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Guia docent
330340 - TEL - Teledetecció

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 750 - EMIT - Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE MINES (Pla 2013). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Oliveras Mejías, Jordi

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4. Explorar i investigar jaciments de recursos geològics.
5. Realitzar estudis de gestió del territori.
6. Avaluar ambientalment projectes.

Transversals:
1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
2. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes magistrals amb suport multimèdia.
Treball individual supervisat pel professor en el aula i en el laboratori informàtic.
Treball en col·laboració, en el que es combinarà el treball individual amb el treball en grup.
Tutories presencials, en grup o individuals.
Altres: Lectura de textos recomanats, resolució d'exercicis proposats i maneig de software.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Concepte de Teledetecció espacial.
Sensors i plataformes.
Correccions geomètriques i radiomètriques de la imatge de satèl·lit.
Transformacions numèriques.
Classificació digital de la imatge.
Interpretació de resultats i elaboració de cartografia temàtica.
Exemples d'aplicacions.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 45,0 36.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

INTRODUCCIÓ

Descripció:
La matèria de "Teledetecció" pretén introduir l'alumne en el coneixement dels mètodes i tècniques d'anàlisi d'imatges
multiespectrals i la seva aplicació en l'àmbit de la mineria. Al llarg de la matèria es presenten, en primer lloc, les bases
metodològiques en les que es fonamenten les tècniques de teledetecció (espacial i terrestre), corresponents als aspectes
d'adquisició de les imatges multiespectrals, el tractament digital i la interpretació / elaboració de mapes temàtics. En segon lloc,
s'expliquen diversos casos d'estudi relacionats amb l'estudi de recursos geològics i ambientals (exploració minera, recursos
hídrics, desertització, usos del sol, etc.).

Activitats vinculades:
Recerca d'informació.

Dedicació: 125h
Grup mitjà/Pràctiques: 45h
Aprenentatge autònom: 80h

Títol del contingut 1: Aspectes generals de la Teledetecció

Descripció:
Concepte de Teledetecció. Elements d'un Sistema de Teledetecció. Evolució històrica. Avantatges i inconvenients de la
Teledetecció. Etapes de desenvolupament d'una aplicació de Teledetecció.

Activitats vinculades:
Recerca d'informació.

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

Títol del contingut 2: Base Física de la Teledetecció

Descripció:
La radiació electromagnètica (REM): natura i característiques. Espectre electromagnètic.
Interacció entre la REM i la matèria. Efecte de l'atmosfera. Concepte de firma espectral. Les firmes espectrals dels objectes de la
coberta terrestre: roques / sol, vegetació i aigua.

Activitats vinculades:
Exercicis numèrics: lleis de la radiació, firma espectral.

Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 10h
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Títol del contingut 3: Adquisició de dades: sensors i plataformes

Descripció:
Concepte de teledetecció passiva i activa. Sensors electro-òptics d'escombrat mecànic i electrònic. Programes d'Observació de la
Terra. Aspectes generals de la Teledetecció.

Activitats vinculades:
Exercicis numèrics. Recerca de fonts d'adquisició d'imatges

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

Títol del contingut 4: Tractament digital d'imatges

Descripció:
Concepte i característiques de la imatge. Restauració de la imatge: correccions radiomètriques i geomètriques. Realç de la
imatge: radiomètric i geomètric "filtres". Composicions de color. Transformacions de la imatge: operacions aritmètiques i anàlisi
de components principals. Classificació de la imatge: supervisada i no supervisada.

Activitats vinculades:
Introducció a software lliure específic de teledetecció. Aplicació de la metodologia teòrica a un cas. - Activitats explicitades en el
següent apartat.-

Dedicació: 32h
Grup mitjà/Pràctiques: 12h
Aprenentatge autònom: 20h

Títol del contingut 5: Aplicacions de la Teledetecció en Mineria

Descripció:
Aspectes metodològics d'una aplicació de Teledetecció en mineria. Exemples d'aplicació en: cartografia geològica, exploració
minera, recursos hídrics, erosió-desertització, zones costaneres, cartografia d'àrees de vegetació, etc.

Activitats vinculades:
Recerca d'aplicacions específiques.

Dedicació: 21h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 15h
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ACTIVITATS

INTRODUCCIÓ

Descripció:
Les pràctiques de l'assignatura tenen com objectiu principal que l'alumne desenvolupi una aplicació de teledetecció aplicada. Per
això es disposa de diferents tipus d'imatges de satèl·lit (Landsat TM, ETM+, SPOT-5, etc.) a partir de les quals l'alumne realitzarà
un tractament digital de la imatge i interpretarà els resultats, amb la finalitat d'elaborar un mapa temàtic en el context de l'estudi
realitzat (cartografia geològica, usos del sol, recursos hídrics i minerals, i altres aspectes mediambientals). La pràctica constarà
de quatre parts amb continguts metodològics prèviament explicats en les classes teòriques: a) Correcció geomètrica i
radiomètrica de la imatge b) Realç espectral i espacial de la imatge, c) Transformacions numèriques de la imatge i d) Classificació
digital.

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

Títol de l'activitat 1: INTRODUCCIÓ AL PROGRAMARI LLIURE PER A LA VISUALITZACIÓ I TREBALL AMB IMATGES

Descripció:
Coneixement de les eines.

Objectius específics:
Ús d'eines TIC.

Material:
Programari lliure. Imatge de satèl·lit.

Lliurament:
Maneig de l'eina a fer servir en el treball pràctic final.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

Títol de l'activitat 2: CORRECCIÓ GEOMÈTRICA I RADIOMÈTRICA D'UNA IMATGE MULTIESPECTRAL

Descripció:
Pre-processament.

Objectius específics:
Ús d'eines TIC.

Material:
Programari lliure. Imatge de satèl·lit.

Lliurament:
Maneig de l'eina a fer servir en el treball pràctic final.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 5h
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Títol de l'activitat 3: VISUALITZACIÓ I INTERPRETACIÓ D'IMATGES

Descripció:
Fotointerpretació.

Objectius específics:
Ús d'eines TIC.

Material:
Programari lliure. Imatge de satèl·lit.

Lliurament:
Maneig de l'eina a fer servir en el treball pràctic final.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

Títol de l'activitat 4: TRANSFORMACIONS NUMÈRIQUES DE LA IMATGE: ÍNDEXS O RATIOS DE BANDES, ACP, IHS,
TASSELED CAP, ETC.

Descripció:
Recursos de tractament.

Objectius específics:
Ús d'eines TIC.

Material:
Programari lliure. Imatge de satèl·lit.

Lliurament:
Maneig de l'eina a fer servir en el treball pràctic final.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 5h

Títol de l'activitat 5: OBTENCIÓ DE COBERTES TEMÀTIQUES MITJANÇANT CLASSIFICACIÓ DIGITAL SUPERVISADA I
NO SUPERVISADA

Descripció:
Obtenció de productes.

Objectius específics:
Ús d'eines TIC.

Material:
Programari lliure. Imatge de satèl·lit.

Lliurament:
Maneig de l'eina a fer servir en el treball pràctic final.

Dedicació: 8h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 5h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Examen teòric de la matèria (40% de la qualificació final).
Treball pràctic d'aplicació (60% de la qualificació final).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les activitats planificades ho són per a fer en classe amb PC individual, i no requereixen cap lliurament documental.

A classe es plantejaran exercicis numèrics, activitats de cerca d'informació, de fotointerpretació, etc., que seran comentades en grup
a l'inici de la classe següent. A través del campus virtual s'enviarà al professor prova del treball realitzat (individual o en grup).

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Chuvieco Salinero, Emilio. Teledetección y medio ambiente: la observación de la tierra desde el espacio. Madrid: UNED, 2006. ISBN
8436252330.
-  Düzgün,  H.  Sebnem;  Demirel,  Nuray.  Remote  sensing  of  the  mine  environment.  Boca  Raton:  CRC  Press,  2011.  ISBN
9780415878791.
-  Gupta,  R.  P.  Remote  sensing  geology  [en  línia].  2nd  ed.  Berlin:  Springer,  2003  [Consulta:  28/10/2022].  Disponible  a:
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=6312665.  ISBN
3540431853.
- Sabins, Floyd F. Remote sensing: principles and interpretation. 3rd ed. New York: Freeman, 1997. ISBN 9781577665076.
- Vincent, Robert K. Fundamentals of geological and environmental remote sensing. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997. ISBN
0133487806.

Complementària:
- Jensen, J. R. Introductory digital image processing: a remote sensing perspective [en línia]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005
[ C o n s u l t a :  2 8 / 1 0 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=5831484.  ISBN
0131453610.
- Latifovic, Rasim. Mining and the environment: satellite remote sensing in assessing the environmental impact of large-scale surface
mining operations. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009. ISBN 9783639135121.
- Borengasser, Marcus; Hungate, W.S.; Watkins, Russell. Hyperspectral remote sensing: principles and applications. London: CRC
Press, 2008. ISBN 9781566706544.

RECURSOS

Altres recursos:
Webs específiques del programari emprat i d'adquisició d'imatges.

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=6312665
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=5831484

