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Guia docent
270180 - DCS - Disseny de Corbes i  Superfícies

Última modificació: 01/02/2023
Unitat responsable: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Unitat que imparteix: 749 - MAT - Departament de Matemàtiques.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: RODRIGO IGNACIO SILVEIRA ISOBA

Altres: Segon quadrimestre:
RODRIGO IGNACIO SILVEIRA ISOBA - 10

CAPACITATS PRÈVIES

- Anglès
- Coneixements bàsics de JavaScript

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
G3. Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els
graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i de
comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió d'enginyer
tècnic en informàtica.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar
aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció:
capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar-
ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

METODOLOGIES DOCENTS

Les classes seran teòrico-pràctiques. Primer es presentaran els fonaments matemàtics dels diferents tipus de corbes i superfícies.
Després els estudiants realitzaran pràctiques guiades al laboratori per familiaritzar-se amb els conceptes presentats.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1.Conèixer els principals tipus de corbes usats en gràfics i CAD/CAM
2.Familiaritzar-se amb els aspectes pràctics de la implementació d'algorismes per a corbes
3.Conèixer alguns dels tipus de superfícies usats en gràfics i CAD/CAM
4.Familiaritzar-se amb els aspectes pràctics de la implementació d'algorismes per a superfícies



Data: 23/02/2023 Pàgina: 2 / 4

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 6,0 3.57

Hores grup petit 60,0 35.71

Hores aprenentatge autònom 102,0 60.71

Dedicació total: 168 h

CONTINGUTS

Fonaments

Descripció:
Nocions bàsiques d'espais vectorials i afins. Parametrització de varietats afins.

Parametrització de corbes

Descripció:
Com descriure una corba matemàticament. Vector tangent i vector normal, pla osculador i curvatura. Còniques.

Interpolació de corbes

Descripció:
La interpolació lineal. La interpolació polinòmica. Interpolació polinòmica paramètrica uniforme i no uniforme. 7. Interpolació
(cúbica) d'Hermite. Interpolació per splines.

Aproximació de crobes

Descripció:
Corbes de Bézier. B-Splines. Consideracions sobre l'eficiència en el càlcul de les corbes.

Superfícies: parametrització i aproximació

Descripció:
Formes d'expressar una superfície. Quàdriques. Vector normal a una superfície en un punt. Superfícies de Bézier. Superfícies
NURBS.
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ACTIVITATS

Teoria

Descripció:
Classes de teoria sobre els diferents tipus de corbes i superfícies

Objectius específics:
1, 3

Competències relacionades:
G3. Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els
graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i
de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió
d'enginyer tècnic en informàtica.
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Dedicació: 41h 30m
Grup gran/Teoria: 36h 30m
Aprenentatge autònom: 5h

Laboratori

Descripció:
Implementació d'alguns dels temes vistos a la classe de teoria

Objectius específics:
2, 4

Competències relacionades:
G3. Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els
graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i
de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió
d'enginyer tècnic en informàtica.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Dedicació: 34h 36m
Grup petit/Laboratori: 15h 48m
Activitats dirigides: 3h 48m
Aprenentatge autònom: 15h
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Examen

Objectius específics:
1, 2, 3, 4

Competències relacionades:
G3. Conèixer l'idioma anglès amb un nivell adequat de forma oral i escrita, i en consonància amb les necessitats que tindran els
graduats i les graduades en Enginyeria Informàtica. Capacitat de treballar en un grup multidisciplinar i en un entorn multilingüe i
de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la professió
d'enginyer tècnic en informàtica.
G7. Detectar carències en el coneixement propi i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per
ampliar aquest coneixement. Capacitat per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar-se a noves
situacions.
G9. Capacitat de raonament crític, lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en la seva àrea d'estudi. Capacitat
d'abstracció: capacitat de crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments
senzills, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de síntesi i d'avaluació.

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El curs s'avaluarà en dues parts:
- El lliurament de les pràctiques de laboratori que s'aniran realitzant al llarg de l'assignatura conformarà el 50% de la nota.
- Un examen teòrico-pràctic al final del curs donarà lloc al 50% restant.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Salomon, D. Curves and surfaces for computer graphics. Springer, 2006. ISBN 0387241965.
-  Farin,  G.E.  Curves  and  surfaces  for  CAGD:  a  practical  guide.  5th  ed.  Morgan  Kaufmann  :  Academic  Press,  2002.  ISBN
9781558607378.

Complementària:
- De Boor, C. A practical guide to splines. Rev. ed. Springer-Verlag, 2001. ISBN 0387953663.


