

aquests errors es poden arribar a corregir gràcies a les correccions geodèsiques. 

Podrem diferenciar entre dos tipus lectures de l’anell d’anivellació. Les 3 primeres de lectures i realitzades 

durant la Fase F0 del procés constructiu, rebrà el nom de lectura cero. I seguidament totes les lectures restants ja 

es consideren d’auscultació, i serviran per controlar qualsevol anomalia en els edificis en estudi. A continuació 

s’explica cada una de les lectures. 

 

- Realització lectura cero - 

La primera pressa de dades s’iniciarà amb l’anomenada lectura cero, aquesta lectura com indica el 

quadre de freqüències de lectures es realitzarà abans del començament de la excavació i construcció de 

les primeres pantalles. Aquesta lectura cero (en aquest cas realitzada a finals de setembre, més 

concretament el dia 30 de setembre del 2008) tindrà la peculiaritat  que posteriorment s’utilitzarà com a pla 

de comparació respecte a les lectures d’auscultació que es realitzaran al llarg de l’obra. La lectura cero serà 

el promig de 3 lectures realitzades seguint en la mesura del possible les següents recomanacions: 

 Cada lectura es realitzarà en dies diferents, a poder ser en 3 dies consecutius. 

 Cada lectura es realitzarà amb equips d’anivellació diferent (requisit no complet per falta de 

recursos en l’empresa). 

 Cada pern per poder tenir lectura cero haurà de tenir 3 lectures. 

- Realització lectures d’auscultació - 

La lectures d’auscultació seran considerades totes les lectures posteriors a la lectura cero i que es 

realitzaran amb la freqüència que demani les necessitats de l’obra o que el quadre de freqüències 

prèviament fixat per direcció d’obra dicti. 

Quan realitzem la lectura dels perns d’auscultació al transcorre per zones obertes a la gent ens 

trobarem problemes com obstacles entre el instrument i el pern. Quan aquest fet succeeixi el pern que es 

vegi afectat no se li realitzarà la lectura i el proper dia en que estigui programada la següent anivellació ja 

es tornarà a realitzar la lectura. Aquest problema serà una constant alhora de prendre les diferents lectures 

perquè tot i que l’anell  transcorre per un carrer peatonal trobem molts cotxes aparcats en zona de carga i 

descarrega que impedeixen tenir visual entre el pern i el nivell.   

 

5.1.4.3 CORRECCIONS GEODÉSIQUES APLICAR A LES DADES DE CAMP 

 En alguns treballs d’anivellació es precís considerar els errors en les dades provocats per la curvatura de la 

Terra i per la refracció atmosfèrica abans d’iniciar l’ajust de les dades. Els efectes produïts per aquests errors són 

els següents: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els efectes produïts per la curvatura de la terra o també anomenat error d’esfericitat, es podrien definir com, 

la diferència existent entre el desnivell vertader i el desnivell aparent. Suposen que tenim 2 punts A i B, dels quals 

volen trobar el seu desnivell. Si per A fem passar una superfície de nivell Ab paral·lela a la N de comparació. El 

desnivell que busquem serà la magnitud Bb, segment vertical comprés entre les superfícies de nivell dels dos 

FIGURA 5.4 
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punts. En el cas de que estacionem un nivell en A d’altura AA’ i col·locant una mira en B, obtindríem el desnivell si 

des de A’ es podés dirigir una visual curvilínia i paral·lela a la superfície de comparació N, que interceptaria a la 

mira en un punt B’, coneixent llavors l’altura  de la mira BB’. En aquest cas els desnivell seria igual a:  

                                                                Bb=AA’-BB’   

L’únic problema es que la visual no segueix la direcció A’B’, sinó la visual rectilínia  A’B’’. És llavors quan en 

l’observació del desnivell cometen el denominat error d’esfericitat. Si denominen D la longitud del arc entre el punt A 

i el B i la considerem igual a la distancia entre A’B’. A més a més en el triangle A’B’’O designen el costat OA’ com el 

radi terrestre i el segment B’B’’ com el error d’esfericitat tenim que: 

   D= (R+Ee)2-R2=2REe+ Ee2 

Com que el error d’esfericitat és un valor molt petit en els límits de la topografia, podem depreciar el seu 

quadrat i la expressió definitiva del error d’esfericitat quedarà: 

Ee= (D2/2R) 

En canvi els efectes produïts pel error de refracció es podrien definir com la refracció de la visual, donant a 

lloc a una línia corba en que la seva convexitat tendeix al zenit, és a dir, produeix una elevació en la punteria del 

objecte. Aquesta elevació es motivada com a conseqüència de les diferents densitats de les capes d’aire, les quals 

ha de travessar la visual. Per tan podem concloure que el error de refracció es igual: 

           Er= (D2*K)/R 

 Finalment després d’estudiar l’origen de les correccions geodèsiques sobre el error de esfericitat i de 

refracció i d’introduir el valor del radi terrestre a Espanya, podem conclouré que la fórmula que aglutina les dos 

correccions es igual a: 

     c= 0,000000066*D2 

Un cop ja coneixem l’origen de les correccions i les formes d’aplicar-les s’observa que la correcció anirà en 

funció de la distancia, a major distancia major serà la correcció aplicar. A més a més també s’ha veure si aquestes 

correccions són necessàries pel tipus de treball que duem a terme en l’auscultació d’edificis. La millor manera per 

observar si existeix la necessitat d’utilitzar-les es aplicar-les en un dia elegit de forma aleatòria i comparar-les amb 

les mateixes dades sense les correccions aplicades. Per realitzar aquest procés haurem de diferenciar entre els 

perns llegits a través del mètode del punt mig (els quals no serà necessari aplicar cap correcció ja que aquest 

mètode mitiga els dos errors) i els perns llegits a través de la anivellació radial (els quals es veuen afectats pels 

errors). 

Al finalitzar d’aplicar les correccions a les dades del dia 26 de novembre del 2008 s’observa que la 

correcció més gran que s’aplica és igual 0,03 mil·límetres amb una visual de 21,140 metres de longitud. Com 

aquesta correcció va en funció de la longitud de la visual i les visuals més gran en el pitjor dels cassos mai superarà 

els 25 metres aproximadament, es pot afirmar que per les necessitats del treball realitzat no és necessari l’aplicació 

d’aquestes correccions tan minúscules.  

Seguidament en la següent taula podem observar les correccions aplicades en diferents visuals. Les 

visuals que s’han escollit per mostrar en el següent quadre seran la visual de major i menor longitud, i un parell de 

visuals de longitud intermèdies (per observar la resta de les correccions aplicades en tots els perns d’anivellació 

observar en el Annex Nº 3). 

 

ID. PERN COTA COTA corregida DIST. VISUAL (m.) CORRECCIÓ (mm.) 

Z21 0,9870 0,9870 2,530 0,00 

Z04 -0,3372 -0,3372 10,100 0,01 

Z25 0,5783 0,5783 11,040 0,01 

Z27 0,3555 0,3555 21,140 0,03 

 

5.1.4.4 AJUST DE LES DADES DE CAMP 

Al igual que l’anterior ajust aquest es realitzarà  per distribuir el error de tancament i així obtenir el valor de 

les cotes dels punts que intervenen en l’anivellació. L’ajust es pot realitzar seguint varis mètodes, o bé utilitzant els 

mètodes clàssics, mitjançant un ajust per mínims quadrats (que serà el mètode utilitzat). Per realitzar l’ajust per 

mínims quadrats s’ha creat una plantilla que serveixi per tots les lectures realitzades al llarg del període d’estudi. En 

aquesta plantilla es realitza l’ajust sobre els perns utilitzats per realitzar l’itinerari, a la resta (els perns intermedis) 

se’ls re calcularà  a partir de la cota compensada dels altres.  

L’ajust per mínims quadrats es realitzarà seguint el procés abans esmentat en l’ajust de la xarxa primària 

de fites semi profundes. La principal diferència respecte a l’anterior és s’ajustarà l’itinerari considerant-lo un sol 

polígon. 

 

5.1.4.5 VALIDACIÓ DADES 

 Totes les lectures manuals, prèviament a la seva introducció al sistema de gestió dades, han de passar un 

rigorós control sota la mirada de l’auscultador per assegurar la seva veracitat. 

 La forma més fàcil de comprovar que tot el procés s’ha realitzat correctament quan encara no s’ha 

abandonat el camp, es a dir una validació in situ, es la comparació del error de tancament amb  la tolerància del 

itinerari. En el cas de que aquesta condició es compleixi podem afirmar que en principi les dades obtingudes són 

correctes.  

TAULA 5.1 
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 Un cop ja a ganivet la forma més ràpida i senzilla  de realitzar la verificació de les dades es realitzant un 

anàlisis de valors de l’entorn. Aquest anàlisis consistirà en afegir les dades  en un gràfic on es puguin observar els 

assentaments. Un cop afegides al gràfic podem succeir varies situacions: 

 Tots els desnivells segueixin la mateixa dinàmica dels últimes lectures. Si això succeeix, podem 

concloure que totes les dades són correctes i que per tan ja es poden incloure en el sistema de 

gestió de dades.  

 La gran majoria dels perns segueixin la mateixa tònica dels últims dies però en trobem un que 

enlloc de seguir-la  produeix un pic en el gràfic. Per comprovar si aquest moviments sospitós és 

veraç, s’observarà els perns al voltant del discordant. Si ala analitzar els valors dels perns de 

l’entorn i cap no pateix cap moviment anormal es descartarà aquesta lectura i s’associarà la lectura 

algun tipus d’error. Aquests errors poden ser produïts per una mala col·locació de la mira (per falta 

de verticalitat), o bé perquè s’ha produït un error de lectura provinent del nivell. En cas de que els 

valors dels perns de l’entorn també mostrin moviments anormals examinarem les accions que 

s’han dut a terme em l’obra i que puguin haver provocar aquest moviment. En el cas que no s’hagin 

realitzat cap acció que es pugui associar com la causant del assentament es deixaran les lectures 

en espera, i aquesta no s’introduirà fins ser verificada en la pròxima lectura..   

 Finalment pot succeir que tots els perns no segueixen la tònica dels últims dies. En el cas que això 

succeeixi es repetirà de nou la lectura de l’anell al complet buscant la confirmació d’aquest nou 

assentament. Si es confirma s’intentarà relacionar alguna acció produïda dins de l’obra que sigui 

capaç d’explicar-ho tot. 

Encara que sempre es podrà confirmar si l’anivellació s’ha realitzat correctament, existeixen altres mètodes 

per corrobora-ho. Un altre forma que es proposa com una possible millora en el sistema seria la instal·lació d’un 

altre pern d’anivellació fora de l’àrea d’afecció i  que haurà de complir les següents premisses. No estar instal·lat en 

el mateix edifici que el pern de sortida i trobar-se relacionat amb la fita semi profunda més pròxima gràcies a la 

xarxa secundaria instaurada. Així, cada cop que es realitzes l’itinerari altimètric es realitzaria la seva lectura, i quan 

es dues a terme el tractament de les dades detectant algun assentament en la gran majoria dels perns d’anivellació 

i cap en el de nova instal·lació es podria donar veracitat a les dades. lectura d’aquest pern i quan (un fet normal, ja 

es troba fora de l’àrea d’afecció) però si en la resta de perns d’auscultació se li podria donar veracitat a les lectures. 

Ja que confirmaria que al realitzar les lectures no s’ha comés cap error. I si en el pern de nova instal·lació  es 

registrés algun tipus d’assentament s’hauria de relacionar amb la xarxa secundaria, és a dir, amb la seva fita semi 

profunda corresponent  i el seu pern de sortida, no fos que l’assentament provingués d’aquest. Un s’han relacionat 

els diferents elements, un ja està capacitat  per confirmar la veracitat i la procedència del moviment. 

 5.1.4.6 COMPROVACIÓ DE LES PRECISIONS AMB LES DADES DE CAMP 

Com s’estipula al apartat de precisions de les lectures, periòdicament l’auscultador haurà de comprovar 

amb les dades de camp que es compleixin les especificacions esmentades. Per poder comprovar que el 95% de les 

lectures es troben sota la precisió exigida es realitzarà una anàlisi estadístic de les variacions de les lectures.  

Per iniciar l’anàlisi agrupem les variacions relatives de les lectures en valor absolut en  diferents classes 

(totes aquestes lectures hauran de correspondre a un període de temps on es consideri que no hi hagut cap tipus 

de moviment, perquè en cas contrari la precisió obtinguda no es correspondrà amb la realitat). Un cop cada variació 

es trobi agrupada dins de la classe que li correspon, es comptabilitzaran el nombre de variacions que hi ha dins de 

cada classe i es calcularà el percentatge total de variacions per cada grup. A continuació sumarem els percentatges 

fins arribar al 95% del total i observarem a quina variació correspon. Aquest valor serà el que considerem la precisió 

del sistema.  

En el nostre cas s’agruparan les dades corresponents als 3 mesos del període d’estudi. Es seleccionen la 

totalitat de les dades ja que es considera que en els 3 mesos no s’ha produït cap assentament en els edificis. En 

definitiva s’obtindrà una família de 712 valors (és considera que es una mostra lo suficientment ample per realitzar 

l’anàlisi). Un cop ja es tenen tots les variacions en valor absolut, s’agrupen les dades en 15 classes diferents. 

Aquestes classes oscil·laran del 0 a 1,5 mil·límetres. A continuació es calculen el percentatge de variacions existent 

en cada classe i s’ha sumen aquests fins arribar al 95 % del total. Al realitzar-ho s’observa que la precisió del 

sistema  és de 0,8 mil·límetres. Si s’analitza el valor obtingut com a precisió del sistema es detecta que el resultat 

obtingut es molt coherent, ja que el valor obtingut és molt similar al ofert  en el llibret de característiques tècniques 

del nivell. On es mostra com precisió teòrica del mètode de 0,7 mil·límetres (precisió oferta al utilitzar el nivell amb 

una mira telescòpica en condicions ideals).Per concloure es pot afirmar que l’instrumental i el mètode utilitzat és el 

correcte. Perquè aquests es troben dins de la precisió exigida alhora de realitzar l’auscultació.  

A continuació es pot observar un gràfic en el qual es mostren les diferents classes amb el seu percentatge 

corresponen i on s’observa la classe que creua amb el 95%. A més a més també es pot veure una taula resum on 

troben les diferents classes, el nombre de lectures amb la mateix variació i els diferents percentatges (per cada 

variació i l’acumulat). 
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CLASSES (m.) Nº LECTURES

0,0000 

0,0001 

0,0002 

0,0003 

0,0004 

0,0005 

0,0006 

0,0007 

0,0008 

0,0009 

0,001 

0,0011 

0,0012 

0,0013 

0,0014 

0,0015 

 

Nº LECTURES % 

72 10,11% 

153 21,49% 

156 21,91% 

93 13,06% 

72 10,11% 

65 9,13% 

39 5,48% 

16 2,25% 

21 2,95% 

10 1,40% 

6 ,84% 

3 ,42% 

1 ,14% 

2 ,28% 

2 ,28% 

1 ,14% 

      

5.1.4.7 PRESENTACIÓ DADES  

  Un cop les dades h

les dades en un sistema 

d’obra o qualsevol entitat interessada amb els resultats 

l’auscultador pot penjar les dades i tenen accés les entitats interessades. 

Per fer la entrega de les dades registrades en aquest 

especifiques (ubicades en el 

 Informació especifica de la instrumentació instal·lada (

posició, informació 

anomalia que puguin tenir).

 Les 

En el cas de trobar més d’una variació per cada setmana s’ha optat per calcular una variació 

promitjada de totes de les variacions.

 T

 

5.2 OBSERVACIÓ ANGULAR

Seguidament es presenta el següent mètode d’auscultació aplicat en aquest 

per realitzar el seguiment dels edificis  és la observació angular de prismes de control d’una forma completament 

manual. Aquest mètode es trobaria en el grup dels mètodes que  aporta resultats en tres dimensions i es podria 

considerar un dels mètodes més utilitzats alhora de realitzar qualsevol procés d’auscultació.

 

5.2.1 INSTRUMENTAL

5.2.1.1 INSTRUMENTAL 

El instrumental 

Leica Geosystems TCRA 1201. Aquest 

exigides en el treball

amb compte la longitud de les visuals entre l’estació i el punt de control 

lectura manual dels prismes d’una forma vol

carrera no s’ha pogut elegir el  teodolit més adequat

 Les principals característiques tècniques d’aquesta estació s

 Una precisió angular de 2 

% ACUMULAT 

10,11% 

31,60% 

53,51% 

66,57% 

76,69% 

85,81% 

91,29% 

93,54% 

96,49% 

97,89% 

98,74% 

99,16% 

99,30% 

99,58% 

99,86% 

100,00% 
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ENTACIÓ DADES   

Un cop les dades hagin sigut validades de la formes anteriorment esmentades

les dades en un sistema on puguin ser estudiades e interpretades de una forma senzilla i ràpida per la direcció 

qualsevol entitat interessada amb els resultats obtinguts. Per això s’ha creat un servidor en 

l’auscultador pot penjar les dades i tenen accés les entitats interessades. 

Per fer la entrega de les dades registrades en aquest 

(ubicades en el Annex Nº5). On es poden observar els següents aspectes:

Informació especifica de la instrumentació instal·lada (

posició, informació de la estructura a que pertanyen i 

anomalia que puguin tenir). 

Les variacions de cota per cada pern distribuïdes en 13

En el cas de trobar més d’una variació per cada setmana s’ha optat per calcular una variació 

promitjada de totes de les variacions. 

Tots els assentaments calculats i representants que s’han produït al llarg del període.

5.2 OBSERVACIÓ ANGULAR MANUAL DE PRISMES DE CONTROL

Seguidament es presenta el següent mètode d’auscultació aplicat en aquest 

per realitzar el seguiment dels edificis  és la observació angular de prismes de control d’una forma completament 

manual. Aquest mètode es trobaria en el grup dels mètodes que  aporta resultats en tres dimensions i es podria 

onsiderar un dels mètodes més utilitzats alhora de realitzar qualsevol procés d’auscultació.

5.2.1 INSTRUMENTAL 

INSTRUMENTAL EMPLEAT 

instrumental utilitzat alhora de realitzar la lectura dels prismes

Leica Geosystems TCRA 1201. Aquest instrumental hauria d’haver estat elegit per poder complir amb les precisions 

exigides en el treball.  En el procés d’elecció, per tal de complir amb les precisions exigides, s’hauria d’haver tingut 

amb compte la longitud de les visuals entre l’estació i el punt de control 

lectura manual dels prismes d’una forma voluntària per completar i dotar de major possibilitats el projecte final de 

no s’ha pogut elegir el  teodolit més adequat.   

Les principals característiques tècniques d’aquesta estació seran les següents.

Una precisió angular de 2 cc. 
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anteriorment esmentades, es procedirà ha introduir 

e interpretades de una forma senzilla i ràpida per la direcció 

. Per això s’ha creat un servidor en Internet on 

l’auscultador pot penjar les dades i tenen accés les entitats interessades.  

Per fer la entrega de les dades registrades en aquest estudi s’han creat unes fitxes d’auscultació 

els següents aspectes: 

Informació especifica de la instrumentació instal·lada (dins d’aquest apartat podem trobar la seva 

que pertanyen i comentaris que ens indiquen qualsevol 

en 13 setmanes, la duració del període d’estudi. 

En el cas de trobar més d’una variació per cada setmana s’ha optat per calcular una variació 

ots els assentaments calculats i representants que s’han produït al llarg del període. 

RISMES DE CONTROL 

Seguidament es presenta el següent mètode d’auscultació aplicat en aquest estudi. El mètode seleccionat 

per realitzar el seguiment dels edificis  és la observació angular de prismes de control d’una forma completament 

manual. Aquest mètode es trobaria en el grup dels mètodes que  aporta resultats en tres dimensions i es podria 

onsiderar un dels mètodes més utilitzats alhora de realitzar qualsevol procés d’auscultació. 

utilitzat alhora de realitzar la lectura dels prismes de control dels diferents serà l’estació total 

estat elegit per poder complir amb les precisions 

En el procés d’elecció, per tal de complir amb les precisions exigides, s’hauria d’haver tingut 

amb compte la longitud de les visuals entre l’estació i el punt de control tenint em compte. Però al realitzar-se la 

untària per completar i dotar de major possibilitats el projecte final de 

eran les següents. 
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 Per una altre banda el seu distanciòmetre ofereix una precisió en la mesura de distancies de 2 

mm+ 2 ppm. 

 A més a més l’aparell

control (més endavant en l’apartat 5.3.1 s’ofereix una 

 

5.2.1.2 CALIBRATGES I VERIFICACIONS DE L’INSTRUMENTAL

Com tot instrumental, l’estació total

calibratge de el instrument. Aquest certificat serà aportat per el fabricant o distribuïdor i cada any 

s’encarregarà de realitzar de nou el calibratge 

l’operador cada 3 mesos s’ocuparà de verificar el bon estat

seguiran una sèrie de especificacions: 

 S’iniciarà el procés realitzant una sè

consistiran en assegurar

condició comportarà que el i

 Seguidament es comprovarà la perpendicularitat del eix de col·limació respecte al eix secundari. 

 A continuació es procedeix a comprovar la perpendicularitat 

el vertical del instrument. Aquesta comprovació 

realitzat la comprovació anterior. 

 Posteriorment, es comprova

presenciar si existeix una mala col·locació de l’origen del 

 Un cop finalitzada l’anterior comprovació 

centrada. S’inicia la verificació anivellant cuidadosament l’aparell mitjançant el nivell 

Seguidament es fa girar el 

mateix posició.  

 Finalment per enllestir la verificació es comprova l’esta

distanciòmetre no mesuri

Al finalitzar totes les comprovacions 

l’aparell en un taller especialitzat on el 

mirar en el Annex Nº1.   

 

5.2.2  INSTRUMENTACIÓ 
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banda el seu distanciòmetre ofereix una precisió en la mesura de distancies de 2 

l’aparell ofereix la possibilitat d’utilitzar la funció auto reconeixement de prismes

més endavant en l’apartat 5.3.1 s’ofereix una amplia descripció d’aquesta funció

VERIFICACIONS DE L’INSTRUMENTAL 

estació total utilitzada en els treballs d’auscultació haurà d’aportar e

quest certificat serà aportat per el fabricant o distribuïdor i cada any 

litzar de nou el calibratge (aquest certificat es pot observar en el Annex

à de verificar el bon estat de l’estació. Per realitzar aquest procés de verificació es 

 

realitzant una sèrie de comprovacions mecàniques. A

consistiran en assegurar-se del bon funcionament de tots els cargols. L’ incompliment d’aquesta 

portarà que el instrument passi a ser ingovernable. 

es comprovarà la perpendicularitat del eix de col·limació respecte al eix secundari. 

A continuació es procedeix a comprovar la perpendicularitat de l’eix de rotació del o

instrument. Aquesta comprovació serà indispensable realitzar

alitzat la comprovació anterior.  

comprova si existeix un error en l’eclímetre. És a dir, la verifi

si existeix una mala col·locació de l’origen del limbe vertical.  

Un cop finalitzada l’anterior comprovació es procedeix a comprovar si la plomada òptica està 

S’inicia la verificació anivellant cuidadosament l’aparell mitjançant el nivell 

es fa girar el instrument i es comprova que la senyal de la plomada continua en la

enllestir la verificació es comprova l’estat del distanciòmetre

distanciòmetre no mesuri amb el ritme adequat es deurà corregir. 

Al finalitzar totes les comprovacions si s’incompleixi alguna de les condicions imposades

 repararin. Per observar les verificacions realitzades durant el període d’estudi 

      

banda el seu distanciòmetre ofereix una precisió en la mesura de distancies de 2 

ofereix la possibilitat d’utilitzar la funció auto reconeixement de prismes de 

escripció d’aquesta funció). 

haurà d’aportar el certificat de 

quest certificat serà aportat per el fabricant o distribuïdor i cada any  aquest 

Annex Nº 1). Posteriorment 

Per realitzar aquest procés de verificació es 

rie de comprovacions mecàniques. Aquestes comprovacions 

argols. L’ incompliment d’aquesta 

es comprovarà la perpendicularitat del eix de col·limació respecte al eix secundari.  

de l’eix de rotació del ocular respecte 

serà indispensable realitzar-la un cop ja s’hagi 

la verificació consistirà en 

a comprovar si la plomada òptica està 

S’inicia la verificació anivellant cuidadosament l’aparell mitjançant el nivell tòric. 

yal de la plomada continua en la 

distanciòmetre. En el cas de que el 

imposades s’haurà d’enviar 

n. Per observar les verificacions realitzades durant el període d’estudi 

5.2.2.1 TIPUS D’INSTRUMENTACIÓ

Com sols s’estudia el seguiment de deformacions en edificis només es contemplaran la instrumentació que 

sigui capaç d’aportar informació sobre el comportament d’aquestes. Encara que la instrumentació no es pugui 

instal·lar directament en l’edifici. 

 Les

principals amb les fites d’anivellació.

Enlloc de ser arrodonida per poder col·locar la mira 

instal·lar

instal·lades sobre l’edifici

suficientment a prop de l’estructura es pot associar el

 Mini prismes circulars (HT)

visible des de la base topogràfica. Aquest prisma permetran una fàcil i ràpida instal·lació al portar  

a

es comparen amb la gran majoria, tindran constant a cero.

Un cop ja es coneixen totes les instrumentacions possibles s’ha d’elegir entre una de les dos. Després d

deliberar entre els 2 tipus s’optà per elegir els mini prismes circulars. El principal motiu 

major precisió que poden aportar al sistema, En 

llegir un prisma s’obtinguin resultats més precisos que en una fita combinada. Sinó que, al estar instal·lades en 

propi edifici poden mostrar més fiable qualsevol moviment que pugui sofrir l’estructura. A més a més, les fites 

combinades, al igual que les d’anivellació, q

dades mostren uns moviments inexistents en l’estructura. 

conèixer més les seves característiques observar

 

5.2.2.2 VISTES DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

TIPUS D’INSTRUMENTACIÓ 

Com sols s’estudia el seguiment de deformacions en edificis només es contemplaran la instrumentació que 

sigui capaç d’aportar informació sobre el comportament d’aquestes. Encara que la instrumentació no es pugui 

instal·lar directament en l’edifici.  Les opcions sobre la instrumentació

Les fites combinades (HC). Aquestes fites es caracteritzaran per compartir les característiques 

principals amb les fites d’anivellació. L’única diferència entre les dos 

Enlloc de ser arrodonida per poder col·locar la mira aquesta part

instal·lar el mini prisma d’una forma òptima. Al igual que les anteriors fites, aquestes no es troben 

instal·lades sobre l’edifici directament, sinó que, a la vorera de davant. Tot i així si es

suficientment a prop de l’estructura es pot associar el

Mini prismes circulars (HT). Els prismes, de dimensions reduïdes, s’instal·laran a 

visible des de la base topogràfica. Aquest prisma permetran una fàcil i ràpida instal·lació al portar  

adjunt  un suport en forma de “L”. A més a més els mini prismes tot i ser de dimensions reduïdes, si 

es comparen amb la gran majoria, tindran constant a cero.

Un cop ja es coneixen totes les instrumentacions possibles s’ha d’elegir entre una de les dos. Després d

deliberar entre els 2 tipus s’optà per elegir els mini prismes circulars. El principal motiu 

major precisió que poden aportar al sistema, En aquest cas, quan s’utilitza el terme precisió

a s’obtinguin resultats més precisos que en una fita combinada. Sinó que, al estar instal·lades en 

propi edifici poden mostrar més fiable qualsevol moviment que pugui sofrir l’estructura. A més a més, les fites 

combinades, al igual que les d’anivellació, qualsevol acció realitzada a prop de la seva ubicació pot contaminar les 

uns moviments inexistents en l’estructura. Per observar les fitxes de la instrumentació instal·lada i 

conèixer més les seves característiques observar l’Annex Nº4. 

VISTES DE L’ INSTRUMENTACIÓ 

  

IMATGE 5.3 
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Com sols s’estudia el seguiment de deformacions en edificis només es contemplaran la instrumentació que 

sigui capaç d’aportar informació sobre el comportament d’aquestes. Encara que la instrumentació no es pugui 

instrumentació ha col·locar són les següents. 

Aquestes fites es caracteritzaran per compartir les característiques 

diferència entre les dos fites és la part final de la fita. 

aquesta part acabarà  en rosca. Per així poder 

Al igual que les anteriors fites, aquestes no es troben 

directament, sinó que, a la vorera de davant. Tot i així si es troben lo 

suficientment a prop de l’estructura es pot associar els moviments de la fita amb el de l’edifici. 

Els prismes, de dimensions reduïdes, s’instal·laran a cada façana 

visible des de la base topogràfica. Aquest prisma permetran una fàcil i ràpida instal·lació al portar  

un suport en forma de “L”. A més a més els mini prismes tot i ser de dimensions reduïdes, si 

es comparen amb la gran majoria, tindran constant a cero. 

Un cop ja es coneixen totes les instrumentacions possibles s’ha d’elegir entre una de les dos. Després de 

deliberar entre els 2 tipus s’optà per elegir els mini prismes circulars. El principal motiu d’aquesta elecció es deu a la 

cas, quan s’utilitza el terme precisió no es refereix que al 

a s’obtinguin resultats més precisos que en una fita combinada. Sinó que, al estar instal·lades en 

propi edifici poden mostrar més fiable qualsevol moviment que pugui sofrir l’estructura. A més a més, les fites 

ualsevol acció realitzada a prop de la seva ubicació pot contaminar les 

Per observar les fitxes de la instrumentació instal·lada i 

IMATGE 5.4 
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5.2.2.3  L’ INSTRUMENTACIÓ EN ELS EDIFICIS AFECTATS 

 Alhora de col·locar els prismes al llarg de les façanes dels edificis s’hauran de seguir una sèrie 

d’especificacions. Així es podrà extreure’n la màxima informació. Tot i així, no en totes les façanes estaran 

col·locats de la forma més òptima, ja que per arribar instal·lar-los en la posició mes adient s’ha d’accedir a diferents 

vivendes s’ha d’accedir a vivendes. I a vegades l’accés a aquestes  vivendes pot estar restringit pel propietari. A 

continuació es mostren les especificacions a seguir en el moment de realitzar l’ instal·lació dels prismes. 

 Es disposarà d’un mínim de 3 unitats per façana, al ser possible en forma de L invertida. 

 En el extrem superior es col·locaran 2 prismes, intentant que aquest quedi en la màxima cota 

possible. Mentrestant el prisma restant es col·locarà en el extrem inferior, intentant que es trobi en 

la mínima possible (això sempre que aquesta premissa sigui compatible amb l’existència d’una 

visual neta  i s’evitin els possibles actes vandàlics). 

 Els prismes es podran col·locar en punts solidaris a l’estructura, sense ser admissible la col·locació 

en zones que puguin patir qualsevol desenganxament respecte l’estructura. Les zones restringides 

alhora d’instal·lar els prismes serà per exemple les baranes, falses parets en terrats, etc. 

 Els prismes s’hauran d’orientar cap a la ubicació de l’estació motoritzada de tal forma que el centre 

del prisma sigui visible des d’aquella posició. 

 

5.2.2.4  L’ INSTRUMENTACIÓ EN PUNTS DE REFERÈNCIA 

Totes les observacions obtingudes durant el procés seran ser mesures referenciades, i per tan existirà la 

necessitat de tenir punts de referència. Aquests primes hauran de complir dos condicions indispensables. Ser punts 

de coordenades conegudes, és a dir, conèixer amb exactitud la seva posició i trobar-se col·locats fora de l’àrea 

d’afecció i a una longitud major que els prismes de control (a més a més l’auscultador haurà de comprovar 

periòdicament aquesta condició) 

 En aquest cas els punts de referència s’utilitzaran tots els punts visibles de l’estació total motoritzada. La 

ubicació idònia per tots aquests punts seria estar repartits estratègicament al voltant de la base, de tal que forma de 

que l’estació pugui trobar prismes de referència la llarg dels 360 graus. Aquesta condició s’intentarà complir en la 

mesura de la possible en l’observació angular manual, ja que al trobar-nos en una zona urbana plena de edificis de 

grans dimensions i alçada aquests poden obstaculitzar alguna visual impedint la seva col·locació. A més a més al 

reutilitzar els punts de referència de l’estació total ens trobarem amb un problema afegit. Al realitzar l’estacionament 

en un punt menys elevat que l’estació motoritzada no es podrà observar tots els punts repartits al llarg de l’horitzó. 

Així que per poder orientar l’aparell només es podrà utilitzar 3 punts de referència, un nombre de punts suficient per 

tal d’estacionar correctament i amb precisió cada cop. 

5.2.2.5 COMPROVACIÓ DELS PUNTS DE REFERÈNCIA. 

 En els punts de referència se’ls hi haurà d’aplicar comprovacions periòdiques per testimoniar si es troben 

fora de l’àrea d’afecció. Per poder realitzar aquesta comprovació s’utilitzaran els geopunts i vèrtexs geodèsics que 

composen la densificada xarxa de Sabadell. Justament en aquesta zona es podrà estacionar directament sobre 

diferents geopunts de l’ajuntament de Sabadell amb visual directa als 3 prismes de referència. D’aquesta forma es 

comprovarà si aquests punts continuen fora de l’àrea d’afecció, o pel contrari, han sofert algun moviment  en la 

seva posició i per tan es trobi dins de l’àrea d’afecció. 

En cas de no voler realitzar comprovacions periòdiques sense tenir cap indici del moviment. Existirà la 

possibilitat de conèixer la posició dels punts  de referència sempre que l’estació total orienti a ells. Al orientar 

l’estació l’usuari obté una sèrie de paràmetres estadístics procedents de l’ajust mínim quadràtic de la intersecció 

inversa. En aquests paràmetres es pot observar la desviació que té cada punt en la seva posició i si és necessari 

recalculcar la seva posició des d’un punt de coordenades conegudes. 

 

5.2.3 PROCÉS D’AUSCULTACIÓ 

5.2.3.1  DISSENY DELS CICLES DE LECTURA  

Alhora de dissenyar el mètode a utilitzar en la lectura s’intentarà idear un sistema de lectura que permeti 

obtenir el màxim de rendiment de l’instrumental utilitzat.  

Per poder realitzar la lectura dels prismes s’ha d’aconseguir accés a la terrassa on està ubicada l’estació 

motoritzada. Bàsicament l’interès resideix en accedir a la mateixa ubicació que l’estació per així poder aprofitar en 

la mesura de lo possible tots els punts de control i de referència instal·lats prèviament especialment per l’estació 

motoritzada. Un cop s’accedeixi a la terrassa es procedirà a estacionar el instrument amb molta cura i s’orientarà 

l’aparell mitjançant una intersecció inversa múltiple. L’intersecció es realitzarà a través dels prismes de referència 

ubicats al llarg dels 360 graus de l’horitzó. Un cop finalitzada l’ intersecció de l’estació total s’obtindran una sèrie de 

paràmetres estadístics que ens indicaran la bondat de l’estacionament. Aquests paràmetres indicaran la desviació 

estàndard per cada prisma de referència per cadascun dels 3 eixos de coordenades i les desviacions estàndard 

generals de l’estacionament. Un cop s’hagin orientat s’obtindran les coordenades del punt on es troba estacionat 

l’aparell i ja es podrà procedir a realitzar el seguiment dels prismes de control. Per realitzar la lectura d’aquests 

prismes es realitzaran dos lectures per cada punt de control.  Una lectura amb cercle directe, i una altre cicle amb 

cercle invers. Per  finalitzar el cicle de lectura es mesuraran tots els prismes de referència (sols els aplicats en 

l’estacionament de l’aparell) aplicant Bessel també i així s’obtindran els tancaments del cicle de lectura que 

permetran ajustar a posteriori les dades. 

 



AUSCULTACIÓ D’EDIFICIS AFECTATS PER TÚNELS URBANS                  33 

 
 

5.2.3.2 MEDICIÓ CICLES DE LECTURA 

Per poder iniciar tot el procés de lectura s’haurà d’aconseguir accés a la terrassa de la vivenda. Ja que al 

ser una propietat privada abans d’accedir a ella s’haurà de demanar permís al propietari . Permís que no es va 

aconseguir fins 3 setmanes després d’iniciar el període d’estudi perquè el propietari al estar jubilat es trobava de 

vacances i no hi havia manera possible d’accedir-hi. Com a conseqüència es trobarà un buit de dades corresponen 

a aquest període de temps en la lectura manual de punts de control. 

Un cop aconseguit l’accés setmanal, s’inicia el procés  realitzant una intersecció inversa múltiple mitjançant 

3 prismes de referència repartits al voltant de l’estació, els prismes utilitzats seran el R001, R002 i R004. Es 

considera que amb tres prismes de referència hi haurà dades suficient per realitzar un estacionament precís. Això a 

més a més del nombre de prismes utilitzats dependrà de la geometria d’aquests. És a dir, que es trobin ben 

repartits all llarg els 360 graus i que la distancia entre ells i l’estació sigui major a la existent entre els prismes de 

control i l’estació. Com que dites premisses es segueixen al peu de la lletra s’orienta als esmentats punts de 

referència i s’obtenen les desviacions abans descrites. En el hipotètic cas que aquestes no es considerin lo 

suficientment correctes es procedirà a realitzar de nou l’ intersecció. Si els resultats obtinguts es repetissin 

contínuament l’auscultador s’hauria de plantejar l’existència d’algun moviment en un dels punts de referència.  

Un cop orientada l’estació iniciarà el seguiment dels prismes de control seguint les especificacions abans 

esmentades. En cas de que no es puguin  realitzar la lectura d’algun prisma control per algun obstacle entre 

l’estació i el prisma, la lectura del prisma es posposarà fins la propera lectura setmanal. Tot i així l’únic obstacle que 

es trobarà  entre els Finalment per tancar el cicle de lectura es procedirà a mesurar els tancaments en els punts de 

referència utilitzats per estacionar. 

La primera pressa de dades s’iniciarà amb la primera lectura, l’anomenada lectura cero, aquesta lectura 

com indica el quadre de freqüències de lectures es realitzarà abans del començament de la excavació i construcció 

de les primeres pantalles. Per la lectura dels prismes de una forma manual s’utilitzarà la lectura cero obtinguda a 

partir de l’estació total motoritzada per així poder aprofitar per realitzar les lectures d’auscultació totes les vegades 

que s’ha obtingut accés a la vivenda (mesura pressa degut a l’accés limitat a la vivenda). 

 

5.2.2.3  CORRECCIONS DE TEMPERATURA I GEODÈSIQUES. 

Alhora d’introduir les constants meteorològiques  és necessari tenir un sensor físic capaç de quantificar-les. 

Per poder realitzar aquesta tasca s’utilitzarà l’estació meteorològica Davis Vantage Pro ubicada al costat de 

l’estació motoritzada. L’estació meteorològica serà capaç de mesurar variables com poden ser la temperatura, la 

humitat relativa, la pressió atmosfèrica, la velocitat i direcció del vent i el volum de pluja caiguda. 

Aquestes constants meteorològiques s’utilitzaran per realitzar una correcció en la velocitat de la propagació 

de l’onda. Per realitzar aquesta correcció serà necessari introduir en la estació total la temperatura, pressió 

atmosfèrica i la humitat relativa. L’estació total utilitzada ofereix la possibilitat d’introduir-les in situ en el moment 

d’iniciar la pressa dades a través de l’apartat Correccions TPS. En cas, de no voler o no tenir a mà les constants, es 

pot treballar sense aplicar cap tipus de correcció, i posteriorment si es vol ja s’apliquen a les lectures obtingudes. 

Per d’aplicar dites correccions la fórmula utilitzada per  realitzar la correcció en la velocitat de la propagació 

de l’onda del distanciòmetre serà la desenvolupada per Barret et Sears (fórmula recomanada per XIII Assemblea 

General de l’Associació Internacional de Geodèsia, duta a terme l’agost de 1963).  

 

    CORRECCIÓ : 281,8 – Element (1) – Element (2) 

      Element (1): (0,29065 / (1+ (Temperatura (Cº) /273,16))) * Pressió (bar) 

          Element (2): (4,126*10-4 / (1 + (1+ Temperatura (Cº) )/273,16)) * Humitat rel. (%) * 10 (0,7857 + 7,5 * (Temp. / 237,3 +Temp.) 

 

Aquesta correcció també serà la mateixa que implementa la estació total motoritzada. El motiu principal que 

s’apliqui la mateixa correcció apart de ser la recomanada per la XIII Assemblea General de l’Associació 

Internacional de Geodèsia, tan amb les dades manuals com les automàtiques, és perquè així tinguin el mateix 

efecte en les dos dades. I així si a posteriori es volgués realitzar una comparació entre les dos dades, aquestes 

arribarien en les mateixes condicions.  

 Al observar els diferents elements que conformen la fórmula utilitzada per realitzar les correccions 

meteorològiques, es pot veure que diferents elements que aporta l’estació meteorològica, com el volum de 

precipitacions caigudes i  la direcció i velocitat del vent no s’utilitzen. Encara que en un principi no s’utilitzin, 

aquestes dos variables s’utilitzaran per entendre el comportament de certes dades de l’aparell motoritzat en certs 

moments que posteriorment s’explicarà. Finalment, el fet d’aplicar correccions geodèsiques ni es planteja amb la 

magnitud dels treballs d’auscultació que estem realitzant. En cas de que es volguessin aplicar  a les diferents 

lectures la més recomanable seria aplicar la correcció geodèsica arc a corda.  

 

5.2.2.4  AJUST DE LES DADES DE CAMP 

El mètode elegit per ajustar les coordenades aproximades de cada punt de control és un ajust mínim 

quadràtic. Aquest, es realitzarà a través de l’ajust per variació de coordenades. Aquest mètode permetrà ajustar 

acuradament la posició del punt a través del error quantificat en els tancaments. Cal recordar que els tancaments 

s’obtindran a partir de les lectures realitzades als prismes de referència al finalitzar cada cicle de lectura.   
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5.2.2.5 VALIDACIÓ DADES 

Només finalitzar tot el procés de lectura dels diferents punts de control s’inicia la primera validació que 

hauran de superar les lectures obtingudes. Aquesta serà la validació de les dades in situ, i es farà en el mateix 

camp. Consistirà en observar els tancaments obtinguts a partir de llegir els diferents prismes de referència i en 

comparar amb unes toleràncies que ja estaran estimades. Un cop s’hagi comprovat que les dades compleixen 

aquesta premissa ja es podran processar les dades i aplicar altres validacions (aquestes ja en oficina podran ser 

més elaborades). La primera validació aplicada en l’oficina es realitzarà després de ajustar les diferents lectures. 

Per realitzar-la serà necessari observar les variacions per a cada eix de coordenades. Un cop  s’hagin introduït les 

dades en tots els prismes, s’observarà els valors dels prismes de l’entorn. És a dir, s’analitzarà el comportament 

dels prismes segons a l’edificació que pertanyin. A continuació, a més a més per poder entendre qualsevol 

moviment estrany d’un prisma sense que la resta de la mateixa edificació el detectin, observarem els prismes 

ubicats en les edificacions limítrofes i analitzarem qualsevol acció du-te a terme dins de l’obra que pugui ser la 

causant del moviment. En el cas que cap acció ni cap prisma pugui explicar el moviment s’eliminarà la lectura. 

 

5.2.2.6 COMPROVACIÓ DE LES PRECISIONS AMB LES DADES DE CAMP 

 Alhora de poder comprovar les precisions totals del sistema seguint els criteris esmentats en els itineraris 

altimètrics és necessari tenir una família de dades lo suficientment gran per tal de poder realitzar un estudi 

estadístic. 

   En aquest cas cal tenir amb compte que el volum de dades recollides es correspon a un interval de temps 

de 13 setmanes (reduït a 10 setmanes pels problemes esmentats) i que sols es té una dada setmanal per cada 

punt de control, i això sempre succeirà en els millors  cassos. Per això es pot afirmar que no existeix una família de 

dades lo suficientment ample i per tan queda descartat qualsevol anàlisis estadístics. A conseqüència d’això, 

s’haurà de buscar un mètode alternatiu per poder calcular la precisió del sistema. El mètode alternatiu seleccionat 

es caracteritzarà per ser un mètode més trivial que l’anterior, i consistirà en observar el comportament dels prismes 

sabent que cap d’aquest no ha sofert cap tipus de moviment (sabent que aquests no han sofert cap tipus de 

moviment a raó de les dades subministrades pel sistema automatitzat de lectura).  Si s’observen els gràfics 

mostrats en les fitxes d’auscultació ubicades en el Annex Nº 5 es mostra que les variacions en les lectures entre 

dies consecutius oscil·len en intervals superiors al mil·límetre en la majoria de les lectures. Aquest mètode en 

cassos com el que es presenta permet observar clarament que la precisió del mètode utilitzat es superior al 

mil·límetre però no ens permet quantificar-la en un valor exacte.  En definitiva podem afirmar que el mètode utilitzat 

no compleix amb les precisions mínimes exigides i que per tan l’instrumental o el mètode utilitzat no són vàlids en 

aquest tipus de treballs. Tot i així, abans de realitzar cap tipus d’anàlisis per comprovar la precisió, ja s’ha sabia que 

difícilment es complirien les precisions demandades fos quin fos el mètode de lectura utilitzat. Ja que les 

característiques del instrumental seleccionat no oferia moltes garanties de bones a primeres. 

 

5.2.2.7 PRESENTACIÓ DADES   

  Un cop les dades hagin superat tots el processos descrits en al llarg del projecte, aquestes sols hauran de 

ser introduïdes  en les fitxes creades especialment pel projecte. A diferència de les altres dades aquestes no 

s’introduiran en el servidor d’internet on sols tenen accés les entitats autoritzades. A continuació es descriuen els 

aspectes que completaran les fitxes d’auscultació, ubicades en el Annex Nº5.  

 Informació específica de la instrumentació instal·lada (com per exemple la informació relacionada a 

la estructura a que pertanyen, la posició de la instrumentació i  diferents comentaris que ens 

indiquen qualsevol anomalia que puguin tenir). En el supòsit de voler conèixer més informació de 

l’estructura o de la mateixa instrumentació es poden consultar les fitxes de la instrumentació 

instal·lada, ubicades en el Annex Nº 4. 

 Les variacions per cada eix de coordenades distribuïdes per les 13 setmanes del període d’estudi. 

 Totes les deformacions possibles calculades 

 Representants els diferents eixos de coordenades mitjançant gràfics lineals durant tot el període. 

 

5.3 OBSERVACIÓ ANGULAR AUTOMÀTICA DE PRISMES DE CONTROL 

Per finalitzar es presenta l’últim mètode utilitzat en el procés de seguiment d’estructures d’aquest estudi. El 

últim mètode seleccionat es l’observació angular de prismes de control, però tot el procés realitzat d’una forma 

completament automatitzat. Al igual que l’anterior mètode les dades resultants aporten informació en 3 dimensions. 

 Actualment cada cop s’utilitzen més aquest mètodes. Tot això és gràcies a les avantatges que aporten el sistemes 

de treball completament automatitzats respecte els mètodes manuals.  

 

5.3.1 INSTRUMENTAL 

5.3.1.1 INSTRUMENTAL EMPLEAT 

L’instrumental elegit per realitzar la lectura dels prismes ubicats al llarg de les façanes que envolten l’obra  

és l’estació total TCA2003 de Leica Geosystems, una estació total dissenyada especialment per realitzar tasques 

en àmbits tan precisos com l’auscultació d’estructures. El motius principals de la seva elecció són les seves 

excel·lents especificacions tècniques, de les que podem destacar:  

 Una excel·lent precisió angular de 1,5 cc. 
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 Per una altre banda el seu distanciòmetre ofereix una precisió en la mesura de distancies de 1 mm + 

1 ppm en mesures fins a 3,5 kilòmetres de longitud. I en mesures inferiors al 120 metres de longitud 

pot arribar a precisions inferiors al 0,5 mil·límetres. 

 I a més a més ofereix la possibilitat de motoritzar-la amb la funció d’auto reconeixement de prisma, 

sent l’única estació del mercat capaç de realitzar-ho.  

Si s’observa les dos estacions utilitzades tant en l’observació angular manual com en l’automàtica, tot i les 

diferencies obvies de precisió donades per la diferencia de preu, es pot observar que les dos comparteixen un 

element comú. Aquest és l’auto reconeixement del prisma. Un element fonamental alhora de realitzar treballs 

d’auscultació. Sense ell no seria possible realitzar aquests treballs. Tot aquest procés es pot realitzar gracies al 

mètode ATR (Automatic Target Recognitiu). Una funció que incorporen algunes estacions totals en el que l’estació 

pot localitzar el centre del prisma sense estar ben enfocat cap ell.  Aquest procés es pot realitzar gràcies a que el 

distanciòmetre emet una senyal que retorna a la estació al reflectir-se amb el prisma. I en el punt on la senyal torna 

amb la seva màxima expressió és el punt on es troba el centre del prisma.   

Anteriorment  es pot observar un gràfic on podem observar el procés que segueix el mètode A.T.R d’auto 

reconeixement del prisma. En aquest gràfic es pot presenciar com creix la senyal retornada quan entra per un dels 

dos costats del prisma i en el punt on es presenta en el seva màxima expressió és quan l’estació localitza el centre 

del prisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.2 CALIBRATGES I VERIFICACIONS DE L’INSTRUMENTAL 

Les estacions totals motoritzades hauran d’aportar el certificat de calibratge com tota la resta dels 

instrumentals (consultable en el Annex Nº 1). Aquest certificat s’haurà de renovar anualment. I per tan un cop a 

l’any haurem de desinstal·lar l’estació motoritzada i enviar-la a un taller especialitzat. 

 El procés de verificació serà molt similar a la resta d’estacions les estacions totals. La principal diferència 

en aquest procés serà la freqüència en que es realitzarà la verificació. A l’estació total motoritzada sols se l’ha 

verificarà quan existeixin sospités del seu mal funcionament. Tot i així, quan existeixen dubtes sobre l’estat de 

l’aparell a més a més de realitzar la verificació abans esmentada aquesta s’instal·larà en un banc de proves. 

Aquestes instal·lacions es caracteritzaran per tenir un màstil on poder col·locar l’estació i diferents prismes 

col·locats a diferents distancies. Seguidament es deixarà l’estació motoritzada funcionant durant un període de 

temps que pot oscil·lar de 8 a 24 hores (encara que el període duri el mínim, com que cada quart d’hora s’acabarà 

un cicle de lectura, es tindrà una família de dades lo suficientment ample per poder definir l’estat de l’aparell). Un 

cop finalitzat el cicle de lectura s’analitzaran les dades dels prismes i es procedirà analitzar la seva coherència. En 

cas de que les dades d’algun prisma no es correspongui amb les coordenades que ja es coneixen, s’enviarà 

l’estació total motoritzada a un taller especialitzat per tal de poder efectuar la seva reparació i mentrestant es 

restituirà el servei de la zona auscultada amb un altre aparell de substitució. 

 

5.3.1.3 ELEMENTS DE L’ESTACIÓ TOTAL MOTORITZADA 

Els principals elements que formaran part de l’estació total completament automatitzada seran els 

enumerats a continuació. 

 Estació total Leica TCA 2003 

 Màstil i tirants metàl·lics 

 Gàbia protectora 

 Quadre d’alimentació 

 Antena emissora 

 Estació meterològica 

Si observem la imatge mostrada a continuació apart dels elements més comuns vistos en l’ imatge 

principal, es poden trobar l’antena encarregada d’enviar de les dades via telefònica, l’estació meteorològica que 

s’ocupa de subministra les constants meteoròlogues al sistema i el quadre d’alimentació amb tots els elements que 

a continuació es descriuran. Dins del quadre d’alimentació es pot localitzar tot el sistema elèctric que dota al 

sistema d’autonomia les 24 hores del dia, la connexió via wireless amb l’estació meteorològica i l’ordenador central, 

FIGURA 5.5 
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l’element fonamental alhora de fer rutllar correctament tot el procés.  Per evitar qualsevol conflicte d’espionatge 

industrial entre empreses no es pot mostrar cap més element que composa el sistema 

 

 

 

5.3.1.4  PROCEDIMENT D’INSTAL·LACIÓ DE L’ESTACIÓ TOTAL MOTORITZADA. 

 Alhora de realitzar la instal·lació de tots els elements que composen l’estació total motoritzada es seguiran 

una sèrie de passos.  

El primer pas a seguir, i el més important,  serà la determinació de  la ubicació on s’instal·larà l’aparell. Per 

determinar la  posició de l’estacionament es van definir dos  criteris per poder obtenir el màxim rendiment. 

 El primer criteri seguit és localitzar un punt on es pugui assegurar visual directe tant amb els 

prismes de referència,  com amb els prismes de control. Normalment per trobar una visual neta 

ens ubicarem en els punts més elevats dels edificis, l’únic inconvenient que tenen aquests punts 

es que es troben en propietats privades i que en el millor dels cassos són zones comunes de la 

comunitat de veïns de l’edifici. Tot i així l’accés a l’estació d’una forma continua pot ser complicat. 

 I el segon criteri es base en l’optimització del nombre d’estacions totals motoritzades necessàries 

per poder controlar el major nombre d’estructures. 

El segon criteri és de gran importància, però és en el primer on trobem el major condicionat. Les estacions 

totals es trobaran necessariament unides a la pròpia estructura dels edificis ubicats en la zona d’afecció i dels que 

s’han de controlar els moviments i les deformacions. Per tant, la pròpia posició de l’estacionament sofrirà canvis al 

llarg del temps. D’aquí ve l’ importància de la correcta col·locació dels prismes de referència  ubicats al voltant de 

l’estació  i utilitzats per calcular en tot moment la posició exacte de l’estació. 

Un cop ja s’ha triat l’edifici on s’ubicarà l’aparell ( la direcció de l’edifici seleccionat és C/ Plaça Major 35, i 

l’estació es troba en la terrassa del pis ubicat en la novena planta sobre la casseta de l’ascensor) sols queda 

realitzar la instal·lació de tots els suports necessaris per l’estació.  Per poder estacionar l’estació total es va unir a 

un màstil metàl·lic que prèviament s’havia clavat al terra de la terrassa. L’únic inconvenient es que els màstils van 

acompanyats d’un sèrie de tirants metàl·lics que surten de la  plataforma on es col·loca l’estació i que doten de 

major estabilitat al sistema. En aquesta terrassa el propietari no va permetre clavar la resta de tirants per por de 

provocar goteres al pis inferior. Al prohibir la col·locació d’aquests suports va dotar al sistema de certa inestabilitat 

en condicions climàtiques adverses. Tot i que en la imatge que es mostra conté els tres tirants que se no es van 

instal·lar, aquests es van instal·lar a posteriori del període d’estudi. Un cop ja instal·lada l’estació es va procedir a 

instal·lar tota la font d’alimentació elèctrica, ja que el fet de necessitar mesures de una forma continua requereix 

una instal·lació elèctrica de 12 V a cada una de les estacions. Dins del quadre d’alimentació també es pot localitzar 

l’ordinador que s’encarregarà de regular  les accions dutes a terme per l’aparell. Finalment el procés d’instal·lació 

es complementa amb la inserció al sistema de dos elements més. Un d’ells una estació meteorològica al costat de 

l’estació, que s’utilitza per extreure totes les dades utilitzades en les correccions per temperatura. I per una antena 

junt al quadre d’alimentació que enviava les dades via telefònica al centre de control d’aquestes estacions.   

 

5.3.2  INSTRUMENTACIÓ 

5.3.2.1 TIPUS D’INSTRUMENTACIÓ 

 Les possibilitats al seleccionar la instrumentació a instal·lar i posteriorment a llegir, són molt similars a les 

anteriors plantejades en l’observació angular manual. Al igual que anteriorment, per aquest cas s’ha optat per 

utilitzar prismes de control instal·lats en les façanes dels edificis. Els motius de la seva elecció són els mateixos que 

els anteriorment esmentats, ja que al que ha primat la posició i el cost alhora d’elegir el tipus d’instrumentació és la 

precisió, i per descomptat el preu. 

 

 

LEICA TCA2003 

MÀSTIL METAL·LIC 

TIRANTS METAL·LICS 

GABIA PROTECTORA 

QUADRE D’ALIMENTACIÓ 

ANTENA EMISSORA 

ESTACIÓ METEOROLÒGICA 

IMATGE 5.5 
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5.3.2.2  L’ INSTRUMENTACIÓ EN PUNTS DE REFERÈNCIA 

Els punts de referència per els processos d’observació angular completament automatitzats seguiran els 

mateixos criteris als exposats anteriorment en l’observació angular manual. Però com en aquest cas es van 

instal·lar els punts de referència especialment per l’estació motoritzada, el instrument tindrà la possibilitat d’orientar 

a punts, que es troben dividits al voltant del 360 graus de l’horitzó. La instal·lació dels prismes al voltant de l’aparell 

s’ha vist  més favorit per la posició molt elevada del teodolit. Un fet que ajuda a tenir un major nombre de visuals 

netes. 

 

5.3.2.3  COMPROVACIÓ DELS PUNTS DE REFERÈNCIA 

 Aquest procés, al igual que en l’apartat anterior, serà calcat al explicat en l’observació angular manual. La 

principal diferència entre l’estació total motoritzada i l’estació “normal” serà la forma de detectar qualsevol moviment 

en un punt de referència. Aquest procés es realitzarà d’una forma totalment automatitzada sense realitzar cap tipus 

de comprovació periòdica. Per tal de poder realitzar aquest procés, el software de l’estació incorpora una funció que 

mostra una sèrie d’el·lipses d’error calculades a partir de la posició inicial de cada punt. En el hipotètic cas que un 

d’aquests punts es bellugués fins arribar ha trobar-se fora de la el·lipse d’error, la mateixa estació descartaria 

aquest punt per orientar. Llavors l’auscultador juntament amb un equip de topografia des de algun punt de 

coordenades conegudes hauria de donar de nou coordenades al punt corresponent. 

 

5.3.3  PROCÉS D’AUSCULTACIÓ 

5.3.3.1  DISSENY DELS CICLES DE LECTURA 

Alhora de dissenyar els cicles de lectura de l’estació total motoritzada es realitzaran a través del software 

que comanda l’aparell, el Cyclops. Aquets software instal·lat en el ordenador ubicat en el quadre d’alimentació es 

dirigirà des del centre de control.  

Mitjançant el software primerament definim els punts de referència que l’estació ha d’utilitzar al llarg de 

l’estacionament, i a través d’una intersecció inversa múltiple  i un posterior ajust per mínims quadrats l’estació 

calcularà la seva posició. A continuació amb la determinació de les pròpies coordenades de la estació es procedirà 

a dissenyar els cicles de lectura. El software permet configurar la cadència entre els cicles de lectura, de manera 

que cada 30 minuts aproximadament comença una nova sèrie de mesures als punts de control. El cicle s’inicia 

llegint tots les prismes possibles en cercle directe i a continuació es repeteix tot el procés en cercle invers. Per tal 

de tancar el cicle, es repetirà el procés amb els prismes de referència i així s’obtindran els tancaments, que 

permetran realitzar a la base de dades el seu ajust. 

 

5.3.3.2  MEDICIÓ DELS CICLES DE LECTURA 

Com indica el nom del sistema d’auscultació, aquest procés es realitzarà de forma automatitzada cada 30 

minuts aproximadament. En el supòsit de que l’aparell trobés algun obstacle entre la visual que formen l’estació 

motoritzada i el prisma, l’aparell saltaria la lectura d’aquets prisma i en el següent cicle ,si és possible de nou, es 

tornaria a llegir la lectura . 

 

5.3.3.3  CORRECCIONS DE TEMPERATURA I GEODÈSIQUES. 

Al igual que anteriorment per poder introduir les constants meteorològiques  es necessari tenir un sensor 

físic capaç de quantificar-les. Per poder realitzar aquesta tasca es va instal·lar  especialment l’estació 

meteorològica Davis Vantage Pro abans esmentada. 

La introducció de les constants meteorològiques es realitzarà de una forma totalment automatitzada. 

L’estació total abans d’iniciar qualsevol cicle de lectura obté les constants del sensor meteorològic, aquestes 

constants s’envien a l’estació a través d’una xarxa Wireless que existeix entre els dos instruments. Un cop obté les 

constants l’estació ja realitza la correcció per cada lectura que realitza. Un cop finalitza el cicle de lectura, tot el 

procés es repeteix de nou. Les fórmules utilitzades per aplicar les correccions de temperatura són les anteriorment 

esmentades i que es corresponen a les formules desenvolupades per Barret et Sears (fórmula recomanada per XIII 

Assemblea General de l’Associació Internacional de Geodèsia, duta a terme l’agost de 1963).  

Al observar els diferents elements que conformen la fórmula utilitzada per realitzar les correccions 

meteorològiques, es pot detectar que diferents elements com el volum de precipitacions caigudes i  la direcció i 

velocitat del vent no s’utilitzen. Encara que en un principi no s’utilitzin, aquestes dos variables s’utilitzaran per 

entendre el comportament de certes lectures.  

En el cas de les precipitacions caigudes s’utilitzaran per comprendre quan l’estació motoritzada registri 

buits de lectura en un curt període de lectura sense existir cap tipus d’anomalia tècnica. Això es deu a que l’estació 

en cas de precipitacions que provoquin una intensa cortina d’aigua no és capaç de realitzar cap lectura.  

En principi la variable que es correspon a la direcció i velocitat del vent no hauria d’influir, sempre i quan no 

es tracti de cassos extrems. Però en aquest cas, apart de trobar un suport on es col·loca l’estació total que no està 

del tot ben instal·lat per desitjos del propietari de la vivenda, s’ha suma que durant el període d’estudi trobem varis 

dies on s’han produït fortes ventades, en alguns d’aquests dies, arribant a ser fortes ratxes de vent històriques a 

Catalunya. Per això es troben certs buits de dades introduïts deliberadament per l’auscultador, per així eliminar les 

dades obtingudes en aquests períodes on la inestabilitat de l’estació contamina les dades. 

Finalment, igualment que en l’observació manual el fet d’aplicar correccions geodèsiques ni es planteja 

amb la magnitud dels treballs d’auscultació que estem realitzant.  
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5.3.3.4  AJUST DE LES DADES DE CAMP 

 El ajust de les dades al igual que tot el procés, es realitza d’una forma automàtica. Aquest procés s’inicia un 

cop ja arriben les dades al centre de control. La base de dades s’encarrega d’aplicar un ajust mínim quadràtic 

desenvolupat conjuntament per l’empresa privada SOLDATA i el IGN francès. Tot aquest ajust romandrà en un 

secretisme especial, ja que és l’element principal i diferent a tota a la resta de softwares desenvolupats per la 

competència. Tot aquest conjunt de causes fan que la descripció de l’ajust no es pugui desenvolupar més, i per tant 

l’únic que coneixem amb seguretat de tot el  procés d’ajust de les dades és l’entrada de les dades brutes en la base 

de dades i la seva posterior introducció  en la base de dades  i en el software de gestió de dades,  encarregats de 

presentar-les a les institucions autoritzades. 

 

5.3.3.5 VALIDACIÓ DADES 

El tractament de les dades automàtiques es realitza sense la intervenció del personal, ja que s’incorporen 

directament a una base de dades amb sistemàtica predefinida. Aquesta sistemàtica consistirà en no introduir 

ningun moviment sense contrastar-lo prèviament amb els dos cicles de lectura posteriors. Si aquests no es 

contrasten s’eliminen automàticament i es consideren errors de lectura. 

 

5.3.3.6 COMPROVACIÓ DE LES PRECISIONS AMB LES DADES DE CAMP 

Com s’estipula al apartat de precisions de les lectures, periòdicament l’auscultador (també en l’observació 

angular amb un sistema automatitzat) haurà de comprovar amb les dades de camp que es compleixin les 

especificacions esmentades. Per poder comprovar que el 95% de les lectures es troben sota la precisió exigida es 

realitzarà una anàlisi estadístic de les variacions de les lectures.  

Cal recordar que per realitzar aquests procés s’han de seleccionar lectures que es corresponguin a un 

període de temps on es consideri que no hi hagut cap tipus de moviment, perquè en cas contrari la precisió 

obtinguda no es correspondrà amb la realitat. Per iniciar el procés agruparem totes les variacions obtingudes durant 

el període d’estudi. Seguidament totes les comprovacions de les precisions amb les dades de camp es realitzarà de 

forma manual e igual que en l’apartat anterior dels itineraris altimètrics. L’única diferència d’aquest estudi respecte 

al utilitzat en els perns d’anivellació és que aquest es realitzarà pels tres eixos de coordenades i així s’obtindrà la 

precisió del sistema per cada un d’ells.  A continuació en la següent pàgina es presentaran els diferents càlculs 

empleats , el gràfic i la precisió total del sistema per cada un dels eixos. La forma d’interpretar les taules i els gràfics 

que es mostraran seran molt similars a les anteriorment  exposades anteriorment. 

 

 

- COMPROVACIÓ DE LES PRECISIONS AMB LES DADES DE CAMP PER L’EIX DE COORDENADES X - 

Per l’eix de coordenades X es tindrà una família de dades corresponen a 47299 lectures, obtingudes durant 

el període d’estudi. Aquestes lectures s’agrupen en 21 classes diferents, que oscil·len entre els 0 i els 2 

mil·límetres. Després de finalitzar tot el procés ja esmentat anteriorment es podrà afirmar que la precisió del 

sistema de lectura angular de prismes és de 0,8 mil·límetres per l’eix de coordenades X. 

Seguidament es mostren els gràfics que mostren els resultats del càlcul junt a la taula on es descriuen totes 

les dades utilitzades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSES (m.) Nº LECTURES % % ACUMULAT

0 6298 13,32% 13,32%
0,0001 11683 24,70% 38,02%
0,0002 9792 20,70% 58,72%
0,0003 6736 14,24% 72,96%
0,0004 4477 9,47% 82,42%
0,0005 2753 5,82% 88,24%
0,0006 1843 3,90% 92,14%
0,0007 1224 2,59% 94,73%
0,0008 833 1,76% 96,49%
0,0009 518 1,10% 97,59%
0,001 391 0,83% 98,41%

0,0011 247 0,52% 98,93%
0,0012 183 0,39% 99,32%
0,0013 110 0,23% 99,55%
0,0014 82 0,17% 99,73%
0,0015 43 0,09% 99,82%
0,0016 32 0,07% 99,89%
0,0017 24 0,05% 99,94%
0,0018 14 0,03% 99,97%
0,0019 10 0,02% 99,99%
0,002 6 0,01% 100,00%

TAULA 5.3 
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- COMPROVACIÓ DE LES PRECISIONS AMB LES DADES DE CAMP PER L’EIX DE COORDENADES Y - 

Al igual que en l’anterior eix en aquest  es tindrà una família de dades corresponen a 47277 lectures, 

obtingudes durant el període d’estudi. Aquestes lectures s’agruparan de nou en 21 classes diferents, que oscil·laran  

entre els 0 i els 2 mil·límetres. Després de finalitzar tot el procés ja esmentat anteriorment es podrà afirmar que la 

precisió del sistema de lectura angular de prismes és d’ 1 mil·límetre per l’eix de coordenades Y. 

Seguidament es mostren els gràfics que mostren els resultats del càlcul junt a la taula on es descriuen totes 

les dades utilitzades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- COMPROVACIÓ DE LES PRECISIONS AMB LES DADES DE CAMP PER L’EIX DE COORDENADES Y - 

Finalment en el eix de coordenades Z es tindrà una família de dades corresponen a 47296 lectures, 

obtingudes durant el període d’estudi. Aquestes lectures s’agruparan de nou en 21 classes diferents, que oscil·laran  

entre els 0 i els 2 mil·límetres. Després de finalitzar tot el procés ja esmentat anteriorment es podrà afirmar que la 

precisió del sistema de lectura angular de prismes és de 0,9 mil·límetres per l’eix de coordenades Y. 

Seguidament es mostren els gràfics que mostren els resultats del càlcul junt a la taula on es descriuen totes 

les dades utilitzades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSES (m.) Nº LECTURES % % ACUMULAT

0 6913 14,62% 14,62%
0,0001 12234 25,87% 40,48%
0,0002 9025 19,08% 59,57%
0,0003 5956 12,59% 72,16%
0,0004 3980 8,42% 80,57%
0,0005 2664 5,63% 86,21%
0,0006 1709 3,61% 89,82%
0,0007 1304 2,76% 92,58%
0,0008 960 2,03% 94,61%
0,0009 653 1,38% 95,99%
0,001 505 1,07% 97,05%

0,0011 357 0,75% 97,81%
0,0012 307 0,65% 98,46%
0,0013 210 0,44% 98,90%
0,0014 149 0,32% 99,22%
0,0015 114 0,24% 99,46%
0,0016 87 0,18% 99,64%
0,0017 47 0,10% 99,74%
0,0018 51 0,11% 99,85%
0,0019 37 0,08% 99,93%
0,002 34 0,07% 100,00%

CLASSES (m.) Nº LECTURES % % ACUMULAT

0 6033 12,76% 12,76%
0,0001 10529 22,27% 35,03%
0,0002 8267 17,49% 52,52%
0,0003 6041 12,78% 65,30%
0,0004 4213 8,91% 74,21%
0,0005 2995 6,34% 80,54%
0,0006 2179 4,61% 85,15%
0,0007 1694 3,58% 88,73%
0,0008 1295 2,74% 91,47%
0,0009 994 2,10% 93,58%
0,001 759 1,61% 95,18%

0,0011 561 1,19% 96,37%
0,0012 458 0,97% 97,34%
0,0013 347 0,73% 98,07%
0,0014 254 0,54% 98,61%
0,0015 189 0,40% 99,01%
0,0016 133 0,28% 99,29%
0,0017 112 0,24% 99,53%
0,0018 73 0,15% 99,68%
0,0019 48 0,10% 99,78%
0,002 103 0,22% 100,00%

TAULA 5.4 TAULA 5.5 
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Després de calcular la precisió del sistema per cada eix de coordenades i d’observar que el sistema en els 

tres eixos de coordenades la precisió és inferior o igual al mil·límetre. Es pot afirmar que el sistema implementat és 

vàlid per dur a terme l’auscultació dels edificis afectats. Finalment per finiquitar tot el procés, es procedeix a calcular 

la precisió del sistema a partir de la precisió calculada per cada eix de coordenades. Per tal de calcular-la, es 

realitza la mitja aritmètica de les tres precisions i s’obté que la precisió del sistema és igual a 0,9 mil·límetres. 

 

5.3.3.7 PRESENTACIÓ DADES   

Tot el procés que s’inicia amb la lectura dels diferents prismes instal·lats finalitza amb la introducció de les 

dades en un software creat especialment per gestionar aquestes dades anomenat GEOSCOPE. El principal 

objectiu d’aquest software serà emmagatzemar les dades de tal forma, que qualsevol usuari autoritzat pugui 

consultar informació relacionada amb tot els punts de control. Aquest software es caracteritzada per estar dissenyat 

de tal forma que faciliti la navegació. Per això s’introdueix un plànol del cadastre de la zona afectada dins dels 

software i es on situaran els prismes. Així en el cas que l’usuari vulgui consultar qualsevol prismes, nomes ha de 

seleccionar el prisma corresponen i pot visualitzar el comportament d’aquest. La principal avantatge d’aquest 

software és que ofereix la possibilitat d’observar els comportaments dels diferents prismes a temps real. 

Per mostra les diferents dades dels prismes seleccionats en aquest projecte, s’han extret les dades del 

software. I posteriorment s’han completat les fitxes d’auscultació amb les dades extretes utilitzades per la lectura 

angular manual. A continuació es descriuen els aspectes que completaran les fitxes d’auscultació, ubicades en el 

Annex Nº5.  

 Informació específica de la instrumentació instal·lada (dins d’aquest apartat podem trobar la seva 

posició, informació de la estructura que pertanyen i comentaris que ens indiquen qualsevol 

anomalia que puguin tenir). En el supòsit de voler conèixer més informació de l’estructura o de la 

mateixa instrumentació es poden consultar les fitxes de la instrumentació instal·lada, ubicades en 

el Annex Nº 4. 

 Les variacions per cada eix de coordenades distribuïdes per les 13 setmanes que dura el període 

d’estudi. En aquest cas, les variacions introduïdes hauran de complir la següent premissa. La 

introducció de les variacions estaran compreses en una determinada franja horària. Dita franja 

horària estarà compresa entre les 02:00 am i les 02.30 am. Com que dins d’aquesta franja es 

poden trobar diferentes variacions per cada setmana, es promitjaran les diferents variacions, per tal 

d’obtenir una variació mitjà per cada setmana. El principal motiu de la imposició d’aquesta 

premissa, és que just en aquesta franja horària es podrà trobar la menor dilatació tèrmica durant el 

període d’estudi. Així s’evitarà qualsevol element que pugui distorsionar les dades, com pot ser la 

firma tèrmica d’un edifici.    

 Totes les deformacions possibles calculades i representades les variacions pels diferents eixos de 

coordenades mitjançant gràfics lineals. 
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6.0 COMPARACIÓ MÈTODES D’AUSCULTACIÓ  
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Actualment alhora de realitzar l’auscultació de qualsevol estructura podem elegir entre varis mètodes a 

utilitzar. L’objectiu d’aquesta comparació es observar les diferències entre els mètodes de lectura que aporten sols 

informació sobre assentaments verticals d’un edifici i els  diferents mètodes de lectures que aporten informació en 

tres dimensions (sigui quin sigui el procés de lectura, és a dir, sent igual si la lectura dels prismes de control s’ha 

realitzat de forma manual o d’una altre forma totalment automatitzada) Així es podrà arribar a la conclusió de quin 

mètode és el més adient alhora de realitzar els controls pertinents.  

 

6.1 COMPARACIÓ ENTRE ELS DOS MÉTODOS D’AUSCULTACIÓ TOPOGRÀFICA. 

6.1.1 PRINCIPALS DIFERÈNCIES 

 En principi, els punts d’observació topogràfica que sols registren assentaments verticals d’un edifici no 

posen de manifest la translació que pot sofrir un edifici o part d’ell. Tampoc es podrà verificar si l’edifici, com a 

conseqüència d’aquesta translació està experimentant traccions o compressions, encara que aquestes últimes 

difícilment succeeixin, degut que en general, el comportament dels materials amb el que es construeix els edificis 

suporten les esmentades compressions. Però quan realitzem un anàlisis tridimensional, l’estructura pot sofrir una 

empetitiment en alguna direcció, com veurem posteriorment, degut a distorsió de l’edifici, que no necessariament 

indica una compressió de l’edifici.  

 En termes absoluts aquesta és la primera i principal diferencia entre disposar de punts de lectura en tres 

dimensions i es podria resumir esquematitzant-la de la següent manera: 

 

 

  

A més a més, els punts d’observació topogràfica que sols mesuren  desplaçaments verticals, no podran 

tampoc verificar la inclinació  de la façana (importantissim si la pertorbació es troba davant de l’estructura). A 

continuació es presenta un cas esquemàtic on es disposa d’un cas típic en el que no es disposa informació de la 

part de darrere de l’estructura, cas que es dona amb molta freqüència en l’observació de perns d’anivellació. 

Aquests cassos es donen perquè la part de darrere de l’estructura trobem patis particulars, els quals no si té accés. 

Aquest cas tan freqüent, en la zona d’estudi no succeeix en cap estructura, exceptuant en l’edifici del carrer Plaça 

Major número 14 que hi ha cap manera de tenir accés a la part posterior de l’estructura. 

 

 

   

La inclinació, expressada sempre en 1/n (en radians), es un paràmetre de gran utilitat i que ràpidament ens 

informarà si el nivell de moviments de l’edifici ha entrat en una zona on es deu donar major atenció a certa 

estructura. Per exemple en valors de “n”  menors de 1000, marcant aquets valor com un llindar típic, a partir del 

qual haurà que passar a un seguiment més intens, per així seguir més al detall l’evolució de les deformacions. No 

obstant, en la inclinació en valors menors de 1000 (com per exemple menor a 500 o inclús a 250) no implica 

necessariament danys en l’edifici, ja que l’edifici pot estar rotant com un cós rígid. 

La tracció, com el cas que s’esquematitzava en la primera figura, i la distorsió angular (com a distorsió 

angular s’entén com  un paràmetre molt particular que s’utilitza en el anàlisis de danys segons els criteris Boscardin 

i Cording), són paràmetres indicatius d’eventuals danys que es produeixen en els edificis afectats per les 

IMATGE 6.1 

IMATGE 6.2 
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deformacions dels terrenys. Per poder detectar en l’auscultació qualsevol distorsió angular en un edifici es 

necessari disposa d’ almenys  tres prismes dels quals es mesurin desplaçaments.  A més a més, com generalment 

els prismes son llegits a través d’estacions totals motoritzades que son col·locats en punts estratègics seguint els 

criteris explicats anteriorment, resulta més fàcil la col·locació dels prismes. Aquest prismes  indicant ràpidament si 

s’estan produint distorsions angulars i la seva magnitud. En la següent figura és el típic cas en el que es disposen 

tres prismes en una secció transversal a la façana ubicada justa al davant de la pertorbació.   

 

 

 En canvi quan parlem de punts de lectura que mesuren desplaçaments verticals que es troben instal·lats 

tan sols en la façana que es troba davant de la pertorbació, no és pot determinar quin tipus de deformació està 

experimentant l’edifici.  En la següent figura es mostren tres possibles deformacions d’un edifici que ha sofert un 

mateix descens ∆h de la façana. Les deformacions que es mostren són un descens uniforme de l’edifici, el gir per 

un punt de l’edifici (considerant l’edifici com un sòlid rígid) i el d’un edifici que no es comporta com un sòlid rígid i 

que segueix la deformació del terreny. Apart d’aquestes deformacions esmentades, poden trobar d’altres tipus 

combinant-les. I per tant després de detectar un assentament es realitza una evolució del danys realitzant diverses 

hipòtesis del tipus de deformació soferta, i no com els prismes de control que ho indicant d’una forma senzilla i 

directa. Només en cassos molt particulars amb punts de lectura d’assentaments verticals seran capaços d’indicar 

de quin tipus de deformació es tracta. Aquest cas només es produirà quan trobem ubicats els punts de lectura 

repartits al llarg de l’edifici. És a dir, quan els trobem en la part més allunyada del moviment, en les parts mitges de 

l’edifici i just en front de la pertorbació.  

 

 

 Per tant, es pot resumir les diferents avantatges que aporten els sistemes de punts d’observació topogràfica 

en tres dimensions, respecte els que sols mesuren assentaments verticals són els següents: 

 Proporcionen més dades (desplaçaments horitzontals) i per tant es pot calcular deformacions 

longitudinals i angulars que provoquen les excavacions sobre l’edifici. 

 Les avaluacions de les deformacions es fan d’una forma més directa, sense tenir que recorre a 

hipòtesis per poder interpretar correctament els resultats.  

 

I com a principal inconvenient dels mètodes que aporten els sistemes de lectura que aporten informació en 

tres dimensions es pot resumir el següent: 

 La precisió en el càlcul dels assentaments serà major en els sistemes que sols aportin informació 

de moviments verticals que en els altres, sempre i quan no es realitzin anivellacions 

trigonomètriques simples. 

 

6.1.2 RESULTATS 

Finalment per concloure podem afirmar que la millor solució possible alhora de realitzar l’auscultació dels 

edificis  afectats per túnels urbans  és la combinació dels dos mètodes. Ja que, el mètode de lectura de punts que 

aporten informació sobre assentaments verticals, és el mètode més precís alhora de realitzar aquesta tasca. I si 

tota aquesta informació es combina amb les dades obtingudes a partir dels prismes, poden dir, que obtenim tota la 

informació possible d’una forma molt fiable i precisa de tots els moviments que poden afectar l’estructura.  

En el supòsit de no existir la possibilitat de combinar els dos mètodes, i la obligació d’elegir entre un dels 

dos. Normalment elegirem el mètodes que aporten informació en 3 dimensions, per la simple raó que aporten més 

IMATGE 6.3 

IMATGE 6.4 
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informació dels moviments de l’estructura, i per tan no s’ha de recorre a cap tipus d’hipòtesis. Tot i així l’elecció del 

mètode dependrà bastant de les necessitats de cada obra.  

 

6.2 COMPARACIÓ ENTRE ELS DOS SISTEMES DE LECTURA. 

En l’actualitat els sistemes de lectura completament automatitzats s’estan imponent alhora de realitzar el 

control de moviments en obres de gran envergadura, en detriment dels mètodes clàssics de tota la vida . Tot seguit 

s’intentarà explicar a que es deu aquest canvi. Per intentar explicar aquest succés, es realitzarà una altre 

comparació, que  ens permeti diferenciar entre els dos sistemes de lectura. 

 

6.2.1 PRINCIPALS DIFERÈNCIES 

 Per realitzar aquesta comparació es realitzarà des de diferents punt de vista, que en el seu conjunt ens 

permetin entre la selecció d’aquest nou mètode en grans obres. 

 El cost de l’aplicació del mètode. Sol ser el factor més condicionant a l’hora de portar el anàlisis 

d’altres alternatives. En el cost s’inclou tant el procés d’obtenció de les dades (el treball de camp) 

tant com el posterior processat de les dades (treball ja un cop a ganivet). Tot i que un principi   la 

instal·lació del dispositiu motoritzat és molt més costos que la contractació d’un equip de 

topografia, amb el pas del temps les despeses de l’estació motoritzada són menors que les 

provocades per un equip de topografia. 

 La precisió dels sistema. Aquest paràmetre com hem vist anteriorment amb les precisions 

calculades de cada mètode depèn molt del tipus d’instrumental i el mètode utilitzat. Però en el 

supòsit que l’aparell i el mètode utilitzat siguin el mateix tant en el sistema manual o automàtic 

s’hauran de tenir en compte una altre sèrie de factors no tan importants, però també decisius 

alhora de especificar la precisió. Dins d’aquest elements el més rellevant serà la possibilitat que 

ofereix el sistemes automàtics de no introduir cap error humà, un element que dotarà les dades 

d’una major fiabilitat. És a dir, mentrestant que els mètodes manuals o també anomenats mètodes 

clàssics requereixen la intervenció humana, tan en la pressa de dades com el seu posterior 

tractament, els mètode automàtics desapareixen els possibles errors humans. En els sistemes 

automàtics els errors són errors sistemàtics i per tant poden ser determinats i posteriorment 

eliminitats (sempre i quan ho realitzi una persona degudament qualificada). Per tan es pot 

assegurar una uniformitat i major precisió en les observacions. 

 La freqüència. Mentrestant que els sistemes de lectura automàtics permeten obtenir registres 

continus o quasi continus en el temps, els sistemes manuals de lectura no ho pot igualar. Encara 

que es dediquessin varis equip al llarg del dia ha realitzant diferents observacions de la mateixa 

zona mai s’aconseguiria el mateix nombre d’observacions, apart de que dispararia el cost d’una 

forma molt disparetada. 

 El temps d’adquisició de les dades, aquest aspecte també potencia les bondats dels sistemes 

automàtics, ja que permet obtenir quasi en temps real les dades que es prenen a camp ja 

ajustades. Aquest fet simplifica i agilitza la seva consulta per totes les entitats interessades. 

Mentrestant, en els sistemes manuals, tot i que es realitzi tot el procés d’una forma veloç i eficient 

mai s’aconseguirà obtenir les lectures ajustades a temps real.  

 Característiques de l’escenari d’instal·lació, els sistemes automàtics són molt més versàtils a l’hora 

de poder-los col·locar en parts de l’edifici de difícil accés. Ja que un cop instal·lats no si ha de tenir 

accés assíduament. Fet que no es produeix amb els sistemes manuals, perquè per realitzar 

qualsevol acció es necessari  l’accés en la ubicació on s’estaciona l’aparell. A més a més, els 

sistemes automàtics no tenen limitacions d’altura. Fet que facilita la col·locació dels prismes de 

control en la resta dels edificis i evita possibles actes vandàlics contra el instrumental.  

 

6.2.2 RESULTATS 

Finalment per concloure, després d’haver exposat els punts anteriors només es pot afirmar que els 

sistemes d’auscultació automàtics  són bastant més eficients que els manuals, sempre i quan la freqüència de les 

lectures exigides sigui molt elevada i la magnitud i la durada de l’obra sigui el suficientment gran per poder 

amortitzar tot el sistema de lectura. Ja que els mètodes manuals són capaços d’igualar les prestacions en obres de 

menor magnitud i amb una exigència menor en la freqüència de lectures. 
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7.1  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS. 

Per finalitzar el projecte final de carrera només quedar exposar les conclusions i recomanacions extretes 

durant el desenvolupament de l’estudi. En aquetes conclusions es mostraran primerament les conclusions de forma 

independent per a cada mètode per així acabar extreien les conclusions generals del procés d’auscultació d’edificis 

afectats per túnels urbans. 

Representant els mètode que sols aporten informació sobre moviments verticals trobem els itineraris 

altimètrics d’alta precisió. Després d’haver emprat el mètode al llarg del període d’estudi es pot afirmar rotundament 

que és un sistema molt vàlid en l’auscultació d’edificis. Tot i tenir els inconvenients ja esmentats de tots el mètodes 

que sols aporten informació sobre assentaments, ofereix fàcilment la possibilitat de treball amb precisions que 

poden rondar el mil·límetre. I si al sistema se l’hi apliquin una sèrie de rutines (certes verificacions al instrumental) i 

l’utilització d’un encertat mètode de lectura, tal com s’ha fet al llarg de l’estudi, es pot obtenir unes precisions sub-

mil·limètriques. Aquestes precisions tan sols poden ser aportades per aquest mètodes. Tot i així aquest sistema 

encara podria oferir unes millors prestacions amb l’utilització de mires d’un sol tram i fetes d’invar. Tractant-se de 

les precisions de les que estem parlant les mires seran el principal focus d’error, d’aquí la realització de 

verificacions periòdiques per intentar mitigar al mínim el error. Si es seguissin dites recomanacions es podria 

aconseguir reduir la precisió del sistema per sota el mig mil·límetre. Però per dur a terme aquestes recomanacions 

s’hauria de reinstal·lar tots el perns per permetre la correcta col·locació de la mira.  

Seguidament de l’anterior mètode proposat trobem els mètodes que aporten informació en 3 dimensions 

dels punts de control. Dins d’aquest en primera estància es comentarà l’observació angular de prismes mitjançant 

un sistema de lectura manual. Aquest sistema després de veure els inconvenients trobats alhora de d’accedir a la 

zona d’estudi ens indica clarament una de les millors virtuts dels sistemes automatitzats, la possibilitat de realitzar 

l’interacció entre l’aparell i el usuari a distancia en la gran majoria dels cassos. A més a més si s’analitza els 

resultats obtinguts es pot observar que algun element utilitzat en el sistema no funciona correctament per complir 

amb les precisions requerides. Si s’intenta buscar el principal focus d’error es pot descartar el mètode de lectura a 

través de cicles de lectura, ja que es pot afirmar amb rotunditat que aquest funciona a la perfecció. Dita conclusió 

s’extreu a partir d’observar el correcte funcionament del mateix mètode de lectura en el sistemes de lectura 

automatitzats. Per tan l’element que no acaba de funcionar correctament no ha de ser una altre que l’instrumental 

emprat, més concretament l’estació total utilitzada. Encara que aquest fet no suposa ninguna sorpresa, ja que 

aquesta conclusió si podia arribar abans d’iniciar tot el projecte al observar les característiques tècniques de 

l’aparell i la longitud de les visuals a observar. Cal dir que tot i saber de bones a primeres que el mètode no 

permetria complir els requisits exigits s’ha cregut interessant implementar aquest sistema per dos motius 

principalment: 

 observar d’una forma més propera un procés molt similar al realitzat pel sistema automatitzat de 

lectura. 

 observar les bondats dels mètodes de lectura automàtics respecte als altres i entendre perquè 

aquests s’estan imponent a la resta. 

En canvi si s’analitza el mètode restant seleccionat en l’estudi, l’observació angular amb un sistema 

automatitzat de lectura, podem afirmar que el mètode en conjunt és molt vàlid per l’auscultació d’edificis afectats 

per  grans infraestructures. Ja que si a totes les bondats que ofereixen els sistemes automatitzats li afegim que el 

sistema utilitzat incorpora un material punter en la matèria i un mètode de lectura que permet extreure el màxim 

rendiment de tots els elements obtenint uns resultats impressionats, amb precisions properes al mil·límetre i en 

alguns cassos inferiors. 

Si a continuació s’analitza cada un dels mètodes segons l’informació que aporta cadascun d’ells es pot 

extreure les següents conclusions. Mentrestant que els mètodes encarregats d’aportar informació en tres 

dimensions (en el nostre cas l’observació angular sigui quin sigui el sistema de lectura), a diferència dels d’altres, 

permeten realitzar el seguiment de deformacions en edificis d’una forma molt més acurada degut a la gran quantitat 

de dades que poden aportar i que permeten conèixer amb exactitud i sense realitzar cap tipus d’hipòtesis el 

comportament de l’estructura.  

Finalment si s’analitza els diferents sistemes de lectura automatitzats respecte els manuals (sempre i quan 

en els sistemes manuals utilitzin un instrumental capaç de respondre respecte les condicions exigides) s’observen 

les bondats ja exposades sempre i quan, l’obra ofereixi la possibilitat d’amortitzar la forta inversió inicial ja sigui pel 

gran nombre de lectures demandades o per les dimensions de l’obra. 

En conclusió podem afirmar en rotunditat que després d’observar els resultats obtinguts durant el període 

d’estudi el millor sistema d’auscultació serà la combinació de l’observació angular amb un sistema de lectura 

completament automatitzat amb itineraris altimètrics d’alta precisió. La combinació d’aquest dos mètodes permetrà 

el control continu de l’edificació amb la possibilitat de corroborar de forma molt precisa qualsevol tipus de moviment 

en un moment donat. Tot i així si les característiques de l’obra sols permet l’elecció d’un sol mètode d’auscultació, 

es pot afirmar després d’analitzar les conclusions obtingudes  que la millor solució serà l’utilització de l’observació 

angular dels punts de control amb un sistema de lectura automatitzat. Això succeirà sempre i quan les 

característiques de l’obra permetin la seva amortització. 
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10.1 CONTINGUTS APORTATS PEL CD 

A. Memòria descriptiva en format .PDF 

B. Annexos en format .PDF 

C. Dades brutes en format .TXT  

Dades brutes anivellacions geomètriques de precisió 

Dades brutes observació angular manual 

D. Dades brutes en format .XLS 

Dades brutes observació angular automàtica 

E. Ajustos mínims quadrats observacions en format .XLS 

Ajust mínim quadràtic d’itineraris altimètrics 

Ajust mínim quadràtic per variació de coordenades de les observacions angulars manuals 

Ajust mínim quadràtic de la xarxa primària i secundaria 

F. Dades ajustades de les observacions angulars automàtiques en format .XLS 

G. Dades brutes estació meteorològica període d’estudi format .XLS 

H. Anàlisis estadístic de les precisions a partir de les observacions de camp 

Precisions de les observacions dels itineraris altimètrics 

Precisions de les observacions dels lectures angulars automatitzades 

I. Fitxes d’instrumentació instal·lada en format .XLS 

J. Fitxes d’auscultació en format .XLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


