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RESUM 
 

Aquest projecte neix de la necessitat de documentar gràficament el mur medieval nord-

oest del claustre de la catedral de Tarragona i la porta romana. Cal ampliar l’estudi i donar 

continuïtat als resultats dels treballs arqueològics desenvolupats anteriorment. 

Aquest projecte esdevé pel conveni de col·laboració específic entre la UPC i l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC) de Tarragona. 

La porta romana es troba al mig del mur d’època medieval i dona accés a un altre mur 

d’època romana. Aquest últim, el mur romà, es troba solapat amb el mur medieval. Aquest 

conjunt dels dos murs d’èpoques diferents fa que sigui particular. Molt poques vegades s’ha 

trobat un conjunt arqueològic d’aquestes característiques. La part interna, és a dir el mur 

romà, forma part del mur que envoltava el recinte del temple de culte i hauria servit per 

donar pas posteriorment a la construcció del claustre. L’estudi i la documentació d’aquest 

mur romà es desenvolupa en un altre projecte paral·lel a aquest que porta el títol 

“Levantamiento 3D del muro romano, ubicado al noroeste del claustro de la catedral de 

Tarragona”. 

Aquest projecte tracta d’obtenir el model vectorial 3D, utilitzant la tècnica del làser 

escàner i de la topografia per referenciar tot el treball en el sistema de referència ETRS89  i 

en coordenades projectades UTM 31N. Les cotes seran ortomètriques i el geoide utilitzat 

serà el EGM08D595. Del resultat d’aquest model vectorial 3D esdevindran plànols en planta, 

plànols de detall, seccions, mapes temàtics i és possible que doni peu a altres estudis o 

projectes. 

S’adjunta a la memòria Annexes i un cd on s’inclouen càlculs, plànols i fotografies que 

han estat necessaris per a la realització d’aquest projecte final de grau. 
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ABSTRACT 
 

This project rises from the necessity to provide graphical information of the medieval 

north-west wall and roman gate of the cloister of Tarragona’s cathedral giving continuity to 

former studies and previous archaeological results.  

This project belongs to a cooperation project between UPC and the Catalan Institute of 

Classical Archaeology of Tarragona (ICAC).  

The roman gate is located in the middle of the medieval wall and gives access to another 

wall, dated from the romans. Both walls are overlapped creating a singular archaeological 

ensemble.  

The inner part of the wall, the roman construction, is part of the wall that used to enclose 

the roman Temple and could have been used subsequently for the construction of the 

cloister. The study and documentation of this roman wall is carried out in a parallel project 

with the title: “Levantamiento 3D del muro romano, ubicado al noroeste del claustro de la 

catedral de Tarragona”. 

The purpose of this project is to obtain a 3D vectorial model, using the laser scanner 

technic combined with topography to index all work with a reference system ETRS80 and 

projected coordinates UTM 31N. All elevations will be orthometrical and the geoid used is the 

EGM08D595. Using the 3D vectorial model, it is possible to obtain plan views, detail 

drawings, sections, thematic maps and it can be a good fundament for later studies and 

projects.  

Further data, as well as, a CD is attached to include all calculations, drawings and 

photographs necessary for the realisation of this project.  
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1 INTRODUCTION 
 

To appreciate and recognise the architectonical heritage that we have, it is important to 

know its condition as well as its evolution etc. With this purpose, projects need to be carried 

out, to extend the current information and knowledge about our valuable archaeological / 

architectonic heritage.  

We are in Tarragona city, the roman “Tarraco”, which has been declared World Heritage 

Site.  

The objective of this project is to develop a 3D vectorial model of one of the walls and a 

roman gate of the cloister of Tarragona’s cathedral. Specifically the north-west wall and the 

roman gate located in the inner side of this wall. 

Topographic and photogrammetric techniques will be used. The topographic techniques 

will be used to reference the project with the ETRS89 reference system and the orthometric 

heights, and finally to obtain the 3D model of the wall and the gate. The photogrammetric 

techniques will be used to define and amplify the detail of a capital of the wall, obtaining as 

well a 3D model.  

To obtain the 3D model of the wall and the roman gate, we have used the laser scanner 

technic, which gives freedom of movements, high definition due to big amount of points 

collected and safes time while gathering the data. For the capital we used digital 

photographs.  

From the obtained vectorial models, drawings and orthoimages will be generated. Such 

models can also be used to get information of the wall, the gate and the capital more easily 

and could be a good background for future studies. 
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3 PROJECT STAGES 
 

This project has a common part with another project, which title is: “Levantamiento 3D del 

muro romano, ubicado al noroeste del claustro de la catedral de Tarragona” done by Cristina 

E. Fullat. The common part is the collection of data: with GPS, with total station as well as 

with the laser scanner. The data treatment and the elaboration of the report have been done 

separately. 

 

3.1 FIELD WORK  
 

In the first place we identified the area to organize the tasks that should be done and plan 

the possible location of the trig points. The trig points will be used to create the itinerary and 

to reference the projected coordinates, the medieval wall, the roman gate and the roman 

wall.  

Once the area was recognised, we planned and marked on the site the trig points used 

as base for the total station.  

These points generate a net with coordinates in the reference system ETRS89, projection 

UTM 31N and orthometric height.  

The criterion followed to define the points was the visibility between them minimising the 

quantity of points.  

There is a principal itinerary, which is defined as “ring 1” and a second itinerary, defined 

from the first one called “ring 2”. 

 

3.1.1 ITINERARY OBSERVATION  
 

The two starting points of the itinerary are called T-0218 and CAT. The coordinates of 

these two points have been defined from the observation between them and the  following 

references: to the station REUS, from the CATNET (net of permanent stations from the 

Catalan Cartographic Institute ICC), a virtual point calculated from the same CATNET and 

the point 267139023 from the Catalan geodesic net XU of the ICC. 

The observation has been done with double frequency receiver using a static method 

with 1 second period.  

The tool used to process the data and to adjust the net is the program “Leica Geoffice 

V8.2”. To calculate the vectors, it has been considered as a reference the REUS station and 

the virtual one, calculating the coordinates of the XU point (as this point corresponds to 

another adjustment).  
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3.2 TREBALL DE GABINET 

 

3.2.1 CÀLCUL DELS ITINERARIS I ANIVELLACIONS 
 

Per calcular les coordenades aproximades dels vèrtexs partim de les dades observades 

a camp. De cada estació tenim les observacions angulars que hem aplicat regla de Bessel i 

també tenim observacions recíproques, per obtenir dues mesures de distància i desnivell 

entre vèrtexs. Alhora que hem fet l’itinerari també hem radiat els punts de control. 

 

Vèrtex X (m) Y (m) H (m) 
P1 353733.290 4553484.437 68.734 
P2 353738.424 4553491.981 68.751 
P4 353741.389 4553515.752 69.027 
P5 353745.151 4553520.406 69.092 
P6 353741.191 4553525.037 70.428 
P7 353736.233 4553520.810 73.206 
P9 353728.380 4553523.085 77.125 

CAT2 353723.046 4553521.616 77.243 
3.2.1.1 Coordenades aproximades de l’anell 1 

 
Per a l’anell 2 sortim de les coordenades aproximades de P6, P7, P1 i el vèrtex fix CAT i 

calculem igual que a l’anell 1 les coordenades aproximades dels punts, això ens servirà per 

poder calcular els errors de tancament i saber si l’itinerari és tolerable o no, tant per l’anell 1 

com per l’anell 2. 

 

Vèrtex X (m) Y (m) H (m) 

P8 353735.819 4553519.117 73.201 

P13 353729.737 4553511.579 71.797 

P14 353726.993 4553512.437 71.829 

P16 353721.523 4553502.931 70.450 

P17 353720.189 4553493.808 70.071 
3.2.1.2 Coordenades aproximades de l’anell 2. 

 

Els càlculs detallats es troben a l’arxiu d’Excel  “Mínims Quadrats” al CD adjunt a la 

memòria. 

 

3.2.1.1 ERRORS I TOLERÀNCIES 
 

Pel càlcul dels errors i de la tolerància, diferenciem la component planimètrica de 

l’altimètrica. 



   Aixecament 3D del mur nord-oest i porta romana, del claustre de la catedral de Tarragona 16

A l’anell 1, els valors dels errors de tancament en planimetria i en altimetria i les 

toleràncies son les següents: 

Error angular Tolerància angular 
-0.0327g 0.0343g 

 
Error x Error y Error Total 

0.019m 0.043m 0.047m 

 
Error Transv. Error Long. Tolerància 

0.074m 0.007m 0.074m 

 
Error en cota Tolerància 

0.009 m 0.016m 

3.2.1.1.1 Errors i toleràncies de l’anell 1 
 

Fem el mateix procés per al càlcul dels errors i les toleràncies, de l’anell 2. 

Els errors i toleràncies de l’anell 2, son els següents: 

 
 

Error angular Tolerància angular 
-0.0183g 0.1177g 

 
Error x Error y Error Total 

-0.004 0.002 0.004 

 
Error Transv. Error Long. Tolerància 

0.067 0.008 0.068 

 
Error en cota Tolerància 

0.003 m 0.012m 

3.2.1.1.2 Errors i toleràncies de l’anell 2 

Una vegada hem comprovat que els errors planimètrics i els errors en altimetria son 

tolerables, podem procedir a compensar-los. L’ajust que hem aplicat és pel mètode de 

mínims quadrats, per compensar l’error planimètric i l’altimètric.  

 

3.2.2 AJUST PER MÍNIMS QUADRATS 
 

L’ajust per mínims quadrats ens permet realitzar l’ajust a un conjunt d’observacions, amb 

la condició de que la suma dels quadrats dels residus sigui mínima.  

En el nostre cas, l’ajust que hem fet és de les observacions i plantejant les incògnites 

dels vèrtexs de l’itinerari, de l’anell 1 i de l’anell 2. 
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3.2.2.1 AJUST PLANIMÈTRIC 
 

A partir de les observacions de camp hem obtingut unes coordenades aproximades dels 

vèrtexs de l’itinerari, als que aplicarem unes correccions per obtenir les coordenades 

compensades. 

L’expressió general de la forma lineal de l’observació angular que hem utilitzat és la 

següent: 

. . . . . .  

Sent, 

										   					  

       															  

I l’equació de forma general de l’observació distanciomètrica és la següent, 

 
. cos . cos . sin . sin  

 
Les components del sistema matricial i el càlcul realitzat mitjançant l’ajust mínim 

quadràtic del sistema normal és: 

 

 

  2 

 

 

o Resultats 

Els resultats obtinguts en la compensació de la xarxa és: 

Vector resultant X ,expressat en metres, que serà la correcció que s’haurà de 

sumar a les coordenades: 

  

                                                 
2 La definició de les components del sistema matricial de l’ajust 
planimètric, es troben a l’annex 2. 
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X = N-1. AT. P. U: 

x P1 0,002m 

y P1 0,000m 

x P2 0,000m 

y P2 0,000m 

x P4 ‐0,002m 

y P4 ‐0,004m 

x P5 0,002m 

y P5 0,000m 

x P6 ‐0,001m 

y P6 0,000m 

x P7 ‐0,001m 

y P7 ‐0,001m 

x P9 0,003m 

y P9 ‐0,002m 

x CAT2 ‐0,010m 

y CAT2 ‐0,004m 

x P17 0,003m 

y P17 0,003m 

x P8 ‐0,001m 

y P8 ‐0,001m 

x P13 0,001m 

y P13 ‐0,006m 

x P14 ‐0,002m 

y P14 ‐0,007m 

x P16 0,000m 

y P16 ‐0,007m 

 
El número d’equacions és 46 i les incògnites 26, per tant el grau de llibertat és 20. 

L’estimador de la variància observable de pes unitat i l’estimador desviació típica de 

pes unitat són: 

DESVIACIÓ TIPUS VARIANÇA

1,3091 1,7139  

 

Una vegada hem fet el càlcul i hem compensat la xarxa sumant-li les correccions a 

les coordenades aproximades, obtenim les coordenades compensades de les bases que 

conformen la xarxa i els respectius errors associats a cada coordenada amb una fiabilitat 

del 68% (desviació típica) a partir de la matriu variància covariància. També calculem els 



   Aixecament 3D del mur nord-oest i porta romana, del claustre de la catedral de Tarragona 19

errors associats a cada coordenada amb la fiabilitat del 95%, mitjançant la distribució t-

Student. 

GdL\ 0,05

20 1,7247

t-Student

 

 

COORDENADES 
COMPENSADES 

(68% de fiabilitat) 
 

(95% de fiabilitat) 

X P1  = 353733,291m + / -x P1  = 0,0019m 0,0032 m. 

Y P1  = 4553484,438m + / -    y P1  = 0,0024m 0,0042 m. 

X P2  = 353738,424m + / -    x P2 = 0,0010m 0,0018 m. 

Y P2  = 4553491,980m + / -    y P2 = 0,0017m 0,0030 m. 

X P4  = 353741,388m + / -    x P4 = 0,0032m 0,0055 m. 

Y P4  = 4553515,748m + / -   y P4 = 0,0100m 0,0173 m. 

X P5  = 353745,153m + / -   x P5 = 0,0064m 0,0110 m. 

Y P5  = 4553520,407m + / -   y P5 = 0,0050m 0,0086 m. 

X P6  = 353741,190m + / -   x P6 = 0,0033m 0,0056 m. 

Y P6  = 4553525,037m + / -   y P6 = 0,0037m 0,0064 m. 

X P7  = 353736,233m + / -   x P7 = 0,0020m 0,0035 m. 

Y P7  = 4553520,809m + / -   y P7 = 0,0049m 0,0084 m. 

X P9  = 353728,383m + / -   x P9 = 0,0043m 0,0075 m. 

Y P9  = 4553523,083m + / -   y P9 = 0,0048m 0,0083 m. 

X CAT2  = 353723,036m + / - x CAT2 = 0,0067m 0,0116 m. 

Y CAT2  = 4553521,611m + / - y CAT2 = 0,0046m 0,0079 m. 

X P8  = 353735,818m + / -  x P17 = 0,0035m 0,0060 m. 

Y P8  = 4553519,117m + / -  y P17 = 0,0045m 0,0077 m. 

X P13  = 353729,739m + / -  x P8 = 0,0018m 0,0032 m. 

Y P13  = 4553511,574m + / -  y P8 = 0,0066m 0,0115 m. 

X P14  = 353726,993m + / -  x P13 = 0,0022m 0,0039 m. 

Y P14  = 4553512,432m + / -  y P13 = 0,0060m 0,0104 m. 

X P16  = 353721,525m + / -  x P14 = 0,0034m 0,0059 m. 

Y P16  = 4553502,926m + / -  y P14 = 0,0071m 0,0123 m. 

X P17  = 353720,193m + / -  x P16 = 0,0029m 0,0051 m. 

Y P17  = 4553493,809m + / -  y P16 = 0,0083m 0,0143 m. 

        

3.2.2.1.1 Coordenades compensades i errors associats. 

Els càlculs detallats estan a l’arxiu d’Excel  “Mínims Quadrats” al CD adjunt a la 

memòria. 

 

o El·lipse d’error 

El càlcul de l’el·lipse d’error proporciona una manera d’expressar el nivell de 

confiança del conjunt de les dades ajustades. El que hem calculat son els 
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semieixos de l’el·lipse d’error en cada punt i les orientacions, amb una fiabilitat del 

68% i del 95%. Les formules que expressen  els semieixos  i la orientació son: 

1
2

4  

1
2

4  

2
2

 

On a és el semieix major, b és el semieix menor i w és l’angle que forma el 

semieix major amb l’eix de les abscisses. 

(68% de fiabilitat) (95% de fiabilitat) 

a (m.) b (m.) g a (m.) b (m.) 

P1  0,003 0,001 37,5388 P1  0,005 0,002 

P2  0,002 0,001 20,7553 P2  0,003 0,002 

P4  0,010 0,003 11,4696 P4  0,018 0,005 

P5  0,006 0,005 15,8559 P5  0,011 0,008 

P6  0,004 0,002 41,5224 P6  0,007 0,004 

P7  0,005 0,002 8,3893 P7  0,008 0,003 

P9  0,005 0,004 1,7647 P9  0,008 0,007 

CAT2  0,008 0,003 -33,9141 CAT2  0,013 0,005 

P8  0,007 0,002 6,5083 P8  0,012 0,003 

P13  0,006 0,002 -3,1040 P13  0,010 0,004 

P14  0,007 0,003 9,4982 P14  0,012 0,006 

P16  0,008 0,003 5,4908 P16  0,014 0,005 

P17  0,005 0,003 13,8047 P17  0,008 0,006 

3.2.2.1.2  Semieixos de l’el·lipse d’error i orientacions 

Els càlculs detallats estan a l’arxiu d’Excel  “Mínims Quadrats” al CD adjunt a la 

memòria. 

 

3.2.2.2 AJUST ALTIMÈTRIC 
 

A partir de les observacions de camp hem obtingut unes cotes aproximades dels vèrtexs 

de l’itinerari i uns desnivells. Les cotes són les incògnites i els observables són els 

desnivells, per tant l’equació lineal d’observació és la següent: 

 

 

El càlcul matricial ve donat pel sistema normal: 
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3 

La hipòtesi de partida, en aquest mètode matemàtic igual que a l’ajust planimètric, 

consisteix en que els observables segueixen una distribució normal.  

El resultat obtingut de la compensació és el següent: 

DESVIACIÓ TIPUS VARIANÇA

0,3708 0,1375  

 

Una vegada obtinguts els valors amb una fiabilitat del 68%, es calculen els errors 

associats a cada coordenada amb una fiabilitat del 95%, mitjançant la taula de distribució t-

Student. 

GdL\ 0,05

7 1,8946

t-Student

 

 

Cotes ortomètriques i errors associats 

  H (m) Error-68 %(m) Error-95 %(m) 

CAT 70,338     

P1 68,727 0,041 0,078 

P2 68,749 0,041 0,078 

P4 69,029 0,059 0,111 

P5 69,097 0,065 0,122 

P6 70,437 0,062 0,118 

P7 73,213 0,062 0,117 

P9 77,147 0,058 0,110 

CAT2 77,259 0,048 0,090 

P17 70,051 0,060 0,114 

P8 73,250 0,062 0,117 

P13 71,745 0,063 0,119 

P14 71,787 0,069 0,130 

P16 70,419 0,068 0,129 
3.2.2.2.1 Cotes ortomètriques resultants i errors associats. 

 

Els càlculs detallats estan a l’arxiu d’Excel  “Mínims Quadrats” al CD adjunt a la memòria. 

 

                                                 
3 La definició dels components del sistema matricial de l’ajust altimètric 
es troben a l’annex 3. 
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Però una vegada depurada tota la malla ja tenim el model 3D. Tot aquest procés ho fem 

per la galeria de quatre trams, per un tram de galeria amb mes resolució (1 cm) i per la porta 

romana, que es troba a la cara interior del mur medieval. Obtenim així 3 models 

tridimensionals. 

Per assignar el color real als punts, tenim l’opció d’obtenir-lo del làser escàner o de la 

càmera fotogràfica. Li assignem el color del làser i veiem que el resultat és molt real. Li 

assignem aquest. 

Ara ja tenim els models tridimensionals que eren el nostre objectiu. L’explotació del 

mateix i els plànols que podem obtenir està explicat a l’apartat 4 de resultats obtinguts. 

 

3.2.4 FOTOGRAMETRIA 
 

Amb la tècnica de la fotogrametria el que obtindrem és el model 3D d’un dels capitells del 

mur medieval. 

 

3.2.4.1  Obtenció tridimensional del capitell 
 

Com he explicat anteriorment, es tracta d’un capitell que té una figura humana. El 

programa que hem utilitzat és el Image Master calibration de la casa Topcon per a calibrar la 

càmera fotogràfica, i el programa Image Master també de la casa Topcon per a realitzar la 

resta dels processos fins a obtenir el model tridimensional. 

El procés consisteix primerament en assignar les  característiques de la càmera a les 

fotografies digitals que hem fet de la zona del capitell. Una vegada estan corregides de la 

distorsió, situació del punt principal i se li ha assignat la distància focal, les fotografies ja 

estan preparades per a realitzar el següent pas, que és l’orientació relativa, és a dir, 

ordenar-les en posició per formar la passada. Mesurem punts homòlegs entre les diferents 

fotografies, de manera que podrem relacionar les imatges entre sí i obtindrem visió 

estereoscòpica de cada parell de fotografies, així podrem veure en 3D i reconstruirem el 

nostre model. 
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Creem el MDT i el depurem, igual que hem fet amb la galeria del claustre, aquí també es 

generen triangles de més que s’han de corregir, espais buits que s’han d’omplir, etc. Per 

últim li donem textura als triangles, assignant-li les fotografies. Ara ja tindrem el model 3D 

generat i el podrem exportar en format vrml, que és el format estàndard que permet veure i 

utilitzar la informació 3D.  

 

4 RESULTATS OBTINGUTS 
 

Com a resultats obtinguts de tots els processos explicats a la memòria hem obtingut 

diferents models tridimensionals, plànols i seccions. 

 

4.1 GALERIA 
 

De la galeria obtenim 2 models virtuals.  

Un model és el de la galeria de 4 trams amb resolució de malla de 2cm, i l’altre model és 

el de la galeria d’un tram amb resolució de 1cm . En el primer model hem inclòs la porta 

romana amb resolució de 1cm.  

En el model d’un tram, a la zona de la volta de creuria, separem els nervis de la 

membrana per obtenir una malla que representa l’estructura. Aquest model pot servir per fer 

estudis sobre l’estructura arquitectònica. 

De plànols, n’hem obtingut 7. Quatre del primer model, dos del segon model i un altre 

que és una ortoimatge de la porta romana. 

Els models tridimensionals es troben en el cd adjunt a la memòria i els plànols a l’annex 

3. 

 

4.2 CAPITELL 
 

Del capitell hem obtingut el model virtual. Es troba al cd adjunt a la memòria. 

Adjuntem unes imatges per a que es vegi el resultat en format paper. 

 



3    Aix33

 

xecament 3D del mur n

4

nord-oest i p

.2.1 Imatge e

4.2.2 Imatg

porta roman

en 3D del ca
 
 
 
 

 

e en 3D del 
 

na, del clau

apitell, vista s

capitell, vista

stre de la ca

sud-oest. 

a oest. 

catedral de TTarragona

 

 



3   Aixecam34

 

 

ent 3D del mur nord-o

4.2.3 Im

4.2.4 Imat
 

est i porta r

atge en 3D d

tge en 3D de

romana, de

del capitell, v
 
 
 
 

 

el capitell, vis

l claustre de

vista nord-oe

sta sud-est.

e la catedra

est. 

al de Tarraggona 

 

 



3    Aix35

 

xecament 3D del mur n

4.2

4

nord-oest i p

2.5 Imatge en

4.2.6 Imatge 

 

porta roman

 

n 3D del cap
 
 
 
 
 

en 3D del ca
 

na, del clau

pitell, vista fro

apitell, vista e

stre de la ca

ontal. 

est. 

catedral de TTarragona

 

 



   Aixecament 3D del mur nord-oest i porta romana, del claustre de la catedral de Tarragona 36

 

5 CONCLUSIONS 

 

La realització d’aquest projecte ha suposat la utilització del sistema del làser escàner 

com a eina de treball per a la realització de l’aixecament arqueològic vertical.  

Hem de dir, que com a benefici del sistema ha suposat: 

 Tenir com a resultat un núvol de punts dens, obtenint quasi una fotografia de 

punts tridimensional. 

 Ha rendibilitzat el temps en la pressa de dades, si el comparem amb altres 

tècniques. 

 Ofereix la possibilitat de documentar el patrimoni arqueològic amb precisió, a més 

d’arribar a zones de difícil accés. 

 Per la seva quantitat de dades i precisió, es pot fer servir com a control per 

detectar si hi han moviments a l’estructura o fer anàlisi de deformacions, etc. 

 Amb programari específic es pot obtenir un model 3D real del que es poden 

generar  directament alçats, plantes i seccions, depenent de la precisió desitjada. 

 Permet millorar l’encaix entre estacionaments, gràcies a la qualitat del resultat. 

 

Com a inconvenient ha sorgit: 

 El problema de disposar d’un núvol de punt tan dens, ha fet que la fase de neteja 

i de depuració de les malles, fos més temps que l’utilitzat en altres processos. 

 Haver d’utilitzar programari de pagament i tan específic, fet que et lliga a la 

llicència i a la ubicació física d’aquesta. 

 La no existència de programari de codi lliure que et dona la llibertat per a treballar 

des d’on vulguis. He fet la prova amb el programa MeshLab, tant pel sistema 

operatiu Windows com per al sistema operatiu Linux, però el núvol de punts és 

tan dens que el programa no el pot moure. 

 La necessitat de que el maquinari sigui molt potent.  

En quant al resultat obtingut del projecte, crec que és molt satisfactori, tant pels models 

tridimensionals obtinguts com per l’experiència i coneixements assolits en la tècnica del 

làser escàner i del programari. 

També és gratificant saber que pot haver-hi una continuïtat i un ús d’aquests models 3D.  
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