
0- PRESA DE DADES 
 
Per al present projecte s’ha dut a terme un intens i exhaustiu  programa de 
presa de dades. Aquest ha estat el punt de partida i base de tots els treballs 
realitzats per a l’aixecament gràfic de l’edifici de l’Observatori Fabra. El 
programa de presa de dades que s’ha dut a terme s’ha anat modificant al llarg 
del projecte adaptant-se a les necessitats que anaven sorgint. Per exemple, es 
van adelantar els amidaments de les façanes i en general totes les jornades de 
treball que s’havien de fer a l’exterior, quan va ser possible, als mesos d’agost i 
setembre, per condicionants climatològics com el fred o la possibilitat de 
inestabilitat del temps que no permetés fer aquesta feina en condicions. 
Altres cops les modificacions del procés ha vingut donat per l’experiència 
adquirida. Degut a aquesta experiència s’han establert nous mecanismes per a 
la presa de dades. Alguns cops aquests mecanismes han agilitzat processos i 
d’altres han servit per millorar l’exactitud de la presa de dades. 
Les visites a l’edifici s’han anat donant periòdicament durant tota l’elaboració 
del projecte. No obstant es van concentrar molt més en els dos primers mesos 
de feina i s’han anat espaiant amb el temps. Les jornades de treball a 
l’Observatori Fabra per fer fotografies o fer amidaments s’ha intentat que 
anessin en paral·lel a la pressa de dades i la seva plasmació gràfica. D’aquesta 
manera s’ha volgut aprofitar millor les visites a l’edifici, per una banda  agafant 
noves dades que s’havien trobat a faltar a l’hora de dibuixar i per altre banda, 
en el “check-list” de les cotes que s’havien tret de l’encaix.  
 
Al llarg de totes les visites a l’Observatori Fabra s’ha fet un reportatge fotogràfic 
de més de 1000 fotografies digitals que estan recollides en el DVD que 
acompanya el projecte. Aquestes fotografies han tingut diverses funcions, la 
més important com a consulta visual i referència a l’hora de passar les dades 
recollides a CAD. Altres funcions són com a croquis fotogràfic per a 
l’amidament, o com a base per generar els materials de la maqueta virtual en 
3D, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Com ja s’ha dit la recollida de dades no ha seguit un programa lineal, si no que 
a sofert canvis i s’han anat modificant, millorant i adquirint nous mecanismes o 
solucions. A continuació es fa una descripció dels mecanismes que s’han 
utilitzat: 
 
-CROQUIS/MEDICIONS AMB CINTA METRICA – 

El procés més comú en la majoria dels aixecaments gràfics de plantes 
d’edificis, detalls constructius, etc. El recurs del croquis a ma alçada s’ha 
utilitzat relativament poc ja que s’ha tendit a fer servir altres recursos que han 
donat més agilitat i fiabilitat a les dades agafades. Els cops que s’ha fet servir 
ha estat per necessitat, quan no es tenien les eines per seguir un altre dels 
mecanismes descrits, o per que era important agafar les dades en un moment 
puntual i no es podia esperar a utilitzar un altre sistema. 
 
 

 
 
 
Croquis a ma alçada.  
 
 
 
 



-FOTOGRAFIA ACOTADA/MEDICIO AMB CINTA METRICA- 
 Consisteix en usar les fotografies fetes com a croquis per a la posterior 
medició. Té diferents avantatges, crea una programació prèvia de la visita, crea 
un document altament fiable i precís i sobretot és molt ràpid al no tenir de fer el 
croquis a ma alçada.  
Les fotografies es manipulen per sobre dibuixar línies de cotes, que poden ser 
tant precises com ho sigui la fotografia de base. Aquesta manipulació s’ha fet 
en CAD. 
Durant les jornades d’amidaments, és el mecanisme que més s’ha utilitzat. Té 
l’inconvenient  de que s’han d’utilitzar dos visites per prendre la medició, la 
primera per realitzar les fotografies i la segona, un cop s’ha fet la manipulació 
adient i s’han imprès, per fer el que és pròpiament la medició. 
 

 
Diferents exemples. 

 
 



 
 
 Exemple de diferents detalls. 

   
-FOTOGRAFIA REFERENCIADA- 
 Es la denominació que s’ha fet servir, per definir el mecanisme que 
consisteix, bàsicament, en fer fotografies amb l’ajuda d’una cinta mètrica que fa 
de referència. 
Aquest mecanisme s’ha aplicat amb diferents varietats: 

-Usant cintes de paper, que s’han fet especialment per aquest us, s’han 
mesurat sobretot detalls d’una escala reduïda. Les cintes eren amples i amb les 
línies i cotes de referència grans i visibles a distancia. D’aquesta manera les 
fotografies es podien fer a més distancia, i a simple vista es podia apreciar les 
deformacions per perspectiva d’aquestes. Es un mètode que necessita molta 
preparació;creació i impressió de les cintes, situar-les correctament, etc., però a 
canvi proporciona molta informació i molt fiable. Facilita molt el dibuix en 2D ja 
que al tenir les referències i conèixer les deformacions es pot retocar la 
fotografia fins a aconseguir un model 2D proporcionat i escalat llest per calcar.    
 

 
 



 
 

 
 

         Diferents exemples de detalls que s’han mesurat amb aquest mecanisme. 
 
 

-L’altre variació d’aquest mètode, serveix per prendre mides una persona 
sola, d’una forma més rapida que si ho fes amb el mètode tradicional de 
croquis i medició. Al fer servir la cinta mètrica i la càmera de fotos t’estalvies fer 
un croquis de què estàs mesurant, i apuntar les cotes. Es un mètode molt àgil 
però amb algunes limitacions del que pots mesurar. També és una mica pesat 
a l’hora de reunir les dades degut a que es generen  gran quantitat de 
documentació gràfica la qual només conté una dada per fotografia. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 

Exemple, són necessàries dos fotos per treure una medició. 
 
-FOTGRAFIES PER CALCAR- 
 
 L’ús de càmera digital en aquest treball a estat fonamental. Ha donat la 
possibilitat de fer un gran numero de fotografies fins a 200 en una sessió i la 
rapidesa a l’hora de exporta les imatges a l’ordinador per tal de retocar-les i fer 
les modificacions adients. Fent fotografies a llarga distancia d’un element 
concret i perpendicul.larment aquest, s’han aconseguit fotos amb un mínim de 
perspectiva que després s’han acabat de modificar i escalar en l’ordinador. 
Aquest sistema juntament amb les medicions realitzades han permès treure 
imatges llestes per a ser calcades, amb les modificacions necessàries,  en el 
programa de CAD. 



 

       
  

Exemple, de fotografia original d’una finestra. 
 

 
  

Mateixa fotografia transformada per a treure la perspectiva. 



 
Dins del treball de la presa de dades, un altre punt que es pot destacar és l’alt 
nivell d’exactitud que s’ha volgut aconseguir. Una proba d’aquesta tasca és l’ús 
de nivells laser per a la comprovació d’alineacions i desnivells de l’edifici. Amb 
aquest aparell, s’aconsegueix, agafant un punt de referència, valorar les 
desviacions de cota d’alçada que s’aprecien en punts molt distants l’un de 
l’altre. 
 
 

 
 

Nivell amb laser . 
 

 
 

Comprovació del nivell. 
 



 
 

 
 
 

Fotografies del treball amb el nivell laser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0.2- TREBALL AMB CAD 
 
La feina de dibuix com s’ha dit, ha estat paral·lela a la presa de dades i usant 
molts recursos de la fotografia amb els mecanismes ja explicats. 


