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Subject's extra information

Without translate-

Com les metodologies d'aprenentatge que s'utilitzaran en aquest curs són les lliçons magistrals, l'estudi personal,
l'aprenentatge basat en problemes i pràctiques, és indispensable que l'alumne organitzi el seu temps per
aconseguir harmonitzar la dedicació a totes les assignatures. Les estones d'estudis haurien de ser estones
d'estudis molt actius i lluny de aquelles distraccions que absorbeixen la ment i el temps de l'estudiant. Els
professors responsables han pogut constatar amb el pas del temps que l'èxit procedeix d'una tossuda voluntat de
treball i no d'una ment ràpida i lúcida, encara que això, sens dubte, contribueix.
D'altra banda, com es pot apreciar, la tècnica principal amb la que es van a desenvolupar els continguts són les
classes magistrals. Magistral: és el relatiu a l'exercici de mestre; però cura: no tot el que es diu des de la tarima és
correcte i vàlid. L'alumne hauria desenvolupar un esperit sanament crític per treure els continguts superficials i no
autèntics i quedar-se amb el que val. No obstant això, en els punts i recomanacions en què el professor vol
esperonar a l'alumne, l'estudiant hauria de assumir com tasques que faran d'ell un professional competent.

De l'actitud reflexiva anterior és inevitable que apareguin punts que es considerin que no són correctes; ja poden
ser actituds del professorat, formes de donar la matèria, avaluar, etc. Arribat a aquest punt el més fàcil seria en
caure en una crítica entre els estudiants que produeix una pèrdua d'il·lusió per la matèria i pels continguts. No
obstant això els aquí signants estan oberts a totes les aportacions amb afany de millorar la qualitat de la docència.
Mitjançant està complicitat alumne-professor s'aconseguirà una docència de qualitat.

Finalment, però com a principal punt que ha de desenvolupar l'alumne, està l'afany de superació. Seran moltes les
dificultats que aniran apareixent en el transcurs del quadrimestre, però l'alumne ha entendre'ls com a reptes
personals. Fins i tot tendir a les tasques que ningú vol quan es treballa en grup forjarà en ells una voluntat forta i
una sana arrogància.
Assignatura que es cursa en el 1r quadrimestre del 3r curs de l'ensenyament. Pertany al mòdul "Formació
específica", concretament a la matèria "Expressió gràfica".

Learning objectives

No s'especifiquen

Competences

University of Lleida strategic competences

Correctness in oral and written language.
Master a foreign language.

 

Degree-specific competences

Ability to apply the systems of spatial representation, the development of sketches, the promotion, the
language and the techniques of graphic representation of the constructive elements and processes.
Aptitude to work with topographical instrumentation and procede to the graphical construction of sites and
buildings and their implementation in the field .
Ability to interpret and elaborate the graphical documentation of a project, perform data collection, plan
preperation and geometrical control of work units.
Knowledge of the computer graphics and cartographic methods in the field of building.
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Degree-transversal competences 

Ability to reunite and interpret relevant data, inside an area of study, to express reasons which include
reflecting upon relevant subjects of a social, scientific or ethical nature.
Ability for abstraction and critical, logical and mathematical reasoning.
Ability to analyse and synthesise.
Ability to pan and organise the personal work.
Ability to resolve problems and elaborate and defend arguments inside an area of study.
Possess the necessary learning abilities to undertake further studies or improve training with a certain
degree of autonomy.
Be motivated to persue quality and continued improvement.

Subject contents

Without translate-

1. Unitat didàctica 1: Preliminars.

 1.1.Objectius

1.2.Geomàtica i topografia

1.2.1. Geomàtica

1.2.2. Geodesia

1.2.3. Fotogrametria

1.2.4. Teledetecció

1.2.5. Sistemes d'informació geogràfica (SIG o GIS)

1.2.6. Cartografia

1.2.7. Topografia

1.2.8. La topografia per a l'enginyer de l'edificació

1.3.Sistemes de referència

1.3.1. Coordenades cartesianes

1.3.2. Coordenades curvilínies

1.3.3. Projeccions cartogràfiques

1.3.4. Superfícies de referència

1.3.5. Sistemes de referència estàndard a Catalunya i Espanya

1.3.6. Marc de referència

1.4.Teoria d'errors

1.4.1. Tipus d'error

1.4.2. Valor més probable i error mig

1.4.3. Error de tancament
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 2. Unitat didàctica 2: Instrumentació.

 2.1.Mesura de distàncies

2.2.Estació total

2.2.1. Parts de l'estació total

2.2.2. Estacionament

2.2.3. Mesures amb estació total

2.2.4. Norma Bessel

2.3. Nivell geomètric o equialtímetre

2.3.1. Errors aamb el nivel geomètric

2.3.2. Bones constums al medir amb nivell geomètric

2.3.3. Parts d'un nivell

2.3.4. Estacionament d'un nivell.

2.3.5. Mira

2.4. Nivell de gir

2.5. Cinta mètrica

2.6. GPS NAVSTAR

2.6.1. Posicionament problema antic

2.6.2. Problema modern

2.6.3. En topografia

2.6.4. Problema geomètric

2.6.5. Nomenclatura GPS

2.6.6. Segment usuari

2.6.7. Segment de control

2.6.8. Errors del sistema

2.6.9. Sistemes diferencials

2.7. Làser escàner terrestre (TLS Terrestrial Laser Scanner)

2.7.1. Principi de mesura de làser escàner

2.7.2. Classificacions de làsers escàners.

2.7.3. Algorisme de treball

2.7.4. Camps d'aplicació

2.7.5. Ventatges i inconvenients

2.8.Càmares fotogràfiques

2.8.1. Classificació (fotogramètrica)
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2.8.2. Imatge digital

 

3. Unitat didàctica 3. Planimetria

3.1.Objectius de la unitat didàctica

3.2.Mostreig i generalització

3.3.Mètodes topogràfics planimètrics

3.4. Error de tancament

3.5.Problemes

3.6.Representació planimètrica

3.6.1. Colors

3.6.2. Elements puntuals

3.6.3. Elements lineals

3.6.4. Elements superficials

3.6.5. Tipografia 

 

4. Unitat didàctica 4. Altimetria

 4.1.Objectius

4.2.Altimetria

4.3.Cotes, altituds i desnivells

4.4.Mètodes de nivellació en camp

4.4.1. Nivellació geomètrica o per altures

4.4.2. Nivellació trigonomètrica o per pendents

4.4.3. Nivellació amb GPS

4.5.Representación del relleu

4.5.1. Corbes de nivell

4.5.2. Tipus de corbes de nivell

4.5.3. Representació de les formes característiques de les corbes de nivel

 

5. Unitat didàctica 5. Replantejaments

 5.1.Objectius

5.2.Introducció

5.3.Instrumental

5.3.1. GPS-RTK
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5.3.2. Estació total

5.3.3. Nivell geomètric

5.3.4. Materials per a marcar

5.4.Elements a marcar

5.4.1. Punts

5.4.2. Rectes

5.4.3. Corba circular

5.4.4. Clotoide

5.4.5. La rasant

 

6. Unitat didàctica 6. Rectificació

6.1.Rectificació d'imatges

A. Càlcul de funcions trigonomètriques inverses.

B. Escala.

C. Càlcul de superíicies.

D. Càlcul de volums.

E. Unitats topogràfiques
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