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RESUM 

 

L’objectiu del projecte és establir els punts principals de la gestió de projectes cartogràfics 

que recobreixen una gran extensió de terreny, tenen una llarga durada en el temps, 

maneguen grans volums de dades i són portats a terme per tècnics especialitzats agrupats 

en diferents equips. 

 

Es concreta amb el seguiment d’un projecte real de cobertura de dades LiDAR engegat per 

l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) durant l’any 2016 anomenat LiDARCAT2. 

La finalitat d’aquest projecte és la cobertura amb dades LiDAR de tota la superfície de 

Catalunya (32000km2) i la posterior elaboració i publicació dels productes derivats: arxius de 

núvols de punts,  models digitals del terreny (DTM) i productes elaborats (Mapes de 

Variables Biofísiques de l’Arbrat de Catalunya). 

 

La metodologia de gestió que s’explica és la basada en el mètode tradicional de divisió del 

projecte en quatre fases: inici, planificació, execució i tancament, amb un seguiment i 

control en el temps per tal d’anar corregint les desviacions. 

 

En la fase d’inici, on un cop plantejat el projecte es fa una detecció de les necessitats que el 

motiven, un estudi dels productes i aplicacions i s’elabora un pressupost per decidir si el 

projecte és viable. Si és viable s’elabora l’ estratègia a seguir i les fites que es volen assolir. 

 

En la fase de planificació es mostra com s’estudia i es tria la metodologia per a l’execució i la 

gestió del projecte. Es defineixen els fluxos de treball, s’analitzen els recursos humans, de 

maquinari i de programari que es necessitaran. Es realitza el cronograma o diagrama de 

Gantt on es relacionen la durada i les interdependències de les etapes. 

 

Seguidament la memòria entra en detall en la fase d’execució del projecte. On es redacten 

els processos tècnics que es realitzen en cada una de les etapes que el conformen: els 

desenvolupaments específics, l’adquisició i processament de les dades LiDAR i l’obtenció i la 

publicació dels diferents productes. De cada etapa es descriuen els fluxos de la informació, 

els controls de qualitat. S’explica també el control y seguiment d’aquesta fase que te 

l’objectiu de detectar les  desviacions respecte a la planificació inicial per a poder aplicar 

correccions.  
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La fase de tancament descriu les tasques a realitzar una vegada ja es disposa dels productes 

acabats: Informe de tancament, estudi de costos i emmagatzematge de les dades. 

 

La principal conclusió d’aquest Treball Fi de Grau és posar en valor la importància d’aplicar 

una metodologia de gestió per a projectes grans. Donant especial rellevància a l’etapa de 

planificació, i al control i seguiment de la fase d’execució, per poder corregir les possibles 

desviacions de la planificació inicial del projecte. També es conclou que un bon informe de 

tancament del projecte ens servirà per aprendre com millorar la gestió de futurs projectes 

de característiques similars. 
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GLOSSARI 
 
BD LiDAR 

CPU: 

Base de dades per a projectes LiDAR. 

Central processing Unit. 

DTM: Digital Terraim Model. 

EGM08D595 Earth Gravitational Model 2008 adaptat a Catalunya. 

ETRS89/00 European Terrestrial Reference System 1989. 

FOV Field of view camp de visió de l’escàner. 

GIS Gegraphic Information System. 

GPS  

GNSS 

Global Positioning System. 

Global Navigation Satellite System. 

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

IMU 

INS 

Intertial Measurement Unit. 

Inertial Navigation System. 

LAS LASer file format Exhange. Format d’intercanvi del núvol de punts LiDAR. 

LiDAR Light Detection and Ranging . Sensor Làser. 

LiDAR CQ Eina programada sobre QGIS pel control de qualitat de les dades LiDAR. 

LiDAR GESTIÓ Eina programada sobre QGIS per a la gestió d’ informació en projectes LiDAR. 

LiDARCAT2 Nom del projecte per a  la 2a cobertura LiDAR de tota Catalunya. 

LiDARCAT Nom del projecte per a  la 1a cobertura LiDAR de tota Catalunya. 

MPT Mida Píxel Terreny. Distància entre el centres de 2 píxels consecutius en el 

terreny. 

QGIS Quantum GIS, programari lliure de GIS. 

POSTGIS Mòdul per al motor de les bases de dades objecte-relacional PostGreSQL que 

dóna suport geogràfic. 

Bloc2 x2km Extensió quadrada de 2km de costat en que es divideix el terreny. És la unitat 

en que es treballa l’edició del núvol de punts LiDAR. 

Camp de control Àrea plana del terreny on s’han fet mesures a camp amb un receptor GPS per 

obtenir les cotes dels punts d’una malla d’uns 40 punt en el sistema 

altimètric oficial (EGM08D595). S’utilitzen en la fase d’ajust de les passades 

LiDAR. 

Camp de check Camp de control que s’utilitza en l’ajust de les dades de les passades LiDAR 

per estimar la fiabilitat altimètrica. 

Densitat Mesura del número de punts LiDAR per metre quadrat que s’han capturat en 

el vol LiDAR. 

Flux de procediment Diagrama que descriu les fases d’un procediment. 

Flux detallat de procediment Diagrama detallat on es descriuen els arxius d’entrada i sortida d’un 

procediment. 

Mvba20m Mapes de variables biofísiques dels boscos de Catalunya de MPT de 20m. 

Núvol de punts Conjunt de punts georeferenciat que es captura amb un sensor LiDAR i que 

representa els diferents elements del terreny.  

Pas de malla Distància entre dos nodes d’un DTM / DSM. 

Petjada Gruix a terra del raig làser. 

Passada longitudinal Passada de vol per a l’adquisició de dades. 

Passada transversal Passada de vol necessària per a ajustar les passades longitudinals. 

Sessió de vol Vol dedicat a la captura de dades. 
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Tall 2 x 2km Malla en coordenades planes que representa la distribució dels blocs 2 x 

2km. 

Tall cartogràfic 1:50000 Malla en coordenades geodèsiques que representa la distribució dels fulls del 

Mapa Topogràfic Nacional a escala 1:50000. 

Trajectòria  Recorregut georeferenciat que segueix l’avió durant una sessió del vol. 

Zona de planificació Extensió de terreny de superfície variable en la que es divideix Catalunya per 

tal de treballar l’adquisició de dades LiDAR i el processament per parts. 

Zona d’ajust Agrupació de varies zones de planificació que s’ajusten conjuntament. 
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PREFACI 

 

La meva trajectòria professional desenvolupada en els darrers vint-i-cinc anys a l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), m’ha permès participar en més de quinze 

projectes de característiques comparables al que es treballa en aquest Treball Fi de Grau. 

 

Han estat projectes amb extensions com la de Catalunya o inclús més grans, en el cas de 

projectes internacionals, amb una durada de mesos o excepcionalment de més d’un any i en 

els que hi participen diferents departaments de l’ICGC. En els que hi treballen 

desenvolupadors, enginyers de sistemes, tècnics de control de qualitat i de processos, 

operaris i empreses subcontractades. 

 

Les meves primeres tasques a l’ICGC van ser la gestió dels punts de suport i el càlcul de les 

trajectòries GPS, per a vols fotogramètrics. Des de llavors he anant assolint més 

responsabilitats en la gestió de projectes. El meu càrrec actual és el de Cap de l’Àrea de 

Geoprocés, Àrea que agrupa vint-i-vuit persones, organitzades en sis equips, responsables 

de la generació dels productes derivats de dades LiDAR, entre d’altres. 

 

Aquesta evolució m’ha permès encarar els projectes cartogràfics de gran cobertura 

combinant l’experiència d’un tècnic i la d’un gestor. És a dir, des del punt de vista del tècnic 

que fa una tasca molt concreta amb un alt grau d’especialització i des del punt de vista d’un 

gestor, realitzant tasques de coordinació d’equips de treballs de diferents disciplines. 

 

El Projecte Fi de Grau que presento vol reflectir la meva visió de com es gestionen aquests 

projectes cartogràfics. 

 

Finalment vull agrair als meus companys i companyes de l’ICGC i als meus tutors de projecte 

les seves aportacions i consells. Per acabar, un mil gràcies i un petó als campions de la 

comprensió i la paciència que han mostrat amb mi aquests últims mesos, són els homes de 

casa meva, en Xavier, el Joan, l’ Eduard i el Bernat.  
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1 INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu d’aquest Projecte Fi de Grau és analitzar com s’ha de gestionar i desenvolupar un 

projecte de generació de productes altimètrics, a partir de dades LiDAR en extensions de 

terreny grans. 

 

Els productes altimètrics són des de Models Digitals del Terreny (MDT) i Models Digitals de 

Superfície (MDS) fins a productes més elaborats, com poden ser els Mapes de Variables 

Biofísiques de l’Arbrat (mvba20m) que, entre d’altres variables, ens indiquen l’alçada mitja 

del arbres dels boscos. 

 

El Treball Fi de Grau es recolza en un projecte real, anomenat LiDARCAT2, que va posar en 

marxa l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya l’any 2016. L’objectiu del qual és realitzar 

la segona cobertura de dades LiDAR de la totalitat de Catalunya (32000km2) en un període 

de dos anys. 

 

Per dur a terme un projecte d’aquesta envergadura es necessiten equips de professionals de 

diferents especialitats treballant coordinadament, juntament  amb una gestió acurada dels 

processos i de la informació generada. 

 

S’explica una metodologia de gestió basada en el concepte clàssic de dividir el projecte en 

quatre etapes: inici, planificació, execució i tancament, amb els sistemes de seguiment i 

control necessaris per corregir les desviacions que es puguin produir en la fase d’execució. 

S’ha desenvolupat amb un enfocament pràctic i no teòric.  

 

El projecte està actualment en curs, les etapes d’inici, planificació i una part de l’execució 

s’expliquen en passat i les dades mostrades són reals. No es mostren les dades econòmiques 

considerades confidencials per l’empresa. L’anàlisi del control i seguiment de la fase 

d’execució del projecte, es fa de l’estat actual del projecte. La fase de tancament s’explica a 

nivell teòric.  
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2 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE LiDARCAT 

 

Les  Map Agencies o empreses governamentals dedicades a l’elaboració de geoinformació 

tenen, entre d’altres tasques, l’encàrrec de proveir de dades cartogràfiques al govern, a les 

empreses i als ciutadans. 

 

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en la seva vessant de Servei  

governamental,  té els seus objectius, entre d’altres, el de “Mantenir i incrementar la 

intel·ligència de la informació i dels serveis produïts”. Entre aquesta informació hi trobem la 

informació altimètrica derivada de les dades LiDAR, ja siguin els arxius del núvol de punts, 

Models Digitals del terreny (DTM), Models Digitals de Superfície (DSM)  o productes més 

elaborats com, per exemple, els Mapes de Variables Biofísiques de l’Arbrat (mbva20m).   

 

La finalitat dels vols amb un sensor làser és obtenir informació topogràfica de les zones que 

es capturen a través de l’obtenció d’un núvol de punts que un cop georeferenciat  ens 

dibuixarà els diferents elements del terreny.  

 

El Sistema del que disposa l’ICGC per a obtenir aquest núvol de punts es composa per un 

sensor actiu de línia que emet un pols làser, un sistema de navegació INS/GPS i el hardware i 

software necessari per a l’operació (ordinadors i mòdul emmagatzematge de dades).  El 

Sistema funciona de la següent manera: el sensor genera un pols làser que va desviant a la 

velocitat programada, a partir d’un mirall oscil·lant a mesura que avança l’avió, i va 

enregistrant el temps de sortida i d’arribada de cada pols. Te la capacitat de rebre múltiples 

polsos d’un únic pols emès (MpiA). Com que coneixem la velocitat del raig làser podem 

establir la distància a l’objecte en el que ha rebotat el raig.  

 

 
Figura 2.1: Representació d’un vol LiDAR 

 

Per a convertir aquestes distàncies en punts georeferenciats s’utilitza el sistema de 

navegació, que va enregistrant dades de posició (GPS) i d’actitud (IMU). Amb les dades del 
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sistema de navegació i les dades enregistrades per una o varies estacions de referència 

podem georeferenciar la trajectòria i conseqüentment  el núvol de punts.  

Un cop tenim el núvol de punts ja referenciat es classifica de manera que a cada punt se li 

assigna una classe en funció de l’element que ha mesurat i obtenim així informació de la 

superfície terrestre. En la Figura 2.2 veiem el núvol de punts classificat, on cada classe està 

representada en un color. 

 

 
Figura 2.2: Núvol de punts LiDAR classificat 

 

 

L’ICGC opera un sensor de línia, LEICA ALS-50II amb les següents característiques: 

  

 

SENSOR  LEICA ALS50-II 

Longitud d’ona del làser 1064 nm (infraroig) 

Freqüència del pols làser 

(PRF) 

Fins  a 150 kHz 

Camp de visió (FOV) De 0 a 75 graus 

Freqüència d’escaneig < 90Hz 

Divergència del raig De 0.15 mrad i 0.22 

mrad 

Diàmetre del raig 5.6 mm i 8 mm 

Alçades de vol De 200 m fins 6000m 

Precisió vertical 11-25 cm (1 sigma) 

Precisió horitzontal 11-65cm (1 sigma) 
 

 

 

 

 

Taula 2.1: Característiques sensor Leica ALS50-II 
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LiDARCAT és el nom que l’ICGC ha donat al projecte que té com a finalitat la cobertura amb 

dades LiDAR de Catalunya i la generació dels productes cartogràfics derivats. Es va iniciar 

l’any 2008 amb l’adquisició del sensor LiDAR LEICA ALS50-II per part de l’ICGC. La finalitat era 

l’obtenció d’un núvol de punts LiDAR de densitat 0.5 punts/m2 per a la generació de 

productes altimètrics. La cobertura de vol LiDARCAT es va realitzar entre els anys 2008 i 

2011, mentre que el processat de les dades es va allargar fins el 2012. El productes directes 

obtinguts a partir d’aquesta cobertura són el propi núvol de punts i models digitals del 

terreny (DTM) de precisió  amb un pas de malla de 2m. 

 

Durant els anys 2014 i 2015 es van obtenir el principals productes elaborats, que són els 

mapes de variables biofísiques de l’arbrat (mvba20m). S’entén com a producte elaborat, 

aquell que, tot i que les dades LiDAR són imprescindibles per a la seva obtenció es necessiten 

més fonts de dades per a obtenir-lo. 

 

L’any 2015 l’ICGC es planteja la necessitat d’una segona cobertura del territori amb dades 

LiDAR, per l’antiguitat (7 anys) de les dades.  S’engega LiDARCAT2 amb la finalitat de reduir 

la captura de dades (el vol LiDAR) inicial de quatre anys a menys d’un any i el processat de 

tot el territori dels cinc anys inicials a un màxim de dos anys. El concentrar la captura de 

dades LiDAR en poc temps, donarà validesa als productes derivats de l’àmbit forestal,  o 

d’estudis concrets d’alteracions de la morfologia del terreny, com les esllavissades per 

exemple. 

 

A continuació s’adjunta la Taula 2.2 amb les característiques principals del projecte 

LiDARCAT2: 

 
Taula 2.2: Dades rellevants de LiDARCAT2 

LiDARCAT2 

Sensor Leica ALS50-II (adquirit al 2008) 

Extensió 23836 km
2
 a 31/12/2016 . A final de projecte 32000km

2 
 

Tota Catalunya  

Densitat mínima: 0.5 punts/m
2 

Petjada: 50cm 

Número passades planificades: 1458 

Número de passades volades: 976 a  31/12/2016 

Número de camps de control: 199 

Dates de vol: De abril del 2016 a desembre del 2016 (70% de la superfície 

total volada) 

Número de zones de planificació: 41 

Número zones d’ajust: 18 (corresponents al 70% de la superfície volada) 

Número de blocs 2x2km: 8955 
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Per poder comparar amb el seu predecessor s’adjunta la Taula 2.3 amb les característiques 

LiDARCAT: 

 
Taula 2.3: Dades rellevants de LiDARCAT-primera cobertura 

LIDARCAT 

Sensor: Leica ALS50-II 

Extensió: 32000km
2 

 Tota Catalunya 

Densitat mínima: 0.5 punts/m
2
 

Petjada: 50cm 

Sessions de vol: 180 

Número passades: 1797 

Número de camps de control: 110 

Dates de vol: Del 2008 al 2011 

Número zones d’ajust: 50 

Número de blocs 2 x 2 km: 8964 

Arxius de núvols de punts (tall 

bloc 2x2 km): 

8964 en format LAZ, ocupen 158 Gb 

Arxius de DTM 2m (tall 1:5M): 4275 en format ASCII- Arc-Info comprimits a zip ocupen 19.1 

Gb 
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I un gràfic amb les dates del vol. 

 

 

Figura 2.3: Dates de vol de projecte LiDARCAT – primera cobertura 
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3 METODOLOGIA DE GESTIÓ DE PROJECTES 

 

Quan ens hem d’enfrontar a un projecte de gran envergadura el primer que ens hem de 

qüestionar és amb quina metodologia farem el seguiment i el control del desenvolupament 

del mateix, és a dir la gestió. 

 

Existeixen diferents metodologies per a la gestió de projectes. El que ens farà escollir una o 

l’altra és la tipologia del projecte i el grau d’implantació d’aquestes metodologies dins la 

nostre organització. Analitzem aquest dos aspectes amb més detall: 

 

 Tipologia del projecte: La tipologia del projecte que hem de gestionar ens orientarà a 

escollir la metodologia de gestió més adequada. No és el mateix un projecte de 

construcció d’un pont que un projecte per crear un software o un projecte de caire 

social. Mentre que el projecte de construcció necessita un mètode de gestió orientat a 

controlar la durada i dependència de cada fase constructiva, el projecte de creació d’un 

software caldrà gestionar-lo fent èmfasi en els productes obtinguts a cada fase i la seva 

acceptació. Un projecte de caire social haurà de gestionar molt be la qualitat dels serveis 

que presta i l’eficàcia de les actuacions. Si no escollim una metodologia de gestió 

adequada a la nostre tipologia de projecte la gestió no serà eficient. 

 Implantació de la metodologia de gestió: Es molt important que la gestió del projecte 

estigui implantada en tot el personal que hi participa, i no únicament en els responsables 

directes de la seva gestió. Tothom haurà, per exemple, de generar informació i dades 

necessàries pel poder fer el seu seguiment. La cultura en gestió de projectes que tingui la 

nostre organització serà determinant per a l’èxit d’aquesta gestió. Pot ser necessari fer 

formacions específiques per crear aquesta cultura.  

 

 

Les principals metodologies de gestió que podem trobar són: 

 

 Gestió de projectes amb enfocament tradicional: En els que el projecte es divideix en 

quatre fases principals, que al seu torn es subdivideixen en etapes o tasques. Es 

determina l’inici i el final de cadascuna segons els recursos destinats i les seves 

dependències. Es va monitoritzant el desenvolupament del projecte amb indicadors que 

van reorientant la durada i els recursos destinats a cada fase. S’utilitzen els anomenats 

diagrames de Gantt i de Perth per visualitzar en una línia de temps les fases i les etapes 

que hi intervenen. 

 Gestió de projectes amb Cadena Crítica: És un aprofundiment del mètode anterior, on a 

més a més de dividir el projecte en fases s’estudia quines fases són les més restrictives, 

que s’anomenen fases crítiques. A les que se’ls farà un seguiment més detallat, 

s’estudiaran els seus punts febles i s’enfocaran els recursos a minimitzar aquests punts 

més crítics. 
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 Gestió PRINCE2 i AGILE: Són metodologies de gestió de projectes de TI (tecnologies de la 

informació) orientats al producte. Es defineixen uns objectius i unes etapes no massa 

llargues de 1 mes i mig màxim on es defineixen les tasques que cal fer i qui les ha de fer. 

Finalitzat un sprint s’avalua el productes i el cost  i en funció del resultat d’aquesta 

avaluació es planifica el següent sprint. 

 

Per la tipologia del projecte LiDARCAT2 es considera que una metodologia de gestió basada 

en l’enfocament tradicional és la que s’hi adapta millor, degut als següents factors: 

 Quantitat de recursos a coordinar 

 Diversitat de perfils (equips de Vols, Processat LiDAR, Explotació dades,..) 

 Previsió de la infraestructura necessària 

 Convivència amb altres projectes 

 

Segons aquesta metodologia tot projecte entès com a procediment innovador, ha de passar 

necessàriament per quatre etapes ben diferenciades: Inici, Planificació, Execució i 

Tancament. A més a més, tal com es pot veure en la Figura 3.1, es fa un seguiment i control a 

partir dels indicadors predeterminats de la fase d’execució. Els resultats d’aquests controls 

ens faran ajustar la planificació i l’execució per a corregir les desviacions detectades. 

 

 

 
Figura 3.1: Seqüència de fases d’un projecte 

 

 

Per acabar, senyalar que es va qüestionar si era necessari afrontar LiDARCAT2 amb una nova 

metodologia de gestió o com que es tracta d’una segona cobertura, pot ser gestionat de la 

mateixa manera que es va gestionar LiDARCAT. Hi ha dos factors que ens han fet decidir 

gestionar LiDARCAT2 com a nou projecte: 

 

1. La seva envergadura, tant des del punt de vista del territori que pretén abastar (32000 

km2), com pel temps necessari fins a la seva culminació (2 anys fins a la generació de 

productes, tenint en compte que LiDARCAT va tenir una durada de 4 anys). 

 

2. des de l’inici de l’anterior cobertura (LiDARCAT) han passat 8 anys, un període llarg que 

fa necessari qüestionar-se de nou les millores tecnològiques, les noves aplicacions o 

nous requeriments de  productes. 
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4 INICI DE PROJECTE 

 

La fase d’inici del projecte és quan ens preguntarem a quines necessitats respon, quins 

productes i aplicacions es poden oferir, s’analitza la infraestructura de que es disposa, i 

s’elabora un pressupost i es decideix la seva viabilitat. Un cop donem el projecte per viable 

definirem l’estratègia a seguir. En la Figura 4.1 es mostren les etapes dins de la fase inicial 

d’un projecte: 

 

 
Figura 4.1: Fases de la planificació d’un Projecte 

 

S’explica en els següents apartats cadascuna d’aquestes etapes. 

 

 

4.1 DETECCIÓ DE LES NECESSITATS 

 

Un projecte ha de respondre a una o a varies necessitats. El projecte LiDARCAT2 vol 

respondre a les següents: 

 

 Actualització de les dades existents: L’anterior cobertura de dades LiDAR va ser volada 

entre els anys 2008 i 2011. Amb el LiDARCAT2 es podran actualitzar els dos principals 

productes que se’n deriven.: el DTM de 2m  i els Mapes de variables biofísiques de 

l’arbrat. 

 Noves aplicacions: Tenir una segona cobertura de dades LiDAR permetrà extreure noves 

aplicacions, bàsicament les orientades a la detecció de canvis, per exemple, en la 

detecció de boscos desapareguts i en estudis sobre els creixements dels boscos. 

 Millora de la precisió de la primera cobertura: en el sentit de no barrejar dades 

d’èpoques molt diferents. LiDARCAT1 va ser volat en 4 anys, i la planificació del vol va 

propiciar la barreja de dades de diferents èpoques, que en els casos on el terreny ha 

canviat molt, va provocar errors en el filtrat de les dades. Es vol minimitzar aquest efecte 

en fer el vol en 2 anys. 
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A més a més, el projecte LiDARCAT2, en la seva fase de vol, ha de conviure amb el projecte 

anual de cobertura fotogràfica de l’ICGC, destinat a fer ortoimatge. D’aquesta realitat es 

detecta la següent necessitat: 

 Cal fomentar al màxim els vols amb doble sensor LiDAR + DMC per tal d’abaratir costos de 

vol i per no retardar la generació d’ortoimatge anual que realitza l’ICGC. 

 

 

4.2 ESTUDI DE PRODUCTES I APLICACIONS 

 

Un cop redactades les necessitats que hem detectat, hem d’estudiar quins productes o 

aplicacions voldrem fer a partir d’aquesta cobertura LiDAR. Un exercici necessari és fixar-nos 

en el que fan els altres organismes cartogràfics. Informar-se del que es fa a d’altres països 

ajuda a treure idees de nous productes, permet veure quines són les tendències en funció de 

les necessitats i prioritats de cada país. 

 

Es fa un estudi del que estan fent i publicant les diferents Agències Cartogràfiques d’Europa 

a partir dels seus vols de cobertura LiDAR. En la Taula 4.1 hi ha un resum d’aquest estudi en 

el que es destaquen tres paràmetres: la densitat de punts dels vols LiDAR, els productes que 

generen i com es publiquen. 

 

Taula 4.1: Estudi productes LiDAR de les” Map Agencies Eureopees” 

AGÈNCIA DENSITAT PRODUCTES PUBLICACIÓ 

Dinamarca 4 punts/m
2 

DTM 2m Dades obertes 

Polònia 2 punts/m
2 

12 punts/m
2 

ciutat 

DTM 1m 

DSM 0.5m ciutats 

Núvol de punts 

Dades obertes 

Eslovènia 2 punts/m
2 

5 punts/m
2
 

DTM 1m 

DSM 1m 

Núvol de punts 

Dades obertes 

Suècia 0.5 punts/m
2 

1 punts/m
2
 

DTM 2m Sota encàrrec 

França --- DTM 1m Sota encàrrec 

Regne Unit --- DTM 5m 

DTM 0.25m 

Descarregables previ 

pagament 

Holanda 16 punts/m
2
 DTM 0.5m 

DSM 0.5m 

Dades obertes 

Finlàndia 0.5 punts/m
2 

DTM 2m 

DTM 10m 

Núvol de punts 

Dades obertes 

Suïssa 0.5 punts/m
2
 DTM 2.5m 

DTM 10m 

Núvol de punts 

Descarregables previ 

pagament 



  Desenvolupament i aplicacions de dades LiDAR de vols de gran cobertura 

 

21 

Flandes 16 punts/m
2
 DTM 1m Dades obertes 

Noruega 2 punts/m
2 

DTM 1m 

DTM 10m 

DTM 50m 

Dades obertes el 10 i 50m 

Alemanya --- DTM 10m Descarregables previ 

pagament 

Espanya 0.5 punts/m
2
 DTM 2m 

Núvol de punts 

Dades obertes 

 

 

D’aquest estudi deduïm que la majoria de les agències cartogràfiques estan apostant per 

cobertures d’alta densitat, sobretot a les ciutats. Altres agències segueixen una estratègia 

d’una cobertura general menys densa, però en les zones poblades augmentar la densitat per 

aplicacions més urbanes.  Les necessitats de cada país condicionen els productes que 

generen, tant Holanda com Flandes han optat per cobertures molt denses degut a que són 

països amb una topografia molt plana, on el DTM ha de ser molt precís. També observem 

una tendència a posar les dades a disposició del públic com a dades obertes. 

 

Cal fer un segon estudi en el que s’analitza quines aplicacions/productes podrem obtenir en 

funció de la densitat de punts LiDAR. Es tenen en compte bàsicament aquelles aplicacions 

que s’han estudiat prèviament a l’ICGC a través de proves pilot. En la Taula 4.2 es poden 

veure les aplicacions estudiades: 

 
Taula 4.2: Aplicacions que es poden extreure de LiDARCAT2 

 PRODUCTE DENSITAT PETJADA A 

TERRA 

ÉPOCA DE VOL 

1 DTM 2M 0.5 punts/m2 50cm Qualsevol 

2 MAPES DE VARIABLES DE L’ARBRAT 0.5 punts/m2 50cm Qualsevol 

3 ESTUDIS D’EVOLUCIÓ DELS BOSCOS 0.5 punts/m2 50cm Qualsevol 

4 MODELS D’ALÇADA DE VEGETACIÓ 0.5 punts/m2 50cm Qualsevol 

5 FRANGES D’INCENDIS D’URBANITZACIONS 1.0 punts/m2 30cm Depèn objectiu 

6 MAPES DE VARIABLES DEL MATOLLAR 1.0 punts/m2 30cm Primavera 

7 ESTUDIS D’INUNDACIONS 1.0 punts/m2 50cm Qualsevol 

8 DEFINICIÓ ESTRUCTURA VEGETACIÓ PER 

RISC D’INCENDI 
6.0 punts/m2 30cm Qualsevol 

 

 

D’aquest estudi s’extreu que les aplicacions que necessiten densitats superiors al 0.5 

punts/m2 tenen alguns inconvenients: 

 

 Les números 5 i 6 necessiten que el vol es realitzi en una època concreta i la petjada a 

terra és petita, el que implicarà una configuració de vol més restrictiva. 
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 Com ja es van realitzar els estudis de zones inundables, la número 7 només serviria per 

algunes àrees que calgués actualitzar o ampliar. 

 La número 8 necessita una densitat inviable de volar per a tota Catalunya amb el sensor 

del que es disposa. 

 

A més a més es tenen en compte els següents factors: 

 El rendiment del sensor actual de l’ICGC (màxim 150000 polsos per segon, i en les alçades 

operatives pel LiDARCAT2 estarà per sota de 100000 polsos) es pobre en comparació 

amb els equips actuals que poden arribar a un màxim de 1 milió de polsos per segon. 

 La capacitat operativa dels avions de l’ICGC és d’aproximadament 1000 hores de vol 

anuals i no es poden dedicar a aquest projecte sol dins l’any, les més de 600h que 

caldrien per a obtenir densitats altes, es necessari fer vols combinats LiDAR i imatge. Així 

en les mateixes hores de vol es capturen dades LiDAR i imatge que serviran per produir 

els productes LiDAR i el producte Ortoimatge. 

 La necessitat de combinar el projecte LiDARCAT2 amb el vol fotogràfic de cobertura 

anual, fa que el vol combinat tingui una alçada de vol inviable per a l’obtenció d’una 

densitat d’1 punt/m2 o superior. 

Per tots aquests factors s’acaba optant per una nova cobertura a una densitat de 0.5 

punts/m2. 

 

 

 

4.3 ESTUDI DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Un altre factor que condiciona l’estratègia que es dictamini és la infraestructura de que es 
disposa. 
 
L’ICGC té un Departament de Vols amb capacitat per realitzar vols cartogràfics i un equip de 
tècnics especialistes en el processament de les dades LiDAR.  
 
També té un sensor de línia Leica ALS50-II de l’any 2008 (Taula 2.1). Amb aquest sensor l’alta 
densitat només és possible aconseguir cobertures de més 2 punts/m2 si es superposen 
passades. Això vol dir que en projectes amb grans extensions s’incrementarien molt les 
hores de vol. Fet que va en contra de l’actualització ràpida que es vol fer. 
 
En aquest cas, el factor que més condicionarà l’estratègia és el sensor LiDAR del que es 
disposa. 
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4.4 PRESSUPOST 

 

El pressupost és una dada imprescindible que en ocasions pot acabar de fixar els objectius. 

Cal assegurar-se que els objectius marcats siguin viables econòmicament i en el temps. 

 

El pressupost es divideix en tres apartats ben diferenciats: 

 Còmput d’hores del treball 

 Còmput d’hores de vol 

 Còmput d’elements subcontractats 

 

 

Còmput d’hores de treball 

Per estimar les hores que el personal haurà de dedicar, és imprescindible en primer lloc 

definir les tasques que aniran associades a aquest projecte. En segon lloc cal conèixer el seu 

rendiment. Un cop conegudes les hores de dedicació al projecte del personal, caldrà 

quantificar-ho en diners. És necessari associar a cada tasca al perfil operacional de la 

persona que la realitza.  

 
Taula 4.3: Tasques associades al projecte LiDARcat2 

CODI 

TASCA 
TASCA UNITAT DE MESURA PERFIL 

01 Operació aèria Hores Tècnic 

02 CQ vol LiDAR Trajectòries/dia Operador 

03 Càlcul de trajectòries Trajectòries/dia Tècnic 

04 Ajust de passades Passades/dia Tècnic 

05 Edició Bloc2x2/dia Operador 

06 Generació de productes Hectàrees/dia Operador 

07 Informes Hores Tècnic 

08 Coordinació projecte Hores Tècnic 

 

 

Les tasques 3, 4, 5 i 6 porten implícit el control de qualitat de les mateixes, mentre que la 

tasca 2 és una tasca exclusiva de control de qualitat de les dades volades, més endavant 

s’explica abastament aquesta tasca. 

 

El rendiment de les tasques s’estableix per les hores de dedicació que es van comptabilitzant 

en altres projectes, i van variant amb la millora dels processos, canvis de software i de 

hardware. Per tant, periòdicament o quan se sap que hi ha hagut algun canvi metodològic 

important cal recalcular aquests rendiments. En la Taula 4.4 es detallen els rendiments amb 

els que s’ha basat el càlcul de les hores que caldrà dedicar a cada tasca en el projecte 

LiDARCAT2: 
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Taula 4.4: Rendiments de les tasques associades al projecte LiDARCAT2 

TASCA RENDIMENT UNITAT DE MESURA 

Operació aèria 6 Hores/Sessió 

CQ vol LiDAR 3 Trajectòries/dia 

Càlcul de trajectòries 3 Trajectòries/dia 

Ajust de passades 5 Passades/hora 

Edició 20 Bloc2x2/dia 

Generació de productes 25600 Hectàrees/dia 

Informes 3 Hores/Informe 

Coordinació projecte 3% Hores total projecte 

 

 

També caldrà dimensionar el projecte. En aquest sentit ens hem pogut guiar pel projecte 

LiDARCAT. Els condicionants que podrien variar substancialment les planificacions, com són, 

el sensor i la densitat del núvol de punts, no ha canviat. Així l’estimació del pressupost es 

basa en les següents dades estretes de LiDERCAT: 

 
Taula 4.5: Dades projecte LiDARCAT 

ELEMENT TOTAL 

Número de Trajectòries de vol o sessions 180 

Número de Passades de vol 1787 

Número de Blocs2x2km 8964 

Hectàrees de la cobertura 3200000 

 

 

Finalment a partir dels rendiments establerts i de les dades estimades de volum del projecte 

s’estimen el número d’hores que caldrà dedicar. 

 
Taula 4.6: Còmput d’hores de dedicació basat en LiDARCAT 

TASCA TOTAL UNITAT RENDIMENT 
TOTAL 

HORES 

Operació aèria 180 Sessions 6 Hores/sessió 1080 

CQ vol LiDAR 180 Sessions 3 Trajectòries/dia 480 

Càlcul de trajectòries 180 Sessions 3 Trajectòries/dia 480 

Ajust de passades 1787 Passades 5 Passades/hora 357 

Edició 8964 Bloc2x2 20 Bloc2x2Km/dia 3586 

Generació de productes 3200000 Hectàrees 25600 Hectàrees/dia 1000 

Informes 6 Hores 3 Hores/informe 18 

Coordinació projecte 1 Hores 2% 
Hores total 

projecte 142 

     
7143 
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Al còmput d’hores fet, basat en LiDARCAT, li hem d’afegir aquelles hores de tècnic informàtic 

que emprarem per a fer desenvolupaments específics per a aquest projecte. S’estimen unes 

200h dedicades a aquesta tasca. Pe tant el còmput final d’hores que es preveu que caldrà 

dedicar al projecte LiDARCAT2 és de 7343. 

 

Per saber el cost total de personal caldrà multiplicar les hores dedicades a cada tasca pel 

cost associat al perfil que la realitza (veure Taula 4.3). 

 

 

Còmput d’hores de vol 

Un cop estimades les hores que haurà de dedicar el personal involucrat en el projecte cal 

estimar altres despeses. Entre aquestes, les més importants són les relacionades amb els 

vols que s’hauran de fer. L’ICGC ha calculat el cost/hora d’avió per a cadascun dels avions 

que té. En aquest cost s’ha comptabilitzat l’amortització, la benzina, el manteniment de 

l’avió, etc.  

 

Es realitza una estimació de les hores de vol necessàries per a fer el projecte, tenint en 

compte que la cobertura que es vol fer és de 0.5punts/m2, i dels avions que caldrà dedicar. 

 
Taula 4.7: Còmput d’hores de vol LiDARCAT2 

CÒMPUT VOL TOTAL 

Hores previstes de vol 400 

 

 

Elements subcontractats 

En el pressupost també cal tenir en compte les tasques que es subcontracten. Aquest és el 

cas de les mesures dels camps de control necessaris per a l’ajust de les passades de vol. Per 

saber quants camps de control caldrà subcontractar, el primer que es fa és consultar la Base 

de Dades de Camps de Control de l’ICGC. Es fa un estudi del seu estat i de la distribució de 

tots els camps disponibles. Per estudiar l’estat dels camps de control i estimar els que es 

podran aprofitar es visualitzen en imatges aèries recents per si s’observa algun canvi. 

 

Aquest estudi fa descartar 51 camps. Amb la distribució dels camps que realment es poden 

aprofitar es veu que es necessita subcontractar la mesura de 58 camps nous. Es demana 

pressupostos a varies empreses i aquesta despesa es te en compte en el pressupost del 

projecte.  
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Taula 4.8: Camps de Control en LiDARCAT2 

  
Número de Camps de Control BD ICGC a març 2016 204 

Número de Camps de Control vàlids després estudi 153 

Número de Camps de Control nous a subcontractar  58 

 

 

4.5 ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA 

 

S’han detectat les necessitats que es voldrien cobrir, s’ha estudiat quins productes i 

aplicacions es poden dur a terme, s’ha estudiat la infraestructura disponible i s’ha estimat el 

cost aproximat del projecte. Per tant,  ja tenim tots els elements que ens permeten decidir si 

el projecte és viable i si es vol tirar endavant. Es conclou que el projecte és viable i es passa a 

elaborar l’estratègia a seguir. 

 

Es defineix la següent estratègia: 

 Prioritzar la cobertura total del territori en menys temps que l’alta densitat. 

 Prioritzar els vols simultanis LiDAR i càmera. 

 La densitat de la cobertura serà de 0.5punts/m2. 

 Elaborar els productes adients a la densitat volada. 

I es fixen les següents fites a aconseguir: 

 Realitzar el vol de cobertura en el mínim temps possible (al voltant de 7mesos). 

 Posar a disposició del públic el més aviat possible les dades: 

o Publicar el núvol de punts en menys de 3-4 mesos de la finalització del vol. 

o Publicar el DTM 2m derivat com a màxim 1 any després de la finalització del vol 

o Publicar els nous mapes temàtics mvba20m durant l’any 2018. 

 Estudiar nous productes i serveis, que es basen en la comparació de dos cobertures per a 

detectar canvis. 
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5 PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 

Un cop aprovada la realització del projecte s’inicia la etapa de planificació del mateix. En 

aquesta fase es genera tota la documentació necessària per a poder respondre a les 

següents preguntes: 

Com durem a terme el projecte? Cal definir metodologies i fluxos de treball. 

Qui realitzarà el projecte? Cal escollir l’equip de treball 

Amb que? Cal identificar i reservar el recursos. 

Per a quan? Cal establir uns terminis per a cada fase de projecte. 

 

La etapa de planificació és molt important dins del desenvolupament de tot el projecte, ja 

que serveix per preparar la fase d’execució. Quan millor desenvolupem aquesta etapa menys 

imprevistos sorgiran en la fase d’execució. 

 

És la fase on cal analitzar la metodologia i els fluxos de dades, la metodologia de la gestió i el 

recursos que s’hi dedicaran. Per acabar ho representarem en un cronograma per visualitzar 

les etapes de l’execució. 

 

 
Figura 5.1: Contingut de la fase de planificació d’un Projecte 

 

 

 

5.1 ANÀLISI DE LA METODOLOGIA I DELS FLUXOS DE TREBALL 

 

Per a l’etapa d’execució d’un projecte, i especialment per a un projecte d’aquesta 

envergadura, es necessari confeccionar un conjunt de fluxos de procediments ben definits i 

estructurats previ a l’inici del projecte.  

 

L’estructura jeràrquica dels fluxos que s’han elaborat es mostra en la següent imatge: 
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Figura 5.2: Jerarquia de fluxos 

 

Es defineix el Flux General de Fases de l’etapa d’execució de projecte on es relacionen les 

fases d’aquesta etapa. Dins de cada fase es detallen les etapes per les que passa l’execució 

del projecte. Aquest flux ens dóna una visió molt general i és el punt de partida per a definir  

fluxos més detallats. 

Com a Flux General pel projecte LiDARCAT2 he elaborat el següent: 

 

 
Figura 5.3: Flux General de l’etapa d’execució del projecte LiDARCAT2 

 

En un nivell jeràrquic inferior cal definir per a cada fase un Flux de Procediment on es van 

succeint les diferents etapes de cada fase, i s’analitza el programari que intervé i les 

decisions que cal prendre.  Analitzant el flux de  procediment de la  fase de procés es detecta 

que cal invertir esforços en automatitzar alguns dels processos, com per exemple el control 

de qualitat de les dades LiDAR capturades i la gestió general de les informació, sense 
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aquestes automatitzacions, la fita de finalitzar el projecte en uns dos anys no serà assolible. 

En la fase Desenvolupament Específics (Apartat 6.1) es descriuen les eines realitzades amb 

aquesta finalitat. 

 

 S’ha establert una llegenda de símbols pels fluxos de procediment, com e pot veure en la 

Figura 5.4: 

 

 
Figura 5.4: Llegenda de símbols pels Fluxos de Procediment i Detallats 
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A continuació un exemple de Flux de Procediment, concretament el de la Fase de Procés: 

 

 
Figura 5.5: Flux de Detallat de la Fase de Procés LiDAR-1a part 

 

 

Finalment de cadascuna de les etapes relacionades en un Flux de Procediment es 

desenvolupa un Flux Detallat on el que es busca es documentar tots els arxius (dades) 

d’entrada i sortida de cada procés. 

 

Són esquemes molt útils per conèixer quins inputs necessita cada procés i quins outputs 

genera, i poder així optimitzar al màxim la seqüencia de les  etapes. 
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En la següent imatge un exemple de Flux de Procediment, concretament el que correspon a 

l’etapa 5.1.3 Calibratge passades: 

 

 
Figura 5.6: Fluxos Detallat de Procediment de l’etapa 5.1.3 Calibratge passades 

 

 

També hi ha un manual d’operació per a cadascuna de les etapes, que cal fer si és una etapa 

nova o s’ha d’actualitzar si hi ha canvis. Els manuals són documents amb instruccions 

concretes i precises del que cal fer per anar assolint les diferents etapes. Per generar-los 

s’utilitzen entre altra informació els manuals de les aplicacions. Han de ser uns documents 

àgils i entenedors, s’acostumen a acompanyar d’imatges on es veu quina opció del menú del 

programari cal triar. 
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Figura 5.7: Pàgina del manual d’ajust de dades LiDAR 

 

 

 

5.2 ANÀLISI DE LA METODOLOGIA DE LA GESTIÓ DEL PROJECTE 

 

Un cop ja hem analitzat i decidit els procediments que seguirem en el projecte i els hem 

documentat amb els diagrames de flux i els manuals, ens preguntem com gestionarem tota 

la informació relacionada amb el Projecte. 

 

És un projecte d’un gran volum de dades que es desenvolupa en un territori extens, que cal 

gestionar durant un període llarg i del que voldrem saber en tot moment en quina fase es 

troba cada part del territori. Concretament voldrem respondre a les següents preguntes 

entre d’altres: 

Quines zones s’han volat i quines no? 

Quines zones són les que tenen dades bones de vol? De quines cal repetir el vol? 

De quines zones tinc suficient vol per poder realitzar l’ajust de passades? 

Quines zones tinc ajustades? 
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De quines àrees puc elaborar ja productes? 

A més a més de poder fer un seguiment de l’estat del projecte també cal agilitzar el control 

de qualitat de les dades volades. Hi ha un doble motiu. El primer és el temps d’execució del 

vol ja que es vol que sigui molt curt, la previsió inicial és fer la cobertura LiDAR de tota 

Catalunya en 7 mesos. El segon és un motiu qualitatiu, si cal repetir alguna passada de vol, 

quan abans millor, per evitar canvis en la morfologia del terreny que poden comportar 

incoherències en el producte final.  

 

La conclusió que s’extreu d’aquesta anàlisi és la necessitat de fer una gestió gràfica del 

projecte i d’incrementar la rapidesa en la realització del CQ de les dades volades. Això  ens 

porta a optar per la creació d’unes eines en un entorn GIS, que ens permetran gestionar 

espacialment l’estat del projecte, emmagatzemar la informació que ens interessi en una 

base de dades i engegar els processos necessaris per a realitzar el CQ. 

 

Es decideix programar aquestes eines amb  QGIS, un Sistema d’ Informació Geogràfica de 

software lliure suportat per una base de dades PostGis i amb el que es poden programar 

accions amb llenguatge SQL. 

 

Aquesta decisió farà que haguem de considerar una etapa més en la fase d’execució de 

projecte que anomenarem Desenvolupament Específics i que haurem d’analitzar les 

dependències amb les altres etapes de la fase d’execució. 

 

 

 

5.3 ANÀLISI DELS RECURSOS 

 

Per complir el termini de realització del projecte cal planificar be els recursos que es 

dedicaran, tant humans com de maquinari i programari. Cal establir quins recursos cal 

dedicar tenint present l’estratègia a seguir i la cartera de projectes prevista. 

 

Equips de treball 

En el cas de LiDARCAT2 les persones que es decideix dedicar estan agrupades en diferents 

equips de treball: 

 Equip de vols: dins de l’Àrea de Geodèsia de l’ICGC es troba la Unitat de Vols, faran 

tasques dins el projecte LiDARCAT2 els seu cap d’operacions aèries, els pilots, el cap 

d’operacions terra i els navegants. Les operacions aèries seran les destinades a realitzar 

el vol per la captura de dades LiDAR. Les operacions terrestres engloben les 

planificacions del vol i la descàrrega de les dades.  

 Equip de producció LiDAR: dins de l’Àrea de Geoprocés de l’ICGC es troba l’equip de 

producció LiDAR que està format per les persones encarregades de processar les dades 
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LiDAR, com són el control de qualitat de les dades volades i el processament de les 

mateixes fins a l’obtenció dels productes. 

 Equip de suport LiDAR: en el cas de LiDARCAT2, es destina un tècnic expert en donar 

suport al programari LiDAR i a les eines elaborades específicament per a la gestió 

d’aquest projecte. 

 Equip de sistemes: dins l’Àrea de Geotecnologies de l’ICGC s’ha destinat un tècnic de 

suport a la descàrrega de les dades. 

 
Figura 5.8: Equips de treball dedicats a LiDARCAT2 

 

Aquests equips s’ubiquen en àrees diferents dins de l’organigrama de l’ICGC, i per tant és 

molt  important reforçar una bona gestió del projecte que pugui coordinar els equips de 

manera horitzontal. En la Figura 5.9  es mostra on s’ubiquen dins de l’organigrama de l’ICGC 

els diferents equips. 

 

 
Figura 5.9: Equips de treball dedicats a LiDARCAT2 
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Maquinari i Programari 

El maquinari que es dedicarà està condicionat tant pel número de persones que processaran 

les dades com per les especificacions del software de processament i les llicències de les que 

es disposa. El software que s’utilitza pel processament de dades LiDAR es relaciona en la 

Taula 5.1: 

 
Taula 5.1: programari de processament de LiDARCAT2 

  
 Software de planificació de vol 

Internal Explorer 
Software de processament de la trajectòria 

GPS/INS 

Terrascan (Terrasolid) Software de processament de dades LiDAR 

LiDAR-GESTIÓ  (ICGC) 
Eina basada en QGIS per a la gestió del projecte 

LiDARCAT2 

LiDAR-CQ (ICGC) 
Eina basada en QGis per al Control de Qualitat de 

les dades LiDAR  

 

 

En el cas de processament de dades LiDAR els processos de càlcul necessiten uns servidors 

amb una CPU potent i amb una quantitat gran de memòria RAM, també, com és un volum 

de dades important cal dotar al sistema de discos capaços d’assumir aquest volum.  Es posa 

de manifest que fa falta ampliar la memòria RAM del servidor de processament i en quant al 

volum de dades s’estima que cal ampliar els discos fins a disposar de 5Tbytes. 

En funció del que s’ha comentat es decideix optar per el muntatges de maquinari següent: 

 

 
Figura 5.10: diagrama de recursos del maquinari per a LiDARCAT2 
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5.4 CRONOGRAMA  

El cronograma és un gràfic on per a cada fase d’un projecte es mostra la data inici i fi i la seva 

durada. Un dels cronogrames més utilitzats és el Diagrama de Gantt on la representació de 

cada fase/tasca es fa a través d’una barra horitzontal que segueix un eix temporal. 

 

El seu principal avantatge és que veiem ràpidament d’una manera gràfica la durada que hem 

estimat per a cada fase, l’ordre temporal en que es realitzen, si hi ha solapament entre les 

mateixes i si hi ha dependències. 

 

Dins la fase de planificació es realitzen els cronogrames que després anirem ajustat a mesura 

que avança el projecte. Primer es fa un cronograma molt general amb les fases principals del 

projecte, en la Figura 5.11 es mostra el cronograma general de fases per al projecte 

LiDARCAT: 

 

 
Figura 5.11: cronograma de fases del projecte LiDARCAT2 

 

 

Veiem en aquest cronograma l’extensió temporal prevista de la fases de planificació, de les 

principals etapes de la fase d’execució i la fase de tancament. Per exemple, veiem que la fase 

de distribució es realitzarà en dos períodes no consecutius, el primer període es refereix a la 

publicació del núvol de punts LiDAR, que en l’apartat 5.9 Elaboració de l’estratègia ja es 

marca com a fita que es faci entre 3 i 4 mesos després de finalitzar el vol. Mentre que l’altre 

període que va  de setembre a novembre, fa referència a la publicació del productes DTM. 

 

Es necessita una informació més detallada de la fase d’execució del projecte, i per això es fa 

un cronograma més detallat de la fase d’execució del projecte, que és la més llarga i que es 

subdivideix en varies etapes on anem indicant la durada de cadascuna de les etapes. 
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Figura 5.12: cronograma detallat de la fase d’execució de projecte 

 

El cronograma s’ha fet tenint en compte els recursos humans i materials disponibles per a 

aquest projecte i les dependències que hi ha entre les diferents etapes. Veiem algunes 

lectures del cronograma i de les dependències entre les diferents etapes. 

 

 Desenvolupaments específics: S’han previst dos mesos i mig per realitzar-los. Han 

d’estar finalitzats abans de l’etapa de Processament CQ-Vols, ja que seran una eina per a 

agilitzar i millorar el CQ. L’altra una eina de gestió global que ha d’estar finalitzada a 

l’inici de Adquisició de dades-Vol. Hi ha 15 dies de solapament necessaris per testejar i 

acabar de tancar-la. Aquesta etapa pot ser realitzada mentre s’estan realitzant les 

etapes de Planificació vols i Adquisició de dades de camp. 

 Planificació de vols:  Destacar que es necessiten dos mesos per enllestir les 

planificacions de vol, un dels motius d’aquesta durada és que aquestes són realitzades 

per l’equip de vols, revisades per l’equip LiDAR i corregides, si cal, per l’equip de vols. 

 Adquisició de dades-vols i Processament-CQ vol: Aquestes etapes tenen el mateix 

període en el cronograma, el CQ vols comença al dia següent del vol, ja que el més aviat 

possible volem saber si les dades de vol són correctes o no. 

 Processament del núvol de punts ajustat:  Aquesta etapa no pot començar fins passat 1 

mes després de l’Adquisició de dades-vols. Això és degut a que només es pot començar a 

ajustar les passades de vol quan es te una zona d’ajust tancada, amb les corresponents  

passades transversals volades. 

 Processament productes directes: Aquest processament es podria iniciar un parell de 

mesos després de l’etapa precedent Processament del núvol de punts ajustat, però en el 

nostre cronograma s’inicia 6 mesos més tard, just quan acaba l’etapa de Processament-

CQ vol, és així per que l’equip que realitza el CQ del vol és el mateix que realitza el 

processament del productes.  
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6 EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

 

Un cop finalitzada la fase de planificació es passa a la fase operativa o d’execució del 

projecte, que és la que està en curs mentre es redacta aquesta memòria. 

 

Dins aquesta fase es troben les etapes en ordre cronològic de desenvolupaments específics, 

calibratge del sensor, adquisició de les dades LiDAR, processament de les dades LiDAR fins a 

la publicació dels productes com es mostra a la Figura 6.1: 

 

 
Figura 6.1: Etapes de la fase d’execució d’un Projecte 

 

 

La fase operativa del projecte és la més llarga en el temps i la que consumeix la majoria de 

recursos. Per tenir un bon control de la mateixa s’ha dividit cada etapa en subetapes. 

 

S’ha fet un diagrama de flux, Figura 6.2, o es poden veure les relaciones entre les diferents 

subetapes, no s’ha tingut en compte l’etapa de desenvolupaments específics ja que és una 

etapa que cal tenir enllestida prèviament a les altres etapes.  
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Figura 6.2: Diagrama de flux de les etapes de la fase de processament 

 

 

S’explica breument a la memòria en que consisteix cadascuna d’aquestes fases per poder 

entendre quina és la millor manera de fer fluir la informació generada, quines dependències 

hi ha entre una fase i la següent, ja que l’objecte d’aquest TFC és com es gestiona el projecte 

i no com es realitzen els processos. També ens ocuparem de la gestió dels controls de 

qualitat realitzats en cada fase. 

 

 

6.1 DESENVOLUPAMENTS ESPECÍFICS 

S’inicia la fase d’execució del projecte amb els desenvolupaments específics per a aquest 

projecte i que s’ha decidit fer en la fase de planificació. Entenem com a desenvolupament 

específic aquelles eines que s’han de programar i que sense elles no seria possible realitzar 

el projecte. Sí, a més a més, l’eina que es programa pot servir posteriorment per a d’altres 

projectes com és el cas, aquest fet es te en compte en el pressupost i en les despeses 

associades al projecte, comptabilitzant una part o cap de les hores dedicades, però en la fase 

d’execució cal tenir en compte el temps dedicat a enllestir-la i les dependències d’aquest 

desenvolupament que tenen les etapes següents.  

 

Com es va explicar en l’apartat 5.2 Anàlisi de la metodologia de la gestió de projecte, el 

desenvolupament previst en aquest projecte s’ha orientat a la millora en la gestió del control 

de qualitat del vol, i en la millora de la gestió de l’evolució del projecte.  Aquest 

desenvolupament es materialitzarà amb la programació de dues eines en entorn GIS. Es 

tracta d’una base de dades PostGis (en endavant BD-LiDAR) a la que s’accedeix a través de 

dues interfícies basades en el programari lliure QGIS, interfície LiDAR-CQ i interfície LiDAR-

GESTIÓ. Les interfícies ens mostren allò que ens interessa de la BD-LIDAR pel procés que 
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hem de fer i contenen diferents menú amb eines específiques per a realitzar les tasques de 

control de qualitat del vol i la gestió del projecte. 

 

S’explica breument en aquest apartat el funcionament de l’eina LiDAR-Gestió i en l’apartat 

6.4.1 Control de qualitat de les dades s’explica l’eina LiDAR-CQ. 

La interfície de l’eina LiDAR-Gestió es mostra en la Figura 6.3, on a l’esquerra de la pantalla 

tenim les capes vectorials o ràster que es van carregant, els elements de les quals es 

visualitzen a la pantalla principal. En la part superior de la pantalla es troben els menús 

propis de Q-Gis més les eines que s’han programat específicament per la gestió del projecte. 

 

 
Figura 6.3: Interfície LiDAR-GESTIÓ 

 

 

Aquesta eina ens ajudarà en la gestió de la fase de processament de les dades:. S’aniran 

emmagatzemant en la BD-LiDAR els diferents estats pels que passen les diferents etapes del 

procés que tenen unitats de treball diferents. En la Taula 6.1 veiem quines unitats de treball 

tenim per a cada etapa: 
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Taula 6.1: Programari de processament de LiDARCAT2 

PROCÉS UNITAT DE TREBALL ESTAT 

Planificacions de vol Bloc de planificació Planificat/ NO Planificat 

Execució del vol i CQ 

vol 

Passada de vol No volada/volada/pendent fer 

CQ/validada/amb error/per tornar a 

volar/... 

Georeferenciació de la 

trajectòria 

Sessió de vol Processada/NO processada 

Núvol de punts Passada de vol Processada/NO processada 

Ajust de passades Zona d’ajust NO Ajustada/en fase Ajust/Ajustada 

Edició manual Bloc 2 x 2 km Editat / No editat 

Productes directes Bloc 2 x 2 km Pendent generar producte/ generat 

producte 

 

 

Per tant, visualitzant la capa corresponent que estarà dividida en la unitat de treball 

corresponent, podrem saber en quin estat es troba el nostre procés. 

 

A més a més s’emmagatzema en la BD-Gestió les metadades que hem decidit que es 

necessari conèixer per a cada procés, per exemple, no només sabrem l’estat  d’un bloc  en 

concret, es a dir si ha  estat editat o no, sinó que també podrem saber quina persona l’ha 

editat, quin dia es va iniciar i acabar l’edició, quin tipus d’edició s’ha fet, etc... 

 

S’han programat algunes eines específiques com per exemple, una eina per generar una 

zona d’ajust seleccionant gràficament les passades que volem ajustar. Per tant, a partir de la 

unitat de passada creem la unitat de treball de la propera fase: la zona d’ajust. 

 

Amb les interfícies generades es consulta i actualitza la BD-LiDAR i també s’accedeix a les 

dades que es van emmagatzemant en els servidors de procés (Servidor-VOLS i Servidor-

LiDAR), com es pot veure en la Figura 6.4: 

 

 
Figura 6.4: Connexions de les interfícies 
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6.2 CALIBRATGE DEL SENSOR 

Abans de començar la fase d’adquisició de dades LiDAR, és a dir, el conjunt de vols de 

cobertura, és necessari fer un calibratge del sensor. El sensor s’adquireix amb unes dades de 

calibratge de fàbrica que s’han obtingut en un laboratori on es determina una correcció per 

a la mesura de distàncies basada en la intensitat reflectida pels diferents elements. 

 

Aquestes correccions no són suficients per a la determinació precisa del núvol de punts, cal 

fer a més a més, un vol de calibratge per tal de determinar el desalineament entre el sistema 

de referència del IMU i els sistema de referència del sensor, i per establir les correccions en 

distància que cal aplicar segons l’angle d’escaneig.  

 

Els vols de calibratge es realitzen en una zona plana on s’han mesurat un número elevat de 

camps i punts de control. L’ICGC te establert coma zona de calibratge l’Aeroport de Reus. El 

vol de calibratge es realitza seguint un patró establert, on es volen dues passades creuades a 

diferent alçada de vol. 

 

 
Figura 6.5: Patró de vol d’un vol de calibratge 

 

 

Un cop realitzat el vol es procedeix a processar-lo per tal d’obtenir els paràmetres de 

correcció necessaris, com es mostra a les taules següents: 
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Taula 6.2: Correccions angulars degudes al desalineament 

AVIÓ ALTITUD (m) ROLL (deg) PITCH (deg) HEADING (deg) 

Caravan 1350 -0.52457 -0.26041 0.19148 

Caravan 2300 -0.52990 -0.26599 0.15431 

 

 
Taula 6.3: Correccions de distàncies 

AVIÓ ALTITUD               

(m) 

BANK A (m) 

1 2 3 4 

CARAVAN 1350 2.016 2.079 2.073 2.031 

2300 2.053 2.116 2.110 2.068 

 

 

Aquests paràmetres obtinguts s’aplicaran en l’obtenció del núvol de punts (Apartat 6.4.2). 

 

Cal calibrar el sistema cada vegada que es munta de nou el sensor a l’avió, ja que per molt 

que muntem el sensor igual cada vegada és impossible deixar-lo exactament igual en relació 

a la precisió que volem obtenir, i per tant,  cal recalcular la matriu de desalineament entre el 

sistema de referència del Làser i el sistema de referència del IMU. 

 

Sabem que la fase d’execució del vol es desenvoluparà al llarg d’uns mesos, hem previst 180 

sessions de vol, on s’hauran d’intercalar vols amb altres sensors per a d’altres projectes, per 

tant, sabem que el sensor serà muntat i desmuntat varies vegades. D’altra banda sabem que 

les dades recollides a cada sessió de vol han de ser processades amb les correccions del 

calibratge corresponent, per tal de que el resultat sigui correcte, així que la bona gestió 

d’aquesta informació és imprescindible.  

 

Es poden donar les dues situacions que s’expliquen en les figures següents, en la Figura 6.6 

es mostra la situació més habitual, on un cop muntat el sensor el primer que es fa és el vol 

de calibratge, seguidament es van realitzant vols LiDAR fins que per algun motiu s’ha de 

desmuntar el sensor de l’avió. Un cop es pot tornar a dedicar l’avió als vols LiDAR es fa el 

muntatge del sensor, i es realitza, primer de tot, el vol de calibratge per posteriorment 

continuar fent vols LiDAR. 



  Desenvolupament i aplicacions de dades LiDAR de vols de gran cobertura 

 

45 

 
Figura 6.6: Seqüència de vols de calibratge – situació 1 

 

 

Però també es pot donar la situació 2 explicada en la Figura 6.7, on un cop tornat a muntar el 

sensor a l’avió no es pot realitzar seguidament el vol de calibratge, per exemple, perquè en 

la zona de calibratge (aeroport de Reus) fa mal temps i no es pot volar, o perquè en la zona 

que ens interessa volar es donen bones condicions climatològiques i no es volen 

desaprofitar. No hi ha problema en fer vols LiDAR sense haver fet el vol de calibratge, però 

cal tenir present que: 

 No es podran processar les sessions posteriors al desmuntatge i posterior muntatge del 

sensor fins que no s’hagi realitzat i processat el vol de calibratge. 

 No es pot desmuntar el sensor de nou fins que no s’hagi fet i processat el vol de 

calibratge. 

 S’assumeix un risc, ja que el vol de calibratge també ens indica que els sensor funciona 

correctament en el sentit que si els paràmetres que en calculen en el calibratge no estan 

dins els llindars recomanats cal tornar-lo a enviar a fàbrica per a fer el calibratge de 

laboratori. 

 

 
Figura 6.7: Seqüència de vols de calibratge – situació 2 
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Per tot el que s’ha explicat, la coordinació entre l’equip de vols i l’equip de processament és 

bàsica pel que fa als vols de calibratge, és l’equip de vols qui controla quan s’ha desmuntat i 

tornat a muntar un sensor. Un cop finalitzat el vol de calibratge els navegants realitzen un 

informe de vol de calibratge i el graven al servidor de dades, llavors informen a l’equip LiDAR 

del vol realitzat. En tots els vol LiDAR que es fan els navegants inclouran a l’informe de vol el 

vol de calibratge que li correspon, així l’equip de producció LiDAR sap amb quines dades de 

calibratge cal processar les dades del vol LiDAR. 

 

El flux de la informació entre els diferents equips es pot veure en la Figura 6.8: 

 

 
Figura 6.8: Flux d’informació vols de calibratge 

 

 

6.3 ADQUISICIÓ DE LES DADES 

6.3.1  PLANIFICACIONS DE VOL 

Per poder realitzar el vol LiDAR es necessari dividir Catalunya en blocs de treball. Els blocs de 

treball corresponen a 1 o 2 fulls del tall cartogràfic MTN 1:50.000. Aquesta divisió territorial 

per blocs es fa tenint en compte la rendibilitat del vol i la topografia del terreny, per això no 

tots els blocs tenen la mateixa mida. Allà on tècnicament es pot, un bloc engloba diversos 

fulls 1:50.000. En la Figura 6.10 es pot veure la divisió de Catalunya en 41 blocs de treball. 

 

Una de les etapes  més llargues dins de la fase de planificació és la confecció de les 

planificacions de vol. Una planificació de vol és un conjunt d’arxius que serviran de guia 

durant la execució del vol i ens indicaran, tant la configuració del sensor en el moment del 

vol, com la alçada, velocitat i trajectòria que ha de seguir l’avió mentre captura les dades. Un 
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dels document de la planificació és un gràfic georeferenciat on es van dibuixant les diferents 

passades de vol que realitzarà el avió i que ens serveix per anar comprovant que la 

planificació recobreix tota l’àrea que volem. 

 

En la Figura 6.9 es mostra un gràfic de vol, el corresponent al bloc 34 on en vermell estan 

dibuixades les passades de vol. 

 

 
Figura 6.9: Gràfic de planificació de la zona 34 
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Figura 6.10: Divisió en blocs de vol sobre tall 50.000 per LiDARCAT2 

 

 

Per a realitzar una planificació del vol s’ha de tenir en compte les característiques del sensor 

LiDAR, la densitat de punts que volem obtenir, la topografia del terreny, les característiques 

de l’avió i els camps de control que serviran per a ajustar les passades. 

 

El primer factor que ens condiciona la planificació són els sensors de que es disposa per a 

realitzar el vol, en aquest cas, es disposa del  sensor de línia Leica ALS-50II, (veure les 

característiques del sensor en la Figura 2.1). També el sistema de navegació GPS/INS que 

utilitzarem després per calcular la posició de la trajectòria. Pel sistema de que es disposa no 

es recomanable fer passades de més de 20 minuts, ja que la deriva del sistema de navegació 

(INS) seria massa gran per a les precisions que volem obtenir. 

 

Un segon factor que ens condicionarà les planificacions és si es recolliran dades només amb 

el LiDAR o cal afegir un altra sensor, com per exemple una càmera mètrica. En aquest cas, 

una de les línies estratègiques que es va decidir va ser fomentar, sempre que fos possible el 

vol amb doble sensor, LiDAR més càmera fotogramètrica, per tal de no endarrerir molt el vol 

anual de cobertura fotogràfica que es realitza per fer ortofoto. En aquest cas s’ha de tenir en 

compte la configuració dels dos sensor per fer la planificació. Tenint en compte les 

característiques dels dos sensors es descarta el vol amb doble sensor en tota la zona on el 
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vol fotogràfic es fa a una MPT de 50cm (zona del Pirineu),  ja que a l’alçada de vol que 

necessita la densitat LiDAR requerida és a la que el sensor DMC recull imatges a una MPT de 

25cm. De la zona on si es favorable fer una planificació i vol conjunt a priori, zona de vol 

imatge a MPT de 25cm, es descarten alguns blocs ja que la orografia condiciona el vol 

fotogràfic d’una manera diferent al vol LiDAR: en la Figura 6.11 s’indica de quines zones s’ha 

pogut fer una planificació conjunta. 

 

  

 
Figura 6.11: Zones amb planificació doble sensor 

 

El tercer factor que cal tenir en compte és la densitat del núvol de punts LiDAR que volem 

obtenir. En el cas del LiDARCAT2, la densitat mínima a tot el territori ha de ser 0.5 punts /m2. 

El tercer que ens condicionarà la planificació és la topografia del terreny ja que tindrà una 

incidència directe en la densitat de punts i en l’operativitat amb el sensor. 

 

La densitat de polsos que arriben al terreny depèn de l’alçada de vol respecte al terreny, per 

tant la planificació ha de tenir en compte l’alçada màxima sobre el terreny a la que es volarà 

per veure si es compleix amb la densitat mínima. D’altra banda el sensor te una distància 

mínima al terreny de seguretat, que si s’assoleix el sensor s’atura, per tant, cal comprovar 

que la planificació estigui feta a una alçada més gran que la mínima. 
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I l’últim factor que ens condiciona la planificació és l’avió, en el sentit que la velocitat que 

porti l’avió condicionarà també la densitat de punts que s’assolirà, cal assegurar-se que la 

velocitat que s’ha tingut en compte per fer la planificació és realment viable per l’avió que 

farà el vol. 

 

En la fase de planificació s’estudien primer les diferents configuracions del sensor que seran 

aplicables per a obtenir la densitat requerida i s’utilitza una configuració o una altra en 

funció de l’orografia del terreny. 

 

En la Taula 6.4 podem veure quins són els camps d’entrada (en blau) que cal introduir en la 

planificació per a obtenir la informació que necessitem per veure si la planificació compleix 

les nostres especificacions (camps calculats en color groc): 

 
Taula 6.4: Paràmetres calculats en una planificació LiDAR 

Configuració A 
 

CAMPS D’ENTRADA 

FOV [deg] 49.20 

Scan Rate [Hz] 24.1 

PRF [Hz] 91200.0 

MPiA/SPiA MPiA 

Velocitat [kn] 135.0 

Recommended Laser Current 68 

Alçada sobre terreny [m] 2200.0 

Distància eixos a alçada mitjà de terreny [m] 2000.0 

Relleu sobre terreny mitjà [m] 150.0 

Velocitat màxima del component lateral del vent [kn] 36 

 

CAMPS CALCULATS A ALÇADA MITJA DEL TERRENY 

Swath [m] (ample de passada) 2014.5 

Swath efectiu [m] (ample efectiu de passada) 1933.9 

Desplaçament per error de roll [m] 46.8 

Encavalcament [%] 0.7 

Encavalcament amb error de roll[%] -1.6 

Densitat mitjana [punts/m
2
] 0.65 

Densitat mínima (nadir) [1/m2] 0.44 

Distància entre punts along track (nadir) [m] 2.88 

Distància entre punts across track (nadir) [m] 1.57 

Diàmetre petjada a terra [m] 0.51 

Densitat efectiva [1/m2] 0.563 

 

 

Entre els camps calculats trobem la “densitat efectiva” que en aquest exemple està 

calculada per a l’alçada mitja de terreny però que també es calcula per a l’alçada mínima del 

terreny, per assegurar-nos que supera el 0.5 punts/m2 de les especificacions. També és 

important conèixer la “petjada del raig a terra” que ens donarà idea de quins elements a 
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diferent alçada podrà distingir i la distància entre punts LíDAR a terra, tant en sentit de la 

coordenada x com de la y, que ens donarà idea de quan ben distribuïts estan els punts. 

 

Estudiades totes les alçades del terreny s’estableix que al projecte LiDARCAT2 es treballarà 

en 6 tipologies diferents de configuració del sensor i en el moment de la planificació es tria 

una configuració buscant un compromís entre la densitat mínima que necessitem i la 

rendibilitat del vol. 
 

Un cop establertes les diferents configuracions possibles es passa a planificar les 41 zones en 

les que s’ha dividit Catalunya. Primer es planifiquen les passades longitudinals que, com ja 

hem comentat, s’ha decidit fer-les en la direcció est-oest, i posteriorment, es planificaran les 

passades transversals. Aquestes passades transversals són necessàries per poder realitzar els 

ajustos de les passades LiDAR i per tant, han de creuar-se amb les passades longitudinals 

(per això les anomenem passades transversals) i han de sobrevolar els camps de control, 

també necessaris en la fase d’ajust. En l’apartat 5.5.2 Obtenció del núvol de punts ajustat de 

la memòria s’explica la fase d’ajust i s’especifica la necessitat tant de les passades 

transversals com dels camps de control. 

 

Per tant, per finalitzar les planificacions necessitem conèixer on s’ubiquen els camps de 

control. L’ICGC disposa d’una base de dades on s’emmagatzemen tots els camps de control 

del que es disposa a Catalunya i el primer que es fa és consultar aquesta base i analitzar les 

dates d’adquisició dels camps vigents. Un cop analitzat quins són els camps vigents més 

antics es fa un control dels mateixos, observant-los en les imatges aèries més recents de que 

es disposi i es decideix si cal mesurar-lo de nou o buscar un camp alternatiu per la zona. A 

més a més s’aprecia que hi ha zones de Catalunya on han desaparegut camps de control i 

que seran necessaris per ajustar un vol de cobertura com LiDARCAT2.  

 

Després de l’estudi dels camps més antics i de la distribució dels camps vigents es decideix 

que caldrà realitzar la mesura de més camps de control durant el 2016 per dur a terme la 

fase de ajust. Es mesuren un total de 58 camps. 
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Figura 6.12: Camps de control mesurats pel projecte LiDARCAT2 (en verd) 

 

 

Amb la ubicació de tots els camps de control es planifiquen les passades transversals que 

seran necessàries per poder ajustar totes les passades longitudinals.  

 

Les planificacions de vol, a més a més de servir per al guiatge de l’avió en la presa de dades 

LiDAR és el document bàsic per al control de qualitat de les dades volades. Es generen en 

format shape el que permet visualitzar-les en un sistema de informació geogràfica (GIS) i 

utilitzar les dades de planificació de la base de dades i engegar els processos de control de 

qualitat. Per tant un cop finalitzades les planificacions s’introdueixen en la base de dades BD-

LiDAR com a capa de referència per a la gestió de la fase d’execució del vol. 
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Figura 6.13: Passades transversals planificades al projecte LiDARCAT2 

 

 

6.3.2 ADQUISICIÓ DELS PUNTS DE CONTROL 

Es necessita disposar de punts de control que anomenen Camps de Control per tal de poder 

ajustar les diferents passades LiDAR i referenciar el núvol de punts al sistema de referència 

altimètric oficial, a Catalunya, el EGM08D595. Ja s’ha comentat en l’apartat 5.5.3 

Subcontractacions, que aquesta tasca l’ICGC la subcontracta a empreses de topografia. 

 

Els camps de control estan constituïts per malles d’aproximadament 40 punts 

georeferenciats, separats 10 m entre ells. Es trien superfícies horitzontals i planes, 

allunyades d’elements alts. Habitualment són camps de futbol, i si no, també poden ser 

pàrquings amplis o inclús trams de  carreteres. 

 

La malla de punts es mesura a camp amb  el sistema RTK-GPS. El receptor de referència 

s’estaciona en un punt topogràfic fix molt proper del camp de control. Amb el receptor 

mòbil es va mesurant la malla de punts. 
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Les coordenades del punt topogràfic fix es calculen a partir de dues bases GPS a dos vèrtexs 

de la XdOI situats a u màxim de 10 Km de distància. 

 

 
Figura 6.14: Mesura de camps de Control LiDAR 

 

 

Pel projecte LiDARCAT2 s’han adquirit 58 camps de control nous, la resta s’aprofitaran de la 

Base de Dades de Camps de Control que recull tots els camps que s’han fet mesurar en el 

transcurs de diferents projectes.  En la Figura 6.12 es pot veure la distribució dels 58 camps 

de control adquirits durant l’any 2016 per al projecte LiDARCAT2. 

 

En el moment d’iniciar els ajustos de passades LiDAR cal disposar de tots els camps de 

control, així que la subcontractació d’aquests nous camps cal fer-la dins el període de 

planificacions de vol o d’adquisició de dades. Les dades de tots es camps de control estan 

centralitzades en el servidor LiDAR i la seva ubicació i estat (apte, no apte) i any de mesura 

s’introdueix a la base de dades BD LiDAR. 
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Figura 6.15: Flux d’informació planificacions Vols i adquisició de camps de control 

 

6.3.3 EXECUCIÓ DELS VOLS 

S’inicia l’etapa de la captura de dades amb els sensor LiDAR embarcat en els avions. L’ICGC 

disposa de 2 avions on poder muntar els sensor LiDAR. 

 

  
Fotografia 6.1: Avió Partenavia i avió Cesna Caravan de l’ICGC 

 

Una jornada de vol s’inicia amb la consulta del temps meteorològic de la zona de vol. En el 

cas d’un projecte de tanta extensió es buscar volar allà on el temps és adequat. Un cop 

decidida la zona, si el sensor està muntat a l’avió, el navegant programa els paràmetres del 

sensor segons la planificació de vol, i el pilot informa de la ruta que seguirà fins obtenir 

l’aprovació de la torre de control. 

 

Ja en ple vol, el pilot guiarà l’avió segons la planificació, mantenint l’avió el més estable 

possible un cop s’entra en una passada de vol, la passada és la part de la trajectòria de l’avió 
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on s’agafen dades LiDAR. Mentre s’està volant una passada el navegant controla el bon 

funcionament del sensor i dels sistema de navegació GPS/INS i va indicant al pilot les 

passades per fer. 

 

Les dades capturades durant el vol són: 

 Dades raw capturades pel sensor LiDAR 

 Dades GPS/INS registrades pel sistema de navegació 

I un cop finalitzat el vol, el navegant realitza un informe de vol on s’inclou la informació 

necessària pel post-procés de les dades. En l’informe es detalla el sensor utilitzat, la 

configuració del sensor, les passades volades, l’hora d’inici i fi, si hi ha hagut incidències 

durant el vol, etc... Durant el vol les dades s’han anat enregistrant en una unitat extraïble i 

seran posteriorment descarregades als corresponents servidors. 

 

Les dades comuns a tots els vols com són els informes de vol i les dades d’orientació de la 

trajectòria GPS/INS es descarreguen al servidor de Vols, mentre que les dades específiques 

de cada sensor, em aquest cas el sensor LiDAR, es descarreguen als servidors de procés 

corresponent, en aquest cas el servidor LiDAR. 

 

La BD LiDAR s’actualitza a partir dels informes de vol amb la informació del vol realitzat, 

bàsicament data de vol i passades volades, d’aquesta manera l’equip de processament a 

través de les interfícies LiDAR-CQ pot conèixer quines passades s’han fet i quin territori 

recobreixen. 

 

 
Figura 6.16: Flux d’informació execució de vols LiDAR 
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6.4 PROCESSAMENT DE LES DADES 

6.4.1 CONTROL DE QUALITAT DE LES DADES 

Tots els processos que segueixen les dades LiDAR fins a l’obtenció de productes tenen els 

seus controls de qualitat, però el control de qualitat de les dades adquirides és un dels més 

importants, en el sentit que el seu resultat pot fer que s’hagi de repetir de nou una o varies 

passades de vol. Com que una de les fites que s’ha establert és recobrir de dades LiDAR tota 

Catalunya en només set mesos es va decidir millorar l’efectivitat del control de qualitat de 

les dades volades per augmentar la rapidesa de resposta, però també augmentar la qualitat 

d’aquest control. Fins al moment alguns dels processos de CQ es feien manualment i amb 

aquesta nova eina s’han automatitzat la majoria de processos. 

 

Per tant, dins la fase de Processaments específics es van dedicar recursos a dissenyar i 

generar una eina basada en QGis que gestiona els CQ que es fa a les passades de vol LiDAR i 

emmagatzema el resultat d’aquest CQ a la BD-LiDAR, aquesta eina s’ha anomenat LiDAR-CQ.  

 

En la Figura 6.17 veiem la pantalla principal d’aquesta eina on, en la finestra principal es 

mostra la part gràfica, que ens dona una visió geoespacial de la informació i a la part 

esquerra d’aquesta finestra tenim les capes d’informació d’interès com poden ser les 

“passades planificades”, “el servei WMS de l’ortoimatge 1:5.000”, i qualsevol capa que ens 

pugui interessar. En la part superior s’ubiquen les eines que s’han programat específicament 

per fer aquest CQ. 

 

 
Figura 6.17: Interfície LiDAR-CQ 
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Així amb aquesta interfície podem fer consultes a la BD-LiDAR per a saber en quin estat de 

procés es troba cadascuna de les passades de vol i veure-ho gràficament, com es pot veure 

en la Figura 6.18: 

 

 

 

Figura 6.18: Estat de les passades en Q-LiDAR 

 

 

Es passen fins a 15 controls diferents fins a donar una passada per vàlida, entre d’altres es 

busca si hi ha forats en les dades que no tinguin una explicació per l’element, per exemple, 

se sap que l’aigua provoca forats en les dades. També es busca si el núvol de punts te la 

densitat esperada. En la Figura 6.19 veiem un detall dels errors que es poden detectar: 

 

  

Figura 6.19: Errors trobats a cada passada de vol LiDAR 

 

 

Amb la implementació d’aquesta eina s’aconsegueix que el CQ d’una sessió de vol es pugui 

realitzar en poques hores i al dia següent d’haver volat, ja es pot comunicar a l’equip de vols 

si s’ha de repetir alguna passada o no.  
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Abans d’implementar aquesta eina el CQ d’un dia de vol trigava més d’un dia i no es podien 

revisar tots els errors, això feia que alguns problemes es detectessin dies després d’haver 

volat i complicava bastant la gestió de les repeticions de vol. 

 

El flux de la informació d’aquesta etapa es pot veure en la Figura 6.20 on a la BD-LiDAR ha 

quedat enregistrades quines passades han passat el CQ i quines cal reclamar. 

 

 
Figura 6.20: Errors trobats a cada passada de vol LiDAR 

 

 

6.4.2 OBTENCIÓ DEL NÚVOL DE PUNTS AJUSTAT 

L’obtenció del núvol de punts LiDAR ajustat passa per tres fases ben diferenciades que són la 

georeferenciació de la trajectòria. la georeferenciació del núvol de punts i l’ ajust en 

altimetria de les passades. S’expliquen breument aquestes fases per veure com funciona el 

flux de dades entre elles. 

 

Georeferenciació de la trajectòria 

La georeferenciació del núvol de punts LiDAR s’obté a partir de la georeferenciació  de la 

trajectòria de l’avió. Processant les dades de la posició i la velocitat recollida pel sistema 

GNSS (GPS + GLONASS) i les dades d’orientació recollides del INS (Inertial Navigation System) 

de l’avió conjuntament amb les dades GNSS de la xarxa d’estacions de referència de 

Catalunya (CATNET http://catnet-ip.icc.cat/spiderweb/frmIndex.aspx), es fa un càlcul amb 

filtre de Kalman per tal de obtenir la georeferenciació de la trajectòria. A aquest procés 

s’incorporen els vectors d’excentricitat (offsets) i les rotacions que relacionen els sistemes de 

referencia del sensor inercial i del làser. 
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En la Figura 6.21 es mostra en color rosa la trajectòria processada per a un dia de vol 

i la posició de les estacions de referència de la xarxa CATNET. 

 

Figura 6.21: Trajectòria processada de l’avió 

 

En la Figura 6.22 es mostren en vermell els vectors d’excentricitat (offsets) que cal aplicar al 

càlcul de la trajectòria per tal de georeferenciar l’origen del sensor LiDAR. 

 

 

Figura 6.22: Vectors d’excentricitat 

 

El mateix procés de càlcul de la trajectòria incorpora uns controls de qualitat per tal 

d’establir si el càlcul fet està dins la tolerància establerta. o no. Es busca obtenir una precisió 
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interna en posició de de 10cm i una determinació de l’actitud no superior a 0.005º en els 

angles roll (balanceig) i pitch (capcineig) i 0.008º en l’angle yaw (guinyada). 

 

La trajectòria orientada és un arxiu on per a cada segons de temps GPS tenim les 

coordenades i l’orientació (angles) referenciades en el sistema de referència ETRS89. 

El flux de dades es pot veure en la Figura 6.23. A la BD-LiDAR queda enregistrat quines 

passades de vol tenen la trajectòria calculada i es pot iniciar el procés següent. 

 

 

Figura 6.23: Flux d’informació en el càlcul de la trajectòria 

 

 

Obtenció del núvol de punt LiDAR 

Per a obtenir el obtenir el núvol de punts LiDAR necessitem la trajectòria georeferenciada, 

les dades raw enregistrades pel sensor LiDAR i les dades de calibratge del sensor. Com que 

coneixem la posició exacte del sensor làser en el moment que envia un pols, coneixem la 

velocitat a la que viatge el raig làser i com que s’enregistren els temps de sortida i arribada 

del pols, podem calcular la distància que ha recorregut el pols, en conseqüència coneixerem 

també la seva posició georeferenciada. 
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Figura 6.24: Càlcul coordenades punt LiDAR 

 

 

En la BD-LiDAR s’enregistra quines passades tenen el núvol de punts processat i la data en 

que s’ha processat. 

 

Figura 6.25: Flux de la informació en el càlcul del núvol de punts LiDAR 

 

 

Ajust i control de qualitat de les passades LiDAR 

Per a ajustar el núvol de punts necessitem les passades processades, la trajectòria calculada 

per passada i els camps de control. Per altra banda necessitem altres camps de control que 

utilitzarem com a control de qualitat i així obtenir la precisió del núvol de punts LiDAR. Es 
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realitza per zones d’ajust que agrupen un conjunt de passades amb les passades transversals 

necessàries.  

 

Al núvol de punts definit per ajustar passades longitudinals i transversals es classificat 

automàticament per a obtenir únicament els punts que es troben al terreny (no damunt 

cases, no vegetació,..). Amb els punts d’aquesta classificació que es fa de forma independent 

per a cada passada i juntament amb les trajectòries i els camps de control, s’estima 

mitjançant mínims quadrats les correccions per a Dz (Diferència en cota) i pels angles Roll, 

Pitch i Heading per a cada passada. 

 

Posteriorment s’apliquen les correccions i s’analitzen els resultats, si es supera la tolerància 

permesa (per a un FOV de 50º a 2250m el màxim error estimat de Roll tolerable és de 

0.004º) es realitza un nou càlcul dels punts làser amb la trajectòria, els nous valors aplicats 

de Dz, Rol, Pitch i Heading i el camp de control. És un  procés reiteratiu fins aconseguir que 

els errors verticals estimats en els extrems de passada entrin en tolerància (< 10cm). 

 
Taula 6.5: Comparativa de dues iteracions en el procés d’ajust 

 
 

 

L’error sistemàtic residual de les dades LIDAR prové de l’exactitud obtinguda en l’observació 

dels punts de control. L’error horitzontal de la trajectòria és pot menysprear si el comparem 

amb la mida de  l’empremta del làser i a la densitat de mostreig, per tant no es realitza cap 

correcció horitzontal. En ser un procés de mínims quadrats i existir redundància, el propi 

ajust proporciona informació molt valuosa sobre la qualitat del bloc de dades LIDAR 

(semblant als processos d’Aerotriangulació). En el procés de control de qualitat final es 

calculen els estadístics entre els punts terreny del núvol de punts ajustat i els nous camps de 

control que no han format part de l’ajust per determinar la precisió del mateix. 
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Figura 6.26: Visualització dels punts pintats per passada d’una carretera 

 

 

També es realitza un control de qualitat visual del núvol de punt ajustat fent perfils tant a 

zones planes com a construccions per comprovar que no hi ha diferències superiors entre 

passades de 10cm. Es mostra aquest control en la Figura 6.26, on es fa un perfil del núvol de 

punts al llarg d’una carretera, i es pot observar que el núvol de punts està perfectament 

alineat, vingui de la passada que vingui (els punts estan pintats en colors diferents en funció 

de la passada a la que pertanyen), així comprovem visualment que l’ajust està ben fet. 

 

En la Figura 6.27 es comprova el núvol en una zona de cases i s’aprecia a les teulades que 

tots els punts, vinguin de la passada que vinguin, segueixen la forma de la teulada. 
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Figura 6.27: Visualització dels punts pintats per passada d’una coberta d’edifici 

 

 

Els núvols de punts per passada ja ajustat es graven al servidor LiDAR i les metadades del 

procés de càlcul s’inclouen a la BD LiDAR, com es pot veure en la Figura 6.28: 
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Figura 6.28: Flux de la informació en l’ajust de passades LiDAR 

 

 

6.4.3 PRODUCTES OBTINGUTS 

 

Edició del núvol de punts 

L’edició es divideix en dos processos, el de classificació automàtica i el d’edició manual dels 

punts. El primer és ràpid ja que només requereix temps de màquina, en canvi el segon, 

l’edició manual, és un procés lent i requereix la intervenció d’operadors experts que 

visualitzin les dades bloc a bloc per a la detecció i correcció de les zones on la classificació 

automàtica ha fallat. 

 

En primer lloc es realitza una transformació de les passades ajustades al sistema de 

referència del producte a lliurar, que per a aquest projecte les coordenades són les UTM  en 

el fus31 sobre l’el·lipsoide ETRS89/00 i alçades ortomètriques sobre el geoide EGM08D595. 

Posteriorment es fa la distribució del núvol de punts de cada passada en la unitat de treball 

que són blocs quadrats de 2x2km. 

 

Seguidament es realitza la classificació automàtica dels punts diferenciant aquells que 

representen terra de la resta, mitjançant una comanda del programari que assigna una 

classe a cada un dels punts làser observats. En aquest procés també es classifiquen els punts 

erronis per damunt del terreny, els punts enfonsats, els punts amb intensitat inferior a 2 i els 

redundants. Tots aquests punts es classifiquen en unes capes que no formaran part dels 

diferents models que es poden generar. 
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Taula 6.6: Definició de les classes utilitzades 

1 Default Punts no terreny 

2 Ground Punts terreny 

7 Low point Punts enfonsats 

11 Air point  Punts per damunt terreny (>200m) 

135 Noise Punts amb intensitat <2 i redundants 

 

 

Després de la classificació automàtica, es realitza l’edició manual, que serveix per 

reclassificar aquells punts que no han quedat classificats a la classe correcte. Aquesta edició 

manual s’adequa al producte que es vol generar. Si volem generar un DTM l’edició que 

s’haurà de fer és aquella on aïllem en una classe (classe ground) els punts que representen el 

terreny. Aquesta edició es realitza visualitzant en pantalla el DTM  i el DSM i es va 

interpretant, mitjançant el perfil del núvol de punts, quins punts s’han de reclassificar. 

 

Es tracta de detectar les zones sense punts terreny o on no està ben representat. Aquest 

procés d’edició es realitza reclassificant els punts de la classe default (no terreny)  a terreny 

o al revés amb la realització de perfils. En aquest procés, si és necessari, s’insereixen línies de 

trencament o punts de cota per a la correcta representació del terreny. 
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Figura 6.29: Pantalla de treball per a l’edició de dades LiDAR 

 

Els tipus d’edició existent en funció del producte a generar són una edició molt acurada per a 

projectes puntuals de càlculs volumètrics on la densitat del vol és molt elevada, més de 

4pts/m2, una edició estàndard per a projectes puntuals, sobretot pels projectes de risc 

d’inundacions i una edició semi-automàtica per a projectes de cobertura com el que estem 

tractant. En funció del tipus d’edició es revisen uns elements o altres. 

 

Els rendiment esperats de la tasca d’edició són els que es mostren en la Taula 6.7. Aquest 

rendiments, juntament amb els recursos que es dediquen ens indicarà el temps que 

necessitem fins a l’obtenció del producte. En el cas del LiDARCAT2 s’han previst deu mesos  

d’edició i un mes per a l’obtenció del producte. 
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Taula 6.7: Rendiments segons el tipus d’edició 

Blocs 2x2 cobertura Catalunya 

8955 

Rendiment Edició Finalització edició amb 

1 operador expert 

Rendiment Edició semi-automàtica 45 blocs/dia 10 mesos 

Rendiment Edició estàndard 10 blocs/dia 15 mesos 

Rendiment Edició acurada 3 blocs/dia 12 anys 

 

 

Els arxius editats són emmagatzemats en el servidor LiDAR, i a la BD-LiDAR s’enregistren les 

dades que ens interessen, com per exemple si el bloc 2x2 està editat, qui ha fet l’edició, data 

finalització edició, etc.... En la Figura 6.30 veiem el flux de la informació d’aquesta fase:  

 

 
Figura 6.30: Flux de la informació en l’edició del blocs LiDAR 

 

 

Productes bàsics 

Els productes bàsics per a un projecte de cobertura són el propi núvol de punts, el Model 

Digital del Terreny (DTM) i el Model Digital de Superfície (DSM). El DTM es genera a partir 

del TIN (model de triangles) resultant de l’edició manual i amb un pas de malla de 2m. En 

canvi el DSM es genera a partir del núvol de punts, amb les classes default i ground, punts no 

terreny i terreny, i escollint el punt més alt per píxel amb pas de malla 2m. Els format dels 

dos models és ASCII d’Arc info. 
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Figura 6.31: Format del DTM 

 

 
Figura 6.32: TIN terreny(esquerra) i DTM generat(dreta) 

 

 

 
Figura 6.33: Imatge d’un DSM generat 
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El flux de la informació es veu en la Figura 6.34, on els productes DTM i DSM es generen en 

el servidor LiDAR i les metadades associades al processament s’enregistren a la BD LiDAR. 

 

 
Figura 6.34: Flux de la informació en la generació de productes DTM/DSM 

 

 

Com ja s’ha comentat a partir de les dades LiDAR podem generar també productes elaborats 

que són aquells en que les dades LiDAR són imprescindibles però que necessiten altres 

conjunts de dades per generar-los. En l’Annex 1 s’explica un exemple de producte elaborat. 

 

 

6.5 DISTRIBUCIÓ DELS PRODUCTES 

En la fase de distribució es fan totes les passes necessàries per a la publicació dels productes 

a la web de l’ICGC (www.icgc.cat). En el cas de les dades LiDAR es publicaran inicialment el 

dos productes directes com són el núvol de punts LiDAR i el DTM 2m (pas de malla 2m).  Cal 

generar els formats de productes per a la distribució i adequar el web a l’aparició dels nous 

productes. 

 

El dos productes es generen i publiquen per porcions del terreny seguint el tall o divisió de 

bloc 2 x 2km. El núvol de punts es publica en format LAZ i el DTM2m en format ASCII d’Arc 

Info. 

 

Aquesta fase s’ha previst realitzar-la en dos períodes diferents, ja que s’ha decidit publicar el 

núvol de punts resultat de la fase d’ajust per passades, seguint la fita que ens havíem posat 

de publicar el més aviat possible. Així aquest producte te un període previst de publicació 

establerta al març del 2017, mentre que el producte DTM2m es podrà publicar un cop 

finalitzada la fase d’edició, publicació prevista pel període setembre-octubre del 2017. 

 

Posteriorment  hi hauran altres períodes de distribució a mesura que es vagin finalitzant els 

productes elaborats. 

 

http://www.icgc.cat/
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Finalitzada aquesta fase haurem culminat el nostre projecte, ja que haurem posat a 

disposició del públic els productes cartogràfics derivats del LiDAR i ja podrem iniciar l’última 

fase del projecte que és el tancament.  

 

 
Figura 6.35: Pàgina web de l’ICGC de descàrrega de dades LiDAR 

 (http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Elevacions/Dades-LiDAR2 ) 

 
  

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Elevacions/Dades-lidar2
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7 SEGUIMENT i CONTROL DEL PROJECTE 

 

En el mètode de gestió adoptat hi ha una fase de seguiment i control del projecte, essencial 

per poder corregir les possibles desviacions de compliment i pressupostàries.  

Cada etapa dins la fase d’execució porta implícit un control de qualitat dels arxius o 

productes generats dins cada procés, per tant, la qualitat ja es va controlant, el que volem 

controlar aquí és el desenvolupament del projecte: mirar si s’està complint el termini 

assignat a cada etapa, si s’estan destinant els recursos necessaris i quins ajustament s’ha de 

fer per reorientar les desviacions d’allò que estava previst. 

 

 
Figura 7.1: Fases en la gestió de projectes 

 

 

En  l’estudi de seguiment ens hem de fixar en el cronograma anterior (l’últim actualitzat), 

com el que es mostra en la Figura 7.2: 

 

 
Figura 7.2: Cronograma detallat de la fase d’execució de projecte LIDARCAT2 

 

 

En l’exemple que poso és un control del mes de desembre on hem vist que la fase 

d’adquisició de dades-vols que havia de finalitzar a l’octubre, s’ha prolongat fins els mes de 

desembre. El que fem és buscar quins són els motius de l’augment de la durada d’aquesta 
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fase, per veure perquè la previsió  inicial no ha estat la correcte i per decidir quines 

correccions cal fer a partir d’ara.. 

 

Busquem un indicador que ens doni informació quantitativa de l’evolució d’aquesta fase, en 

aquest cas, el vols realitzats cada mes. Inicialment teníem una previsió de que es 

necessitaven unes 130 sessions de vol i havíem previst 7 mesos per completar aquesta fase, 

per tant calia fer una mitjana de 18 sessions mensuals. En el gràfic següent veiem que només 

s’ha arribat a aquesta mitjana en 2 mesos. 

 

 
Figura 7.3: Número de vols LiDARCAT2 durant el 2016  

 

 

El motius de les poques sessions volades del projecte LiDARCAT2 durant els mesos de maig i 

juny ha estat la meteorologia, que va ser poc favorable i molts dies no es va poder sortir a 

volar. En quan a la baixa dedicació als mesos setembre i octubre s’ha degut a que els dos 

avions van partir unes avaries i van estar molts dies en manteniment sense poder volar. En la 

Taula 6.8 es mostren aquestes dades. Finalment en els mesos de novembre i desembre no es 

vola més perquè les àrees que manquen per volar són al Pirineu i ja estan recobertes de neu.  

 
Taula 7.1: Dies no volats pels avions Partenavia (P68) i Caravan (CAR) 

 MAIG JUNY SETEMBRE OCTUBRE 

 P68 CAR P68 CAR P68 CAR P68 CAR 

Dies NO volats per 

METEO 
17 16 18 11 11 0 26 12 

Dies no volats per 

MANTENIMENT 
1 2 11 4 14 23 2 5 
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El que s’ha aconseguit fer al final són 99 sessions en 8 mesos (d’abril a desembre) que 

recobreixen un 78% de la superfície volada. 

 

Les tasques posteriors a l’adquisició de dades han patit un retard i els recursos que s’havien 

planificat no s’han utilitzat al 100% degut a la manca de dades de vol. 

 

S’actualitza el cronograma tenint en compte el volum de feina assolit a cada fase i el que 

queda per fer. En la Figura 7.4 es mostra el nou cronograma, dins cada fase els colors foscos 

representen els nous períodes previstos i amb el tramat ratllat es mostren els períodes que 

han desaparegut. 

 

 
Figura 7.4: Cronograma de fases actualitzat a desembre 2016  

 

Analitzem etapa a etapa els canvis respecte al cronograma inicial: 

 Desenvolupaments específics: etapa ja assolida. Es va decidir dedicar un mes més del 

previst a aquesta fase de desenvolupament  de la BD-LiDAR, perquè es van implementar 

funcions, inicialment no previstes, però que es va considerar interessants d’implementar. 

El resultat ha estat una eina molt potent que servirà per a futurs projectes LiDAR. 

 Planificació vols i Adquisició de dades-camp: s’ha desenvolupat en el temps previst. 

 Adquisició de dades.-vols: Analitzat el que ha passat, es reprograma aquesta etapa i 

s’amplia als mesos de maig, juny i juliol del 2017. El salt entre desembre i maig es degut a 

que s’ha d’ esperar a que es desfaci la neu. Cada mes es volaran el conjunt de sessions en 

les zones ja lliures de neu. 

 Processament-CQ vol: S’adequa als mateixos períodes que l’adquisició del vol 

 Processament del núvol de punts ajustat: Aquesta etapa s’allarga fins a mitjans de març, 

s’aturarà per manca de dades durant abril i maig, i després es reprendrà durant els mesos 

de juny, juliol i agost. 
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 Processament productes directes: Aquesta etapa també cal ara dividir-la en dos períodes 

diferents i caldrà adequar els recursos previstos a no tenir feina d’aquest projecte durant 

juny i juliol i reprendre-la a l’agost fins el novembre.  

 Distribució de productes: Aquesta etapa s’agrupa ara a final de desembre del 2017 on es 

dedicaran els últims mesos per a la distribució dels dos productes “núvol de punts” i 

“DTM”. 

Aquest anàlisi fa que es reorganitzin els equips i els recursos. Aquest estudi s’ha de fer 

periòdicament més o menys freqüentment, en funció de les desviacions que es van veient. 

 

També s’han de calcular els costos del projecte fins el moment del control i contrastar-ho 

amb el pressupost inicial per veure si es necessari ampliar el pressupost, o si s’ajusta a la 

reorganització de tasques que s’ha fet. Caldrà revisar també les dates previstes que tinguem 

de lliurament de productes i si canvien es necessari informar de les noves dates. 
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8 TANCAMENT DE PROJECTE 

La fase de tancament és una fase, a vegades oblidada. En principi pot semblar que un cop 

publicats els productes el projecte a finalitat. Però està demostrat que dedicar un temps més 

a tancar correctament un projecte ens servirà per millorar en projectes futurs. 

 

En aquesta fase es realitza el següent: 

 Informe de tancament. 

 Estudi del cost real del projecte. 

 Emmagatzematge de les dades. 

 

L’informe de tancament o informe final del projecte que ha d’incloure: 

 Una breu descripció del procés seguit 

 Com s’han gestionat els imprevistos. Els problemes trobats en el transcurs del projecte i 

les solucions aportades. 

 Les desviacions respecte a les previsions inicials. 

 Les conclusions sobre el desenvolupament del projecte on inclourem alguns consells per 

indicar que canviaríem en un futur projecte similar. 

 Cost final del projecte. 

Fer l’estudi final de despeses per tal de computar els costos finals de projecte i contrastar-ho 

amb els pressupost inicial. Aquest exercici es va fent a mesura que avança el projecte per 

vigilar les desviacions del pressupost, però cal fer el tancament d’aquest estudi final amb les 

despeses reals del projecte. També és interessant fer l’estudi de despeses per unitat de 

producció. 

 

Finalment en aquesta fase cal emmagatzemar la informació generada, distingint quines 

dades es guarden de manera permanent, quines es guarden per un període concret i quines 

esborrem de tot el procediment. 

 

Normalment s’emmagatzemen amb caràcter permanent tant els productes finals com les 

dades raw inicials. Els arxius generats en processos entremitjos es guarden un període de 5 

anys o s’esborren. El fet de guardar dades a 5 anys, és per si es detecta algun error o es 

produeix una reclamació poder-ho solucionar d’una manera més ràpida. Les reclamacions 

s’acostumen a produir  durant els primers anys des de la publicació de les dades. 
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CONCLUSIONS 

 

S`ha explicat en la memòria d’aquest Treball Fi de Grau un exemple pràctic de gestió de la 

informació d’un projecte cartogràfic orientat a l’obtenció de productes LiDAR, anomenat 

LiDARCAT2 i amb les següents característiques:  

 extensió gran de terreny (32000 km2) 

 durada llarga en el temps (2 anys) 

 volum de dades gran (més de 5 Terabytes) 

 equips de professionals interdisciplinaris 

S’ha mostrat la importància d’encarar aquest tipus de projectes amb una metodologia de 

gestió ben definida, que contempli totes les fases i que impliqui a tots els professionals que 

hi prenen part. La metodologia emprada ha esta la clàssica de divisió del projecte en quatre 

fases: inici, planificació, execució i tancament, que alhora estan dividides en etapes. Aquesta 

metodologia preveu  un control i seguiment de la fase d’execució. 

 

La segona conclusió és que s’han d’invertir esforços en la fase de planificació per evitar 

problemes en la fase de execució, com la manca de coordinació entre equips, la manca de 

recursos, l’ús de processos no optimitzats i l’aparició de colls d’ampolla en el flux del 

procediment. Per tant, s’han fer anàlisis complerts dels els fluxos de procediment, de la 

metodologia de gestió, dels cronogrames de les fases del projecte i dels recursos, tant 

tècnics de maquinari i software, com de personal. 

 

Una conseqüència de la planificació realitzada en el projecte LiDARCAT2 ha estat el 

desenvolupament i la implantació de dues eines. La primera de gestió i de visualització 

gràfica de l’estat i de l’evolució del projecte en la seva fase d’execució. La segona eina agilita 

el control de qualitat de les dades adquirides com a pas imprescindible per assolir la fita de 

realitzar el projecte en menys de 2 anys.  

 

També s’ha posat de manifest que es necessari fer un seguiment i control de la fase 

d’execució per tal de minimitzar les desviacions respecte al que s’ha planificat. Aquests 

anàlisis han de ser periòdics i poden comportar modificacions de la planificació inicial en 

aquelles tasques que queden per fer en el moment en que es fa l’anàlisi. També suposen un 

control dels costos del projecte en relació al pressupost, per tal de conèixer si cal dotar el 

projecte de més finançament. 

 

Per últim, remarcar que s’ha de donar la rellevància que mereix a l’etapa de tancament, on 

l’informe final que s’ha de fer, servirà per conèixer com encarar millor nous projectes de 

característiques similars. 
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9 ANNEX I - ASPECTES MEDIAMBIENTALS-PRODUCTES ELABORATS 

 

Dins de la  memòria ambiental de l’ICGC un dels indicadors que es fa servir és el %vol de 

LIDARCAT2, ja que a partir d’aquestes dades es podran realitzar els Mapes de Variables 

Biofísiques de l’Arbrat de Catalunya (mvba20m), on una de les variables que es determinen  

és la biomassa dels nostres boscos. 

 

Coneixent la biomassa del boscos podem deduir la capacitat de fixació de CO2, un paràmetre 

sobre la qualitat mediambiental. Per tant, la execució del projecte LiDARCAT2 contribuirà a 

un millora coneixement de l’estat medi ambiental de Catalunya. 

 

 
Figura 9.1: Mapa de la Biomassa aèria total dels boscos de Catalunya 

 

Els mvba20m són un dels productes elaborats provinent de dades LiDAR, és a dir que 

s’extreuen del núvol de punts LiDAR, però que necessita d’altres dades per ser elaborat, com 

són el Mapa de Cobertes de Catalunya y les parcel·les d’inventari de camp. 

Què aporta cada set de dades? 

 Núvol de punts LiDAR: A partir del núvol de punts editat, s’extreuen les mètriques que 

caracteritzen la forma i distribució dels arbres: Alçada màxima i mitja, percentils 

d’alçades i recobriments arboris o fraccions de cabuda coberta (FCC). 
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Figura 9.2: Mètriques dels arbres obtingudes del núvol de punts LiDAR 

 

 Mapa de cobertes de Catalunya: és un mapa on es mostren les diferents cobertes del 

terreny: arbres, matolls, asfalt, ciutats,.. Ens aporta quines àrees o píxels són boscos i cal 

caracteritzar. 

 Parcel·les de mostreig: Són parcel·les d’inventari de camp on s’han mesurat a camp les 

alçades, diàmetres dels arbres i les FCC la parcel·la. Ens aportaran la referència real a les 

mètriques LiDAR. 

 

 
Figura 9.3: Variables biofísiques calculades dels boscos 

 

En l’ apartat 5.4 Estudi de productes i aplicacions en la fase de planificació del projecte, 

s’estudien els productes que es podran elaborar amb les característiques del núvol de punts 
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LiDAR. Un d’ells són els Mapes de Variables Biofísiques dels Boscos de Catalunya(mvba20). 

Cadascun d’aquests mapes és en un arxiu ràster de 20m de pas de malla on es mostra una 

variables biofísiques dels arbres. Amb la primera cobertura de dades LiDAR de Catalunya 

(LiDARCAT) s’ha fet la primera versió d’aquests mapes,  en total són vuit mapes un per  cada 

variable estimada.  

 

Per a l’elaboració dels productes elaborats cal classificar el núvol de punts resultant de 

l’edició manual amb una macro automàtica que classifica només del nivell no terreny, els 

punts de vegetació baixa, mitjana, alta, edificis, torres i cables elèctrics i els punts restants de 

la classe Default a la classe Other Ground. 

 
Taula 9.1: classificació per a productes elaborats 

1 Default Punts no terreny 

2 Ground Punts terreny 

3 
Low Vegetation 

Punts de vegetació baixa amb alçades sobre el terreny 

de 0.15 a 2m. 

4 
Medium Vegetation 

Punts de vegetació mitjana amb alçades sobre el 

terreny de 2 a 3m. 

5 
High Vegetation 

Punts de vegetació alta amb alçades sobre el terreny 

superiors a 3m. 

6 Building 
Teulades d'edificis amb una superfície mínima 40m2 i 

alçada mínima 3m. 

7 Low point Punts enfonsats 

11 Air point  Punts per damunt terreny (>200m) 

13 Other Ground 
Altres punts presumiblement del terreny, punts de la 

classe No Terreny amb alçades entre -5 i 0.15m. 

14 Wires Cables elèctrics 

15 Transmission tower Torres elèctriques  

135 Noise Punts amb intensitat <2 i redundants 

 

 

 

Les variables que representen aquests mapes han estat calculades per l’any 2005, degut a les 

dates de vol de LiDATCAT i a la data d’observació de les parcel·les d’inventari de camp. 

 

Amb la nova cobertura de dades LiDARCAT2 es pretén actualitzar aquesta mapes i generar-

los per una data propera a l’any 2016. La data final dependrà de quan s’hagin observat les 

parcel·les de camp, que segurament seran les parcel·les del 5è inventari Forestal espanyol 

realitat al 2015 a Catalunya. S’ha previst realitzar aquest producte  durant l’any 2018. 

 

En la Figura 9.4 es mostra el mapa corresponent a la variable Alçada Mitja dels arbres dels 

boscos de Catalunya. 
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Figura 9.4: Mapa d’alçada mitja dels arbres dels boscos de Catalunya 
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CONTINGUT DEL CD 

 

El CD conté els dos arxius següents: 

 

 TFG_MDolors_Cabre_Bozal_RESUM.pdf: RESUM d’aquest TFG 

 TFG_MDolors_Cabre_Bozal.pdf: Memòria d’aquest TFG 
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