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Prerequisits

No es requereixen requisits previs

Objectius

Aquest mòdul, optatiu, amplia els coneixements adquirits en el mòdul de mètodes d'obtenció d'informació
geogràfica d'aquest mateix màster a partir de l'estudi de tècniques i aplicacions específiques de la teledetecció
en camps com la meteorologia, la oceanografia, a geologia i l'estudi de la vegetació.

Al finalitzar l'assignatura, l'alumne serà capaç de:

Aplicar les metodologies per pal·liar les diferents fonts d'error a fi de poder visualitzar i extreure
paràmetres físics de les dades rebudes.
Aplicar tècniques de teledetecció a diferents camps de recerca i aplicats.

Competències
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1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Aplicar diferents metodologies de processament primari d'imatges obtingudes per sensors remots per a
la posterior extracció d'informació geogràfica.
Demostrar una visió integradora dels problemes, plantejant diverses solucions innovadores i prenent
decisions apropiades en funció dels seus coneixements i judicis.
Identificar i proposar aplicacions innovadores i competitives basades en els coneixements adquirits en
camps, a priori, no relacionats de forma directa.
Manejar les diferents tècniques utilitzades per a l'obtenció d'informació a partir d'imatges remotes.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Redactar, presentar i defensar públicament un treball realitzat individualment o en equip en un context
científic i professional.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar correctament les metodologies per pal·liar les diferents fonts d'error a fi de poder visualitzar i
extreure paràmetres físics de les dades rebudes.
Aplicar tècniques de teledetecció a diferents camps aplicats i de recerca.
Demostrar una visió integradora dels problemes, plantejant diverses solucions innovadores i prenent
decisions apropiades en funció dels seus coneixements i judicis.
Identificar i proposar aplicacions innovadores i competitives basades en els coneixements adquirits en
camps, a priori, no relacionats de forma directa.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Redactar, presentar i defensar públicament un treball realitzat individualment o en equip en un context
científic i professional.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Continguts

Teledetecció i meteorologia. Tècniques i exemples

1. Introducció.
2. Meteorologia clàssica.
3. Interpretació de les imatges de satèl·lit.
3.1 Imatges en l'espectre visible.
3.2 Imatges en l'infraroig tèrmic.
3.3 Imatges de vapor d'aigua.
3.4 Composicions RGB.
4. El radar meteorològic.
4.1 Propagació de les microones a l'atmosfera.
4.2 L'equació radar.
4.3 Observacions del radar Doppler.

Teledetecció i oceanografia. Tècniques i exemples

1. Introducció.
2. Fonaments d'Oceanografia.
2.1 Oceanografia descriptiva.
2.2 Oceanografia dinàmica.
2.3 Fenòmens observables remotament.
3. Observació amb sensors passius.
3.1 Observació en l'espectre visible.
3.2 Observació en l'espectre infraroig.
3.3 Observació en l'espectre de microones.

4. Observació amb sensors actius.
2



4. Observació amb sensors actius.
4.1 Generalitats.
4.2 El dispersòmetre.
4.3 El SAR.
4.4 L'altímetre.
5. Aplicació: corrents marins.

Teledetecció i geologia. Tècniques i exemples

Continguts basats en una sèrie d'exercicis pràctics guiats dedicats a mostrar exemples de l'ús de la
Teledetecció en el seguiment de volcans, episòdics d'inundacions, seguiment de l'evolució de les neus i els
gels, etc.

Teledetecció i vegetació. Tècniques i exemples

1. La problemàtica classes temàtiques/classes espectrals. Usos del sòl i cobertes del sòl.
2. Tècniques específiques.
2.1 Separabilitat espectral.
2.2 Índexs de vegetació.
2.3 Tasseled Cap Transformation.
3. Prevenció d'incendis forestals.
4. Foc actiu.
5. Tècniques d'anàlisi de canvis en el temps.
5.1 Avaluació de superfícies cremades.
5.2 Estudis de regeneració de la vegetació després d'incendis forestals.
6. Anàlisi i classificació multitemporal de cobertes (l'exemple dels conreus).
6.1 Signatures espectrals.
6.2 Fenologia i signatures temporals.
6.3 Classificació.
6.4 Anàlisi de canvis.
6.5 Enriquiment de les bases de dades.
7. Exemples d'aplicacions pràctiques.

Metodologia

En aquest mòdul es realitzen 3 grups d'activitats d'aprenentatge:

Les activitats dirigides consisteixen en classes de teoria i pràctiques que es realitzaran en una aula
d'informàtica especialitzada. A l'inici de cadascuna de les matèries que formen el mòdul els docents explicaran
l'estructura dels continguts teoricopràctics, així com el mètode d'avaluació.

Les activitats supervisades consisteixen en pràctiques d'aula que permetran elaborar els treballs i exercicis de
cada matèria, així com sessions de tutories amb els docents en cas que els estudiants ho sol·licitin.

Les activitats autònomes són el conjunt d'activitats relacionades amb l'elaboració de treballs, exercicis i
exàmens, com ara l'estudi de diferent material en forma d'articles, informes, dades, etc., definides segons les
necessitats de treball autònom cada estudiant.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes magistrals / expositives 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Pràctiques d'aula 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tutories 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Estudi personal 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura consta del següent sistema:

a) La realització de 1 examen, que valdrà entre un 10 i un 20% de la nota final i que inclourà la matèria teòrica
i pràctica realitzada.

b) La realització de diferents treballs pràctics proposats al llarg de la docència del mòdul i lliurats dins del
termini fixat, que valdran entre un 80 i un 90% de la nota final. Es valorarà una presentació formal correcta i
una elaboració acurada.

Aspectes a tenir en compte.

- L'assistència continuada a classe és altament recomanable pel correcte seguiment de les assignatures.
Només en casos d'impossibilitat física d'assistència presencial el seguiment en  està justificat, ja questreaming
una part important de les experiències i aprenentatges s'assoleixen plenament amb el contacte amb el
professorat i els companys de classe.

- En cas d'haver de lliurar treballs pràctics, aquest lliurament cal fer-lo dins dels terminis previstos perquè
siguin avaluats.

- En el moment de realització de cada activitat avaluativa, l'Equip docent informarà l'alumnat del procediment i
data de revisió de les qualificacions.

Recuperació.

- En cas que no s'hagi assolit una nota mínima de 5 sobre 10 s'haurà de recuperar l'activitat d'avaluació. La
possibilitat de recuperació és única.

- L'Equip docent corresponent informarà de la data assignada per a realitzar/lliurar l'activitat d'avaluació.

Còpies i plagis.

- Les còpies fan referència a les evidències de que el treball o l'examen s'ha fet en part o totalment sense
contribució intel·lectual de l'autor. En aquesta definició s'hi inclouen també les temptatives provades de còpia
en exàmens lliuraments de treballs i les violacions de les normes que n'asseguren l'autoria intel·lectual. Els
plagis fan referència als treballs i textos d'altres autors que es fan passar com a propis. Són un delicte contra
la propietat intel·lectual. Per evitar incórrer en plagi, citeu les fonts que feu servir a l'hora d'escriure l'informe
d'un treball. D'acord amb la normativa de la UAB, tant còpies com plagis o qualsevol intent d'alterar el resultat
de l'avaluació, pròpia o aliena -deixant copiar, per exemple- impliquen una nota de la part corresponent (teoria,
problemes, pràctiques) de 0 i, en aquest cas, un suspès de l'assignatura, sense que això limiti el dret a
emprendre accions en contra dels qui hi hagin participat, tant a l'àmbit acadèmic com en el penal. Vegeu
documentació de la UAB sobre "plagi"a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen teòric 10%-20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Treballs pràctics 80%- 90% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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