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7.2 Annex 2: Ajust per mínims quadrats 
 

Definició de les components del sistema matricial de l’ajust planimètric 
 

o Matriu de disseny (A): té una dimensió de 46 files per 26 columnes. Hi ha 26 

equacions angulars, 20 equacions de distància i 26 incògnites que son les 

correccions en coordenades. 

o Matriu o vector de termes independents (U): té una dimensió de 46 files per 1 

columna, s’obté a partir de la diferència entre els azimuts observats i els calculats, 

i de la diferència de distàncies també observades i calculades. Les unitats de la 

diferència d’azimuts son segons centesimals i de metres per a les distàncies. 

o Matriu de pesos (P): té una dimensió de 46 files per 46 columnes. És la matriu 

que pondera les observacions, i intervenen els errors comesos en la mesura dels 

angles i de les distàncies.  

o En les observacions angulars el pes és  en segons centesimals 

o En les observacions de distància el pes és  en metres i on 	
√

 , 

sabent que per a cada lectura de l’instrument  , i com que 

tenim lectures recíproques √2  i per la distància 

	  

 

o Matriu de correccions (x): és el vector resultat que està compost per les 

correccions a les coordenades. Les coordenades finals seran les del resultat de 

sumar-li la correcció a les coordenades aproximades. 

o Matriu de residus (R): és el vector que permet valorar si el conjunt del treball 

està ben fet o no. Els valors dels residus estan expressats en segons centesimals 

i en metres. 

R=AX – u 

 

o Matriu variància covariància: és el resultat de la multiplicació de l’estimador de 

la variància observable del pes unitat per la matriu cofactor. 

Matriu cofactor: 	  

Matriu variància covariància: ∑  

A partir d’aquesta matriu s’obtenen els errors associats a cada incògnita del 

sistema: 
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o Estimador desviació típica de pes unitat ( ): és un estimador estadístic que 

defineix la qualitat del treball realitzat. 

 

La desviació típica de pes unitat pròxima a 1 indica que la suposició inicial es 

compleix i que els errors estimats a priori són acords a l’observació realitzada. 

 
 
 

Definició de les components del sistema matricial de l’ajust altimètric. 
 

o Matriu de disseny (A): és una matriu composada per 20 equacions d’observació 

i 13 incògnites. 

o Vector de termes independents (U): és un vector compost pels desnivells i les 

cotes conegudes (el vèrtexs T-0218 i CAT) en metres. 

o Matriu de pesos (P): és la matriu que pondera les observacions. Ve donada en 

funció de les observacions que tenim. Al ser una anivellació trigonomètrica els 

pesos tenen l’expressió: 

√
	

    per desnivells que tinguin visual recíproca i 

            per desnivells que només tinguin visual directa 

 

o Vector de incògnites (X): és el vector resultat que està conformat per les cotes 

ortomètriques de les bases. 

o Vector de residus (R): és el vector que permet obtenir un control exhaustiu del 

treball en el seu conjunt, ja que permet valorar si els residus estan dins dels 

valors estimats a priori, i calcular si s’ha fet una millor o pitjor ponderació. Els 

valors dels residus estan expressats en segons centesimals i en metres. 

 

o Matriu cofactor:     Qu 	  

o Matriu variança-covariança: és el resultat de la multiplicació de l’estimador de la 

variança observable de pes unitat per la matriu cofactor. 

Ʃ   

A partir d’aquesta matriu obtindrem els errors associats a cada incògnita del 

sistema: 
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o Estimador desviació típica de pes unitat (): és un estimador estadístic que 

defineix la qualitat del treball realitzat. 
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7.3 Annex 3: Plànols 
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7.4 Annex 4 : Part anglesa traduïda al català 

 
1  INTRODUCCIÓ 

 

Per conèixer el patrimoni arquitectònic que tenim, saber en quin estat es troba, quina és 

la seva evolució etc, és necessari estudiar-lo i documentar-lo. És per aquesta raó que es fa 

necessari que esdevinguin projectes, de tot tipus, que ampliïn la documentació existent, que 

ampliïn els coneixements sobre el nostre valuós patrimoni i alhora el podrem mantenir i 

conservar. 

Ens trobem a la ciutat de Tarragona, l’antiga Tarraco romana, que té un gran conjunt 

arquitectònic declarat patrimoni de la humanitat.  

L’objectiu del nostre projecte és, desenvolupar el model vectorial tridimensional d’un dels 

murs del claustre de la catedral de Tarragona i la porta romana. Concretament el mur nord-

oest i la porta romana que es troba a la cara interior del mateix mur nord-oest del claustre. 

Les tècniques que utilitzarem seran topogràfiques i fotogramètriques. Les topogràfiques 

ens serviran per poder referenciar el projecte en el sistema de referencia ETRS89 i cotes 

ortomètriques, i obtenir pròpiament el model vectorial tridimensional del mur medieval i porta 

romana. Les fotogramètriques ens serviran, per poder definir i ampliar millor el detall d’un 

capitell del mur medieval, obtenint també el model tridimensional.  

Per obtenir el model tridimensional del mur medieval i porta romana, hem utilitzat la 

tècnica del làser escàner, que dóna una gran llibertat de moviments, una gran definició per 

la quantitat de punts obtinguts i un gran estalvi de temps en la pressa de dades. I pel capitell 

hem utilitzat fotografies digitals. 

Del resultat dels models vectorials obtinguts, esdevindran plànols i ortoimatges que 

ajudaran a extreure informació del mur, de la porta i del capitell i si és possible, que serveixi 

com a recolzament per començar altres estudis. 
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3  FASES DEL PROJECTE  
 

Aquest projecte té una part en comú amb un altre projecte que es diu “Levantamiento 3D 

del muro romano, ubicado al noroeste del claustro de la catedral de Tarragona” realitzat per 

l’estudiant Cristina E. Fullat. La part de pressa de dades de camp ha estat comuna ambdós 

projectes, tant la part realitzada amb GPS, com la feta amb estació total, com la del làser 

escàner. Després, el tractament de les dades i l’elaboració de la memòria ha estat 

independent, són dos projectes diferents. 

 

3.1  TREBALL DE CAMP  
 

En primer lloc el que vam realitzar va ser identificar la zona per organitzar les tasques 

que hauríem de seguir i plantejar la possible ubicació física dels vèrtexs, que ens servirien 

per fer l’itinerari, i així poder referenciar en coordenades projectades, el mur medieval, la 

porta romana i el mur romà. 

Una vegada identificada la zona, vam plantejar i materialitzar sobre el terreny el que 

serien els vèrtexs de sortida i arribada, i els vèrtexs intermedis dels futurs estacionaments. 

Aquests vèrtexs formaran la xarxa de bases, que tindran coordenades en el sistema de 

referència ETRS89, projecció UTM 31N i cota ortomètrica.  

El criteri per ubicar-les va ser que hi hagués la màxima visibilitat entre elles i a poder ser 

amb el mínim d’estacions possibles. 

Hi haurà un itinerari principal, que anomenarem “anell 1” i un segon itinerari, que serà 

secundari i esdevindrà del primer, que anomenarem “anell 2”. 

 

 

3.1.1  OBSERVACIÓ DE L’ITINERARI  
 

Els dos vèrtexs de sortida de l’itinerari són els que tenen com a nom T-0218 i CAT. Les 

coordenades d’aquests dos vèrtexs han estat obtingudes a partir de l’observació de la xarxa 

formada per ells i l’estació de referència de REUS, de la xarxa d’estacions permanents 

CATNET de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), un vèrtex virtual calculat a través de la 

xarxa d’estacions permanents CATNET a la pàgina web de l’ICC, i el vèrtex 267139023 de 

la xarxa utilitària (XU) de l’ICC. 

L’observació s’ha fet amb receptor de doble  freqüència, mitjançant el mètode estàtic 

amb èpoques de 1 segon.  

El programa amb el que s’han processat les dades i s’ha fet l’ajust de la xarxa, ha estat  

amb el programa Leica Geoffice V8.2. Per al càlcul dels vectors s’han considerat com a 
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