
SERVEI D'ESTADÍSTICA DE LA UAB

30, 31 de Gener, 1 de Febrer de 2002:
CURS: INICIACIÓ A L’ANÀLISI QUANTITATIVA I ESTADÍSTICA EN ELS ESTUDIS MORFOLÒGICS COMPARATIUS.

Presentació:

Aquest curs s’ha planificat pensant en aquelles persones que dessitgin iniciar-se en els mètodes estereològics o de tractament d’imatge per fer descripcions quantitatives
de la morfologia de les seves mostres, i iniciar-se en les tècniques estadístiques per tractar les dades resultants. El curs es basa en sessions teòriques, sessions
pràctiques, i sessions de discussió de casos pràctics exposats pels assistents.

Duració, Preu i Inscripció:

Duració total del curs: 18 hores

Cuota d'inscripció:
    Curs complet: 35.000 PTA     210'35 EUROS
    Personal i estudiants de la UAB: 15.000 PTA    90'15 EUROS

Per formalitzar la preinscripció els interessats hauran de sol.licitar reserva per e-mail a:
s.microscopia@uab.es , especificant: nom complert; departament o servei ; Centre o Universitat; adreça i dades de contacte (telèfon i e-mail).

Allotjament:

Els assistents interessats en rebre informació sobre allotjament, poden consultar les diferentes possibilitats enviant un email a: s.microscopia@uab.es

Places:

El número de places estarà limitat a 40. Les places, es reservaran per rigurós ordre d’inscripció.

Lloc de cel.lebració:

Aula del Centre de Recerca Matemàtica i aules del Servei d’Informàtica. Facultat de Ciències. Universitat Autònoma de Barcelona.

Programa:

Aquelles persones inscrites que vulguin tractar el seu cas concret en les sessions de discussió, hauran d’explicar en la sol.licitud de la reserva el seu estudi i els dubtes
que tenen (10 línies aprox.)

Dia 30 de Gener. Mètodes estereològics.
Teoria (9:30h-13h):
 - Introducció: la quantificació en el mètode científic.
 - Definició i finalitat de “l’anàlisi de la imatge”.
 - Estereologia.
- Definició de probabilitat geomètrica. Principi de Buffon.
- Finalitat i definició d’estereologia.
- Consideracions generals.
- Principals paràmetres estereològics.
- Càlcul dels paràmetres estereològics.
- Mostratge.
- Aplicacions de l’estereologia en biologia.
Pràctica i discussió de casos concrets (14:30h-18h):
- Problemes d’estereologia amb plantilles e imatges. Càlcul dels paràmetres fundamentals.
- Càlcul del diàmetre mig corretgit.
- Càlcul del tamany de la mostra.

Dia 31 de Gener. Introducció a las tècniques estadístiques.
Teoria (9:30h-13h):
- Introducció a l’Estadística.
- Introducció a las tècniques estadístiques clàsiques.
     - Dades quantitatives.
     - Dades qualitatives.
- Tècniques estadístiques no-paramètriques.
Pràctica i discussió de casos concrets(14:30h-18h):
- Càlcul del tamany muestral.

Dia 1 de Feber. Anàlisi de la imatge.
Teoria (9:30h-11h):
- Concepte i objectius.
- Captura de la imatge: dispositius, formats i aplicacions.
- Manipulació de la imatge: rang dinàmic, contrast, operadors morfològics.
- Umbralització, segmentació, binarització.
- Morfometria i densitometria: manual i automàtica.
- Anàlisi de dades.
Pràctica (11:30h-13h):
- Edició, manipulació i morfometria manual.
- Segmentació i densitometria automàtica.
Discussió de casos concrets (14:30-17:00).

Entitats Organitzadores:

Servei de Microscòpia Electrònica. Universitat Autònoma de Barcelona.
Servei d’Estadística. Universitat Autònoma de Barcelona.
IZASA.

Col·laboradors:

- Jaime Renau Piqueras. La Fe. València
- Sandra Fondati. Dep d’Anatomia. Fac. Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Jesús Ruberte. Dep. d’Anatomia. Fac. Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona.
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