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MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA

TICS aplicades a l’Anàlisi Territorial: GIS
3D, Teledetecció, Modelat 3D i Realitat
Virtual Urbana

Els Sistemes d’Informació Geogràfica
INTRODUCCIÒ
Aplicats a l’Anàlisi Urbà i Territorial

OBJECTIUS
Aportar referents del potencial d’estudi i coneixement de la ciutat que incorporen les tecnologies

Aportar un referent ampli de les diferents tecnologies de representació, visualització i geoferenciació

informàtiques dels Sistemes d’Informació Geogràfica (en endavant SIG). Proporcionar coneixements

d’espais urbans i arquitectònics. Facilitar la comprensió i familiaritat amb els conceptes i les tècniques

bàsics per la definició, georeferenciación i descripció d’entitats gràfiques com elements d’estructura

fonamentals que orienten la creació de models virtuals, l’aplicació de tècniques de tractament d’imatges

urbana i de suport de l’edificació. Criteris i procediments de treball fonamentals per la seva visualització

als models i a la incorporació de recursos d’animació i navegació interactiva. Integrar el coneixement de

sintètica, d’acord a les escales, capes d’informació i continguts. Mètodes de treball de la cartografia digital,

mètodes i processos relacionats amb el modelat geomètric així com el de les seves aplicacions pràctiques

associada a bases d’informació urbana comunes a l’àmbit municipal, en aplicacions SIG convencionals

en diferents àmbits de l’arquitectura i l’estudi de la ciutat. Introduir els conceptes bàsics de tecnologies

(PC). Procediments i casos d’estudi dels elements vertebradors de la realitat urbana: usos predominants,

avançades: l’Escàner Làser Terrestre (en endavant LTS) per l’aixecament d’edificis i entorns urbans en

activitats, densitat i qualitat d’edificació. Mostrar les millores i beneficis de les tecnologies SIG en

alta precisió i qualitat visual, mètodes de generació massiva de models tridimensionals d’abast urbà sobre

l’actuació professional en l’àmbit de la planificació urbana, gestió local i urbanística. Capacitar a l’alumnat

cartografia SIG 3D, processos d’integració de models i presentació interactiva, y en plataformes Internet.

en l’elaboració de nous continguts d’informació urbana i la realització de mapes o models sintètics de la

Incorporar els conceptes i tècniques avançades de Teledetecció (Remote Sensing), els mètodes i

configuració urbana.

processos d’estudi aplicats.

ESTRUCTURA DE LES ASSIGNATURES
Crèdits docents: 5 ECTS (45 hores presencials d’aula – 80 hores no presencials de treball individual i

Crèdits docents: 5 ECTS (60 hores presencials d’aula – 65 hores no presencials de treball individual i

grupal per part dels alumnes)

grupal per part dels alumnes).

Metodologia docent: Teòrica – pràctica.

Metodologia docent: Teòric – pràctica.

Nivell: Tercer cicle.

Llengua d’exposició: Castellà.

Nivell: Tercer cicle.

Llengua d’exposició: Castellà.

Professor responsable: Pilar García Almirall.

Professor responsable: Pilar García Almirall i Javier Monedero.

Professors col•laboradors: Rolando Biere Arenas, Alejandro Marambio Castillo i Nuno Norte Pinto.

Professors col•laboradors: Ernest Redondo Domínguez, Joaquin Regot Marimon, Joan Font Comas,

Estudiants becats col•laboradors: Pau Queraltó i Ros.

Jose Antonio Tenedorio, Alejandro Marambio Castillo, Bahaeddine Al Haddad i Joaquim García Strino.

Assistència mínima exigida 80 % i entrega final de dossier de pràctiques per la qualificació del mòdul.

Assistència mínima exigida del 80 % i entrega final del dossier de pràctiques del mòdul.

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSIGNATURA: CLASSES I TALLERS DESTACATS
taller06. gestió per a l’anàlisi urbà. Càlcul d’indicadors de teixit urbà

Gestió per l’anàlisi urbà: càlcul
d’indicadors de teixit urbà
objectius

Modelat 3D a partir del Laser Escaner Terrestre

Se trata de que el alumno ponga en práctica los
conocimientos adquiridos hasta el momento
para resolver los problemas planteados. La
gestión de la información para el análisis urbano
y el cálculo de indicadores del tejido urbano
constituyen la temática de cada uno de los
ejercicios planteados.
Font: de l’enunciat del taller

taller02. disseny de bases de dades. georeferenciació
taller03. preparació i verificació de bases de partida. Visulització en mapes
objectius
A partir de las bases de información relativas al sector escogido del ensanche de Barcelona.
- Representar en un mapa la densidad de habitantes (habitante / m2) correspondiente a las
distintas microzonas de estudio.
-Registrar una imagen e identificar elementos en una nueva tabla gráfica.
taller02. disseny de bases de dades.
georeferenciació
12 scans

1 scan

6 scans

taller03. preparació i verificació de bases de partida. Visulització en mapes

Disseny de bases de

- Se pretende mostrar como se desarrollan bases de información de partida y como a
Resultat02:
partir del análisis de éstas se pueden obtener mapas temáticos que entreguen una
objectius
MAPA D’EQUIPAMENTS
DE
visión
diferenciada de la información.
L’EIXAMPLEA partir de las bases de información relativas al sector escogido del ensanche de Barcelona.
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- Se pretende mostrar como se desarrollan bases de información de partida y como a
partir del análisis de éstas se pueden obtener mapas temáticos que entreguen una
visión diferenciada de la información.
- Se tendrá que calcular “aproximadamente” el número de habitantes en edad escolar
que viven a más de 300 mts. de un colegio, conociendo los rangos de habitantes que
tienen entre 6 y 11 años y entre 12 y 17 años.

Anàlisi fotogramètric del territori

Font: de l’enunciat del taller

Font: de l’enunciat del taller

32 scans 32 milions de puntos (x,y,z) +
reflectancia

Resultat01:
Resultat01:MAPA D’ESCOLES DE PRIMÀRIA A
L’EIXAMPLE I INFLUENCIA

MAPA D’ESCOLES DE PRIMÀRIA A
L’EIXAMPLE I INFLUENCIA
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Classification resulting from the SPOT 5 - 2003

Estudi del creixement urbà i consum de sòl sobre plataforma ENVI
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possibilitati molt
devistosos.
visualitzar informacíó obtinguda durant el procés amb les imatges presenten uns
resultats interessants i molt vistosos.

En aquesta pràctica hem traçat un plànol de districtes mitjançant una eina de traçador assignant-li un identificador per a cada districte.
Unncop realitzat el plànol de districtes, l’encreuament mitjançant el codi assignat amb les dades del cadastre ens possibiliten realitzar
aquest mapa temàtic sobre la densitat per districte.

