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Resum
Aquest ar ti cle trac ta de mos trar-nos el

fun cio na ment del GPS (re cep ció per

satèl·lit). GPS són les si gles de Glo bal

Po si tio ning System, o en ca talà, Sis te -

ma de Po si cio na ment Te rres tre; és un

mèto de d’o rien ta ció ba sat en els sen yals 

que re flec tei xen una sèrie de satèl·lits

del De par ta ment de De fen sa dels Estats

Units. El GPS dóna ac cés, en qual se vol

mo ment i des de qual se vol punt de la

Ter ra, a la in for ma ció si mult ània d’en tre

6 i 11 satèl·lits.

A par tir de l’obtenció de la po si ció, el GPS

ope ra com un or di na dor que pro ces sa i

trans met tota la in for ma ció ne cess ària per 

se guir una ruta: rumbs o azi muts, diferèn -

cies de ni vell, ve lo ci tat de mar xa i temps

es ti mat d’arribada, crea ció de ru tes a

base de di fe rents trams, al ti tud i orien ta -

ció, etc.

Un cop des ca rre ga da la in for ma ció de la

ruta o dels punts a l’ordinador, aques ta es

pot re to car. Se gons el pro gra ma es po den

can viar les ico nes, els co lors, noms, lí -

nies, es ca les, etc.

L’ús que ca das cú do narà al seu GPS és,

evi dent ment, una qües tió es tric ta ment

per so nal (al pi nis me, ex cur sio nis me, es quí 

o snow board fora pis tes, tra ves ses, caça,

pes ca, bus car bo lets...), per això es com -

ple men ta l’article amb la com pa ra ció en -

tre dos dels GPS més uti lit zats.

L’ús del GPS en
activitats desenvolupades
a la natura

De poc temps ençà, s’està im plan tant

amb for ça ra pi de sa l’ús del GPS, un pe tit 

apa rell electrònic que, mit jan çant una

xar xa de satèl·lits en òrbi ta, per met

d’ob te nir la dada de la nos tra po si ció,

en ca ra que hi hagi poca vi si bi li tat pel

mal temps i amb un mar ge d’e rror in sig -

ni fi cant.

GPS són les si gles de Glo bal Po si tio ning

System, o en ca talà, Sis te ma de Po si cio -

na ment Te rres tre; és un mèto de d’o rien -

ta ció ba sat en els sen yals que re flec tei -

xen una sèrie de satèl·lits del Depar -

tament de De fen sa dels Estats Units.

Ara com ara, el sis te ma cons ta de

24 satèl·lits que or bi ten so bre la Te rra

dues ve ga des al dia i en sis òrbi tes di fe -

rents, a una al ti tud de 20.200 km. El

GPS uti lit za aquests satèl·lits com a

punts de referèn cia per trian gu lar una

po si ció; si re bem el sen yal de com a mí -

nim tres satèl·lits, el GPS pot cal cu lar la

po si ció exac ta on ens tro bem.

Actual ment, la UE està pro jec tant el seu

pro pi sis te ma de po si cio na ment (Ga li leu), 

cosa que per metrà de per dre la depen -

dència del sis te ma ame ricà.

El GPS pot fun cio nar a qual se vol lloc de la 

te rra du rant les 24 ho res del dia, però no

hem d’o bli dar que, en ser pro pie tat nord-

ame ri ca na, en cas d’un con flic te, aquest

país pot de sac ti var els satèl·lits o in tro -

duir-hi de ri ves equi vo ca des, amb la qual

cosa la lec tu ra tin dria un error que

anul·la ria el sis te ma

Com fun cio na

El GPS dóna ac cés, en qual se vol mo ment

i des de qual se vol punt de la Te rra, a la in -

for ma ció si mult ània d’entre 6 i 11 sa -

tèl·lits. Unes es ta cions de se gui ment re -

ben per ma nent ment in for ma ció dels

satèl·lits si tuats so bre el seu ho rit zó, i de -
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Abstract

The pre sent ar ti cle en dea vours to

de mons tra te the wor king of the GPS,

sa te lli te re cep tion, (GPS are the let ters of

Glo bal Po si tio ning System). Is a met hod of

orien ta tion ba sed on the sig nals from a

se ries of sa te lli tes of the De part ment of

De fen ce of the Uni ted Sta tes. The GPS

allows ac cess, at wha te ver mo ment and

from any point on Earth, si mul ta neous

in for ma tion from between 6 and 11

satellites.

As well as gi ving the po si tion GPS works

like a com pu ter that pro ces ses and

trans mits all the ne ces sary in for ma tion to

fo llow a rou te: di rec tions or azi muths,

dif fe ren ces in le vel, pace of march, arri val

time, crea tion of rou tes ba sed on dif fe rent

parts, al ti tu de and di rec tion, etc. Once the

in for ma tion of the rou te has been

down-loa ded from the com pu ter, it can be

re-arran ged. De pen ding on the pro gram me 

the icons, co lours, names, lines, climbs,

etc. can be changed.

The use that each one can put to his GPS

is, evidently, a question strictly personal

(mountain climbing, excursions, skiing,

off the track snow boarding, crossing,

hunting, fishing, mushroom hunting) so

the article is complemented with a

comparison between the two GPS most

used.
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ter mi nen amb mol ta exac ti tud els parà -

me tres de les se ves òrbi tes. Un cop pro -

ces sa da la in for ma ció, les es ta cions trans -

me ten les di fe rents or dres a cada satèl·lit

que les em ma gat ze ma a la memò ria per a

di fon dre-les pos te rior ment. En teo ria, el

punt cal cu lat hau ria de ser ab so lu ta ment

exac te, però hi ha uns quants fac tors que

en mo di fi quen l’exactitud:

L’emissió elec tro magn èti ca del satèl·lit ha 

de tra ves sar el buit, la io nos fe ra i la tro -

pos fe ra, cosa que li oca sio na un in cre -

ment de temps que im pli ca un error va ria -

ble, d’uns 20 o 30 me tres. A més a més,

el De par ta ment de De fen sa dels Estats

Units exer ceix el con trol so bre aques ta

cons tel·la ció de satèl·lits, i pot mo di fi -

car-ne a vo lun tat els parà me tres. Tam bé

la qua li tat de l’aparell re cep tor in flueix di -

rec ta ment en l’exactitud de la in for ma ció

re bu da.

Com uti lit zar-lo

La fi na li tat prin ci pal d’un re cep tor GPS és

de ter mi nar una po si ció sen se els errors

d’apreciació que l’ús dels mit jans tra di cio -

nals pot oca sio nar. El gran avan tat ge del

GPS és que és ca paç d’obtenir la pròpia

si tua ció amb un error màxim de 100 me -

tres, cosa que en la ma jo ria de ca sos re -

sul ta més que su fi cient.

A par tir de l’obtenció de la po si ció, el GPS

ope ra com un or di na dor que pro ces sa i

trans met tota la in for ma ció ne cess ària per 

se guir una ruta: rumbs o azi muts, dis -

tàncies en tre punts, di ferè ncies de ni vell i

pen dents, ve lo ci tat de mar xa i temps

d’arribada es ti mat, errors de des via ció so -

bre la ruta pre vis ta, crea ció de ru tes a

base de di fe rents trams, sor ti da i ocàs, al -

ti tud i orien ta ció, etc. Per fer-ho, no més

ne ces si ta que, mit jan çant al gun dels pro -

ce di ments d’ús es ta blerts, el seu ma gat -

zem de memò ria dis po si de la in for ma ció

del punt de des ti na ció.

És de for ça uti li tat com pren dre que el GPS

uti lit za, per a la lo ca lit za ció, les coor de na -

des UTM (Uni ver sal Trans ver sa Mer ca tor).

El sis te ma par teix de di vi dir la su per fí cie ter -

restre en 60 fu sos lon gi tu di nals de 6º de

lon gi tud ca das cun (nu me rats de l’1 al 60 a

par tir del me ri dià 180º). A la pe nín su la li

co rres po nen els fu sos 29, 30 i 31.

Cada fus es di vi deix en 20 ban des trans ver -

sals de 8º de la ti tud (ano me na des de la C a

la X des del pa ral·lel 80º sud vers el 80º

nord, per què més al nord o al sud de 80º els 

errors se rien im por tants). A la nos tra pe nín -

su la li co rres po nen les ban des S i T.

De la in ter sec ció de fu sos i ban des s’ob -

tenen 1.200 tra pe zis, ano me nats zo nes,

es men ta des pel nú me ro del fus i la lle tra

de la ban da.

Fi nal ment, cada zona se sub di vi deix fins a 

for mar qua drí cu les d’1 km de cos tat, que

són les que als ma pes d’1/25.000

s’acoloreixen en blau, igual com la seva

nu me ra ció (2x2 cm al mapa).

Aques tes qua drí cu les van nu me ra des

d’esquerra a dre ta i de baix a dalt amb nú -

me ros co rre la tius, els X amb tres nú me ros 

i els Y amb qua tre. Per nor ma, s’indiquen

pri mer les ver ti cals i des prés les ho rit zon -

tals, al con tra ri que en el sis te ma de coor -

de na des geogr àfi ques. Per exem ple, la lo -

ca li tat d’El Asti lle ro, de San tan der, té

unes coor de na des UTM de 433 4806.
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Però allò que és ve ri ta ble ment im por tant

del GPS és que afe geix tres xi fres més

 darrera tots els nú me ros, tot as so lint així

pre ci sions d’1 me tre; l’exemple an te -

rior pot que dar de fi nit com a 433234
4806500.

El GPS pot ser uti lit zat en qual se vol cir -

cumstància, si gui de dia o de nit, plo -

vent, ne vant o amb boi ra, n’hi ha prou a 

es pe rar du rant un breu es pai de temps

per re bre la in for ma ció. Mal grat tot,

quan un obs ta cle ver ti cal in te rromp la

lí nia di rec ta en tre el re cep tor i els

satèl·lits és pos si ble que la re cep ció no

abas ti el mí nim dels qua tre satèl·lits

ne ces sa ris, per la qual cosa caldrà evi -

tar fons de ba rrancs, ca rrers es trets

o en vol tats de grans edi fi cis, co ves, o

bos cos molt ata peïts. La si tua ció del re -

cep tor GPS a l’in te rior de vehi cles, em -

bar ca cions o ae ro naus, re que rirà la uti -

lit za ció d’u na an te na de re cep ció ex -

terna.

Bàsi ca ment, un re cep tor GPS pre sen ta,

en l’exterior, una pan ta lla de vi sua lit za ció

d’informació, un tau ler de co man da ments 

amb di fe rents bo tons que per me ten

d’accedir a les di fe rents fun cions, un cai -

xe tí de ba te ries i els di fe rents ter mi na -

cions d’enllaç ex tern.

 

Com pre pa rar

la ruta

Un cop con tro lats els me nús d’a just ja

es pot in tro duir la in for ma ció ne cess ària

al GPS, de for ma que ser vei xi per se guir

una ruta. La ruta més ele men tal ve de fi -

ni da per la distància més cur ta exis tent

en tre el punt de par ti da i el de des ti na -

ció, però en la ma jo ria de les oca sions,

els obs ta cles que se si tuen en tre tots

dos, im pe dei xen la pos si bi li tat de se guir

la lí nia rec ta que els uneix. En aquest

cas, cal des viar-se’n, des cri vint una lí -

nia zig za gue jant que con duei xi al punt

de des ti na ció.

Per po der-la se guir, es mar quen uns

punts in ter me dis o punts de ruta que en

van de fi nint els trams. Aquest con junt

or de nat con for ma la ruta. Un al tre avan -

tat ge del GPS és que, lle vat que per al -

gu na raó es ne ces si ti o es vul gui se guir

una ruta de fi ni da an ti ci pa da ment, es pot 

in tro duir un punt de des ti na ció i po -

sar-se en mar xa, na ve gant cap a aquest

punt.

Inde pen dent ment de l’obstacle que ens

obli gui a se pa rar-nos de l’alineació al punt 

de des ti na ció, el GPS ens in for marà del

rumb i la distància per arri bar-hi. El GPS

pot em ma gat ze mar a la memò ria els

punts de ruta i sal var les da des de po si cio -

na ment re bu des mit jan çant satèl·lit, sim -

ple ment pit jant el botó co rres po nent o uti -

lit zant l’especificació de memò ria, la qual

per met:

n Intro duir punts de ruta de fi nits a tra vés

de les se ves coor de na des ex tre tes d’un

mapa.

n Bus car a la memò ria els punts de ruta

em ma gat ze mats que po den ser re -

gistrats ma nual ment o au tomà ti ca -

ment.

n Els re cep tors GPS són ca pa ços de

crear un nom bre va ria ble de ru tes

amb un nom bre màxim va ria ble de

trams.

n Quan anem al llarg d’un tram en di rec -

ció al punt fi nal, la pan ta lla de nave -

gació del GPS ens va mos trant un se guit 

de da des, rumb, distància, des via ció o

des via ció la te ral so bre la de rro ta, ve lo -

ci tat, etc.

n Temps des ti nat per arri bar a la des ti na -

ció; la lec tu ra s’o fe reix en da des de ve -

lo ci tat real d’a venç i de ve lo ci tat d’a -

venç efi caç en per cen tat ge; és a dir, un

per cen tat ge del 100 % in di ca que el

mo vi ment es di ri geix di rec ta ment cap a

l’ob jec tiu.

n Infor ma ció de temps i distància to tal so -

bre la distància que s’ha re co rre gut i el

temps trans co rre gut des de l’úl tim ajust

efec tuat.

n Les ve lo ci tats mit ja na i màxi ma que re -

flec teix la mit ja na de ve lo ci tat de mar xa

i la ve lo ci tat màxi ma assolida.

Hi ha ac ti vi tats en què apar tar-se de la

der rota mar ca da real ment no és im por -

tant, però en al tres si tua cions, com ara les 

na ve ga cions ma rí ti ma i aè ria, i els viat ges

per zo nes desè rti ques, cal res pec tar es -

cru po lo sa ment la ruta es ta bler ta. Per a

aquests ca sos, el GPS va do tat d’u na pan -

apunts 73 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (70-75)

recreació, oci actiu i turisme

72

El sis te ma de coor de na des UTM “treballa” so bre qua drí cu les d’1 km x 1 km.



ta lla, ano me na da pan ta lla de des via -

ció la te ral, que mos tra cons tant ment i

gràficament l’allunyament de la ruta

prevista.

Apli ca cions

El GPS no no més és un va luós ele ment

d’o rien ta ció en ruta, tam bé es mos tra com 

un col·la bo ra dor exem plar en al tres

situacions:

En con di cions cli ma tolò gi ques ad ver ses

(boi ra, ru fa ga...), o de su per vivè ncia (res -

cats, eva cua cions, foc...), ob te nir una po -

si ció exac ta és, de ve ga des, qües tió de

vida o mort.

La in for ma ció de sor ti da i ocàs per met de

de ter mi nar l’ho ra d’a tu rar-se amb prou

temps per ins tal·lar en ca ra amb cla ror el

nos tre bi vac o es ta blir, per a cada punt de

la Te rra, en ca ra que no si guem allà, la du -

ra da del pe río de de llum i fos cor.

El GPS no no més pot pre pa rar una ruta

amb el su port d’un mí nim de da des de po -

si cio na ment fia bles, sinó que, a més a

més, pot anar-la com ple tant so bre la mar -

xa, mo di fi cant-la o refent-la.

Descàrre ga de da des

a l’or di na dor

Un cop des ca rre ga da la in for ma ció de la

ruta o dels punts a l’or di na dor, es pot re to -

car. Se gons el pro gra ma, es po den can -

viar les ico nes, els co lors, els noms, les lí -

nies, les es ca les, etc.

Si prèvia ment hem di gi ta lit zat el mapa

per on ens hem mo gut i uti lit zem el ma -

teix sis te ma geodè sic (Da tum Eu ro peu

50 per a Espan ya), tant al GPS com al

pro gra ma, po drem so bre po sar les da -

des al mapa, i ob tin drem una car to gra -

fia més com ple ta i com pren si ble per a

tot hom. Un Da tum és un mo del ma -

temà tic que in ten ta apro par la for ma de

la su per fí cie de la te rra, nor mal ment a

tra vés d’un el·lip soi de, en una zona de -

ter mi na da, i per met de cal cu lar po si -

cions i àrees d’u na ma ne ra con sis tent i

pre ci sa. Si els ma pes amb què es tem

tre ba llant són eu ro peus, lògi ca ment el

Da tum serà eu ro peu, nor mal ment l’Eu -

ro pean 50 (si el mapa és d’a bans de

1979) o l’Eu ro pean 79 (si el mapa va

ser ela bo rat des prés de 1979). A Espa -

nya, doncs, hom uti lit za nor mal ment

aquests dos Da tum.
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GARMIN MAGELLAN

Pantalla situació
Són pràcticament iguals, els satèl·lits actius són les barres fosques, tots dos 
informen de l’estat de la bateria

Pantalla de Navegació
Els Magellan 315 i 320 incorporen dues pantalles de navegació. Aquesta 
característica no la trobem als Garmin

Pantalla de posició
Els Magellan presenten una pantalla més completa, a banda que les dades
que hi apareixen són configurables, és a dir, les podem adaptar a les nostres 
necessitats o preferències

Pantalla de Mapa
Molt similar en tots dos casos. L’avantatge dels Magellan és que les dades que es 
mostren a la pantalla es poden configurar

Pantalla de Compàs
La representació de la posició del sol, de la lluna i del punt de destinació sobre la 
brúixola només apareix als Magellan. La sèrie 12 de Garmin no té aquestes 
característiques

Pantalla Autopista
Aquesta pantalla és pràcticament igual per als models d’ambdues marques. 
Tanmateix, els Magellan conserven l’avantatge que les dades que apareixen a la 
pantalla són configurables.

Ca rac te rís ti ques ge ne rals dels dos ti pus de GPS, Gar min i Ma ge llan



L’ús del GPS

a l’ai re lliu re

So vint, quan rea lit zem una ac ti vi tat a

l’ai re lliu re ens dei xem por tar i no pres -

tem prou aten ció al camí rea lit zat o a les

con di cions me teo rolò gi ques reg nants.

Amb el GPS no tin drem pro ble ma per sa -

ber en cada mo ment on som i po der

 trobar el camí de tor na da. L’ús que ca -

das cú do narà al seu GPS és, evi dent -

ment, una qües tió es tric ta ment per so nal 

(al pi nis me, ex cur sio nis me, es quí o

snow board fora pis tes, tra ves ses, caça,

pes ca, bus car bo lets...), però les pres ta -

cions es pe cí fi ques ne cess àries, per a

tota aques ta mena d’ac ti vi tats a l’ai re

lliu re, que ha de te nir un re cep tor GPS

són les se güents:

n Sis te ma re cep tor de 12 ca nals pa -

ral·lels: ne ces sa ri per po der te nir una

bona re cep ció dels sen yals en te rrenys

abrup tes i amb es pes sa co ber tu ra

vegetal.

n Lleu ge re sa: si hem de tra gi nar el re cep -

tor no sal tres ma tei xos, com més lleu ger 

si gui, millor.

n Pi les de llar ga du ra da: per evi tar por tar

més pi les de les ne cess àries (sem pre

cal por tar-ne unes de recanvi).

n Re sistència a l’ai gua: han de te nir una

cer ta re sistència a l’ai gua, per evi tar

veu re’s afec tats per la hu mi tat.

n Way points (‘punts de mar ca’): ca pa ci -

tat d’em ma gat ze mat ge de 200 way -

points pel cap baix.

n Ca pa ci tat de llis tar aquests way points

in di cant les distàncies i la di rec ció des

de la po si ció actual.

n Pan ta lla de Mapa: per po der veu re més

fàcil ment la nos tra po si ció res pec te dels 

al tres way points marcats.

n Ru tes: ca pa ci tat d’em ma gat ze mar ru tes.

n Track: són acon se lla bles re cep tors amb

aques ta fun ció per po der des fer el camí

fet, en cas de ne ces si tat.

n Ca pa ci tat de con ne xió amb PC: per po -

der tras pas sar dades.

n Fun da de trans port: és molt ne cess ària,

en ca ra que no sem pre hi va in clo sa.

n Da tum múl ti ples: per es tar se gurs que

els Da tum que uti lit za rem hi se ran in -

clo sos.

n Uti lit za ció de Coor de na des UTM: que

són les uti lit za des nor mal ment als ma -

pes to pogr àfics a es ca les 1:50.000 i

1:25.000.

n Car to gra fia di gi tal in clo sa en el ma teix

re cep tor: útil per veu re con cre tat so bre

un mapa, on ens tro bem. Pas sa que els

ma pes to pogr àfics in clo sos, nor mal -

ment no arri ben al de tall ne ces sa ri per a 

uti lit zar-los a l’aire lliure.

n Ante na ex te rior: pot ser vir d’a ju da en

zo nes bos co ses molt denses.
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