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Programa
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Part pràctica

Interpretació de mapes geològics. Introducció metodològica del treball pràctic

Treball pràctic 1: Extreure la història geològica de un mapa geològic real

Part teòrica

Blocs diagrama: Conceptuals, artístics, numèrics i físics

La modelització geològica 3D i el Model Geològic 3D de Catalunya



Blocs diagrama: Conceptuals, 

artístics i numèrics
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La Ciència de la Geologia es desenvolupa 

sobre objectes naturals que són 

tridimensionals.

Un mapa geològic és la representació 2D de 

volums de roca i de les relacions geomètriques 

entre ells.



Blocs diagrama: Conceptuals, 

artístics i numèrics
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Blocs diagrama!



Blocs diagrama: Conceptuals, 

artístics i numèrics
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Models conceptuals

Geometria medis sedimentaris Estructures tectòniques Sedimentològics



Blocs diagrama: Conceptuals, 

artístics i numèrics
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Models artístics



Blocs diagrama: Conceptuals, 

artístics i numèrics
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Models geofísics numèrics

https://www.software.slb.com/-/media/software/images/image%20viewer/petr_doma_conv/petr_doma_conv_1_xl.jpg

https://www.software.slb.com/-/media/software/images/image viewer/petr_doma_conv/petr_doma_conv_1_xl.jpg


Blocs diagrama: Conceptuals, 

artístics, numèrics i físics
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Models físics

“Sandbox”
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Blocs diagrama: Conceptuals, 

artístics, numèrics i físics Models físics

Impressió 3D
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Blocs diagrama: Conceptuals, 

artístics, numèrics i físics
Models físics

Impressió 3D



La modelització geològica 3D i 

el Model Geològic 3D de 

Catalunya
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L'estudi tridimensional de la geologia del subsòl s'ha convertit 

en els últims anys en un dels objectius principals per les 

institucions implicades en la gestió i el desenvolupament del 

territori, la indústria i la comunitat acadèmica. És per aquest 

motiu que a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la 

modelització 3D constitueix una línia destacada en el Pla de 

Desenvolupament i Recerca.

Un mapa geològic és la representació 2D 

de volums de roca i de les relacions entre 

ells.
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LIDAR de l'anglès (Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranging) és una tecnologia 

òptica de teledetecció que mesura la distància des d'un punt emissor a qualsevol objecte o superfície mediant 

l'ús d'un làser polsat

http://www.icgc.cat/Administracio-i-

empresa/Descarregues/Elevacions/Dades-lidar

Modelitzar la superfície del terreny

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92ptica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teledetecci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%A0ncia
https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0ser
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Block diagram of an actual digital elevation 

model from CGS Map Series 34. Tan areas 

are those types of surficial deposits that may 

be susceptible to collapsible soils. The blue 

and purple shaded areas are underlain by 

evaporite bedrock where sinkholes are 

potential hazards.

http://coloradogeologicalsurvey.org/geologic-hazards/collapsible-soils/damages/

Geologia de superfície “drapejada” al damunt d’un model digital d’elevacions del terreny

http://store.coloradogeologicalsurvey.org/?s=ms-34
http://coloradogeologicalsurvey.org/geologic-hazards/collapsible-soils/damages/


14Model geològic (numèric) 3D de Catalunya.



15Model geològic (numèric) 3D de Catalunya. Metodologia de realització
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I. Digitalització 3D

Georeferenciació i georeferenciació informació de superfície (mapes i talls geològics)

Digitalització: CAD (COREL o CANVAS)

Georeferenciació: CAD 3D (MOVE o MICROSTATION)

Model geològic 3D de Catalunya. Metodologia de realització

Conjunts d’informació Exemple de georeferenciació 3D tall ECORS Pirineus sobre DTM ICGC
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Georeferenciació informació de subsòl: Transformació dels perfils sísmics industrials disponibles en format 

analògic a format digital (Image2segy, MATLAB®)

Dades de subsòl: Utilització dels perfils de sísmica industrial disponibles (final dècada de 1970)



18Dades de subsòl: Interpretació dels perfils de sísmica industrial disponibles (final dècada de 1970)

Necessitat (i possibilitat!) d’incorporar dades de coneixement geològic de camp

Comiols -1

Fitxa resum d’una part del 

sondatge Comiols -1



19Dades de subsòl: Interpretació dels perfils de sísmica industrial disponibles (final dècada de 1970)

Necessitat (i aquí poca possibilitat!) d’incorporar dades de coneixement geològic de camp

Conca neògena de l’Empordà
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http://www.structuralgeology.org/2009/03/virtual-seismic-atlas.html

Exemple perfil de sísmica de reflexió industrial moderna (zona tectònicament senzilla, en mar)

http://www.structuralgeology.org/2009/03/virtual-seismic-atlas.html
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A noise-reduced cube, fold-thrust structure, deepwater Niger 

delta. 3D representation of a fold thrust structure, enhanced using 

the noise reduction workflow in ffA's SVI Pro software. 

VSA Author:
Rob Butler, 

David Lacopini

Interpretations: 0

Date Created: 2011-04-22

http://www.seismicatlas.org/entity?id=9ad417df-7bce-4c6b-afb6-bebf692089da

Exemples de sísmica de reflexió adquirida directament en 3D

http://www.seismicatlas.org/entity?id=9ad417df-7bce-4c6b-afb6-bebf692089da
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Hongliu Zeng (2004). Seismic geomorphology-based facies classification. The Leading Edge July 2004, 23 (7). Copyright © 2004 Society of Exploration Geophysicists

Exemple de sísmica de reflexió d’alta resolució adquirida directament en 3D
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II. Definició del Model Geomètric: Análisi estructural i estratigràfica

Restringir la geometria de les estructures (línies d'entroncament, línies de contorn, configuració rampa-

replà; anticlinals/sinclinals...)

Restringir el desplaçament de les falles (línies d'interrupció sobre el pla de la falla en estructures extensives 

i compressives de caràcter local)

Restringir les dimensions de les estructures (a partir del seu desplaçament)

Restringir la geometria dels horitzons plegats

Relacions de paral·lelisme o angularitat amb horitzons adjacents

Identificar línies d'interrupció sobre plans de falla per acotar la geometria dels límits de les superfícies 3D

Restringir relacions geomètriques entre els horitzons plegats i les estructures que els deformen (models de 

deformació plec-falla)

Determinació de tendències regionals per restringir la geometria dels horitzons

Orientació

Model geològic (numèric)

3D de Catalunya.
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Model geològic (numèric)

3D de Catalunya.

III. Construcció de superfícies 3D (GOCAD (Paradigm 

®)

Construcció de cada superfície de forma individual, 

tenint en compte el màxim nombre possible de 

dades

Generació manual dels contorns estructurals 

de les superfícies

Solució més simple

Geometries suaus

Respectar els criteris geomètrics 

establerts

Generació d’una malla triangular que honora 

totes les dades i restriccions imposades



25Model geològic (numèric) 3D de Catalunya. Metodologia de realització



Model geològic (numèric)

3D de Catalunya.
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El model

https://vimeo.com/58358331

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-

geologica/Model-geologic-3D-de-Catalunya

https://vimeo.com/58358331
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Model-geologic-3D-de-Catalunya


27Treball pràctic: Extreure la història geològica de un mapa geològic real



28Treball pràctic: Extreure la història geològica de un mapa geològic real
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