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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22458 - Topografia Agrària
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 8, 2S, GEAM(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Jesús Manuel Crespí Capellá 18:30h 19:30h Dimarts 12/02/2013 20/09/2013 Aula MOA11

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Obligatòria Segon curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura es fonamenta en donar a conèixer a l'alumnat els conceptes bàsics de
topografia, cartografia, geodèsia, teledetecció, sistemes d'informació geogràfica, fotogrametria, sistemes de
posicionament global i agricultura de precisió.

De forma pràctica l'alumne/a, haurà de ser capaç de realitzar un aixecament topogràfic i posterior replanteig
d'obres lineals i superficials projectades sobre un plànol. També assolirà uns coneixements mínims per
realitzar operacions d'anàlisi d'elements georeferenciables del medi natural i rural, mitjançant l'ús de
programari especialitzat en SIG i de teledetecció.

Requisits

Amb l'única finalitat de que l'alumnat pugui seguir, sense dificultats afegides, el fil de les classes d'aquesta
assignatura, es recomanable que hagi superat l'assignatura d’ Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per
Ordinador i hagi, al manco cursat les assignatures d'Àlgebra i Càlcul.

Competències
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Específiques
1. Alçaments i replantejaments topogràfics. Cartografia, Fotogrametria, sistemes d'informació geogràfica i

teledetecció en agronomia..

Genèriques
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de raonar de forma crítica..
2. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i

programes informàtics D.A.O. amb aplicació en enginyeria..

Continguts

BLOCS GENERALS:

Unitat 1.- Introducció A La Geomàtica: Nocions Prèvies, Conceptes I Unitats

Unitat 2.- Principis de la Topografia Clàssica i Instrumentació Geomàtica

Unitat 3.- Mètodes Topogràfics: Altimètrics i Planimètrics. Càlcul d'Àrees i Volums.

Unitat 4.- Fotogrametria I Teledetecció

Unitat 5.- Sistemes d'Informació Geogràfica

Unitat 6.- Aplicacions

Continguts temàtics
Unitat 1. Introducció A La Geomàtica: Nocions Prèvies, Conceptes I Unitats

En aquesta unitat l'alumne serà introduït breument en els diferents camps o ciències d'estudi
geomàtiques que ens permetran representar en format digital qualsevol element mesurable i
cartografiable de la superfície terrestre.

Per poder entendre les unitats successives, l'estudiant haurà d'assolir unes nocions prèvies,
moltes d'elles ja estudiades al llarg de les etapes d'educació Secundària i Batxiller, com ara
són les unitats de mesurament i les seues conversions, els sistemes de representació i l'escala.

Així mateix coneixeran les responsabilitats de l'enginyer a l'hora de triar la tècnica o tècniques
geomàtiques que més s'acoblin a les necessitat del seu projecte en funció de la precisió i
l’exactitud cercada, a més de les principals aplicacions que la geomàtica ofereix actualment
al món de l’agricultura.

Farem un anàlisi i coneixement de les unitats tradicionals de l’illa que seran d’utilitat per a la
correcta interpretació de documents públics i/o privats.

Unitat 2. Principis de la Topografia Clàssica i Instrumentació Geomàtica
En aquesta unitat l'estudiant repassarà i coneixerà equips i instrumentació emprats en les
diferents branques de la geomàtica. S'analitzaran els usos més comuns així com les avantatges
i inconvenients d'haver considerat l'ús d'una opció o una altra.
Analitzarem els tipus de distàncies i angles existents, així com els calculats. Introduirem el
concepte d'Azimut i Rumb. Calcularem coordenades cartesianes de punts mitjançant l'ús de
raons trigonomètriques. Passarem coordenades Polars a cartesianes i viceversa. Tipologies
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d'errors comesos i el seu arrossegament. Efectes de la curvatura terrestre damunt el càlcul
altimètric i planimètric d'un punt.

Unitat 3. Mètodes Topogràfics: Altimètrics i Planimètrics. Càlcul d'Àrees i Volums
En aquesta unitat l'estudiant aprendrà els diferents mètodes, planimètric i altimètrics, de treball
a utilitzar quan pretenem fer una aixecament topogràfic i el posterior replanteig d'un obra lineal
o superficial. Calcularem per diferents metodologies el volum generat pel moviment de terres
i coneixerem les seues exactituds i precisions. GPS i Anivellacions.

Unitat 4. Fotogrametria I Teledetecció
Coneixerem les diferents tipologies d'aixecament fotogramètrics terrestres i aeris i la generació
de cartografia per tècniques de detecció remota. Les diferents tipologies de càmeres, el seu ús
i aplicacions. Introduirem el concepte de microdrones i l'escànner làser terrestre.

Unitat 5. Sistemes d'Informació Geogràfica
Farem un introducció al Sistemes d'Informació Geogràfic i les seues aplicacions, així com a
conceptes del tipus: Raster vs Vectorial, Topologia, operacions d'anàlisi i combinació de capes.
Georeferenciació. Models digitals d'elevació i del terreny, mapes d'orientació i pendents.

Unitat 6. Aplicacions en el medi Rural i Agroalimentari
Estudiarem una sèrie d'aplicacions de totes les tècniques geomàtiques estudiades damunt del
món agrícola, posant especial atenció a l'agricultura de precisió.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G) Finalitat: Proveir els alumnes dels coneixements teòrics de l'assignatura.
Metodologia: classes magistrals del professor

Classes pràctiques Grup mitjà (M) Estudi i maneig de les eines, instrumentació i software vist a les classes
teòriques . Resolució de problemes numèrics i petits projectes pràctics.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Finalitat: consolidar i assimilar els coneixements de l'assignatura L'alumne haurà
d'estudiar la teoria, llegir la documentació, articles, pàgines web que el professor anirà
penjant a la UIBdigital. A més li caldrà practicar els problemes a nivell individual per
a preparar els exàmens

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació i exposició del treball realitzat durant el curs.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques 45 1.8 30
Classes pràctiques 15 0.6 10

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual 60 2.4 40
Estudi i treball autònom en grup 30 1.2 20

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per aprovar l’assignatura és necessari assolir més d'un 5.0 sobre 10 en cadascun dels tres apartats anteriors

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Finalitat: Proveir els alumnes dels coneixements teòrics de l'assignatura. Metodologia: classes magistrals

del professor
Criteris d'avaluació Es faran proves parcials de la teoria durant el curs que eliminaràn matèria i una prova final

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A
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Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Estudi i maneig de les eines, instrumentació i software vist a les classes teòriques . Resolució de problemes

numèrics i petits projectes pràctics.
Criteris d'avaluació Presentació oral i/o escrita dels resultats de les pràctiques

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Estudi i treball autònom en grup

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Preparació i exposició del treball realitzat durant el curs.
Criteris d'avaluació Preparació i exposició del treball realitzat durant el curs.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

El professor inclourà dins de la documentació publicada a través de la UIBdigital la bibliografia necessària
dins de cada unitat didàctica així com els recursos necessaris per assolir els coneixements mínims i d'altres
per amplificar els coneixements. A trets generals, els llibres que ara citaré en l'apartat "Bibliografia Bàsica"
contenen un gran percentatge d'allò que veurem al llarg del curs, però reiteraré amb l'advertència, que dins
dels apunts que vos passaré cada bloc teòric hi trobareu bibliografia més específica.

Bibliografia bàsica

* Topografía y replanteos . Castrillo Castelbanque S., García Solaz H, Gil Piqueras T., Hernández Muñoz
Editorial: Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Exp. Gráfica Arquitectónica Año: 2008

* Topografía Agrícola. Bas Vivancos Cesareo. Publicaciones UPV

Bibliografia complementària

Altres recursos


