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Resum 
 

La necessitat de millorar la qualitat de les produccions i reduir el impacte ambiental en les 
activitats agrícoles han estat els motius pels quals les noves tecnologies i la millora dels equips 
electrònics són imprescindibles en l’aplicació de fitosanitaris de l’anomenada agricultura de 
precisió.  
 
El Grup de Maquinària Agrícola de la UPC fa 3 anys que participa amb el projecte 
d’investigació OPTIDOSA (Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación) que té com 
a objectiu principal aconseguir una qualitat i seguretat òptimes en l’aplicació de fitosanitaris tot 
incorporant les més modernes tecnologies en la determinació del volum òptim d’aplicació en 
fruiters, vinya i cítrics. Aquest treball ha consistit en estudiar la figura del receptor GPS com a 
possible eina de millora del prototip estudiat en el projecte (prototip VIÑA) i d’aquesta manera, 
optar al control dels paràmetres velocitat i posició i avaluar la seva influència en l’aplicació 
proporcional del prototip. 
 
Com a primer objectiu es va decidir desenvolupar un programari amb el software LabVIEW 8.5, 
capaç d’adquirir, processar i emmagatzemar les dades procedents dels GPS a temps real. Un 
cop el programa es va considerar funcional, es van dur a terme quatre assajos a camp amb el 
prototip, el receptor GPS i el programari creat. De totes les dades obtingudes, es van analitzar 
amb profunditat aquelles que feien referència a la velocitat d’avançament i coordenades de 
posició UTM. La finalitat de l’anàlisi consistia en establir si ambdues variables eren prou 
influents en l’aplicació de fitosanitari com per a ser tingudes en compte en el sistema d’aplicació 
modular. Els resultats obtinguts mostren que existiria una diferència significativa en la quantitat 
de fitosanitari polvoritzat si el sistema d’aplicació proporcional utilitzés les dades de velocitat 
provinents del receptor GPS a temps real. A més, les desviacions respecte la trajectòria a 
seguir pel prototip a camp, calculades a partir de les coordenades provinents del GPS, també 
afecten a la quantitat de fitosanitari a aplicar i en la homogeneïtat de la distribució. Amb l’ús del 
receptor GPS a temps real per a la correcció d’aquestes desviacions i per al control precís de la 
velocitat, s’aconseguiria optimitzar l’aplicació proporcional del prototip. 
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Resumen 

 
La necesidad de mejorar la calidad de las producciones y reducir el impacto ambiental en las 
actividades agrícolas han sido los motivos por los cuales las nuevas tecnologías y la mejora de 
los equipos electrónicos son imprescindibles en la aplicación de fitosanitarios de la denominada 
agricultura de precisión.  

 
El Grupo de Maquinaria Agrícola de la UPC hace 3 años que participa en el proyecto de 
investigación OPTIDOSA (Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación) que 
tiene como objetivo principal conseguir una calidad y seguridad óptimas en la aplicación de 
fitosanitarios, incorporando las más modernas tecnologías en la determinación del volumen 
óptimo de aplicación en frutales, viña y cítricos. Este trabajo ha consistido en estudiar la figura 
del receptor GPS como posible herramienta de mejora del prototipo estudiado en el proyecto 
(prototipo VIÑA) y optar así al control de los parámetros velocidad y posición y evaluar su 
influencia en la aplicación proporcional del prototipo. 
 
Como primer objetivo se decidió desarrollar un programa informático con el software LabVIEW 
8.5, capaz de adquirir, procesar y almacenar los datos procedentes del GPS a tiempo real. Una 
vez el programa se consideró funcional, se llevaron a cabo cuatro ensayos en campo con el 
prototipo, el receptor GPS y el software creado. De todos los datos obtenidos, se analizaron 
con profundidad aquellos que hacían referencia a la velocidad de avance y a las coordenadas 
de posición UTM. La finalidad del análisis consistió en establecer si ambas variables eran lo 
suficientemente influyentes en la aplicación de fitosanitario como para ser tenidas en cuenta en 
el sistema de aplicación modular. Los resultados obtenidos muestran que existiría una 
diferencia significativa en la cantidad de fitosanitario pulverizado si el sistema de aplicación 
proporcional utilizara los datos de velocidad procedentes del receptor GPS a tiempo real. 
Además, las desviaciones respecto la trayectoria a seguir por el prototipo en campo, calculadas 
a partir de las coordenadas provenientes del GPS, también afectan a la cantidad de 
fitosanitario a aplicar y en la homogeneidad de la distribución. Con el uso del receptor GPS a 
tiempo real para la corrección de estas desviaciones y para el control preciso de la velocidad, 
se conseguiría optimizar la aplicación proporcional del prototipo. 
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from a GPS system to improve phytosanitary treatmen ts 
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Abstract  
 
 
The need to improve the quality of production and reduce the environmental impact of 
agricultural activities have been the reasons for which new technologies and improved 
electronic devices are indispensable in the application of pesticides in the so-called precision 
agriculture. 
 
UPC Agricultural Machinery Group is participating in the OPTIDOSA research project (Project 
funded by the Ministerio de Ciencia e Innovación) since 3 years, whose main objective is to 
reach optimal quality and optimal safety in pesticide application, including the most modern 
technologies in determining the optimum volume of application in orchards, vineyards and 
citrus. This work has been based on studying the figure of the GPS receiver as a possible tool 
for improving the studied prototype in the project (prototype VIÑA) to control speed and position 
parameters and assess their influence on the proportional application of the prototype. 
 
As a first proposed goal was to develop a computer program with the LabVIEW 8.5 software, 
capable of acquiring, processing and storing data from the GPS real-time. Once the program 
was considered functional, four field trials with the prototype, the GPS receiver and software 
created, were conducted. About all data obtained only were analyzed in depth those which 
referred to the forward speed and the UTM position coordinates. The purpose of the analysis 
was to determine whether two variables were sufficiently influential in the application of plant 
protection to be taken into account in the modular application system. The results showed that 
there would be a significant difference in the amount of plant protection if the application system 
used proportional speed data from the GPS receiver in real time. In addition, deviations from the 
path to follow in the field by the prototype, calculated from the coordinates from the GPS, also 
affect the amount of plant protection to implement and homogeneity of distribution. With the use 
of real-time GPS receiver to correct these deviations and for the precise speed control, this 
would lead to optimize the proportional application of the prototype. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Key words:  GPS receiver, VIÑA prototype, proportional spraying, LabVIEW, forward speed, 
UTM coordinates  
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1 INTRODUCCIÓ 

 

1.1 Agricultura de precisió 

Considerant l’agricultura com a l’art de conrear la terra i la paraula art es defineix com a sistema 

de preceptes i regles per a fer bé una cosa, creiem que per a qualsevol actuació en ella hem 

tenir sempre en ment una percepció holística.   

Així doncs, entenem l’agricultura com a sistema format per múltiples factors (materials, 

temporals, espacials, físics, químics, etc) que es complementen entre ells i on l’home és el 

factor que té com a missió posar harmonia entre tots ells. 

Ara bé, des dels inicis de l’agricultura fins al dia d’avui, aquesta visió de conjunt i de posar 

harmonia ha evolucionat de formes molt diferents, tant en la metodologia, l’espai o l’objectiu. 

Això ha estat així a efectes de modificar els hàbits per tal d’adaptar-se a les necessitats de 

cada moment i evitar alhora, conseqüències negatives basades en velles tradicions ineficaces 

i/o passades de moda. 

Actualment ens trobem amb una societat exigent en la quantitat i qualitat dels aliments que 

ingereix i exigent en el manteniment de la qualitat mediambiental que en certa mesura també 

està subjecte a les pràctiques agrícoles. Aquests fets sumats a la cada cop més exigent 

legislació en general, són les raons per les quals l’agricultura té la necessitat i l’obligació 

d’apostar per l’aplicació de noves tecnologies que protagonitzen l’anomenada agricultura de 

precisió. 

Entenem com a agricultura de precisió aquella que es basa en efectuar la intervenció correcta, 

en el moment adequat i en el lloc precís (Gil, E. 2009); accions bàsiques que comprenen el nou 

concepte de variabilitat interparcel.lària i els aspectes bàsics tinguts en compte al llarg de la 

història de l’agricultura com: la variabilitat entre parcel·les, la variabilitat temporal i els factors 

que afecten al cultiu. 

 

Figura 1. Imatge obtinguda amb teledetecció que mostra variabilitat inter i intraparcel·lària.  

Font: Agricultura de Precisión, VRT. Gil i Llorens, 2009. 
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Amb tot això no ens referim a un nou concepte revolucionari de l’agricultura, sinó a una 

adaptació inevitable que millori, faciliti i automatitzi les diferents operacions agrícoles amb l’ajut 

de nous recursos, on la tecnologia i la electrònica són, en el segle on ens trobem, els candidats 

indispensables que presenten un gran potencial per aconseguir-ho. 

Les principals prestacions que ofereixen les noves tecnologies a l’agricultor són uns ulls 

suplementaris, una memòria suplementària i uns braços suplementaris que permeten 

determinar les necessitats, analitzar i interpretar les dades obtingudes i actuar d’acord a 

aquestes necessitats canviants en l’espai i en el temps. Tot aquest procés es pot aplicar a nivell 

parcel·lari, però si ho enfoquem de cara a la variabilitat interparcel.lària, és de gran importància 

que s’analitzi la heterogeneïtat dins la parcel·la. És per aquest motiu que Gil, E. (2009) 

esmenta que la regulació dels equips ha de seguir les etapes següents: 

1. Identificació quantitativa i qualitativa de la variabilitat per part dels diferents tipus de 

captadors, agrupant les zones en base a la seva homogeneïtat per a una determinada 

operació cultural. Obtenint finalment un conjunt de dades que passaran a formar part 

de la base de dades utilitzada en posteriors actuacions. 

2. Anàlisi del impacte que una activitat diferenciada en una determinada zona pot generar 

mitjançant la utilització de les bases de dades amb avançats programes informàtics i 

models agronòmics adequats. 

3. Execució modular de les diferents operacions amb màquines que comptin amb 

elements capaços de variar en continu la seva regulació. 

 

Figura 2. Cicle de l’agricultura de precisió basada en la utilització de cartografies de predicció. 
Font: Agricultura de precisión. Gil, E. 2007. 
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1.1.1 Dues vies amb objectius comuns 

Un cop descrita la situació actual de l’agricultura i els objectius que es proposa i als quals 

s’encamina, val a dir que existeixen dos vies d’organització: la cíclica i la lineal (Gil, 2007). 

La primera consisteix en la utilització de cartografies de predicció que es basen en la informació 

acumulada durant anys precedents sobre la variabilitat del medi i que permet establir models 

d’actuació diferencial en la parcel·la, sobretot en activitats lligades a l’aplicació de fertilitzants, 

llavors i fitosanitaris. Es tracta, doncs, d’una activitat cíclica de retroalimentació que a mida que 

s’obté més informació, les prediccions són cada cop més fiables i eficaces. 

 

Figura 3. Cicle SSCM (Site-Specific Crop Management) basat en la referenciació espaial i l’ús continu de 

la tecnologia. Font: Australian Centre for Precision Agriculture [www.usyd.edu.au/agriculture/acpa] 

 

La segona es tracta d’una via més senzilla on l’actuació diferencial es realitza a temps real i en 

base a la informació específica del moment. No requereix de l’emmagatzemament i maneig de 

les dades de campanyes anteriors i per tant, depèn menys d’agents tecnològics externs. No 

obstant, necessita captadors o sensors molt precisos, sistemes d’interpretació i traducció de la 

informació ràpida i eficaç i una resposta ràpida per tal de que l’aplicació modular es dugui a 

terme en l’instant, el lloc i la manera adequats. 

1.1.2 Posicionament i agricultura de precisió 

Per tal d’aconseguir una modulació basada en la cartografia de predicció és imprescindible el 

coneixement exacte de la posició de l’equip en la parcel·la en cada instant, sigui quina sigui la 

operació agrícola que s’hi realitza. El coneixement de les coordenades x i y (longitud i latitud) i, 

en segons quins casos també la z (elevació), és imprescindible per a determinar la precisió 

amb la que estem treballant i per a crear un marc de referència al qual es vinculi tota la 

informació que obtenim del medi. 
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Com podem veure, el posicionament és un informació clau que es necessita saber per 

aconseguir els objectius que es proposa l’agricultura de precisió. Aquest és el motiu pel qual els 

Sistemes de Posicionament Global (GPS) presenten un paper tant important en aquest àmbit. 

Cal remarcar, a més, que els GPS no solament ens proporcionen dades de posició, sinó que 

entre moltes altres, la velocitat és una de les quals no manca d’importància en l’àmbit de 

l’actuació modular a temps real. 

 

Figura 4. Influència dels satèl·lits en les diferents activitats agrícoles. Font: [www.folmersa.com.ar] 

 

 

1.2 Sistemes de Navegació Global per Satèl·lit (GNS S) 

Entenem com a  sistema de navegació actual aquell que és capaç de determinar la posició i la 

velocitat d’un vehicle en un instant determinat amb la possibilitat d’automatitzar processos de 

determinació de trajectòries òptimes i de guia i control de vehicles. 

Els Sistemes Globals de Navegació per Satèl·lit utilitzen una constel·lació de satèl·lits que 

orbiten al voltant de la terra per tal de geo-localitzar la posició de receptors situats sobre la 

superfície terrestre. Actualment els dos sistemes de GNSS més utilitzats són el NAVSTAR 

Global Positioning System (GPS), propietat del govern d’Estats Units d’Amèrica, i el Global 

Navigation Satellite Systems (GLONASS) controlat per un consorci encapçalat pel govern rus. 

Tot i ser dos sistemes força semblants, la gran majoria de receptors comercials utilitzen  la 

informació que prové del sistema GPS. 

L’any 2009, la Unió Europea va enviar tres satèl·lits que ajudessin a oferir una informació més 

precisa en el sistema de navegació GPS. Aquests tres satèl·lits més 34 estacions terrestres 

conformen l’anomenat sistema EGNOS, que ajuda a millorar la informació horitzontal i vertical 

del sistema GPS. Val a dir, que aquesta millora no té cap mena de relació amb el projecte 
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europeu de posicionament per satèl·lit previst per 2014, Galileo, que pretén rivalitzar amb el 

sistema GPS. Per tant, fins el dia d’avui, les dades que obtenim dels sistemes GNSS provenen 

del sistema GPS. 

Tot i que l’origen d’aquests sistemes tingués lloc en l’àmbit militar cap als anys 70, al llarg 

d’aquestes últimes dècades han anat entrant i captant cada cop més l’atenció de la comunitat 

civil, de forma que han anat adquirint un notable increment d’aplicacions en diversos àmbits 

com: estudis atmosfèrics, comunicació, agrimensura, control de flotes, guiatge, seguretat i 

localització, etc. Dins el món de l’agricultura són certament part de la tecnologia necessària per 

a poder realitzar agricultura de precisió. 

1.2.1 El sistema GPS 

1.2.1.1 Arquitectura del sistema GPS 

El sistema GPS es divideix en tres segments: 

� Segment Espai: 

Consisteix en la constel·lació de 24 satèl·lits que orbiten la terra cada 12 hores a una altitud de 

20.200km respecte la superfície terrestre i estan distribuïts en 6 plans amb una inclinació de 

55º respecte el pla de l’equador. Cada satèl·lit incorpora a bord 4 rellotges atòmics amb 

precisions fins al nanosegon i diferents antenes. A bord, una ràdio transmissora genera les 

senyals del satèl·lit que reben les antenes dels receptors GPS a través de freqüències L (veure 

apartat 1.2.1.2). 

 

 

Figura 5. Satèl.lits del sistema GPS orbitant al voltant de la Terra.  

Font: Federal Aviation Administration [www.faa.gov] 
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� Segment Control: 

Consisteix en el conjunt d’estacions i antenes terrestres regides per la Master Control Station. 

Les estacions de control verifiquen entre altres coses l’altitud, la posició i la velocitat exactes 

del satèl·lits dos cops al dia i a partir d’aquí s’avalua el comportament dels satèl·lits pel que fa a 

la seva òrbita i als seus rellotges  atòmics. Si es detecta qualsevol error les antenes terrestres 

s’encarreguen de retransmetre la informació corregida al satèl·lit en qüestió. 

 

Figura 6. Localització del Segment Control del sistema GPS.  

Font: Federal Aviation Administration [www.faa.gov]. 

 

� Segment Usuari: 

Es tracta de tots els usuaris que fan ús del sistema. Els receptors de GPS reuneixen les 

senyals dels satèl·lits visibles i a partir d’una sèrie d’equacions de navegació proporcionen una 

estimació de posició i temps. Està bastant relacionat el preu dels receptors amb la precisió que 

se n’obté. Els receptors són més precisos quan presenten més quantitat de canals que 

escolten senyals provinents dels satèl·lits i quan el seu rellotge intern, que determina el 

moment precís en que cada satèl·lit envia una senyal concreta, presenta més precisió. 

1.2.1.2 Principis de funcionament del sistema GPS 

El sistema GPS té com a objectiu calcular la posició d’un punt qualsevol en un espai de 

coordenades (x,y,z) a partir del càlcul de les distàncies del punt a un mínim de quatre satèl·lits 

dels quals sabem la seva localització gràcies al segment Control anteriorment mencionat. 

Aquest càlcul de distàncies es basa en mesurar el temps que triga la senyal enviada pel satèl·lit 

a arribar al receptor. Com que les senyals ràdio viatgen a la velocitat de la llum, que és 

constant i coneguda i també coneixem el temps que triguen a arribar al receptor, podem 

determinar la distància que els separa.  



1.2 Sistemes de Navegació Global per Satèl·lit (GNSS)                                                     1 INTRODUCCIÓ 

19 
 

Cada satèl·lit emet contínuament la seva posició amb les dades de temps corresponents en 

dos freqüències diferents: la L1 (1.575,42 MHz) i la L2 (1227,6 MHz). La primera comprèn 2 

codis: 

• El Codi C/A (Coarse/Acquisition) amb una freqüència de 1.023 MHz utilitzat pels 

usuaris civils. 

• El Codi P (Precision Code), amb una freqüència 10 vegades superior a l’anterior i d’ús 

exclusivament militar.  

La segona només transmet informació militar modulada en codi P. 

Tant les senyals C/A com P tenen un codi de referència de temps digital que porta com a nom 

pseudorandom code. Els receptors GPS contenen un almanac de pseudorandom codes 

generats pels satèl·lits i amb el temps exacte de quan van ser generats. Quan un receptor 

intercepta el codi digital d’un satèl·lit, el compara amb la senyal digital del seu almanac per tal 

de determinar quan va ser generada la senyal. El temps de transmissió de la senyal des del  

satèl·lit fins al receptor és simplement la diferència entre el temps en que la senyal va ser 

interceptada pel receptor i el temps en que aquesta va ser generada pel satèl·lit. 

 

 

Figura 7. Diagrama que representa el codi C/A i com s’utilitza per a determinar el temps i la distància 

entre el satèl.lit i el receptor GPS. Font: Paul Bolstad [http://bolstad.gis.umn.edu/chapt5figs]. 

 

La diferència entre el codi C/A i el P correspon a la resolució del codi i la precisió en la 

sincronització i determinació de la distància. 

Un cop sabem la distància (d1) d’un satèl·lit fins al receptor GPS, podem dir que aquest darrer 

està situat en algun punt de la esfera de radi d1 i de centre el satèl·lit. Si obtenim una segona 

distància (d2) entre el receptor i un segon satèl·lit, el núvol de punts on es pot localitzar el 

receptor GPS es redueix a una el·lipse fruit de la intersecció de les dos esferes, amb radi d1 i d2 
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respectivament. Si un tercer satèl·lit s’afegeix en aquest sistema, la posició del receptor GPS 

es redueix a dos punts, resultat de la intersecció de les tres esferes corresponents als tres 

satèl·lits. Normalment, una d’aquestes dues posicions pot ser descartada ja que no es troba 

sobre la superfície terrestre. Així, doncs, amb tres satèl·lits podem arribar a esbrinar la posició 

(latitud, longitud i elevació o X,Y i Z) d’un receptor GPS. 

 

Figura 8.Les tres esferes corresponents a cada satèl·lit que intercepten en dos punts. 

Font: Paul Bolstad [http://bolstad.gis.umn.edu/chapt5figs]. 

 

Tanmateix, i per no contradir-nos amb línies anteriors, es fa necessari l’ús de quatre i no tres 

satèl·lits. La raó per la qual succeeix aquest fet és perquè en la determinació del temps de vol 

de les senyals entre satèl·lits i receptors GPS i en el conseqüent càlcul de distàncies, cal que 

els rellotges dels satèl·lits i els dels receptors estiguin sincronitzats per a que puguin generar 

simultàniament el mateix codi. Tanmateix, la precisió d’uns i altres no és la mateixa, essent els 

rellotges dels receptors més imprecisos.  D’aquesta manera, sorgeix una nova variable en el 

sistema. Si utilitzem un quart satèl·lit solucionem de forma simultània les quatre equacions, 

obtenint les quatre variables: X,Y,Z i error del rellotge. 

 

Figura 9. Les quatre esferes corresponents a cada satèl·lit que intersequen en un punt. 

Font: Paul Bolstad [http://bolstad.gis.umn.edu/chapt5figs]. 
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1.2.1.3 Errors en la medició 

La precisió final que s’obté de la determinació de la posició i del temps està determinada per 

factors com: 

- La estabilitat del rellotge de cada satèl·lit 

- La predictibilitat de la òrbita de cada satèl·lit 

- Errors en el missatge de navegació, on s’inclou la Disponibilitat Selectiva S/A, 

interferència introduïda per l’estament militar. 

- Errors ens la propagació de la senyal per l’atmosfera 

- Errors en la configuració del receptor 

- La geometria relativa entre els satèl·lits i el receptor (DOP, Dilution of precision). No és 

el mateix que quatre satèl.lits estiguin molt separats (millor precisió i menor DOP) que 

els satèl.lits estiguin més pròxims (menor precisió, valor més elevat de DOP). El DOP 

es divideix en diversos termes (Krüger et al., 1994): PDOP (incertesa de la posició en 

les tres dimensions, sense temps), HDOP (incertesa horitzontal), VDOP (incertesa 

vertical) i GDOP (incertesa de la posició en les tres dimensions i temporal). 

 

 

 

 

Figura 10. Digrama que representa com la geometria dels satèl.lits pot influir en el PDOP. 

 Font: Paul Bolstad [http://bolstad.gis.umn.edu/chapt5figs]. 
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1.2.1.4 L’ús de GPS en l’agricultura 

És important tenir en compte que la utilització de receptors GPS en agricultura de precisió 

comporta dues fites importants: una bona compatibilitat amb els equipaments utilitzats i una 

precisió determinada per a cada tipus d’operació agrícola. 

Pel que fa al primer aspecte, el receptor GPS ha de tenir suficient capacitat per a connectar-se 

als diferents equips i permetre, sense problemes d’incompatibilitat, l’exportació de dades a 

altres sistemes. A més, ha de presentar i garantir una gran resistència i capacitat de treball en 

condicions pròpies de camp (altes temperatures, vibracions, pols...).  

Pel que fa a la precisió en operacions agrícoles cal insistir en el fet que se’n requereix més o 

menys en funció del tipus d’activitat que faci ús d’aquest sistema de posicionament. Operacions 

com navegació, informació, documentació requereixen precisions menors a operacions com 

conducció de vehicles i maneig d’ormeigs. A més, dins de cada grup d’operacions les 

exigències també són variables, per exemple, per a l’aplicació d’herbicida en clapes de males 

herbes presents al camp la precisió requerida és molt superior a la necessària en l’aplicació de 

fitosanitaris, tot i ser aquesta darrera també important. 

 

 

                 

Figura 11. Organigrama dels diferents usos que els GPS poden tenir en l’agricultura. 
 Font: Agricultura de precisión. Gil, E. 2007.  

  

 

1.2.1.5 Tipus de receptors GPS en agricultura 

Tal i com hem mencionat en l’apartat anterior, la precisió requerida pel receptor GPS dependrà  

de la operació a realitzar. Com a referència, a la Taula 1 es presenten alguns dels usos més 

habituals dels receptors GPS en agricultura amb el tipus de GPS més adequat per a cadascun 

d’ells. 

Ús de GPS en 
Agricultura

Agricultura de 
precisió

Guiatge 
d'equips

Documentació 
i informació

Gestió 
d'explotacions

Identificació 
Logística 
Costos d’operació 
Gestió de treball 

Superfície 
Temps de treball 
Inputs totals 
Producció 
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Polvoritzador 
Collitadora 
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Fertitlització 
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Taula 1. Relació tipus de GPS i preus aproximats amb diferents operacions agrícoles.  

Font: Australian Centre for Precision Agriculture [www.usyd.edu.au/agriculture/acpa]. 

 

Els Standalone GPS o Standard Position System receivers (SPS), són els receptors més 

senzills i barats que utilitzen únicament el codi C/A amb freqüència L1, però no incorporen una 

correcció de la senyal GPS. Presenten una precisió de ±5m i la majoria conté una sèrie 

d’algoritmes que redueixen el sorroll  de la senyal quan el GPS es troba en moviment i per tant, 

milloren la precisió.  

Els errors en la medició de la senyal GPS es poden determinar registrant la senyal GPS en una 

ubicació fixa i coneguda. Comparant  la posició del receptor GPS amb  la posició coneguda es 

pot determinar l’error. Els DGPS o Differential GPS comprenen aquesta correcció i poden 

determinar la correcta geo-localització. Aquests tipus de receptors requereixen de dues 

antenes, la que rep el codi C/A i determina la geo-localització i una altra que rep el factor de 

correcció, que millora la precisió de la geo-localització. Hi ha diverses fonts disponibles per a la 

correcció de la senyal: Local Base Stations, Coast Guard Beacon, WADGPS, WAAS... 

La Local Base Station consisteix simplement en establir un segon receptor GPS en una posició 

fixa i mitjançant un parell de ràdios es transmet la correcció de la senyal. La precisió que s’obté 

amb aquest sistema és de 2-4m en rangs de distància entre receptors inferiors a 30km. 
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Figura 12. Exemple de com el receptor estacionari o Base Station, amb posició coneguda, transmet via 

ràdio la correcció diferencial al receptor DGPS en moviment. Font: Deere&Company. 

 

Les limitacions que presenten les senyals de ràdio i la baixa precisió a mida que ens allunyem 

de la Base Station es poden millorar amb l’ús d’un nombre més elevat de Base Stations. Les 

correccions provinents de nombroses estacions base es poden combinar en un algoritme 

corrector que optimitza la precisió a nivell d’usuari si es troba dins d’aquesta xarxa de Base 

Stations. Això és el que s’anomena Wide Area DGPS (WADGPS) i ofereix precisions 

submètriques. El WAAS o Wide Area Augmentation Service és un altre xarxa similar al 

WADGPS establerta a Nord Amèrica i que de forma gratuïta millora la precisió dels Stand Alone 

SPS receivers fins a ±3m. 

 

 

Figura 13. La xarxa de Base Stations (D) es comuniquen amb els satèl·lits GPS (E) i calculen un 

algoritme de correcció individual que s’envia a una Master Station (F). Aquesta, calcula una correcció 

per a tot el sistema que retransmet  a un satèl·lit general (G) que incrementa el rang de difusió del 

factor de correcció fins als usuaris més remots (H). Font:  Australian Centre for Precision Agriculture 

[www.usyd.edu.au/agriculture/acpa]. 
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El Coast Guard Beacon consisteix en rebre de forma gratuïta la correcció de la senyal des de el 

sistema marítim de navegació “beacon”. Pel que fa a la nostra situació geogràfica, no és un 

sistema del qual se’n faci ús. S’utilitza bastant en certes àrees d’Austràlia i Nord Amèrica. 

Els DGPS High Quality són encara molt més precisos, doncs, no funcionen mesurant la 

distància fins als satèl.lits amb cap codi. Aquest mètode es basa en el desfasament  de la 

senyal portadora d’informació entre la propagació des del satèl·lit fins la seva recepció per part 

de l’usuari per a mesurar l’error diferencial. La precisió obtinguda amb aquest mètode és 

superior (nivell centimètric) però a la vegada implica que els receptors també siguin més cars.  

La freqüència en que viatja la senyal pot ser L1 o L2, i quan el receptor GPS comprèn ambdues 

freqüències té l’avantatge de rebre la informació amb un temps d’adquisició més ràpid.  

Aquests receptors es poden millorar encara més mitjançant l’ús addicional d’una Base Station o 

correcció WADGPS. Les empreses OmniSTAR (Omnistar HP) i John Deere (Starfire) presenten 

un WADGPS de doble freqüència que ofereix una precisió subdecimètrica a Europa, Amèrica 

del Nord i Austràlia.  

Després d’aquest breu resum i observant la Taula 1, es pot establir que per a la majoria 

d’operacions: anàlisis de sòls, fertilització, assajos, mapes de rendiment, etc; els Standalone 

GPS ens proporcionen una precisió suficient. No obstant, operacions com el guiatge sí que 

requereixen d’aparells més precisos amb tecnologia DGPS i fins i tot, high quality quan es 

tracta d’autoguiatge. 

 

1.3 Agricultura de precisió aplicada a la protecció  de cultius 

Els primers avenços en agricultura de precisió s’han basat bàsicament en l’obtenció de mapes 

de rendiment o cartografies de predicció. Aquesta informació juntament amb altres dades 

característiques dels cultius (tipus de  sòl, densitat de vegetació, quantitat total d’àrea foliar, 

etc) han desencadenat posteriorment un pla d’actuació modular per a les diferents operacions 

com l’aplicació de fitosanitaris, la poda, la fertilització, la sembra, etc. 

Es pot afirmar que després dels equips de fertilització i els de sembra i plantació, els equips de 

protecció de cultius formen part del tercer gran camp d’ aplicació tecnològica pròpia de 

l’agricultura de precisió dins el món de la maquinària agrícola. 

L’objectiu actual i principal de la protecció de cultius mitjançant l’aplicació de fitosanitaris 

consisteix en defensar els cultius de plagues i malalties per tal d’obtenir un producte final que 

satisfaci les demandes qualitatives i quantitatives del mercat agroalimentari tot reduint els riscs 

importants, tant pel medi com pels humans, i que venen desencadenats pel seu ús inapropiat. 
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L’eficiència d’ús i la bona integració amb el medi dependran bàsicament del funcionament 

compassat de paràmetres com: les característiques del cultiu i del sistema d’aplicació, la plaga 

o malaltia a combatre, el producte fitosanitari a usar, les condicions meteorològiques i el 

maneig de l’operari. En agricultura evolucionada es parla de programa de maneig integrat de 

plagues i malalties, on la idea principal és limitar al màxim les intervencions químiques, 

incrementant a la vegada el respecte amb l’entorn on es produeixen (Klonsky et al, 1998; Oliva 

et al, 1999). 

Per tal d’assolir aquests objectius millorant l’eficiència de  les operacions en la distribució, ens 

basem en quatre punts claus (Gil, E. 2001): 

- Minimitzar la dosi aplicada per unitat de superfície cultivada millorant la distribució 

sobre l’objectiu a protegir. 

- Limitar els efectes contaminants dels tractaments tot reduint les pèrdues per deposició 

de productes sobre el sòl o per desplaçament lateral del producte, més enllà de la 

superfície a tractar. 

- Limitar el risc que les operacions de distribució comporten per a l’aplicador. 

- Minimitzar els nivells de residus químics sobre els productes agrícoles. 

Aquests punts claus coincideixen, doncs, amb els objectius principals que l’agricultura de 

precisió en operacions d’aplicació de fitosanitaris es proposa, tant amb modulació a temps real 

com en l’aplicació basada amb cartografies de predicció. 

 

 

Figura 14.Deriva de fitosanitari en una aplicació en vinya.  

Font: Agricultura de Precisión, VRT. Gil i Llorens, 2009. 
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Molts fabricants d’equips de tractaments han desenvolupat sistemes, que conjuntament o no 

amb el sistema GPS, modifiquen automàticament les condicions de treball del polvoritzador. De 

tots aquests avenços, n’hi ha que es basen en l’aplicació modular a temps real, per exemple 

controladors que ajusten la dosis en funció de la relació pressió-velocitat mantenint sempre la 

condició de litres a aplicar per unitat de superfície (controlador Hardi Pilot de la marca HARDI) i 

altres que es fonamenten en sistemes que apliquen de forma diferencial en funció de mapes 

d’aplicació preestablerts (controladors desenvolupats per Berthoud, Tecnoma, Vicon o Teejet). 

 

 

Figura 15.Controlador Hardi Pilot de la marca HARDI.  

Font: ILEMO-HARDI web [www.hardi-international.com]. 
 

Ara bé, la majoria de sistemes desenvolupats per a l’aplicació modular han estat destinats al 

tractament de cultius extensius, ja que per la seva distribució i uniformitat en l’espai, 

requereixen menys precisió. En el cas de fruiters i vinya, cultius de port alt, amb estructura 

perpendicular a la superfície del sòl i amb un volum de vegetació variable en l’alçada i a 

vegades, fins i tot discontinua en l’espai, és més complicat arribar a obtenir sistemes que 

apliquin d’acord amb totes i cadascuna d’aquestes variables ja que es necessiten captadors o 

sistemes de posicionament molt més precisos. No obstant, durant els darrers anys s’estan 

desenvolupant equips de control electrònic i sensors que actuen de forma conjunta per 

aconseguir una actuació modular a temps real. Dins el món de la investigació, cal destacar la 

feina realitzada pel Insituto Valenciano de Investigaciones Agrarias i el Centre de Mecanització 

Agrària de la Generalitat de Catalunya els quals han treballat amb equips que incorporen 

sensors que a part de determinar la presència de vegetació també són capaços de distingir la 

seva forma i disposició. Amb tot això i la millora dels broquets cap a una millor qualitat de 

polvorització, broquets de doble fluid (aire i líquid), s’aconsegueix una resposta immediata 

d’obertura-tancament del flux de líquid que permet un perfil de distribució el més semblant a la 

vegetació.  
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A Europa encara no trobem a nivell comercial equips que treballin amb una modulació a temps 

real mitjançant captadors, que no requereixin de la intervenció de l’agricultor i on la decisió 

recaigui exclusivament sobre la informació que procedeix dels sensors o captadors. A Estats 

Units sí. El que sí ens ofereixen a nivell europeu algunes marques de fabricants són equips de 

modulació que no necessitin la intervenció de l’agricultor, tot i que ell és qui ha de prendre la 

decisió. 
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2 ANTECEDENTS 
 

Fa un parell de dècades ja es parlava del concepte de variabilitat espaial en operacions 

agrícoles.  Tot i que no era una pràctica innovadora, l’agricultor d’aquell moment s’havia 

desentès de la necessitat de tractar en funció de la variabilitat al llarg de les extenses 

superfícies de cultiu i preferia realitzar un tractament uniformitzat en totes elles. Investigadors 

com Stephen, et al. (1989) i Stafford i Miller (1991) tornaven a exposar allò que al llarg dels 

anys s’havia anat perdent i que defensaven com a tècnica indispensable per a l’augment del 

rendiment del cultiu i la reducció de costos dels inputs de producció tals com llavors, 

fertilitzants, aigua, pesticides, etc.  El primer autor mencionat ja ens exposava l’inici d’una 

agricultura basada en l’obtenció i emmagatzemament de dades que un cop analitzades 

ajudarien a una conseqüent aplicació més ajustada a l’existent variabilitat espaial. També ens 

afirmava que l’èxit d’aquesta nova tècnica no es basava exclusivament en l’obtenció 

d’informació si no es comptava amb un equip de determinació de la localització i unes 

metodologies apropiades que relacionessin aquests atributs de posició a les dades obtingudes 

del medi. La importància d’aquest fet el va conduir a provar diferents mètodes per tal de 

mesurar la localització a camp. Fins el moment, les tècniques més estudiades havien estat 

aquelles que determinaven les distàncies i/o els angles d’una posició desconeguda a una sèrie 

de posicions fixes i conegudes a través de radiació electromagnètica o làsers. Stephen  

apostava pels instruments d’ona curta de ràdio que mesuraven electro-magnèticament les 

distàncies i semblaven la millor solució pel cost i la disponibilitat que presentaven i a més, 

aconseguien precisions de ±1m. Diem disponibilitat perquè el mateix autor ja ens parlava del 

sistema de posicionament global (GPS) com a futura eina amb gran potencial però que en 

aquells moments, tot i ja estar disponible a la ciutadania civil, presentava una precisió de 2 a 

5m en mode diferencial. A més, la constel·lació de satèl·lits encara no estava del tot complerta.  

No obstant, Monod i Michineau (1988) que havien descartat un any abans les tècniques 

òptiques i d’ultrasons degut a les grans problemàtiques de les interferències, havien 

desenvolupat un radar de freqüència modular que aconseguia precisions d’1m en distàncies de 

200m.  

L’any 1993, Stafford i Miller ens presentaven un sistema d’aplicació selectiu d’herbicida format 

per les etapes següents: la detecció de les males herbes, la localització espaial a temps real de 

l’equip d’aplicació, la realització de mapes de cultiu i el control de les màquines aplicadores. 

Dos anys abans, Stafford i Ambler havien establert que l’ús del làser com a sistema de 

coordenades específic per a cada camp no oferia suficient resolució. És per aquest motiu que 

en aquest nou estudi, procedien a utilitzar el sistema de posicionament global (GPS) com a 

mètode per a l’obtenció d’una localització absoluta més precisa. 
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Un any més tard, Stafford i Ambler es dedicaren a profunditzar més sobre l’ús de GPS com a 

mètode de localització a camp per a operacions amb variabilitat espaial important com: 

fertilització, aplicació d’herbicides i fitosanitaris i sembra de precisió. Val a dir que aquest 

sistema ja comptava amb més satèl·lits que a la dècada dels vuitanta. Per tant, aquests autors 

seguien defensant que el requeriment indispensable per a la detecció dels paràmetres de 

variabilitat espaial i el posterior control de l’aplicació (fruit de l’estudi d’aquests paràmetres a 

través de mapes) era la localització a temps real de la màquina. Les conclusions a les quals 

van arribar fomentaven l’ús de GPS respecte la resta de mètodes de localització, però en 

operacions en les quals no es requerís una precisió menor a 4-5m. Per a desenvolupar mapes 

de rendiment el qualificaven com a útil, però per a operacions com a aplicació d’herbicida no 

era suficient. 

K. Schueller i Min-Wen Wang (1994) presentaven també un estudi sobre l’aplicació de 

fertilitzants i pesticides segons la variabilitat espaial amb l’ús de GPS i DGPS. Arribaren a la 

conclusió de que els equips d’aplicació segons variabilitat espaial eren viables per a ésser 

comercialitzats i que havien d’incorporar sistemes de localització com GPS o altres. No obstant, 

les diverses fonts d’error que degradaven l’execució variable de l’aplicació havien d’ésser 

estudiades amb més profunditat. 

Un altre estudi realitzat per Larsen W.E et al. (1994) mostrava l’alta precisió que es podia 

aconseguir amb el GPS en mode diferencial high-precision (DGPS): 1-2 cm relatius1 de 

precisió; i que per tant, constituïa una eina de gran utilitat per a la navegació d’un tractor i el 

seu ormeig a llarg d’un traçat pre-determinat. 

Al llarg de la dècada dels noranta molts altres investigadors de tot el món van seguir mostrant 

el potencial de les aplicacions del sistema global de posicionament (GPS): Borgelt et al, 1996 

avaluava l’aplicació de GPS en agricultura de precisió, Vetter (1996) avaluava la probabilitat 

d’un vehicle autònom equipat amb DGPS en agricultura, Seong In Cho i Jae Hoon Lee (1999) 

aconseguien l’autoguiatge autònom d’un polvoritzador amb l’ús de DGPS i ultrasons per a 

detectar obstacles durant la operació, etc. 

L’any 1999, Auerhammer i Schueller ens exposaven el tipus de requeriments de precisió de 

certes activitats agrícoles. A continuació s’observa una taula que comprèn aquests 

requeriments: 

  

                                                           
1 Relativitat basada sobretot en el  DOP (DIlution of Precision). 
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Precisió  Funció  Exemples  

± 10m Navegació Mapes de cultius i boscos 

± 1m 

Execució d’operacions 

Informació 

Documentació 

Mapes de rendiment, fertilització, mostres de sòl i males 

herbes, accions específiques en àrees protegides. 

± 10cm  Conducció de vehicles Control de solapaments, conducció de collitadores. 

± 1cm  Maneig d’ormeigs Control mecànic de males herbes 

 

Taula 2. Precisió, funcionalitat i exemples de les diferents precisions necessàries en diverses 

operacions agrícoles. Font: Agricultura de precisión. Gil, E. 2007. 

 

Un cop entrat el segle XXI, juntament amb el gran boom de les noves tecnologies i la millora en 

la disponibilitat i l’exactitud del servei DGPS, l’evolució i l’ús dels GPS en agricultura també va 

anar in crescendo. Un cop assolit que l’ús de GPS en agricultura era indispensable per al 

posicionament i guiatge a camp i la posterior aplicació en mapes digitals, començava una nova 

tendència a utilitzar les prestacions que ens oferia el GPS a temps real a camp. Li et al. (2002) i 

Zaman i Salyani (2004) van utilitzar receptors amb mode DGPS per tal d’obtenir les 

coordenades de posició de cadascun dels arbres fruiters d’un cultiu, tot i que la velocitat 

d’avançament del tractor havia estat estimada amb l’ús de cronòmetres. A partir d’aquí, 

Schumann i Zaman (2005) van desenvolupar un software que, a partir de les dades procedents 

dels sensors d’ultrasons i un receptor GPS en mode DGPS, era capaç a temps real de captar, 

monitoritzar, calcular, emmagatzemar dades i realitzar mapes del volum i alçada de la 

vegetació en cítrics. A més, defensaven que per dur a terme un mapa complert a temps real es 

requerien dades de velocitat mitjançant l’ús del receptor DGPS, que amb les dades de posició i 

les dels sensors, eren els principals paràmetres per calcular i emmagatzemar les mides de la 

vegetació a cada instant. Aquesta informació de posició i velocitat del GPS s’extreia de la 

sentència RMC del protocol NMEA 0183. El càlcul que empraren per a la determinació del 

volum de vegetació d’un sol arbre es basava en l’equació següent:  

 

��� = � ���
�	


�	�
��� 

Equació 1. Càlcul del volum de vegetació per arbre proposat per Schumann i Zaman, 2005. 
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On, 

VCT = Volum de vegetació d’un sol arbre (m3/arbre) 

n = Nombre d’escanejats complerts per arbre (arbre-1) (Mitja de tots els arbres escanejats) 

t = Interval de temps per cada escanejat complert (Mitja de tots els arbres escanejats) 

Si = Velocitat d’avançament mitjana fins a l’escanejat nº i (m/s) 

ACi = Àrea de la secció vertical de la vegetació de l’arbre en l’escanejat nºi (m2). Calculada 

prèviament amb distàncies entre arbres, distàncies entre arbres i ultrasons, etc. 

i= Cada una de les llesques obtingudes. 

Amb això ja establien que per al càlcul del volum de vegetació i per a la conseqüent realització 

de mapes de cultiu i rendiment o per a l’aplicació modular precisa a temps real d’equips 

polvoritzadors, velocitat i posicionament eren variables imprescindibles a tenir en compte. 

Un any més tard, Keskin i Sait (2006) estudiarien la possibilitat d’utilitzar receptors GPS de baix 

cost per a la mesura de la velocitat d’avançament. Era un paràmetre que, tal i com hem vist, 

presentava un importància rellevant en el món de l’agricultura de precisió, tant en l’aplicació 

modular a temps real d’equips polvoritzadors com per a la realització de mapes de rendiment i 

el seu posterior monitoratge (Keskin et al., 1999). Tanmateix, ja feia molts anys abans que la 

determinació de la velocitat d’avançament havia estat per sí sola l’objectiu d’investigació de 

molts autors tals com Richardson et al.; 1982; Grevis-James i Bloome, 1982; Clark i Adsit, 

1985; Summers et al., 1986: Tompkins et al., 1988; Khalilian et al., 1989; Self, 1990; Freeland 

et al., 1990. Els mètodes que havien utilitzat (codificadors de rotació a la part davantera o 

posterior, codificadors magnètics a l’eix, radars i sensors d’ultrasons) presentaven certs 

inconvenients que els feien poc eficients en l’àmbit de l’agricultura. Per aquesta raó, Keskin i 

Sait van desenvolupar un software capaç de llegir, emmagatzemar i processar les dades de 

velocitat a temps real i obtingudes a partir de la sentència RMC del protocol NMEA 0183 que 

oferien els dos receptors GPS amb els que van treballar. Els resultats que van obtenir van ser 

satisfactoris i van concloure que l’ús de GPS per a la determinació de la velocitat era totalment 

possible i fiable. L’únic inconvenient que presentava era la presència d’alguns pics de dades 

que no anaven amb consonància amb la resta. Un primer tipus de pics es van creure 

relacionats amb la distorsió de la senyal GPS a causa de sorolls externs. L’altre tipus i amb pics 

més pronunciats, es suposava fruit de la vibració que experimentava el tractor en la transició 

d’una  velocitat més lenta a una altre més elevada.  

Com podem veure, al llarg dels últims anys s’han anat experimentant i aconseguint noves 

millores en l’àmbit de l’agricultura que han estat possibles gràcies a un món on aquesta 

tecnologia és cada vegada més assequible per a tothom. És per aquest motiu que no s’ha de 

perdre de vista que aquestes innovacions han de poder ser rendibles i assequibles per a ser 

comercialitzades en un futur i aconseguir allò que des d’un inici es pren com a objectiu de 

millora: la optimització de les aplicacions tot preservant el medi ambient i obtenint un benefici 

econòmic. 
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Avui dia trobem ja al mercat models comercials destinats a la polvorització de fitosanitaris o 

pesticides que equipats amb la més alta tecnologia i, on el GPS ja és un element primordial, 

permeten un control automàtic d’obertura i parada de seccions o broquets en determinats punts 

de la parcel·la on no s’ha de polvoritzar o ja s’ha polvoritzat. Aquest sistema anomenat ASC  

(Automatic Section Control) equipat amb un DGPS, un controlador dins la cabina del conductor 

i un mecanisme de control de secció (vàlvules o broquets solenoides)  permet aconseguir 

estalvis del 4,3% de matèria primera1.  

 

Figura 16. Exemple de polvoritzador equipat amb GPS/GNSS i sistema ASC amb control d’obertura i 

parada de seccions (a) i polvoritzador amb sistema ASC equipat amb control individual de broquets 

(b), evitant el tractament al travessar la zona mullada. Font: Alabama Precision AG Extension web 

[www.AlabamaPrecisionAgOnline.com]. 

La casa comercial ILEMO-HARDI amb l’equip polvoritzador autopropulsat ALPHA o l’empresa 

BERTHOUD amb el model també autopropulsat RAPTOR, són exemples de que les noves 

tecnologies lligades al sistema GPS ja estan disponibles al mercat. 

 

Figura 17. Equip de barres autopropulsat model Raptor de la marca BERTHOUD.  

Font: Web de BERTHOUD [www.berthoud.com] 

                                                           
1 Segons un estudi de la Universitat d’Auburn (Alabama) el rang es troba entre un 2 i 12% depenent de la grandària i la 
forma de la parcel.la. 



                                                                                                                                            2 ANTECEDENTS                                                                                                                                          

35 
 

Val a dir però, que fins ara, la majoria d’aquests equips comercials innovadors estan destinats a 

cultius baixos característics per les extenses superfícies de cultiu en gran part del món i que 

permeten la rendibilitat d’aquest tipus de tecnologia. Si ens fixem amb la resta de productes 

d’aquestes cases comercials destinats a altres tipus de cultius (vinya, fruiters, etc) no trobem 

equips amb totes aquestes prestacions. No obstant, sí que van sorgint nous models que 

optimitzen l’aplicació de les matèries primeres amb sistemes de canalització d’aire més 

eficients, modulacions de sortida més adaptables al tipus de cultiu, sistemes d’obertura i 

tancament segons la presència o no de vegetació, etc. I es preveu que amb la investigació que 

s’està duent a terme, arribarà un moment en que l’ús de la tecnologia GPS arribarà a ser 

comuna en qualsevol tipus d’operació agrícola i cultiu.  

Cal destacar el projecte europeu ISAFRUIT, desenvolupat des del 2007 fins l’estiu de 2010, 

l’objectiu del qual ha consistit en fomentar el consum de fruita de qualitat (de la mateixa forma 

que OPTIDOSA). Aquest objectiu s’ha intentat assolir amb la promoció de totes les operacions, 

començant per la producció de llavor fins al consumidor final i realitzant activitats diferents com: 

la relació entre fruita i salut, anàlisis organolèptics de preferències de consumidors i el foment 

d’una producció segura i eficient. Pel que respecta a aquest últim punt s’ha desenvolupat la 

CASA (Crop Adapted Spray Aplication), un equip intel·ligent capaç de reduir la quantitat de 

fitosanitaris optimitzant els resultats i respectant el medi ambient. Aquest equip treballa en 3 

subsistemes: 

• Un subsistema per quantificar el nivell de control biològic de diferents plagues i 

malalties. 

• Un subsistema d’identificació de la grandària i densitat de copes dels fruiters. 

• Un equip d’aplicació hidropneumàtic amb sortides individuals que determina les 

condicions atmosfèriques i la distància fins l’objectiu . En funció d’aquests paràmetres 

modifica la mida de les gotes i el cabal d’aire emès per cada costat. 

 

Ja s’ha dit en un apartats introductoris que la velocitat és un paràmetre molt important per 

aconseguir les taxes d’aplicació desitjades i no solament de fitosanitaris, sinó també de 

fertilitzants, llavors, etc. L’obtenció d’aquest paràmetre mitjançant receptors GPS ha estat una 

gran millora respecte altres mètodes basats en la tecnologia radar, ja que presentaven el 

problema de lectures inexactes degudes a interferències amb la vegetació o el seu propi 

moviment. Donat aquest fet, el receptor GPS per a l’obtenció exacta de la velocitat ha prestat 

importància en moltes cases comercials com: John Deere, Ag Express, Ag Leader, Teejet/Mid-

Tech, Raven, Hemisphere GPS, Rawson, DICKEY-john i Trimble, i que ja proveeixen 

actualment receptors GPS adaptats a les condicions de camps i que proporcionen dades de 

velocitat d’avançament de forma molt precisa. 
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Figura 18. Exemple de radar detector de velocitat d’avançament (Esquerra) versus receptor GPS 

(dreta). Font: Alabama Precision AG Extension web [www.AlabamaPrecisionAgOnline.com]. 

 

 

2.1 El prototip VIÑA 

El Grup de Maquinària Agrícola de la UPC fa tres anys que participa amb el projecte 

d’investigació OPTIDOSA (Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación) que té com 

a objectiu principal aconseguir una qualitat i seguretat òptimes en l’aplicació de fitosanitaris 

incorporant les més modernes tecnologies en la determinació del volum òptim d’aplicació en 

fruiters, vinya i cítrics. 

Aquest projecte apareix fruit de la finalització d’un altre projecte anomenat PULVEXACT l’any 

2007 que fou l’inici del desenvolupament de sistemes de detecció de la vegetació basats en 

sensors d’ultrasons i làser (LIDAR). Amb els primers es mesurava l’amplada de la capçada i, 

per tant, s’estimava el volum de la vegetació, mentre que amb el LIDAR s’aconseguia 

l’estimació de la densitat foliar. Aquestes mesures van constituir la base per a un control a 

temps real del cabal d’aplicació, amb l’actuació d’electrovàlvules proporcionals que variaven la 

pressió de treball dels broquets.   

El prototip d’aplicació amb el que es treballa en el projecte OPTIDOSA (prototip VIÑA) és un 

polvoritzador hidropneumàtic suspès amb 6 sortides individuals (3 de les quals -les del costat 

esquerre- són les que permeten el tractament proporcional a la vegetació detectada), tres 

sensors d’ultrasons, un làser LIDAR per escanejar la vegetació i un receptor GPS pel control de 

la velocitat i georeferenciació. 
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Figura 19. Imatges del prototip VIÑA amb cadascun dels diferents components que el conformen. 

 

Fins ara, resultats importants que s’han extret amb l’experimentació d’aquest prototip han estat 

reduccions del 58% del volum d’aplicació gràcies a una modulació variable a temps real, 

caracteritzada per l’ús dels sensors d’ultrasons, i una igual o millor deposició del producte sobre 

la fulla (Llorens, et al. 2010). 

La modulació a temps real del cabal unitari de cada broquet, en funció de l’amplada de 

vegetació, ha estat possible gràcies a un sistema format per diferents sensors, electrovàlvules i 

un software anomenat LabVIEW que actuen de forma conjunta i harmònica. Aquesta 

transformació de l’amplada de vegetació mesurada pels sensors a un cabal unitari que ha de 

polvoritzar cada broquet s’explica d’acord amb l’equació següent (Llorens, et al. 2010): 

 

 

� = �� × ��� × � × � × ����
�� × 
  

 

Equació 2. Cabal unitari L/min (per cada broquet) calculat a partir de diversos paràmetres i utilitzat en 

l’actuació  a temps real en els diversos assajos del prototip VIÑA. Font: Llorens, et al. 2010. 
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On:  

Cw és la meitat de l’amplada de la vegetació (m) 

Ch és l’alçada de la vegetació (m) 

v és la velocitat d’avançament (km/h) 

i és un coeficient d’aplicació per unitat de volum de vegetació (L/m3) 

n correspon al nombre de broquets per col·lector (=2 al prototip)  

 

 

Figura 20. Esquema dels diferents paràmetres utilitzats en el càlcul del cabal unitari.  

Font: Llorens, et al. 2010. 

 

S’observa, doncs, que tot i ser una modulació a temps real, posició i velocitat del prototip són 

variables necessàries per al bon funcionament del sistema. Fins ara aquestes variables s’han 

considerat constants, donant com a suposat que el prototip avança a una velocitat constant 

determinada prèviament i mantinguda pel tractorista i, es desplaça ben bé per la meitat de la 

distància que separa dues files de cultiu. Tot i que aquests dos paràmetres s’intenten mantenir 

constants al llarg del tractament és irrevocable que aquest fet no sigui dut a la perfecció. 

Posem per exemple que la parcel·la per on es desplaça el prototip té cert desnivell, positiu o 

negatiu, està clar que el tractorista intentarà mantenir una velocitat constant però existirà certa 

variabilitat deguda a la morfologia del terreny que tendirà a endarrerir o avançar el prototip. 

D’altra banda, i fent referència a la posició, sabem prou bé que el tractorista (deixant a part 

l’autoguiatge) és incapaç de conduir exactament per la mediatriu de la distància entre dues 

files.  
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Efectivament es pot establir que dues variables amb una rellevància tant important en 

l’aplicació modular de fitosanitari són dignes de ser determinades amb la màxima precisió 

possible i és aquí on la figura del receptor GPS, com a tecnologia més avançada fins el dia 

d’avui en aquest àmbit, pot ajudar a aconseguir-ho. 

Està clar, doncs, que el primer objectiu a assolir en el projecte ha OPTIDOSA ha estat la millora 

de l’aplicació mitjançant la modulació a temps real. No obstant, altres objectius que es tenen 

previstos i estan encarats a l’altre variant de l’agricultura de precisió, és a dir, a les cartografies 

de predicció, són els que faran partícips als altres elements que porta incorporats els prototip. 

Aquests elements són el LIDAR i el receptor GPS. 

En el present treball s’obre la porta a la investigació amb el receptor GPS, considerant que pot 

arribar a ser un element amb un gran potencial per a la millora de les aplicacions de 

fitosanitaris. 
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3 OBJECTIUS 

 

L’objectiu d’aquest treball es basa en el desenvolupament d’un programari informàtic capaç 

d’adquirir, interpretar, extreure i emmagatzemar dades pertinents per a la regulació de 

l’aplicació de fitosanitaris i proporcionades pels receptors GPS.  

 

A més, es valora l’eficiència del programa i la seva possible necessitat d’implementació en 

l’equip d’aplicació proporcional per tal d’obtenir resultats més precisos. 

 

De l’objectiu principal sorgeixen els següent objectius: 

 

� Familiarització amb el mètode de funcionament dels Sistemes de Navegació Global per 

Satèl·lit (GNSS) i amb el funcionament i llenguatge dels receptors GPS. 

 

� Familiarització amb els diferents components hardware i software que conformen i 

regulen l’aplicació proporcional del prototip. 

 

� Valoració de la importància dels paràmetres velocitat i posició en els tractament 

d’aplicació de fitosanitaris. 

 

� Valoració de l’ús de dades de velocitat i posició procedents del sistema GPS com a 

possible millora en l’eficiència de l’aplicació proporcional del prototip. 
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4 MATERIALS 

 

4.1 Localització dels assaigs 

Dels quatre assajos que es van realitzar, els dos primers van estar emplaçats a la parcel·la 

experimental (Agrópolis) de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) situada dins el 

Parc Agrari del Baix Llobregat al municipi de Viladecans (Baix Llobregat, Barcelona). Segons 

dades extretes de l’ICC1, el centre de la parcel·la presenta com a coordenades UTM: E 

420054.1, N 4571462.7 (ED50 31N) i com a coordenades geogràfiques: Longitud 2º2’38,8’’ i 

Latitud 41º17’19,69’’. L’altitud mitjana és de 1,15 metres. 

 

 

Figura  21. Mapa de situació de la parcel·la experimental Agrópolis. 

Font: Google Maps 2010 [http://maps.google.es]. 

 

D’altra banda, els dos darrers assajos es van dur a terme a la finca de Castell del Remei 

situada al terme municipal de Penelles (La Noguera, Lleida). Cadascun dels assaigs van tenir 

en compte dos parcel·les de vinya emparrada diferents, una de Varietat Merlot i una altra de 

Varietat Cabernet Sauvignon. Dades extretes de l’ICC ens indiquen que el centre de la parcel.la 

de Merlot es troba a les coordenades UTM: E 330943.9, N 462088.71 (ED50 31N) i 

coordenades geogràfiques: Longitud 0º57’59,39’’ i Latitud 41º43’11,89’’. Pel que respecta a la 

parcel·la de Cabernet Sauvignon les coordenades que presenta són: E 329575.9, N 4620593.1 

(UTM ED50 31N) o expressades de manera geogràfica: Longitud 0º57’0,53’’ i Latitud 

41º43’1,31’’. 

                                                           
1
 ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). [http://www.icc.cat] 
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Les altituds mitjanes per a la parcel·la de Merlot i Cabernet Sauvignon són: 245m i 240m 

respectivament. 

 

Figura 22. Mapa de situació de la finca de Castell del Remei. 

Font: Google Maps 2010 [http://maps.google.es]. 

4.2 Característiques de les parcel·les 

4.2.1 Parcel·la Agrópolis 

Es tracta d’una parcel·la amb una superfície total de 5ha sense cap cultiu establert. Consistent 

en el moment de fer l’assaig, en un terreny erm. 

 

Figura 23. Ortofoto que mostra la situació de la parcel.la experimental Agrópolis dins el Parc Agrari 

del Baix Llobregat. Escala 1:5.000. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya [www.icc.cat]. 
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4.2.2  Parcel·les Castell del Remei 

La parcel·la de Merlot compta amb unes 5ha de vinya emparrada amb una distància entre files 

de 2,90m i una distància entre peus dins de la fila de 1,70m. La llargada mitja de les files és de 

210m en el tram on es va realitzar l’assaig. 

La parcel·la de Cabernet Sauvignon compta amb 12ha de cultiu de vinya emparrada amb un 

marc de plantació de 3,20 x 1,70m. La llargada mitja de les files és de 348m en el tram on es 

va realitzar l’assaig. 

 

 

Figura 24. Ortofoto que mostra la situació dels assajos a Castell del Remei. Representades la parcel·la 

de la varietat Cabernet Sauvignon (esquerra) i la parcel·la de la varietat Merlot (dreta). Escala 

1:25.000. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya ICC [www.icc.cat]. 

 

4.3 Característiques del tractor i l’equip 

El tractor utilitzat per a la realització dels diferents assajos va ser de la marca Landini model 

REX 90F. Aquest tractor presenta un motor de 4 cilindres i 4400cc amb una potència de 61kW. 

Es tracta d’un tractor amb quatre rodes motrius i que les seves característiques pel que 

respecta al pont davanter i posterior, a les vies i distàncies entre eixos, fan que el model F sigui 

l’ideal per a treballar en cultius de fruiters amb carrers estrets. 

L’equip escollit per a la realització dels assaigs a camp va ser un polvoritzador hidropneumàtic 

suspès al tripuntal del tractor, amb sortides individuals orientables. Es tracta d’un equip adquirit 

a l’empresa ILEMO-HARDI i en el qual s’hi han realitzat les adaptacions corresponents per 

convertir-lo en el prototip d’aplicació proporcional a la vegetació. 
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Aquest tipus de polvoritzador s’adapta a les necessitats del cultiu de vinya, tant pel que fa a la 

qualitat de la distribució (uniformitat de la deposició i adaptació a les característiques de la 

vegetació) com a la intensitat de pèrdues al sòl. Gràcies a la fàcil regulació de les sortides 

orientables i la independència envers les condicions ambientals, s’aconsegueixen aplicacions 

generals a tota la vegetació i aplicacions localitzades a la zona del raïm que permeten 

aconseguir índexs de qualitat adequats (Gil, 2001). 

Les principals característiques d’aquest prototip són:  

• Dipòsit de polietilè de 400L de capacitat 

• Ventilador centrífug de 320mm de diàmetre 

• Sistema d’agitació hidràulic 

• Indicador de nivell gravat al dipòsit 

• Sis mans flexibles d’ajust individual, tres a cada costat de l’eix i amb dos broquets 

cadascuna que permeten un direccionament exacte de l’aire en cadascuna de les 

posicions. 

• Sistema de regulació per pressió constant  

No obstant, a part del conjunt de característiques esmentades, al tractar-se d’un prototip 

comprèn una sèrie de noves implementacions tecnològiques en període experimental que 

pretenen millorar l’eficiència pròpia del polvoritzador.  

Aquest experiment es basa en la introducció d’un sistema electrònic format per una sèrie 

d’elements que relacionats entre sí, permeten conèixer el medi físic a temps real i, mitjançant 

un estudi i processament adients d’aquestes dades, l’equip reacciona d’una manera 

proporcionada a les variacions del medi. 

Els primers elements en actuar en tot aquest procés i per tant, els encarregats de captar les 

dades provinents del medi són els sensors d’ultrasons. Aquestes dades es registren en una 

targeta d’adquisició de dades o TAD que porta incorporada un segon instrument del prototip, el 

Compact Field Point (cFP). Aquest controlador d’automatització s’encarrega de processar 

aquesta informació a través del software que porta instal·lat i programat adequadament 

mitjançant LabVIEW 8.6. Un cop processades les dades, el mateix cFP s’encarrega d’enviar la 

senyal que actua sobre les electrovàlvules i aquestes obren el pas al caldo que han de 

polvoritzar els broquets. Aquest sistema que funciona d’acord amb l’Equació 2 presentada per 

Llorens, et al. 2010 (veure apartat 2.1) aplica el producte fitosanitari exclusivament necessari 

en funció del volum de vegetació existent que detecten els sensors. 

Els sensors utilitzats per a detectar la distància a la que es troba el cultiu són del tipus 

ultrasònics, de la casa comercial SIEMENS, model Sonar-Bero Compact, amb un angle de 

detecció de 5º, un rang de detecció de 400-3000mm i un error segons el fabricant de l’1,5%. 
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El cabal de caldo a polvoritzar es regula mecànicament mitjançant una comporta, la qual 

s’activa magnèticament segons un senyal analògic que s’envia a les electrovàlvules (0-10Vcc).  

D’altra banda, el prototip també porta incorporat un sistema de mesura basat en la tecnologia 

LIDAR (Light Detection and Ranging) per a l’estimació de les característiques físiques i 

estructurals dels cultius per a cada estat vegetatiu (volum de vegetació, densitat d’àrea foliar i 

índex d’àrea foliar). Amb aquest nou avenç es pretén aconseguir optimitzar l’eficiència 

d’aplicació gràcies a la determinació dels paràmetres anteriors i un conseqüent ajust continu de 

la dosis a aplicar. Tot i així, aquest component del prototip no ha estat objecte d’estudi en 

aquest treball. 

En relació a tot això i per tal d’ampliar el ventall de millores hi apareix una nova figura, 

protagonista del present treball, es tracta del receptor GPS. És de gran importància l’ús del 

GPS en tot el sistema de millora del prototip, sobretot per a poder optimitzar el programa que 

porta incorporat el cFP. Gràcies a ell podem obtenir dades de velocitat i posició del 

polvoritzador amb més precisió i per tant, comparar-les amb les dades que s’estimaven fins al 

moment. Aquest és un dels objectius que es pretenen assolir amb la seva nova incorporació, 

però sense perdre de vista altres innovacions com seria, per exemple, la creació de mapes de 

vegetació georeferenciats.  

  

Figura 25. A la figura de l’esquerra, dins la caixa adjunta al prototip, hi trobem el cFP (groc), el 

receptor GPS (verd) i l’ordinador industrial (vermell). A la figura de la dreta, en verd l’antena del 

receptor GPS, en vermell els sensors d’ultrasons, en groc els manòmetres electrònics, en taronja el 

cabalímetre, en blau les electrovàlvules proporcionals de solenoide i en porpra les electrovàlvules 

ON/OFF. Font: Equipo de aplicación variable de fitosanitarios en viña utilizando sensores de 

ultrasonidos. Ajuste del volumen en función de las características de la vegetación. Jordi Llorens, 2009. 
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Tot seguit apareixeran un conjunt d’apartats que expliquen més àmpliament els instruments 

que per a la realització d’aquest treball s’han utilitzat, entre els quals destaquen el cFP, el 

programa informàtic LabVIEW 8.6 i els dos receptor GPS. 

 

4.3.1 Compact Field Point 

El Compact Field Point és un controlador d’automatització programable i expansible format per 

una sèrie de mòduls de comunicació d’entrada i sortida (I/O) i una interfície de control i  

comunicació intel·ligent. Dit d’una altra manera, els mòduls que formen aquest instrument 

permeten filtrar, calibrar i escalar senyals sense processar, provinents de sensors, a unitats 

d’enginyeria. D’aquesta manera, es pot aconseguir el registre, l’anàlisi i el control d’aquestes, 

l’opció de relacionar-les amb altres processos i realitzar un auto-diagnosi de problemes. 

A més, aquest instrument està dissenyat per a ús industrial, per això posseeix una sèrie de 

característiques que faciliten el seu ús a camp i per tant, el fan resistent a les condicions 

ambientals adverses. Són remarcables la seva capacitat de suportar cops, vibracions i alts 

rangs de temperatura.  

El cFP està dissenyat per a fer mesures, controlar sistemes industrials i per a enregistrar dades 

d’aplicacions diverses que requereixen de gran fiabilitat. Comprèn una xarxa de connexions en 

mòduls I/O i altres mòduls per a poder fer tot tipus de funcions (lectura de la velocitat, connexió 

GPS, etc.). Aquest sistema funciona amb l’aplicació LabVIEW (veure apartat 4.6) i, amb l’opció 

Real Time ofereix la possibilitat de poder fer funcionar el sistema a temps real (National 

Instruments, 2008). 

 

Les principals parts que conformen el cFP són: 

• El controlador (cFP 2120) 

Es tracta d’un controlador autòmat programable amb memòria DRAM instaurada a bord que 

permet la instal·lació de les diferents operacions del programa a realitzar i, una memòria no 

volàtil que emmagatzema programes i guarda dades. Amb tot això, es poden desenvolupar 

controls molt potents i sistemes de mesura utilitzant el LabVIEW Real Time. D’aquesta forma 

permet treballar com a autònom, sense la necessitat d’estar connectat a un PC (National 

Instruments, 2008). 
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A continuació s’aprecia a la figura el conjunt de ports de comunicació de què disposa: 

 

Figura 26. Controlador cFP-2120. Font: National Instruments web [www.ni.com]. 

 

• El backplane 

Consisteix en un element de metall que suporta i comunica el cFP 2120 i el màxim de vuit 

mòduls d’entrades i sortides (I/O a partir d’ara) que s’uneixen mitjançant cargols de seguretat. 

També presenta una sèrie d’accessoris que permeten instal·lar-lo en diferents superfícies. 

(National Instruments, 2008) 

 

 

Figura 27. Backplane. Font: National Instruments web [www.ni.com]. 

 

(1) 10/100 MBs Ethernet 

(2) COM 1/RS-232 

(3) Tarjeta de memoria CompactFlash 

(4) Indicadors LEDS 

(5) Interruptors de configuración DIP 

(6) Botó reset 

(7) Entrades de subministrament d’energia 

(8) Terminals externes DI/DO 

(9) COM 4/RS-485 

(10)  COM 3/RS-232 

(11)  COM 2/RS-232 
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• Mòduls I/O 

Sobre el backplane hi trobem també instaurats els mòduls I/O que permeten rebre les senyals 

provinents dels sensors connectats al cFP, processar-les i enviar noves senyals a altres 

instruments, com per exemple, electrovàlvules.  

Per tant, podem distingir tres tipus de mòduls: els Analog Inputs, els Analog Outputs i els que 

funcionen com a Inputs i Outputs a la vegada. Si ho comparem amb la realitat del prototip 

utilitzat, la informació que proporcionen els sensors és rebuda pel mòdul cFP-AI-100 (analog 

input) i enviada al controlador per a que calculi directament el volum de vegetació i el volum 

d’aplicació a polvoritzar a partir d’aquestes senyals. Un cop processada tota aquesta 

informació, és el cFP-AO-210 (analog output) qui s’encarrega d’enviar un voltatge determinat a 

les electrovàlvules per tal de que actuïn. 

 

 

Figura 28. Mòduls I/O (groc). Font: National Instruments web [www.ni.com]. 

 

 

• Terminal Connector blocks 

Són una eina dissenyada per a ús general (I/O i altres) i per a operacions que treballen amb 

voltatges perillosos (majors a 42,4V) quan tots els mòduls I/O estan operatius. 

Són terminals on es connecta l’alimentació dels sensors o de les electrovàlvules i els cables 

encarregats de transmetre les senyals dels perifèrics al cFP. Per a cada mòdul d’I/O es 

requereix d’un terminal connector block i els cables van connectats segons indiqui el mòdul al 

que corresponen.   
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Figura 29. Terminal Connector blocks (groc). Font: National Instruments web [www.ni.com]. 

 

4.3.2 Ordinador industrial 

El prototip incorpora també un ordinador industrial que serveix per a programar fàcilment el cFP 

i poder-lo controlar remotament mitjançant connexió Wifi D’aquesta manera, cada cop que es 

desitgi fer un canvi en la programació es pot dur a terme de forma externa al prototip.  

L’ordinador industrial és el model ARK 3384, que pertany a la sèrie de computadores que 

integren la gamma ARK-3000 de la casa ADVANTECH. Totes aquestes comprenen múltiples 

combinacions d’I/O i diversos ports COM, USB, Audio, TV, DVI i Ethernet. 

En la següent taula es mostren el conjunt d’especificacions que ens proporciona el fabricant 

sobre el producte en qüestió:  

Processor System 

CPU 

Intel Ultra Low Voltatge or Low Voltatge Pentium M/Celeron M 
Processors 
ULV Celeron M 1.0GHz (0kB L2 Cache) 
LV Pentium M 1.4GHz   /1MB L2 Cache) 

System Chipset Intel 852GMCH or Intel 855GME chipset 
Intel ICH chipset, 400MHz FSB 

BIOS 4-Mbit Flash BIOS, supports Plug&Play, APM 1.2 

System Memory 1x200-pin SO-DIMM socket 
Supports DDR SDRAM up to 1GB 

Graphics 
Chipset Integrated graphics built.in Intel 852GM GMCH, utilizing Intel 

Extreme Graphics 2 technology 
Memory Dynamic video memory allocation up to 64MB 
Interface CRT interface, 36-bit LVDS 

Ethernet  Controller Intel 82551QM 10/100BaseT Ethernet controller 

Audio Amplifier Dual Output 6W Amplifier 
Interface Speaker-out, Mic-in, Line-in 

Wireless 802.11b/g Wireless 
LAN 

Built-in integrated MAC/baseband processor, supports IEEE 
802.11b and 802.11g standard protocol ans operates in the 
2.4GHz frequency bands 
Supports data speeds up to 54Mbps 
Built-in system antenna support 

Others 

USB interface 
Integrated USB 2.0 controller on ICH4 chipset 
Supports 3xUSB 2.0 ports 

COM interface Supports 1xRS-232 port, ans 1xES-232/422/485 port 
Watchdog Timer 255 level timer interval, setup by software 
Keyboard/Mouse Supports PS/2 mouse and PS/2 keyboard 
DIO Support D-Type, 8 bits DIO 
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Storage HDD Supports drive bay space for 2.5*SATA HDD 
SDD Supports CompactFlash socket for Type I/II Compact Flash disk 

Software options  Windows XP Embedded, Windows 2000/XP Windows 32bit 
VISTA 

Mechanical 

Construction Aluminium housing 
Mounting Desk/wall-mounting 
Dimensions 264.5mm x 69.2mm x 137.25mmm 
Weight 2kg 

Power 
Power Consumption Typical: 24W. Max: 36W 
Input Voltatge 12 Vdc – 24 Vdc 

Environment 

Operating 
Temperature 

With industrial grade CompactFlash: -20ºC a 60ºC 
With HDD: 0ºC a -45ºC 

Vibration Loading 
During Operation 1-5Grms 

Shock During 
Operation 20-50G 

EMC CE/FCC Class A, CCC, BSMI 
Safety Certifications CE,UL,CCC,BSMI 

Taula 3. Especificacions de l’ordinador industrial ARK 3384 d’AVANTECH.  

Font: ADVANTECH web [www.advantech.com]. 

 

 

Les imatges representades en la Figura 31 ens mostren visualment les diferents parts 

mecàniques (ports, connexions, leds, etc.) que conformen aquest PC. 

 

 

Figura 30. Placa davantera (esquerra) i placa posterior (dreta) de l’ordinador industrial. 

 Font: National Instruments web [www.ni.com]. 
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4.4 Receptors GPS 

Per a la realització d’aquest treball s’han emprat dos receptors GPS. En primer lloc, durant el 

treball de laboratori per a l’elaboració del programari, s’ha utilitzat una unitat eTrex Legend® 

(Garmin International, Inc., KS, USA). D’altra banda, en els assajos a camp, la unitat emprada 

ha estat un AgGPS®332 (Trimble Navigation Limited, CA, USA). 

Tot seguit s’exposen les característiques més importants d’aquests dos instruments i les 

configuracions que s’han cregut necessàries per a aconseguir els nostres propòsits. 

 

4.4.1  eTrex Legend® 

Es tracta d’un receptor GPS de baix cost destinat a activitats a l’aire lliure. Aquest és el motiu 

pel qual inclou múltiples funcions destinades a aquest fi com són: la memorització de 500 

waypoints1 amb nom i símbol gràfic, tracklog2 automàtic capaç d’emmagatzemar 10 tracks amb 

250 waypoints cadascun d’ells, la construcció de rutes i el seu emmagatzemament, la 

visualització d’una àmplia varietat de dades sobre la navegació (velocitat, ETA3, ETE4, rumb, 

comptaquilòmetres, etc.) i 8Mb de memòria per a informació cartografiada detallada. 

Tot i aquesta gran versatilitat funcional, el nostre interès principal per aquest dispositiu és 

l’obtenció i enviament via port sèrie de les sentències estàndard NMEA 0183 (veure apartat 

5.1). 

4.4.1.1  Especificacions 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES I RENDIMENT 

Dimensions  11.2 x 5.1 x 3.0cm 
Mida de la pantalla  2.8 x 5,4cm 
Resolució de la pantalla  160 x 288 píxels 
Tipus de pantalla  4 level gray LCD 
Pes (piles incloses)  150g 
Rang de  temperatura  -15 a +70ºC 
Receptor  Llest per a diferencial, 12 canals paral·lels 

Temps d’adquisició 
En calent: 15 segons aprox. 
En fred: 45 segons aprox. 
Autolocate: 5 minuts aprox. 

Temps d’actualització  1 segons 

Precisió 1 a 5 metres amb correcció DGPS5 
15 metres RMS6 

Antena  Interna 
Bateria  2 piles AA de 1.5V 
Duració de la bateria  18h 

                                                           
1Els waypoints són coordenades per a ubicar punts de referència tridimensionals utilitzats en la navegació basada en 
GPS. La paraula prové de l’anglès way (camí) i point (punt) i, realment s’utilitza per a traçar rutes mitjançant una 
agregació seqüencial de punts. 
2 El tracklog ve a ser el “magatzem de rutes” que es duu a terme a partir de punts o waypoints que s’enregistren mentre 
es realitza una ruta. 
3 ETA significa hora estimada d’arribada al següent waypoint. 
4 ETE significa temps estimat per arribar al destí final. 
5 Amb entrada de receptor diferencial Garmin opcional (com el GBR21 i 23). 
6 Subjecte a la degradació de precisió de 100m de 2DRMS segons el departament de defensa dels EE.UU. 
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Resistència a laigua  Sí 

Interfícies NMEA 0183 versió 2.30, RTCM 104 per a correccions DGPS i RS232 per a 
PC 

CARTOGRAFIA I MEMÒRIA 

Mapa base  Sí 
Possibilitat d’agregar mapes  Sí 
Memòria interna  8Mb 
Admet targetes de dades  No 
Waypoints  1000 
Rutes  20 
Track log  10000 punts i 10 tracks 

ALTRES PRESTACIONS 

Calendari de caça i pesca  Sí 
Informació Astronòmica  Sí 
Predicció d’àrees  Sí 

Taula 4. Especificacions del receptor GPS eTrex Legend®. Font: Garmin web [www.garmin.com]. 

 

 

4.4.1.2 Característiques i funcions bàsiques 

A continuació es presenta la figura del dispositiu i es defineixen les funcions principals de 

cadascun dels botons i tecles de maneig. 

 

Figura 31. Receptor GPS eTrex Legend®. Font: Garmin web [www.garmin.com]. 

 

 

 

3 

2 

1 

5 

6 
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(1) Tecla POWER: Es prem per encendre o apagar la unitat o per encendre i apagar la 

llum de fons. 

(2) Tecla PAGE: Serveix per anar canviant les pàgines principals. 

(3) CLICK STICK: Tecla de 5 posicions que serveix per desplaçar-se per llistes, 

seleccionar camps, tecles de pantalla, icones, introduir dades, moure fletxes del mapa, 

marcar posicions com a waypoints, etc. 

(4) Connexió d’alimentació externa o cable de dades (a la part superior del darrera). 

(5) Tecles ZOOM IN/OUT: S’usa per a realitzar augments o disminucions de zoom o per 

configurar el contrast en la pàgina de satèl·lits. 

(6) Tecla FIND: Permet l’accés al menú de cerca. 

 

Un cop encès aquest receptor, trobem tota la informació necessària per a utilitzar-lo en les 

seves cinc pàgines principals: 

    

 Figura 32. Pàgines principals de l’eTrex Legend®.  

Font: Garmin web [www.garmin.com]. 

 

 

• La pàgina de satèl·lits 

Presenta una imatge de la senyal dels satèl·lits i indica si la unitat està preparada per a 

la navegació. Es visualitza la imatge del cel, mostrant els satèl·lits i el número assignat 

a cadascun d’ells, i una sèrie de barres que representen la força de la senyal d’aquests 

satèl·lits. 

• La pàgina de mapa 

Mostra la posició present, la direcció de moviment i el rastre que va deixant enrere. A la 

vegada, mostra detalls geogràfics, permet canviar l’escala de visualització i proporciona 

informació sobre el track en curs dels satèl·lits i la precisió de la posició. 
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• La pàgina de navegació 

Proporciona informació direccional com el nom de destí, la distància i el temps 

d’arribada a un lloc determinat. Quan no estan actius cap ruta o track, aquesta pàgina 

només mostra l’estat del receptor GPS i la precisió aproximada de la seva posició en 

curs.  

• La pàgina de processador de trajecte  

Presenta diferents de dades de navegació: velocitats, temps de navegació, temps de 

parada, etc. 

• La pàgina de menú principal 

Ofereix un ampli directori de funcions avançades, per exemple, marcar i crear 

waypoints, buscar punts específics del mapa, crear rutes, guardar tracklogs, realitzar 

ajusts en la configuració i utilitzar funcions accessòries.  

 

 

4.4.1.3 Configuracions 

Tal i com hem mencionat amb anterioritat, la unitat descrita ens ofereix una gran varietat de 

funcions que no hem utilitzat degut a la concisa finalitat d’aquest treball. El nostre interès 

envers aquest receptor GPS ha estat bàsicament l’adquisició de sentències estàndard NMEA 

0183 i la transferència d’aquestes dades a un ordinador a través d’una interfície RS-232 (serial 

comunication port o COM)(veure apartat 5.2) mitjançant un cable de dades. 

Per a poder realitzar aquesta connexió i transferència de dades s’ha seguit el següent 

procediment: 

a) Configuració del receptor GPS. Passos: 

 

1. Selecció de la funció Interface de la pàgina de menú principal. 

2. S’escull com a Serial Data Forma la opció: NMEA In/Out, que permet l’entrada i sortida 

de la versió NMEA 0183. 

3.  Comprovació del protocol sèrie, velocitat del port sèrie i protocol de control de flux 

(veure apartat 5.2.1). 

4. Connexió del receptor al port sèrie RS-232 de l’ordinador utilitzant un cable de dades 

apte per a la connexió desitjada 
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Figura 33. Cable connexió de dades entre l’eTrex Legend® i l’ordinador amb l’esquema del cablejat 

que el configura (per a millor comprensió veure apartat 5.2). Font: Garmin web [www.garmin.com]. 

 

b) Configuració de l’ordinador per a visualitzar la versió NMEA 0183: 

S’ha emprat un programa de comunicacions anomenat Hyperterminal. És un programa que 

està inclòs de forma gratuïta a Windows 2003 (tot i que és funcional en versions més 

actualitzades de Windows) i es troba en la següent ubicació:  

Inici>Programes>Accessoris>Hyperterminal 

Un cop iniciat el programa, els passos a seguir són els següents: 

1. Assignació d’un nom i una icona que defineixen la connexió a establir. 

2. Tot seguit, a la pantalla Connect to es selecciona la opció Connect using: COM1, 

COM2, COM3..., depenent del port sèrie on haguem connectat el cable de dades. 

Figura 34. Pantalla Connect To de l’Hyperterminal. 
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3. En la següent finestra, Properties, es procedeix a la configuració de la Baudrate 

adequada i en consonància amb les dades seleccionades en la configuració del 

receptor GPS. En el nostre cas, aquestes han estat les propietats seleccionades:  

Bits per segon: 4800; Nombre de bits: 8; Paritat: None; Bits de parada: 1; Control de 

flux: None. 

 

Figura 35. Pantalla Properties de l’Hyperterminal 

4. Per últim, apareix la finestra de l’Hyperterminal on es visualitzen les dades que es 

reben pel port sèrie. En el nostre cas, les sentències NMEA 0183.  

 

Figura 36. Pantalla de visualització de dades de l’Hyperterminal 
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4.4.2 AgGPS®332 

L’ AgGPS®332 és un receptor GPS d’última generació destinat al posicionament en agricultura 

gràcies als seus alts nivells de precisió. Combina l’alt rendiment de la recepció GPS amb la 

capacitat de recepció DGPS1. Amb tot això, comprèn últimes tecnologies pel que fa a tècniques 

de posicionament que milloren la precisió: WAAS/EGNOS, OmniSTAR, RTK2, etc.  

 

 

Figura 37. Receptor GPS AgGPS®332 (groc) amb antena (blanc).  
Font: Trimble web [www.trimble.com] 

 

Així, doncs, a diferència del receptor GPS anteriorment esmentat, està clar que aquest es 

tracta d’un receptor GPS preparat de forma exclusiva per a la finalitat que pertoca en aquest 

treball i del qual es poden obtenir dades més exactes i precises de posició i velocitat en l’àmbit 

de l’agricultura de precisió. 

 

4.4.2.1 Especificacions 

CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES DEL RECEPTOR 

Mides  14.78 x 5.58 x 21.59cm 
Bateria  Nominal 350mA a 12V DC 
Rang de 
temperatura  -30ºC a +70ºC 

Caixa Plàstic resistent a exposició UV de baixa intensitat, resistent a l’aigua, la pols i al 
shock i, connectors protegits 

Connectors  Dos ports de connexió suportats per RS-232 i CAN 

                                                           
1 DGPS (Differential Global Positioning System) és una optimització del sistema de posicionament global (GPS) que 
utilitza una xarxa d’estacions fixes de referència a terra per a transmetre la diferència entre les posicions indicades pels 
satèl·lits i les posicions fixes conegudes. 
2 La tècnica de posicionament RTK (Real Time Kinematic) es basa la millora de la precisió fins a nivell centimètric 
gràcies a l’existència d’una estació de referència que proveeix correccions instantànies per a estacions mòbils. 
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RENDIMENT DELS CANALS DEL RECEPTOR 

Receptor  12 canals, seguiment paral·lel de L1 1571.42MHz i L2 1227.60MHz.  
Temps d’actualització  1, 5, 10Hz 

Precisió de 
posicionament RTK 

2.5 cm + 2ppm (horitzontal) i 3.7cm + 2ppm (vertical), sempre que altres 
condicions hi siguin presents: mínim 5 satèl·lits, PDOP<4, correccions CMR, 
etc. 

Precisió diferencial del 
posicionament 

<1m (horitzontal) sempre i quant: mínim 5 satèl·lits, PDOP<4, correccions 
RTCM SC-104, etc. 

Precisió de 
posicionament 
OmniSTAR HP/XP 

10cm (OmniSTAR HP) i 20cm (OmniSTAR XP), sempre i quant: mínim 5 
satèl·lits, PDOP<4 i correccions OmniSTAR HP/XP. 

Temps de la primera 
adquisició <30 segons 

Satèl.lits diferencials 
compatibles OmniSTAR, WAAS i EGNOS 

Sentències NMEA 

GGA, GLL, GSA, GST, GSV, GST, MSS, PTNLDG, PTNL, PJK, PTNL, PJT, 
PTNL VGK, PTNL VHD, PTNLEV, PTNLID, PTNLSM, RMC1, VGK, VTG1, 
XTE i ZDA. Per defecte, el receptor està configurat per enviar GCA, GSA , 
RMC i VTG a 1Hz1. 

AJUSTS PER DEFECTE DEL RECEPTOR 

Font DGPS  WAAS/EGNOS 
Mínim nivell d’elevació  8º 
Taxa de correcció de la 
posició  1Hz 

PDOP mask  13 

ANTENA DGPS I ANTENA DE DOBLE FREQÜÈNCIA 

Mides  15.5 x 14.0cm (DGPS) i 16x 7.5cm (doble freqüència). 
Pes 550g 
Rang de temperatura  -30ºC a +65ºC 
Humitat  100% condensació 
Material  Resistent a la pols, l’aigua i el shock. 

Taula 5. Especificacions del receptor GPS AgGPS®332. Font: Trimble web [www.trimble.com]. 

 

4.4.2.2 Característiques i funcions bàsiques 

L’AgGPS®332 està format per dues peces principals unides per un cable PN/32608: el receptor 

i l’antena. És aconsellable que el receptor estigui situat en una superfície plana i que l’antena, 

la qual té una base magnètica, es trobi en una posició més elevada sobre una superfície de 

metall. És important que aquesta no tingui al seu voltant cap element que impedeixi la recepció 

de dades, ni que la pugui malmetre.  

 

 

 

                                                           
1 1 posició per segon. 
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Tal i com podem observar en la Figura 38, el receptor compta amb una pantalla on hi apareix el 

seu estat i on es poden veure els canvis de les configuracions que es vulguin realitzar. Per tal 

de dur a terme tot això, fem ús d’un teclat format per quatre botons que ens ajuden a navegar 

pels diferents menús (Home, Status, Configurations) i per les diferents pantalles de cada menú 

veure Figura 39). 

 

Figura 38. Pantalla i botons de control de l’AgGPS®332.  
Font: Trimble web [www.trimble.com] 
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Figura 39. Organigrama que mostra les diferents pantalles que configuren el receptor AgGPS®332. Font: Trimble web [www.trimble.com]
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4.4.2.3 Configuracions 

Per tal de connectar el receptor GPS a un dispositiu extern és imprescindible configurar els 

ports sèrie A i/o B per a que el tipus d’informació sigui l’adequada per poder ser enviada i 

entesa correctament per ambdós instruments. 

Tant per a configurar el port A com el B, cal anar al menú principal Home i seleccionar l’opció 

Port A Config. Un cop aquí, és important assegurar-se de que el receptor envia les dades de 

posició d’acord amb la tipologia que el hardware o el software connectat requereixi (per 

defecte, 8N1 4800). 

Si ens fixem en la placa de connexions de la part posterior del receptor hi trobem:  

1. La connexió per l’antena, on es connecta un cable tipus P/N 32608 del receptor fins 

l’antena. 

2. El port sèrie A, d’on surten dos cables: el P/N 30945 que connecta el receptor GPS 

amb un dispositiu perifèric (ja sigui un PC o el cFP) i que admeti una connexió RS-232 

de 9 pins (veure apartat 5.2.1); i un cable de color vermell i negre, que connectat a una 

bateria alimenta al GPS donant-li una corrent de 12V. 

3. El port sèrie B, un homòleg del port A. 

 

 

 

Figura 40. Connexions de bateria i tramesa de dades de l’AgGPS®332.  
Font: Trimble web [www.trimble.com] 
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Per tant, les connexions del receptor, ja siguin a un PC o al cFP, són les mateixes. 

Per a configurar de forma directa les sentències NMEA 0183 que es volen obtenir del receptor 

GPS, existeixen tres pantalles (NMEA1, NMEA2 i NMEA3) on es seleccionen aquelles que ens 

interessen. 

Des del menú GPS Config. es configura la freqüència de sortida de dades des del receptor, que 

per defecte són una posició per cada segon, però existeix la possibilitat de seleccionar cinc o 

deu posicions per segon. 

 

4.5 Software Trimble Planning 

Trimble planning és un software gratuït que té com a finalitat principal proporcionar la data i les 

hores més indicades per a efectuar una campanya d’obtenció de dades amb receptors GPS. 

Per tal de dur a terme aquesta planificació, els passos a realitzar són els següents: 

1) Establiment de la ubicació on es durà a terme la campanya, especificant al programa: 

nom de l’estació, posició en coordenades geogràfiques, límit d’elevació, data d’inici, 

duració i interval de la campanya i zona horària. 

 

  

Figura 41. Pantalla del programa Trimble Planning  on s’estableixen les dades referents al temps i 
ubicació de la campanya. Font: Trimble web [www.trimble.com]. 
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2) Actualització de l’almanac d’efemèrides1. D’aquesta manera, introduïm dades més 

recents de les posicions dels diferents satèl·lits al cel en moments determinats. 

3) Selecció del tipus de sistema de satèl·lits que ens interessa: GPS, Glonass, WAAS, 

etc. 

4) Interpretació de l’anàlisi que ens proporciona el programa, trobant el moment en el qual 

hi hagi major quantitat de satèl·lits amb bona senyal i minimitzant l’error d’adquisició de 

dades el màxim possible. 

Els resultats bàsics que s’obtenen un cop realitzats els passos anteriors es poden observar en 

un parell de gràfics com els que s’exposen a continuació: 

 

   

Figura 42. Gràfics obtinguts amb el programa Trimble Planning sobre visibilitat de satèl·lits i DOP. 
Font: Trimble web [www.trimble.com]. 

  

Al gràfic referent a visibilitat és on es comproven les millors hores per a realitzar la recopilació 

de dades provinents del receptor GPS en funció del nombre de satèl·lits disponibles en cada 

instant. 

Per a fer una interpretació encara més acurada, podem visualitzar un altre gràfic que ens 

mostra el DOP2 per a cada instant i ens permet decidir entre dos intervals favorables quin és el 

més apte per al nostre objectiu . 

A més, Trimble Planning també ofereix altres opcions com les de calcular l’error horitzontal, 

l’error geomètric, l’error d’altitud, etc., però que en aquest treball no s’han tingut en compte. 

  

                                                           
1 Efemèride és una taula de valors que dóna les posicions dels objectes astronòmics en el cel en un moment o 
moments donats. En aquest cas ens referim als satèl·lits del sistema GPS. 
2 Dilution of Precision (Dilució de precisió). Indica la qualitat d’una posició GPS. Considera la ubicació de cada satèl·lit 
en relació amb la resta de la constel·lació i la seva geometria en relació amb el receptor GPS. Un valor DOP petit indica 
una precisió alta. Valors de DOP estàndard per a GPS són: DOP de posició=3, DOP horitzontal=2 i DOP geomètric=4. 
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4.6 Software LabVIEW 

LabVIEW és un “software” de programació basat exclusivament en elements gràfics que 

simplifiquen de manera notable el desenvolupament de diverses aplicacions com l’adquisició, el 

control, l’anàlisi, la presentació i l’enregistrat de dades; creant programes basats en diagrames 

de blocs. 

LabVIEW parteix del concepte de programació orientada a l’objecte (OOP) on tant les dades 

com els procediments es troben representats en una estructura anomenada objecte. D’aquesta 

manera s’accedeix a les dades únicament a través dels procediments continguts en l’objecte. 

Gràcies a aquest entorn de programació que ens ofereix extenses llibreries de funcions i sub-

rutines i on s’utilitzen icones, termes comuns en l’àmbit científic o de l’enginyeria i símbols 

gràfics per a la construcció d’aplicacions (a diferència de la programació convencional o 

llenguatge C); ens resulta més  intuïtiu i de fàcil maneig tot i no ser grans experts en 

programació. 

 

Figura 43. Caràtula del software de programació gràfica LabVIEW.  

Font: National Instruments web [www.ni.com/labview]. 

 

4.6.1  La instrumentació virtual  

Els programes desenvolupats mitjançant LabVIEW s’anomenen Instruments Virtuals o VIs. 

Basant-nos en la definició que ens dóna Lázaro, A. (1996), un VI és un mòdul software que 

simula el panell frontal d’un instrument real (amb els corresponents interruptors, botons 

d’encesa i apagat del sistema, selectors de funcions, leds, controls de rotació, pantalles 

gràfiques, etc.) i que està suportat per una sèrie d’elements hardware accessibles per 

l’ordinador a través d’una targeta d’adquisició de dades (TAD) i instruments accessibles via 

GPIB, VXI o RS-232, que realitzen una sèrie de mesures com si es tractés d’un instrument real. 
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D’aquesta manera, quan s’executa el programa que funciona com a instrument virtual o VI, 

l’usuari veu en la pantalla de l’ordinador un panell frontal amb la mateixa funció que un 

instrument real, facilitant la visualització i el control de l’aparell. A partir de les dades reflectides 

en el panell frontal, el VI actua recollint i generant senyals de la mateixa manera que el seu 

homòleg físic realitzaria. 

Els VIs són jeràrquics i modulars, o sigui, poden operar com a programes de nivell superior o 

de nivell inferior de manera independent. Els sub-programes continguts dins d’una estructura 

jeràrquica s’anomenen subVI o sub-rutines. La icona i el connector d’un VI s’encarreguen de 

passar el flux de dades d’un subVI a un altre subVI i per tant, cadascun d’aquests són mòduls 

diferents. D’aquesta manera, cada subVI pot ser separat de la resta i executat de manera 

autònoma. 

En definitiva, aquest concepte de programació modular consisteix en dividir una aplicació en 

una sèrie de tasques que al final acaben formant un sistema complex. 
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4.6.2 Components d’un VI 

4.6.2.1 Panell frontal i diagrama de blocs 

Qualsevol VI està constituït per dues finestres separades però connectades enter sí: el panell 

frontal i el diagrama de blocs. 

El panell frontal és la interfase gràfica d’interacció amb l’usuari del VI. Està format per una sèrie 

de botons, gràfics, etc. que poden estar definits com a controls o indicadors (veure Figura 44). 

Els primers serveixen per introduir dades d’entrada o paràmetres al sistema, mentre que els 

darrers mostren les dades adquirides o generades pel sistema. 

 

 

Figura 44. Exemple del panell frontal d’un instrument virtual dissenyat amb LabVIEW. Les fletxes 

vermelles senyalen indicadors i les fletxes grogues senyalen controls. 

 

El diagrama de blocs és on es realitza la implantació del programa i per tant,  on es troben 

enllaçats tots els components del sistema de manera gràfica. És aquí on es controla o realitza 

qualsevol processat de les dades. S’hi troben com a components principals: nodes/objectes, 

terminals i el cablejat de connexió. Els nodes corresponen a sentències, operadors, funcions i 

sub-rutines; les terminals són els ports d’entrada i sortida de les dades; i el cablejat és el medi 

per on flueixen aquestes dades. 
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Figura 45. Exemple de diagrama de blocs d’un instrument virtual dissenyat amb LabVIEW. Les fletxes 
blaves senyalen tipus diferents de nodes/objectes, les fletxes grogues senyalen terminals i la fletxa 

verda indica cablejat numèric. 

 

Diferències de color entre cables indiquen diferents tipus d’informació que viatgen a través 

d’ells. Per exemple, color taronja significa que les dades que hi flueixen són numèriques; color 

verd, booleanes; porpra, “strings”, etc. 

4.6.2.2 Paleta d’eines 

Conté totes les eines necessàries per a editar i depurar els objectes del panell frontal i del 

diagrama de blocs. 

 

Figura 46. Paleta d’eines del software LabVIEW. 

(1) 

(4) 

(7) 

(10) 

(3) 
(5) 
(6) 
(9) 
 

(8) 

(2) 
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(1) Operating tool: Canvia de valor els controls o seleccions el text. 

(2) Positioning tool: Posiciona, redimensiona i selecciona objectes. 

(3) Labeling tool: Edita text i permet crear etiquetes. 

(4) Wiring tool: Uneix els objectes a través de les corresponents terminals en el diagrama 

de blocs. 

(5) Object Pop-up Menu tool: Obre el menú desplegable d’un objecte. 

(6) Scroll tool: Permet el desplaçament de la pantalla per on ens convingui. 

(7) Breakpoint tool: Fixa punts de interrupció de la execució del programa en VIs, funcions i 

estructures. 

(8) Probe tool: Sondeja les dades que flueixen en un punt determinat dels cables. 

(9) Color copy tool: Copia el color d’un objecte, text, etc. 

(10)  Color tool: Estableix el color de fons i dels diferents objectes. 

4.6.2.3 Paleta de controls 

Conté tots els controls i indicadors que s’utilitzen en la creació de la interfase del VI amb 

l’usuari i per això, només s’empra quan estem treballant en el panell frontal. 

 

 

Figura 47. Paleta de controls del software LabVIEW. 

 

(1) Numeric: Per la introducció i visualització de quantitats numèriques. 

(2) Boolean: Per la entrada i visualització de valors booleans. 

(3) String & Path: Per a l’entrada i visualització del text i gestió d’arxius. 

(4) List & Table: Per visualitzar i/o seleccionar una llista d’opcions. 

(5) Array & Cluster: Per a agrupar elements. 

(1) 

(5) 

(7) 

(9) 
 
(8) 
 
(11) 

(2) 

(3) 

(6) 

(4) 

(12) 
 
(7) 
 
(13) 
 
(14) 
 

(10) 
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(6) Graph: Per a representar gràficament les dades. 

(7) Ring & RefNum: Per a la visualització del text. 

(8) Decorations: Per a la introducció d’elements decoratius que no visualitzen cap mena de 

dada. 

(9) Dialog controls: Per a l’elecció d’un control que mostri text: numèric, array, string... 

(10)  ActiveX: Per a transferir dades i programes, d’unes aplicacions a altres, dins de 

Windows. 

(11)   Select & Control: Per a la selecció de qualsevol control. 

(12)   I/O: Per a controls relacionats amb l’I/O. 

(13)   Classic Controls: Recull dels controls més bàsics. 

(14)   Users Controls: Per a escollir un control creat pel propi usuari. 

4.6.2.4 Paleta de funcions 

Posseeix tots els objectes que s’usen en la implementació del programa del VI i per tant, es fa 

servir només quan es dissenya el diagrama de blocs.  

 

Figura 48. Paleta de funcions del software LabVIEW. 

 

(1)  Structures: Mostra les estructures de control del programa. 

(2) Numeric: Mostra les funcions aritmètiques i constants numèriques. 

(3) Boolean: Mostra funcions i constants lògiques. 

(4) String: Mostra funcions per manipular cadenes de caràcters i constants de caràcters. 

(5) Array: Hi apareixen funcions per a processar dades en forma de vectors. 

(6) Cluster: Conté funcions per a processar informació procedent de gràfiques i destinar-la 

a ser representada en elles. 

(1) 
(4) 

(5) 

(7) 

(12) 

(14) 

(11) 
(10) 
(20) 
(19) 
 

(2) 

(3) 

(6) 
(8) 
(9) 
 
(13) 
(18) 
(16) 
(15) 

(17) 

(21) 
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(7) Comparison: Mostra funcions que serveixen per a comparar números, calors booleans 

o cadenes de caràcters. 

(8) Time & Dialog: Conté funcions per a treballar amb quadres de diàleg, introduir 

comptadors i retards, etc. 

(9) File I/O: Funcions per operar amb fitxers. 

(10)   Communication: Mostra diverses funcions que s’utilitzen per comunicar diferents 

ordinadors entre sí o que permeten la comunicació entre diferents programes. 

(11)   Instrument I/O: Mostra un submenú de VIs que facilita la comunicació amb 

instruments perifèrics que segueixen la norma ANSI/IEEE 488.2-1987 i el control del port 

sèrie. 

(12)   NI Measurements: Per a processos de visió i moviment. 

(13)   Analysis: Conté un submenú en el que es pot escollir entre una àmplia gamma de 

funcions matemàtiques d’anàlisis. 

(14)   Waveform: Per a realitzar qualsevol tipus de gràfic d’ones. 

(15)   Advanced: Conté diferents submenús que permeten el control de la ajuda, dels VIs, 

de la manipulació de dades, del processat d’esdeveniments, etc. 

(16)   Graphics&Sound: Per modificar les propietats de gràfics 3D, altres gràfics, elements 

de so... 

(17)   User Libraries: Mostra les llibreries definides per l’usuari, per exemple, la llibreria que 

conté els drivers de la targeta d’adquisició de dades. 

(18)   Aplication control: Conté diverses funcions que regulen el funcionament de la pròpia 

aplicació en execució. 

(19)   Select a VI: Permet seleccionar qualsevol VI per a utilitzar-lo com a subVI. 

(20)   Report Generation: Per a la realització d’informes a guardar en un arxiu, a imprimir... 

(21)   Decorations: Per a la introducció d’elements decoratius que no visualitzen cap mena 

de dada. 

 

4.6.2.5 Icones i connectors 

Quan un VI es troba dins del diagrama d’un altre VI, es pot dir que tenim una sub-rutina o un 

subVI. Aquest darrer conté una icona i un connector situat en la part superior dreta del seu 

panell frontal i del seu diagrama de blocs. 

La icona és la representació gràfica d’un VI o un subVI. 

El connector conté un conjunt de terminals de controls i indicadors que es representen en 

forma de rectangles i que corresponen al panell frontal d’un VI o subVI i a través del qual 

s’envia o es rep la informació. 
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4.6.3 Programació estructurada i modular 

Estructurada:  

a) Seqüencial: El procés consta d’una sèrie d’esdeveniments elementals que s’executen 

en un ordre preestablert. 

b) Condicional: Dos accions alternatives i excloents depenen d’una condició. 

c) Iterativa: És una estructura on les seves accions impliquen una repetició sistemàtica 

d’un procés. Els 2 casos principals són el While Loop, on es repeteix l’acció mentre la 

condició es mantingui certa i en cas contrari, no s’executa; i el For Loop, on es repeteix 

la acció tants cops com ens indica un comptador variable. 

Modular: 

Aquest tipus de programació tracta en dividir el problema total en diferents parts que es 

caracteritzen per una personalitat pròpia. Freqüentment es repeteix una certa seqüència en 

diferents llocs dins del programa. Per estalviar temps i esforç es construeixen petits paquets de 

programes o sub-rutines. Aquest conjunt de seqüències és una part autònoma del programa 

que realitza una funció específica i definida, i que és emprat pel sistema tantes vegades com 

sigui necessari. 

 

4.6.4  Definició de funcions i VIs més importants 

4.6.4.1 Funcions operatives 

Tal i com hem dit, en la paleta de funcions hi trobem la funció structures. Les estructures són 

funcions molt importants ja que controlen el flux del programa, ja sigui mitjançant la 

seqüenciació d’accions, l’execució de bucles, etc. 

Cada estructura executa el seu subdiagrama d’acord amb unes regles específiques que 

regeixen el seu comportament. Entenem com a subdiagrama la col·lecció de nodes, cables i 

terminals situats en l’interior del rectangle que constitueix la estructura. 

A continuació es presenten les estructures disponibles més importants en aquest tipus de 

programació: 

a) Estructures interatives 

 

- For loop: Serveix per a repetir una operació un nombre de vegades determinat. 

Conté dos terminals: el terminal comptador (conté el nombre de vegades que 

executarà el subdiagrama en l’interior de l’estructura) i el terminal d’iteració (indica 

el nombre de vegades que executarà l’estructura). 
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Figura 49. Estructura For Loop del software LabVIEW. 

 

- While loop: Estructura que s’utilitza quan volem que una certa operació es repeteixi 

mentre la seva condició sigui certa. Presenta també dos terminals: el terminal 

condicional (on es connecta la condició i cada cop que s’executi, labVIEW 

comprovarà el seu estat) i el terminal de iteració, amb igual funció que el terminal 

de iteració del For loop. 

 

 

Figura 50. Estructura While Loop del software LabVIEW. 

 

Ambdues estructures disposen d’un mode automàtic que permet la transferència de dades des 

del seu interior a l’exterior. 
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b) Estructura Case 

Aquest tipus d’estructura s’utilitza quan necessitem executar una determinada acció 

una o més vegades. 

Al igual que altres estructures posseeix varis subdiagrames superposats i mínimament 

consta de dos (el True i el False). En la part superior d’aquests apareix l’identificador 

del que s’està representant en pantalla. A ambdós costats d’aquest identificador 

apareixen unes fletxes que permeten passar d’un subdiagrama a un altre. 

Únicament s’executarà el contingut de cadascun d’ells depenent del valor d’allò que 

està connectat al selector. 

 

Figura 51. Estructura Case del software LabVIEW. 

 

c) Estructura Sequence 

De la mateixa forma que l’estructura anterior, aquesta també presenta diferents 

subdiagrames superposats. A més, també hi apareix l’identificador del subdiagrama en 

la part superior i amb la possibilitat d’avançar o retrocedir a altres subdiagrames 

gràcies a les fletxes situades als dos costats de l’identificador. 

Aquesta estructura seqüència l’execució del programa. Primerament executa el 

subdiagrama del full (frame) nº0, després el de la nº1 i així successivament. D’aquesta 

forma el flux de dades segueix un ordre preestablert. 

 

Figura 52. Estructura Sequence del software LabVIEW. 
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4.6.4.2 Funcions numèriques 

Aquesta eina ens permet utilitzar expressions aritmètiques per a operar amb les dades que 

flueixen pel programa. En són un exemple les funcions: Add (suma variables), Substract 

(sostreu valors d’entrada), Multiply (computa el producte de les entrades), Divide (computa el 

quocient de les entrades), Absolute value (converteix en valor absolut el valor d’entrada), 

Round to nearest (arrodoneix el valor d’entrada al valor més proper a partir de 0,5), Numeric 

constant (permet escriure valors numèrics constants), etc. 

4.6.4.3 Funcions booleanes 

D’una banda, la funció And computa la lògica “i” dels valors booleans d’entrada, de l’altra, la 

funció Or realitza la lògica operativa de “o” i la funció Not computa la lògica operativa de la 

negació. 

4.6.4.4 Funcions comparatives 

Equal (=), Greater or equal (≥), Less or equal (≤), Not equal (≠), Greater (>), Less (<)... 

4.6.4.5 Funcions Strings 

String Length, Concatenate Strings, String Subset, Replace substring, etc... 

4.6.4.6 Funcions arrays i clusters 

Array subset: Separa dades específiques que formen part d’un conjunt de dades. 

Build array: Construeix caràcters array unint elements o conjunts d’arrays. 

Index array: Permet la separació de grups de dades segons un índex. 

Replace array element: Reemplaça un o més elements amb nous elements segons el seu 

índex. 

Bundle: Globalitza el conjunt de dades. 

4.6.4.7 Funcions diàleg i temps 

Wait: Espera els milisegons especificats i retorna. 

Get date/Time string:  Permet la configuració de la hora i el dia en forma d’string en l’ordinador. 
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5 PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ 

 

5.1 Protocol estàndard NMEA 0183 

National Marine Electronics Association (NMEA) és una associació de fabricants, distribuïdors, 

comerciants, institucions educatives, etc., que conformen una potent industria d’electrònica a 

l’entorn d’aplicacions marines. La interfície estàndard NMEA 0183 defineix els requeriments de 

les senyals elèctriques i el protocol de comunicació entre la instrumentació marina. Val a dir 

també, però, que és una especificació combinada elèctrica i de dades entre receptors GPS. 

D’aquesta manera, el protocol NMEA 0183 és el medi a través del qual els instruments 

marítims i la majoria de receptors GPS es poden comunicar els uns amb els altres, tot definit i 

controlat per la organització nord-americana NMEA.  

Aquesta interfície va sorgir el Març de 1983, però s’ha anat actualitzant al llarg del temps. 

Aquest és el motiu pel qual han anat apareixent successives versions: NMEA 2.00; NMEA 2.10; 

NMEA 2.30; NMEA 2.40; NMEA 3.00; NMEA 3.01 i NMEA HS 1.00.  Pel que fa als receptors 

GPS, les úniques versions amb les que treballen són NMEA 2.30 i totes les anteriors. Pel que 

respecta a aquest treball i als receptors GPS utilitzats, l’eTrex Legend® i el AgGPS®332, fan ús 

de les versions NMEA 2.30 i NMEA 2.10 respectivament. 

La finalitat de la interfície NMEA 0183 és enviar una línia de dades anomenada sentència que 

es caracteritza per a la seva autonomia i independència envers la resta de sentències. Hi ha 

sentències estàndard per a cada categoria de dispositius i també existeix la possibilitat de 

definir sentències pròpies dins l’àmbit d’una sola empresa o institució. 

Totes les sentències s’inicien amb un prefix de dues lletres que defineix el tipus de dispositiu 

que utilitza un tipus de sentència en concret. En el cas de receptors GPS, aquest prefix 

correspon a GP. D’altra banda, NMEA permet que els fabricants de dispositius que tracten amb 

protocol NMEA 0183 puguin definir sentències pròpies. És aquest el motiu pel qual, en aquest 

tipus de sentències hi trobem com a lletra inicial la P, seguida de tres lletres que identifiquen al 

fabricant que controla la sentència en qüestió. Per exemple, una sentència pròpia de Garmin 

començaria de la següent manera: PGRM. 
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5.1.1 Sentències NMEA 0183 estàndard 

Les sentències NMEA-0183 són frases delimitades per comes amb una estructura com la que 

es mostra en la següent figura: 

 

Figura 53. Exemple de sentència ZDA del protocol estàndard NMEA 0183.  

Font: Trimble web [www.tribmle.com] 

 

Tal i com es pot observar, cadascuna de les diferents sentències està composta per: 

• Un identificador que distingeix les diferents sentències 

Sempre comença per el símbol d’un dòlar ($) seguit per la identificació del talker (GP 

en el cas de GPS) i  la identificació de la sentència (per exemple, ZDA). 

• Un o més camps de dades separats mitjançant comes 

El nombre de camps i la tipologia d’informació que presenten ve determinat pel tipus de 

sentència (hora, latitud, longitud, velocitat, etc.) 

• Un checksum, precedit per “*”, que valida les dades 

Aquest valor de dos dígits és calculat a partir de tots els caràcters de la sentència, 

incloent les comes però excloent el dòlar “$” i l’asterisc ”*”, obtenint finalment un 

resultat hexadecimal convertit en dos caràcters ASCII1 que validen la informació 

rebuda. 

• Tot i que no apareixen en la figura anterior, cada sentència finalitza amb: carriage 

return/line feed (<CR>/<LF>). La seva funció principal és avisar d’un canvi i salt de 

línia, que coincidirà amb l’inici de la sentència següent. 

                                                           
1 El codi ASCII (acrònim anglès d’ American Standard Code for Information Interchange) és un codi de caràcters basat 
en l’alfabet llatí, tal i com s’utilitza en l’anglès modern i en altres llengües occidentals.   
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Les versions NMEA 0183 amb les que treballen els dos receptors GPS utilitzats per a la 

realització d’aquest treball inclouen les sentències que s’exposen a la taula següent: 

Identificació de la 
sentència 

Continguts de la sentència 
GPS#1 

eTrex Legend  
GPS#2 

AgGPS®332 

BOD 
(bearing, origin to 
destination) 

Bearing, origin to destination �   

GGA 
(GPS Fix Data) 

Time, position, and fix related data �  �  

GLL 
(Position Data) 

Position fix, time of position fix, and status �  �  

GRS 
(GPS Range Residuals) 

GPS range residuals  �  

GSA 
(GPS DOP and Active 
Satellites) 

GPS position fix mode, SVs used for navigation and DOP 
values 

�  �  

GST 
(GPS PRN) 

GPS Pseudorange Noise (PRN) statistics  �  

GSV 
(GPS Satellites in View) 

Number of SVs visible, PRN numbers, elevation, azimuth 
and SNR values 

�  �  

MSS 
(Beacon Receiver Signal 
Status) 

Signal strength, signal-to-noise ratio, beacon frequency, and 
beacon bit rate 

 �  

RMB 
(Recommended navigation 
data for gps) 

Status, cross-track error, origin waypoint ID, destination 
waypoint ID, destination waypoint latitude/longitude, range to 
destination, true bearing to destination, velocity towards, 
arrival alarm 

�   

RMC 
(Recommended Minimum 
Specific GPS Data) 

UTC time, status, latitude, longitude, speed over ground 
(SOG), date, and magnetic variation of the position fix 

�  �  

RTE 
(Routes) 

Routes �   

VTG 
(Course Over  Gorund and 
Ground Speed) 

Actual track made good and speed over ground and speed 
over ground 

�  �  

WPL 
(waypoint location) 

Waypoint location, latitude, longitude, waypoint name �   

XTE 
(Cross-track Error) 

Cross.track error  �  

ZDA 
(Time and Date) 

UTC time, day, month, and year, local zone number and 
local zone minutes 

 �  

PTNLDG Proprietary 
(Trimble DGPS Receiver 
Status) 

Beacon channel strength, channel SNR, channel frequency, 
channel bit rate, channel number, channel tracking status, 
RTCM source, and channel performance indicator 

 �  

PTNLEV Proprietary 
(Event Maker) 

Time, event number, and event line state for time-tagging 
change of state on an event input line 

 �  

PGRME 
(Estimated error) 

Estimated error �   

PGRMZ 
(Altitude) 

Altitude �   

PSLIB 
(Beacon receiver control) 

Beacon receiver control �   

PTNL, GGK (Time, 
Position, Position Type, 
and DOP) 

Time, Position, Position Type and DOP values  �  

PTNLID Proprietary 
(Trimble Receiver ID) 

Receiver machine ID, product ID, major and minor release 
numbers, and firmware release date 

 �  

PTNLSM Propietrary 
(RTCM Special) 

Reference Station Number ID and the contents of the 
Special Message included in valid RTCM Type 16 records 

 �  

Taula 6. Sentències NMEA 0183 amb les que treballen els dos receptors GPS emprats.  

Font: Trimble web [www.trimble.com] i Garmin web [www.garmin.com] 
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Pel que es refereix al instrument virtual o VI que es va desenvolupar per a la realització 

d’aquest treball, la sentència del protocol NMEA 0183 que vam seleccionar com a principal font 

d’informació de posició i velocitat va ésser la GPRMC. Tot seguit es mostra l’estructura, els 

diferents camps i el format de les dades que ens proporciona aquest tipus de sentència quan el 

talker és un GPS: 

$GPRMC,hhmmss,A,ggmm.mmm,N,gggmm.mm,E,xxx.x,nnn.n,ddmmaa,kkk.k,W*hu<CR><LF> 

          (1)     (2)         (3)       (4)       (5)        (6)  (7)     (8)       (9)         (10)     (11)    (12) 

 

Camp Descripció 

(1) Hhmmss Hora UTC (h=hora, m=minuts, s=segons) 

(2) A Estatus (A=Vàlid, V=Atenció quelcom funciona malament) 

(3) ggmm.mmm Coordenada geogràfica de latitud de 0-7 decimals (g=graus, m=minuts) 

(4) N Direcció de latitud (N=Nord, S=Sud) 

(5) gggmm.mm Coordenada geogràfica de longitud de 0-7 decimals (g=graus, m=minuts) 

(6) E Direcció de longitud (E=est, W=Oest) 

(7) xxx.x Velocitat amb “nusos” de 0-3 decimals 

(8) nnn.n Direcció d’avançament en graus sexagesimals 

(9) Ddmmaa Data (d=dia, m=mes, a=any) 

(10) kkk.k, W Variació magnètica 

(11) *hu Checksum (h=número del 0-9, u=lletra de la A-F) 

(12) <CR><LF> Carriage return/Line feed 

Taula 7. Descripció de la sentència RMC. Font: Trimble web [www.trimble.com] 
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5.2 Comunicació entre dispositius NMEA i perifèrics  

Els dispositius NMEA 0183 es poden designar com a talkers o com a listeners (en certs casos, 

poden funcionar d’ambdues maneres simultàniament) en funció de si envien o reben la 

informació. En el cas dels receptors GPS, diem que es tracten de talkers quan envien les 

sentències a ordinadors o altres dispositius de lectura. 

 

Per tal de dur a terme aquesta comunicació entre uns i altres, és de gran importància que 

s’estableixi la interfície asíncrona entre els aparells emissors i receptors determinada pels 

paràmetres: velocitat de transmissió o Baudrate, nombre de bits, bits de parada (stop bits), 

paritat (parity) i control de flux (handshake). Configuracions que es defineixen en la posta apunt 

del port de comunicació (normalment port sèrie). 

 

5.2.1 Definició de la comunicació sèrie RS-232 

El port sèrie és la connexió externa més bàsica d’un ordinador i es tracta d’una interfície de 

comunicacions entre ordinadors i perifèrics on la informació es transmet bit a bit enviant un sol 

bit a la vegada. 

No obstant, tot i el gran boom de les connexions USB (Universal Serial Bus) que permeten un 

flux de dades molt més ràpid, encara es fa ús dels ports sèrie ja que en certes àrees 

d’automatització industrial, productes industrials i de consum són més adequats perquè 

permeten la interoperabilitat entre dispositius alhora que són més barats i senzills. En la 

realització d’aquest treball, totes les connexions que s’han realitzat entre receptors GPS, 

ordinadors i cFP s’han dut a terme a través de ports sèrie. 

Els ports sèrie o altrament anomenats port de comunicació (COM) són bi-direccionals, és a dir, 

permeten a cada dispositiu rebre dades a la vegada que en transmet. És per això, que els 

dispositius sèrie utilitzen pins diferents per a rebre i enviar dades en un mateix instant. 

El port sèrie RS-232 és la forma més comuna utilitzada per a realitzar transmissions de dades 

entre ordinadors, és un estàndard de comunicacions. Comprèn un connector tipus DB-25 de 25 

pins o DB-9 amb 9 pins. No obstant això, els ordinadors no acostumen a usar més de 9 pins en 

el connector DB-25. Com ja s’ha dit, cada pin pot ser d’entrada o de sortida, tenint una funció 

específica respectivament.  
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CONNECTOR DB

 

Figura 54. Connectors DB-

Font: [http://www.euskalnet.net/shizuka/rs232.htm

 

DB-25 DB-9 

1 1 
2 3 
3 2 
4 7 
5 8 
6 6 
7 5 
8 1 
15 - 
17 - 
20 4 
22 9 
24 - 

(*)= Normalment no connectats en el DB

Taula 8. Descripció de les senyals de cadascun dels pins dels connectors DB

Font: [http://www.euskalnet.net/shizuka/rs232.htm

 

Com el seu propi nom indica, el port sèrie “serialitza” les dades. Aquest fet consisteix en agafar 

un byte de dades i transmetre els bits que conté d’un en un. L’RS

en grups de 5,6,7 o 8 bits, 

9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200/ 230400/ 460800/ 921600 bits per segon

transmissió de dades, segueix un bit opcional de paritat que indica si el número de bits 

tramesos és parell o senar, per a poder detectar errors. Finalment, s’envien 1 o 2 bits de 

parada (stop). Freqüentment, el protocol emprat és el 8N1 (8 bits de dades, 

d’stop). 
                                                          
1 Les velocitats més habituals són 4800 i 9600 bits per segon.
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CONNECTOR DB-25 CONNECTOR DB-9 

  

-25 i DB-9 (mascles a la part superior i femelles a la part inferior). 

http://www.euskalnet.net/shizuka/rs232.htm] 

 Senyal Descripció 

- Massa xasís 
TXD Transmet dades 
RXD Rep dades 
RTS Sol·licitud de tramesa 
CTS Lliure per enviar 
DSR Equip de dades preparat 
SG Signal Ground 
DCD Detecció de portadora 
TXC(*) Transmet rellotge 
RXC(*) Rep rellotge 
DTR Terminal de dades preparat 
RI Indicador de trucada 
RTXC(*) Transmetre/rebre rellotge 

(*)= Normalment no connectats en el DB-25. 

Descripció de les senyals de cadascun dels pins dels connectors DB

http://www.euskalnet.net/shizuka/rs232.htm] 

Com el seu propi nom indica, el port sèrie “serialitza” les dades. Aquest fet consisteix en agafar 

etre els bits que conté d’un en un. L’RS-232 pot transmetre les dades 

 a unes velocitats determinades de 110/ 300/ 1200/ 2400/ 4800/ 

9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200/ 230400/ 460800/ 921600 bits per segon

transmissió de dades, segueix un bit opcional de paritat que indica si el número de bits 

tramesos és parell o senar, per a poder detectar errors. Finalment, s’envien 1 o 2 bits de 

). Freqüentment, el protocol emprat és el 8N1 (8 bits de dades, sense paritat i 1 bit 

                   
Les velocitats més habituals són 4800 i 9600 bits per segon. 

5 PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ 

9 (mascles a la part superior i femelles a la part inferior).  

E/S 

- 
S 
E 
S 
E 
E 
- 
E 
S 
E 
S 
E 
S 

Descripció de les senyals de cadascun dels pins dels connectors DB-25 i DB-9.  

Com el seu propi nom indica, el port sèrie “serialitza” les dades. Aquest fet consisteix en agafar 

232 pot transmetre les dades 

a unes velocitats determinades de 110/ 300/ 1200/ 2400/ 4800/ 

9600/ 19200/ 38400/ 57600/ 115200/ 230400/ 460800/ 921600 bits per segon1. Després de la 

transmissió de dades, segueix un bit opcional de paritat que indica si el número de bits 

tramesos és parell o senar, per a poder detectar errors. Finalment, s’envien 1 o 2 bits de 

sense paritat i 1 bit 
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Un cop iniciada la transmissió d’una dada, els bits han d’arribar un darrere l’altre a una velocitat 

constant i en determinats instants de temps. 

És important tenir en compte que tant l’ordinador (o el programa terminal en el seu defecte) 

com el dispositiu perifèric, utilitzin el mateix protocol sèrie per a comunicar-se adequadament 

entre sí. Com que l’RS-232 no permet indicar el mode en què treballa, l’usuari ha de decidir i 

configurar en ambdues parts: 

• Protocol sèrie (normalment, 8N1) 

• Velocitat del port sèrie (4800, 9600...bauds1) 

• Protocol de control de flux: per hardware, per software (XON/XOFF) o cap. 

 

La interfície hardware per als dispositius GPS està dissenyada per a satisfer els requisits del 

protocol NMEA 0183. Tot i que són compatibles amb la majoria dels ports sèrie RS-232 dels 

PCs, és recomanable que la connexió de sortida de dades des del GPS utilitzi el protocol RS-

422. Això és així degut a que compta amb un sistema diferencial amb dues línies de senyal, “A” 

i “B” que són més immunes al soroll i per tant, envien les dades de forma més eficient. 

Tanmateix, hi ha molts receptors GPS que no compten amb aquest tipus de sistema de sortida 

diferencial i utilitzen una interfície TTL d’una sola línia “A”. Aquest tipus d’interfície comprèn 

com a mínim dos fils dins el cable de dades, “Data Out o TXA” i el “Ground o GND”. Un tercer 

fil, “Data in o RXA”, s’utilitza si es vol que el receptor GPS importi dades, com per exemple, 

waypoints o informació DGPS. 

 

 

 

Figura 55. Interfície hardware dels receptors GPS i connexió amb un connector port sèrie.

                                                           
1 1 baud = Nombre de símbols transmesos per segon en una xarxa anàloga.  
Val a dir que no s’ha de confondre amb el bit rate o velocitat en bits per segon, ja que cada símbol tramès pot 
transportar un o més bits.  
En aquest cas, nosaltres l’utilitzem perquè en la comunicació sèrie RS-232 cada símbol transporta un sol bit i per tant, 
coincideixen la velocitat de transmissió de dades en bauds i el bits per segon. 
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6 MÈTODES 

 

6.1 Creació del instrument virtual 

Tal i com s’ha mencionat amb anterioritat i a fi d’assolir un dels objectius proposats en aquest 

treball, s’ha desenvolupat un instrument virtual capaç de llegir i interpretar les sentències NMEA 

0183 provinents de receptors GPS, concretament la sentència RMC, per extreure i guardar en 

un arxiu de dades totes les dades de posició i velocitat a temps real. El receptor GPS que es va 

utilitzar per a  comprovar el funcionament del programa al laboratori ha estat l’eTrex Legend®. 

Per al desenvolupament d’aquesta eina s’ha fet ús del software descrit en l’apartat de materials 

4.6, LabVIEW 8.6. Com ja s’ha dit, qualsevol instrument virtual consta de dos panells: el panell 

frontal (veure Figura 56). i el diagrama de blocs (veure Figures 57-61) A continuació seran 

descrits detalladament (en llenguatge LabVIEW) per a entendre tot el procés de recepció, 

interpretació, extracció, transformació i emmagatzemat de dades. 

 

6.1.1 Descripció del panell frontal 

 

Figura 56. Panell frontal del instrument creat en aquest treball mitjançant el software LabVIEW. 
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És en aquesta pantalla on es controla el programa i on apareixen el conjunt de dades que 

podem extreure de la sentència que ens interessa. Els elements que hi trobem són: 

• Un menú desplegable anomenat VISA Resource Name on es selecciona el port sèrie 

en el qual es durà a terme la connexió amb el cable de dades procedent dels receptor 

GPS (COM1, COM2, etc.). 

 

• Un cluster anomenat GPS Data que ens va mostrant a temps real i en continu totes les 

dades que el programa va captant, desxifrant i, en alguns casos adequant-les al format 

del nostre interès, de les sentències RMC. Aquestes dades són: hora i data en format 

UTC1 (UTC Time), hora i data locals (Local Time), latitud i longitud en coordenades 

geogràfiques (Lattitude ddmm.mmmm i Longitude ddmm.mmmm), latitud Nord/Sud 

(Lattitude North/South), longitud Est/Oest (Longitude East/West), variació magnètica en 

graus (Magnetic Variation in degrees), variació Est/Oest (Variation East/West), velocitat 

d’avançament (Course over ground en km/h) i coordenades UTM X i Y. 

 
• Una gràfica interactiva que mostra instantàniament el traçat que realitza l’aparell o 

l’equip que porta incorporat el receptor GPS. Sobre l’eix de les abscisses s’hi 

representen les dades corresponents a les coordenades X (UTM) i sobre l’eix de les 

ordenades, les coordenades Y (UTM). Ambdós eixos són dinàmics i es van adaptant a 

les dades que hi van apareixent per tal de que el traçat es vegi sempre dins del marc 

gràfic. A més, una sèrie d’eines permeten realitzar zooms de proximitat o llunyania i 

moure’ns per tot el traçat dibuixat tant si el programa es troba en estat operatiu o no. 

• Un velocímetre indicador de la velocitat mitjançant una agulla en km/h, dins un rang de 

velocitats d’entre 0 i 25 km/h. 

 

• Un indicador del rumb en graus sexagesimals amb E/W. 

 
• Un path que porta com a nom File Name i on s’estableix l’arxiu al qual desitgem gravar 

totes les dades que ens proporciona el programa. 

 

• Un interruptor que ens permeti decidir si volem gravar les dades en l’arxiu definit 

anteriorment al path i en quin moment ens interessa fer-ho. 

 
• Un botó de parada de tot el sistema (Stop). La connexió amb el receptor GPS es 

paralitza. 

 
• Un led anomenat GPS Data valid? que avisa sobre la validesa de les dades enviades 

pel receptor.  

                                                           
1UTC (Universal Time Coordinated) és equivalent al temps solar mig al primer meridià (longitud 0º).  
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6.1.2 Descripció del diagrama de blocs 

En aquesta altra cara del instrument virtual és on es programa tot allò que fa possible l’aparició 

de tots els elements i les dades que apareixen al panell frontal. Dividirem l’explicació en quatre 

parts diferents i que corresponen de forma cronològica al tractat de les dades des que entren 

pel port sèrie del cFP o un PC en format de sentència RMC, fins que queden gravades en un 

arxiu determinat i en el format que ens interessa. 

6.1.2.1 La captura de les dades 

 

Figura 57. La captura de dades en el diagrama de blocs del instrument creat en aquest treball 

mitjançant el software LabVIEW.  

 

Dins d’una estructura tipus Case trobem la funció VISA Configure Serial Port on configurem tots 

els paràmetres del port sèrie que han de concordar amb aquells configurats al receptor GPS, 

per tal de que la transmissió de dades es dugui a terme correctament. Aquests paràmetres per 

defecte són: 9600 de baud rate o bits per segon, 8 bits de dades, cap paritat, 1 bit de parada i 

un flow control o control de flux XON/XOFF. Aquesta valors són els que el programa dóna per 

defecte, però si no es tractessin d’aquests, ho hauríem de canviar segons convingués. Pel que 

fa a aquesta mateixa funció, també s’han d’establir el termination char encarregat d’avisar 

sobre la finalització de l’operació de lectura, que per defecte és el linefeed (<LF> = 0xA = \n) i el 

timeout que per defecte són 10 segons i equival al temps d’espera per a les operacions de 

lectura i escriptura. Aquesta funció, a més, posseeix un control que porta com a nom VISA 

Resource Name  i des del qual s’especifica el port sèrie a utilitzar. És el mateix control que 

trobàvem al panell principal i des d’on els usuaris del programa ho haurien d’especificar. 
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Tot seguit apareix una nova funció anomenada VISA Set I/O Buffer Size on s’estableix el tipus 

de buffer (en aquest cas, I/O Receive Buffer i per tant, una valor de mask 16) i la seva 

grandària (normalment amb un valor major al grup de dades que s’esperen rebre, per defecte 

4096). 

6.1.2.2 Aïllament i anàlisi de les sentències RMC 

 

 

Figura 58. L’aïllament de la sentència RMC en el diagrama de blocs del instrument creat en aquest 

treball mitjançant el software LabVIEW. 

 

Quan els bytes d’informació passen la fase anterior, entren de nou a un gran estructura Case 

que inclourà dos estructures més en el seu interior. La primera d’elles i on arriba en primera 

instància la informació, es tracta d’un While Loop i és on es durà a terme l’aïllament de la 

sentència RMC (sentència escollida per realitzar el seu anàlisis). Una primera funció 

anomenada VISA Read s’encarrega de comptar del buffer un nombre determinat de bytes que 

nosaltres establim i ens dóna com a resultat de lectura un “paquet” de sentències que ens està 

enviant el receptor GPS. Aquestes sentències segueixen cap a una nova funció String Subset 

encarregada de llegir els primers 6 primers caràcters de cada sentència (que corresponen a 

l’identificador de la sentència, per exemple, $GPRMC) i enviar-los a la funció Match True/False 
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String que s’encarrega d’avisar al sistema en quin moment hi passa la sentència que comença 

amb els caràcters que ens interessen, $GPRMC. Quan això succeeix, es dóna l’ordre per a que 

tota la sentència RMC surti de l’estructura i segueixi el seu camí d’anàlisi. Com ja hem dit 

abans, aquest pas de lectura fins que es troba la sentència $GPRMC es duu a terme en un 

While Loop que té com a característica principal la repetició de la operació sempre i quant la 

condició sigui certa (donar senyal de sortida quan la sentència comenci per $GPRMC) i un 

temps d’espera per a la següent iteració o entrada de dades de 5 milisegons.  

Un cop la sentència RMC s’ha aïllat de la resta de sentències, entra de nou en una estructura 

Case. En el seu interior apareixen una sèrie de funcions anomenades Retrieve Token que 

s’encarreguen de treballar en sèrie i anar extraient els diferents paràmetres d’informació (com 

ja es coneix, separats per comes)(veure apartat 5.1.1) que comprèn aquest tipus de sentència.  
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Figura 59. Anàlisi de la sentència RMC en el diagrama de blocs del instrument creat en aquest treball mitjançant el software LabVIEW. 
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El primer paràmetre que es separa és l’hora en format hhmmss. Aquests caràcters passen per 

tres funcions Strig Subset que separen de dos en dos els caràcters, obtenint finalment per 

separat hh, mm i ss. A continuació, aquests caràcters de sentència es transformen a valors 

numèrics amb la funció Decimal String To Number. Aquest valors passaran a formar part d’un 

Bundle 1 que compartiran amb altres dades de la sentència i que seran extretes més endavant 

(dia, mes i any). 

El següent paràmetre que s’extreu correspon a la validesa de les dades de la sentència, és a 

dir, al caràcter A si és vàlida o al caràcter V si no ho és1. Amb aquest caràcter únicament es 

realitzarà l’encesa d’un led quan sigui igual a A. 

Tot seguit s’extreu el paràmetre latitud (ddmm.mmmm) que amb la funció Fract/Exp Strig To 

Number el converteix en valors numèrics. Aquets valors es dirigeixen cap a un segon Bundle 2. 

No obstant, una altra ramificació provinent del Retrieve Token que extreu el paràmetre latitud 

transporta els caràcters ddmm.mmmm en format string a un subVI anomenat De GEO a UTM, 

encarregat de transformar aquesta latitud expressada en coordenades geogràfiques a  

coordenades UTM (Segons el procediment detallat, més endavant o en l’Annex XXX). El subVI 

en qüestió serà descrit amb més profunditat més endavant. Els valors que surtin d’aquest subVI 

seran numèrics i es destinaran cap al Bundle 2. Per tant, doncs, en el Bundle 2 apareixeran 

dades de latitud expressades en coordenades geogràfiques i en coordenades UTM. 

Després d’aquest, s’extreu el paràmetre latitud Nord/Sud que directament en format string es 

dirigeix cap al Bundle 2. 

El sisè i el setè paràmetre corresponen a la longitud (ddmm.mmmm) i a la longitud Est/Oest, 

que pateixen el mateix procediment que la latitud (ddmm.mmmm) i la latitud Nord/Sud 

respectivament i anteriorment descrit.  

El vuitè paràmetre és la velocitat d’avançament expressada en nusos que es transforma a valor 

numèric a través de la funció Fract/Exp Strig To Number. Posteriorment es converteix a km/h 

mitjançant una funció fórmula anomenada Converter (knots to km/h) que multiplica el valor 

numèric d’entrada expressat en nusos per 1,8522 i, es dirigeix cap al Bundle 2. 

El següent paràmetre es tracta de la data (ddmmaa). Els caràcters dd, mm i aa es separen 

mitjançant String Subset i es transformen en valors numèrics amb la funció Decimal String To 

Number. Pel que respecta als valors de l’any (aa) se li suma una constant de 2000, per a que 

l’any estigui expressat en format 20aa. Aquests valors numèrics per separat passaran a formar 

part del Bundle 1. Així, doncs, les dades: dia, mes, any, hora, minut i segon passaran a formar 

un cluster (agrupació de dades que viatjaran conjuntament). Això interessa perquè el format de 

                                                           
1 Es consideren les dades no vàlides quan no s’aconsegueix la comunicació amb un mínim de 3 satèl·lits i el DOP 
presenta valors massa elevats. 
2 1knot (nus) = 1,852km/h 
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l’hora en les sentències NMEA està expressat en temps UTC i ens interessa adaptar aquest 

paràmetre (que indirectament també està relacionat amb la data correcta) a temps local. Per a 

realitzar-ho requerim que el conjunt de dades es sotmetin a la funció Data time rec, que ens 

dóna una estampa de totes aquestes dades en format de temps local en funció de la zona 

horària configurada pel PC o instrument on estiguem treballant. Finalment, d’aquesta funció 

sortiran dos ramificacions de dades que es dirigiran cap al Bundle 2: una corresponent al UTC 

Time i una altra, al Local Time. 

Pel que fa al desè paràmetre, la variació magnètica en graus, es transforma en valor numèric 

amb Fract/Exp Strig To Number i es dirigeix cap al Bundle 2. 

Per últim, la variació magnètica Est/Oest es dirigeix directament en format string cap al Bundle 

2. 

Resumint, en el Bundle 2 hi apareixen les dades: 

• Temps UTC (UTC Time) 

• Temps local (Local Time) 

• Latitud (Lattitude ddmm.mmmm) en format numèric 

• Latitud N/S (Lattitude North/South) en format string 

• Longitud (Longitude ddmm.mmmm) en format numèric 

• Longitud E/O (Longitude E/W) en format string 

• Variació magnètica en graus (Magnetic Variation in degrees) en format numèric 

• Variació E/O (Variation East/Weast) en format string 

• Velocitat d’avançament en km/h (Speed over ground) en format numèric 

• Direcció d’avançament (Course over ground in degrees) en format numèric 

• X (UTM) en format numèric 

• Y (UTM) en format numèric 

 

6.1.2.3 Conversió de coordenades geogràfiques a UTM mitjançant el subVI De GEO a UTM 

El funcionament bàsic d’aquest subVI es basa en la transformació dels paràmetres d’entrada 

en format string: latitud (ddmm.mmm) i longitud (dddmm.mmmm), a valors numèrics per tal 

d’ésser tractats amb una sèrie de fórmules i obtenir finalment les coordenades UTM (X i Y). 

Abans de transformar aquests valors a format numèric es separen els graus (d) dels minuts (m) 

mitjançant la funció Search/Split String. Tot seguit es converteixen en valors numèrics amb la 

funció Fract/Exp String To Number.  

A partir d’aquí, aquests dos valors es dirigiran cap a una sèrie de funcions fórmula necessàries 

per a la transformació en coordenades UTM. Aquest procés tracta de dues parts: els càlculs 

previs basats en Baselga (2006), Hooijberg, M. (1997), Annoni et al (2001) i les equacions de 
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Cottichia-Surace. En l’annex 1 hi trobem tota la informació referent a la conversió que s’ha dut 

a terme. 

Els paràmetres longitud i latitud que entren al subVI De GEO a UTM sortiran d’ell en format X i 

Y (UTM) en format numèric cap al al Bundle 2. 

 

 

 
Figura 60. Conversió de la latitud i la longitud de la sentència RMC a coordenades X i Y (UTM) en el 

diagrama de blocs del instrument creat en aquest treball mitjançant el software LabVIEW 
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6.1.2.4 Mostrat i registre de dades en pantalla  

Reprenent de nou el que dèiem a l’apartat 6.1.2.2, les dades que apareixen en el Bundle 2 

formaran un cluster anomenat GPS Data, que serà el que s’observa al panell frontal. 

Ara bé, per al desenvolupament de la gràfica de posicionament, el velocímetre, el control de 

direcció d’avançament i el registre de dades en un arxiu determinat, les dades: X (UTM), Y 

(UTM), Speed over ground (km/h), Course over ground (degrees) i Local Time s’han d’extreure 

del cluster i ramificar.  

Per una banda, els paràmetres X(UTM) i Y(UTM) es faran servir com a variables: X Input i Y 

input d’un indicador anomenat Build XY Graph que s’encarregarà de plasmar al panell frontal el 

gràfic de recorregut. 

El paràmetre de velocitat d’avançament s’enviarà cap a un indicador de velocitat, que 

correspon al velocímetre que s’observa al panell frontal. I la direcció d’avançament s’enviarà 

cap a un indicador de direcció en graus sexagesimals, com el que es veu també en el panell 

frontal. 

Per últim, tots aquests valors esmentats més el Local Time es ramificaran de nou i entraran 

dins d’una estructura Case que s’encarregarà de la creació de l’arxiu i el registre de les dades  

mitjançant la funció Write To Measurement File. Com el Local Time s’ha decidit gravar-lo com a 

comentari, és necessari transformar-lo a format string a través de la funció Get Date/Time 

String. Pel que fa a la resta de dades s’han agrupat amb una funció Merge Signal encarregada 

de transformar aquests valors numèrics en una senyal que pugui ésser registrada en l’arxiu. 

Per últim, pel que fa al File Name s’hi ha unit un path que es pot veure en pantalla i on l’usuari 

selecciona el directori on vol guardar l’arxiu. A aquesta estructura Case hi està unit un 

interruptor que serà aquell que l’usuari premi per iniciar el gravat de dades o per finalitzar 

aquesta acció. 
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Figura 61. Part del diagrama de blocs que correspon a la sèrie de funcions i controls relacionats amb allò que veiem directament al panell frontal. 
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6.2 Assaigs del programa amb el prototip d’aplicaci ó de fitosanitaris 

Diversos assaigs van ser realitzats per tal de veure la funcionalitat del programa i adaptar-lo, 

segons problemes que en resultaven un cop a camp, per tal d’aconseguir un programa ferm i 

útil que permetés complir els objectius proposats. 

6.2.1 Assaig 1 

Un primer assaig es va realitzar l’1 de juny de 2010 a l’Agròpolis (Viladecans) amb el receptor 

GPS AgGPS®332 incorporat sobre una barra metàl·lica instaurada en la tractor. El procediment 

va ser el següent: 

Es va bolcar el programari creat en un PC portàtil, que es connectava amb l’escriptori remot de 

l’ordinador industrial del prototip mitjançant l’Ethernet. Tot seguit es connectaven l’antena del 

receptor GPS al receptor i el cable de dades del receptor a l’ordinador industrial. 

Per tant, doncs, des de l’exterior i amb l’ajut del PC portàtil podíem observar i controlar en cada 

instant el funcionament del programa i, seleccionar l’arxiu i els moments en que desitjàvem 

emmagatzemar les dades. 

D’altra banda es van mesurar, amb l’ajut d’una cinta mètrica, 20 metres en línia recta que 

hauria de recórrer el tractor amb el prototip i el GPS en funcionament. D’aquesta manera es va 

procedir a realitzar 5 traçades d’anada i tornada per tal d’emmagatzemar les dades en diferents 

arxius en format “.txt” que serien analitzats amb posterioritat. 

En aquest primer assaig no es va fer ús del cFP ja que només es pretenia aconseguir la 

funcionalitat de programa a camp i la concordança amb el receptor AgGPS®332. Sabíem a 

més que, si apareixien dificultats amb l’ordinador industrial, amb el cFP encara n’hi hauria més.   

Un cop finalitzat l’assaig es va proposar l’anàlisi de les dades obtingudes i la millora dels petits 

inconvenients que havien aparegut a camp per tal de realitzar un segon assaig més eficient. 

 

6.2.2 Assaig 2 

Un cop realitzades les modificacions pertinents del primer assaig es va decidir dur a terme un 

segon assaig per a determinar el grau de precisió que podíem obtenir amb les dades de posició 

procedents del receptor GPS AgGPS®332. La data de realització va ser el 22 de juny a 

l’Agròpolis. La metodologia d’aquest assaig va ser semblant a la del primer, però aquest cop es 

va recórrer una longitud de 30 metres endavant i endarrere un sol cop. 
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6.2.3 Assaig 3 

El tercer assaig es va realitzar a Castell del Remei i aquest cop amb l’ús del cFP. L’assaig es 

va dur a terme el 29 de juny en dues parcel·les experimentals de Merlot i Cabernet Sauvignon. 

Aprofitant que l’objectiu principal de l’assaig era experimentar amb la dosificació variable 

mitjançant el sistema electrònic basat en els sensors d’ultrasons, el cFP i les electrovàlvules, es 

va decidir provar el nou programari referent a la recepció GPS amb el cFP (veure apartat 

4.3.1). La velocitat d’avançament que es va establir per a dur a terme l’assaig va ser 4,5km/h. 

El procediment va ser el següent: 

Es va realitzar una conjunció entre el programari al qual fa referència aquest treball amb el 

programari general que ja portava incorporat el cFP sobre l’aplicació proporcional. Per tant, el 

primer passava a ser un sub-instrument virtual o subVI del programa general de dosificació 

variable. D’aquesta manera es pretenia obtenir un informe final que comprengués dades 

referents a la dosificació variable i dades de posició (en coordenades UTM), velocitat (en km/h) 

i rumb (en graus sexagesimals) procedents del receptor GPS. Aquest cop, en lloc de connectar 

el receptor GPS a un ordinador industrial es va connectar de igual manera al cFP.  

Un cop tot el sistema va estar a punt es va procedir a realitzar els tractaments experimentals de 

polvorització a camp segons el criteri establert per l’assaig de dosificació variable. El recorregut 

que va dur a terme per a cada varietat el tractor juntament amb el prototip es mostra en la 

següent figura: 

 

              

Figura 62. Les fletxes numerades marquen la trajectòria del prototip per a cada grup de 4 recorreguts 
en una mateixa varietat de vinya. 
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Així, doncs, es van recórrer quatre files per a cada varietat i un total de tres repeticions per a 

cadascuna degut a la metodologia exigent per l’assaig de dosificació variable (dues aplicacions 

proporcionals al volum de vegetació i una aplicació convencional). Les dades obtingudes i 

analitzades es presenten en l’apartat de resultats. 

6.2.4 Assaig 4 

L’últim assaig que es va realitzar va ser a Castell del Remei el 27 de juliol i en les mateixes 

parcel·les experimentals de Merlot i Cabernet Sauvignon. Aquest corresponia al següent assaig 

de deposició corresponent al següent estadi vegetatiu. La metodologia de recorregut va ser 

exactament la mateixa que en el tercer assaig, però en files diferents del cultiu i a una velocitat 

preestablerta de 4,6km/h.  

Cal esmentar que certs imprevistos amb el prototip van ocasionar que només es realitzessin 

dues de les tres repeticions de polvorització que es tenien previstes en cadascuna de les 

varietats (una per al tractament proporcional al volum de vegetació i l’altre convencional). Per 

tant, el volum de dades a tractar estadísticament amb posterioritat era més reduït que el de 

l’assaig 3.
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7 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 

Els dos primers assajos van estar destinats a la prova i perfeccionament del programari creat 

per a la recepció, processat i emmagatzemament de les dades provinents del receptor 

AgGPS®332. A més, també es va estudiar la influència de la visibilitat dels satèl·lits i el DOP en 

l’obtenció de dades correctes i es va comprovar la precisió que ens oferia el receptor GPS. 

Pel que respecta al tercer i quart assaig, l’objectiu principal va consistir en fer ús del programari 

en l’aplicació proporcional a temps real del prototip i obtenir d’aquesta manera un conjunt de 

dades de velocitat, volum d’aplicació i coordenades X, Y (UTM) prou gran, per a poder realitzar 

un anàlisi que mostrés si les dades de velocitat i posició obtingudes amb el GPS podrien ser 

utilitzades de forma futura en el prototip, optimitzant així l’aplicació proporcional. 

Fent referència a lo anteriorment explicat, aquest apartat de resultats i discussió s’ha decidit 

dividir en tres grans blocs: (1) els resultats obtinguts en l’assaig 1, (2) els resultats obtinguts en 

l’assaig 2 i (3) els resultats obtinguts en l’assaig 3 i 4. 

7.1 Resultats de l’assaig 1 

En aquest primer assaig, les dificultats que van sorgir van ser poques i de fàcil correcció. Pel 

que fa a problemes en la programació del software, l’únic que va aparèixer i que vam saber 

solucionar des d’un inici va ser la creació dels arxius que emmagatzemarien les dades. D’altra 

banda, i de caràcter més estètic, la gràfica de traçat presentava una mala visualització del 

recorregut ja que l’escala d’ambdós eixos no era gaire proporcionada. També ens vam trobar 

que el receptor GPS enviava de tant en tant dades desorbitants (coordenades molt allunyades 

del punt on s’estava duent a terme la prova) i es va pensar que possiblement serien degudes a 

una mala configuració del receptor.  Dels cinc arxius de dades obtinguts, només en dos d’ells 

(penúltim i últim) hi apareixien dades d’aquestes, però en percentatges molt baixos: 2,88% i 

3,88% respectivament.  

Si ens fixem amb els gràfics de visibilitat de satèl·lits i DOP total que vam extreure del software 

Trimble Planning podem observar que en el rang de temps en el qual es va dur a terme l’assaig 

(entre les 18:18-18:37 hores), el nombre de satèl·lits visibles disminuïa de 8 a 6 i el DOP es 

mantenia constant1  però per sobre de l’òptim  amb valors de: DOP geomètric 6; DOP posició 5; 

DOP vertical 4,50 i DOP temps 3,5.  

 

  

                                                           
1 Diem constant, tot i que a les 18:30 existeix un pic de DOP força pronunciat, perquè el temps en el qual es van dur a 
terme els 3 primers arxius va ser de les 18:18 a les 18:21 i els dos darrers entre les 18:35-18:37 i els valors de DOP en 
ambdós rangs de temps són força iguals 
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Si ens basem amb això, i sabent que els tres primers arxius es van realitzar entre les 18:18-

18:21 i els dos darrers entre les 18:35-18:37, es podria dir que les dades desorbitants que 

apareixien de tant en tant en aquests dos última arxius podrien ser degudes a aquests fets no 

gaire afavoridors de la precisió i a la pèrdua de visibilitat de dos satèl·lits. 

 

Figura 63. Gràfic de visibilitat de satèl·lits a Agrópolis (Viladecans) 1/06/2010.  

 

Figura 64. Gràfic del DOP a Agrópolis (Viladecans) 1/06/2010.
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7.2 Resultats de l’assaig 2 

Durant aquest segon assaig també hi van aparèixer, en els dos arxius realitzats, dades 

desorbitants en certs instants del recorregut. 

En el primer arxiu, realitzat entre les 18:17 i 18:18, els valors de DOP eren els següents: DOP 

geomètric 4,75; DOP posició 4; DOP vertical 3,25 i DOP temps 3.  El percentatge de dades 

desorbitants representava un 4,07%. D’altra banda, el segon arxiu realitzat entre les 18:35 i 

18:36 i amb un percentatge de dades desorbitants del 2,44%, presentava valors de DOP 

inferiors i per tant, millors que l’anterior: DOP geomètric 2,25: DOP de posició 2; DOP vertical 

1,30; DOP horitzontal 1,20 i DOP temps 1,10. En base a aquests valors de DOP i sabent que la 

visibilitat dels satèl·lits era millor en la realització del segon arxiu (8 satèl·lits respecte 7) es 

podria dir que a valors més elevats de DOP i menor visibilitat de satèl·lits existeix una major 

probabilitat de que la qualitat de recepció de les senyals GPS sigui pitjor. 

No obstant aquest petit percentatge de dades desorbitants, es va obtenir un complert de dades 

suficients que ens ajudarien a descriure la precisió obtinguda pel receptor GPS. 

 

 

 

Figura 65. Gràfic de visibilitat de satèl·lits a Agrópolis (Viladecans) 22/06/2010.  
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Figura 66. Gràfic del DOP a Agrópolis (Viladecans) 22/06/2010. 

 

Sabent que la trajectòria recorreguda pel tractor era de 30m endavant (arxiu 1 de dades) i 30m 

endarrere (arxiu 2 de dades), es va procedir a analitzar les dades de posició X i Y (UTM) 

obtingudes amb el GPS i guardades en aquests dos arxius per tal de veure quines diferències 

hi havia entre la distància real (30m) i la distància calculada a partir de les coordenades GPS.  

 

Figura 67. Gràfic de les trajectòries realitzades a l’assaig 2. 
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Els resultats obtinguts van ser el següents: 30,18m de distància calculada per a l’arxiu 1 de 

dades i 30,14m de distància calculada per a l’arxiu 2 de dades. Aquesta diferència de 4cm 

entre distàncies calculades podria ser deguda a la diferència dels valors de DOP posició. En la 

realització de l’arxiu 2, al qual li correspon una distància calculada de 30,14m, el DOP posició 

presentava un valor de 2, és a dir, millor respecte el valor 4 de DOP posició per a l’arxiu 1, al 

que li correspon una distància calculada de 30,18m. No obstant, no podem afirmar del tot que 

aquesta sigui la raó absoluta d’aquesta diferència, ja que les condicions de treball de l’assaig 

no es van realitzar amb un alt nivell de precisió i per tant, és possible que algun error en la 

medició prengués part en la diferència entre aquests resultats. 

Tot i que amb dos mostres no es pot considerar gaire representatiu, es podria dir que amb els 

resultats obtinguts, la precisió del receptor AgGPS®332 es mou al voltant de ±20cm.  

 

Si comparem aquest resultat amb la precisió diferencial del posicionament que ens especifica 

Trimble (veure apartat 4.4.2.1), inferior a 1m, veiem que es compleix a la perfecció. Si ho 

comparem amb la precisió de posicionament OmniSTAR HP/XP (10/20cm quan DOP posició 

<4 i mínim 5 satèl·lits) veiem que més o menys també ens movem dins el rang que ens 

especifica el fabricant1. 

  

                                                           
1 No es comparen els resultats obtinguts amb la precisió RTK (±2,5cm) ja que no es va treballar amb aquest mode 
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7.3 Resultats assaig 3 i 4 

Pel que fa a la funcionalitat del programari referent al GPS tot va funcionar correctament, tant 

en l’assaig 3 com en l’assaig 4.   

Amb l’ús del software Trimble Planning les gràfiques de visibilitat de satèl·lits i de DOP de 

posició per ambdós assaigs van ser les següents: 

 

 

Figura 68. Gràfic de visibilitat de satèl·lits a Castell del Remei  (La Noguera) 29/06/2010.  

 

L’assaig 3 es va realitzar entre les 10:00 i les 13:00 hores, rang de tremps en el qual el nombre 

de satèl·lits era força elevat (de 8 fins a 13)(veure Figura 68) i tots els valors de DOP es 

mantenien inferiors a 4 (veure Figura  69). En els arxius de dades no hi va haver cap “salt” de 

coordenades. 
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Figura 69. Gràfic del DOP a Castell del Remei (La Noguera) 22/06/2010. 

En el quart assaig, visibilitat de satèl·lits i DOP van ser satisfactoris al llarg de l’assaig (entre les 

10:00 i les 13:00 hores). Ente 6 i 8 satèl·lits (veure Figura 70) i valors de DOP 1 i 2,5 (veure 

Figura 71), arribant en algun moment fins a un valor de 3-4, podem considerar-ho adient per 

aconseguir de forma majoritària dades correctes. 

 

Figura 70. Gràfic de visibilitat de satèl·lits a Castell del Remei  (La Noguera) 27/07/2010.  
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Figura 71. Gràfic del DOP a Castell del Remei (La Noguera) 27/07/2010. 

 

Com ja s’ha dit en els paràgrafs inicials, al llarg d’aquests dos assaigs es va realitzar un recull 

de totes les dades provinents del receptor GPS i dades sobre l’aplicació proporcional. De totes 

elles es van seleccionar les que permetien dur a terme un anàlisi sobre la velocitat 

d’avançament i sobre la posició en cada instant del prototip segons el GPS i relacionar-ho amb 

el volum d’aplicació.  Aquestes dades van ser: 

� Dades proporcionades pel receptor GPS (tots valors variables cada 2 segons): 

• Coordenada X (UTM)  

• Coordenada Y (UTM)  

• Velocitat GPS (km/h)  

• Rumb (graus sexagesimals) 

 

� Dades sobre l’aplicació proporcional: 

• Amplada de carrer (m) (valor fix segons varietat: Merlot 2,90m i Cabernet 

Sauvignon 3,20m) 

• Alçada de l’arbre (m) (valor fix segons varietat: 1,06m) 

• Coeficient de polvorització del prototip (L/m3) (valor fix: 0,095L/m3) 

• Velocitat teòrica (km/h) (valor fix per ambdues varietats: 4,5km/h per l’assaig 3 i 

4,6km/h per l’assaig 4) 

• Distància dels ultrasons respecte l’eix (cm) (valor fix: 35cm) 
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• Voltatge ultrasons (V) (valor variable cada 80 mil.lisegons en funció de la vegetació 

detectada a temps real) 

• Temps (ms) 

 

En l’assaig 3 es van obtenir 16 arxius diferents que comprenien totes les dades anteriorment 

exposades corresponents als 16 recorreguts realitzats pel prototip entre files de vinya varietat 

Merlot (Me) i varietat Cabernet Sauvignon (Cs). 

En l’assaig 4 es van obtenir 8 arxius diferents que comprenien totes les dades anteriorment 

exposades corresponents als 8 recorreguts realitzats pel prototip entre files de vinya varietat 

Merlot (Me) i varietat Cabernet Sauvignon (Cs). 

 

 

Figura 72. Exemple d’un dels arxiu Excel® on es va realitzar l’anàlisi de les dades (full 1). 
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Figura 73. Exemple d’un dels arxius Excel® on es va realitzar l’anàlisi de les dades (full 2). 
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7.3.1 Anàlisi de la velocitat d’avançament 

L’anàlisi de la velocitat d’avançament va consistir en esbrinar si podrien existir diferències 

significatives en volum d’aplicació del producte si utilitzéssim la velocitat mitjana obtinguda amb 

GPS (velocitat real i variable al llarg del temps) en comptes de la velocitat teòrica (la utilitzada 

en l’assaig i configurada al inici). 

 

 

Figura 74. Exemple d’una gràfica de velocitat en un dels arxius analitzats en l’assaig 1. 

 

En la Taula 9 i la Taula 11 s’ha realitzat un recull de les velocitats mitjanes GPS per a cada 

recorregut i velocitats teòriques utilitzades en l’assaig 3 i 4 respectivament.  

Tal i com s’observa en la Taula 9 com en la Figura 74, el prototip al llarg de tot l’assaig 3 va 

avançar a una velocitat mitjana superior a la teòrica i conseqüentment, els litres aplicats van ser 

inferiors als que el prototip hauria d’haver aplicat degut a que la velocitat d’avançament era més 

elevada que la teòrica. Això s’explica a partir de l’Equació 2. (veure apartat 2.1) sobre el cabal 

unitari de polvorització dels broquets: quan la velocitat augmenta, el cabal unitari a polvoritzar 

s’ha d’incrementar, sinó el volum de caldo en vegetació no és l’adequat, és inferior. 
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Recorregut 

VELOCITAT 
(km/h) 

VOLUM 
(L) 

Teòrica 
�� 

GPS(*) 
Aplicats 

A aplicar 
realment 

Dèficit d’aplicació 
en % 

16-17 Me 4,50 4,70 85,508 89,511 -4,47 

14-15 Me 4,50 4,64 82,710 85,309 -3,05 

15-16 Me 4,50 4,70 87,992 91,590 -3,93 

13-14 Me 4,50 4,68 100,239 104,159 -3,76 

09-10 Cs 4,50 4,70 53,385 55,674 -4,11 

07-08 Cs 4,50 4,72 66,677 69,975 -4,71 

08-09 Cs 4,50 4,75 50,371 52,800 -4,60 

06-07 Cs 4,50 4,71 73,610 76,788 -4,14 

16-17 Me 4,50 4,67 74,223 76,745 -3,29 

14-15 Me 4,50 4,70 83,606 87,306 -4,24 

15-16 Me 4,50 4,80 81,673 86,390 -5,46 

13-14 Me 4,50 4,68 83,881 87,257 -3,87 

09-10 Cs 4,50 4,70 63,901 66,752 -4,27 

07-08 Cs 4,50 4,69 73,917 76,984 -3,98 

08-09 Cs 4,50 4,73 61,442 64,536 -4,80 

06-07 Cs 4,50 4,71 77,358 80,758 -4,21 

     
-4,18 

         (*)= velocitat mitjana GPS. 

Taula 9.  Velocitats teòrica/mitjana GPS i volums d’aplicació aplicats/a aplicar en cadascun dels 

recorreguts de l’assaig 3 (Me= Recorregut entre files varietat merlot i Cs= Recorregut entre files 

varietat Cabernet Sauvignon). 

 

 

Figura 75. Gràfic de Velocitats teòrica/mitjana GPS i volums d’aplicació aplicats/a aplicar en cadascun 

dels recorreguts de l’assaig 3 
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Per tant, això ens indica que hi va haver un dèficit de volum d’aplicació (4,18% de promig en tot 

l’assaig) ja que no es va tenir en compte que el prototip anava més ràpid del què li pertocava. 

Ara bé, tot i que aquest percentatge podia semblar insignificant, es va decidir realitzar una 

prova t de student per a mostres emparellades i establir d’aquesta manera si existia o no una 

diferència significativa entre velocitats i entre volums d’aplicació amb fonaments estadístics. 

Aquesta prova es va realitzar amb les dades normalitzades, és a dir, transformant-les amb 

l’equació y=Log10x. Els  resultats van ser els que es mostren en la taula següent: 

 

 
VELOCITAT VOLUM 

 
Teòrica ��  GPS L Aplicats 

 L a aplicar 

realment 

Mitjana 0,65 0,67 1,87 1,89 

Variància 1,32E-32 1,15E-05 0,007 0,006 

Observacions 16 16 16 16 

Coeficient de correlació de Pearson 4,02E-14 0,9995 

Graus de llibertat 15 15 

Estadístic t 22,78 -28,25 

P(T<=t) una cua 2,38E-13 1,01E-14 

Valor crític de t (una cua) 1,75 1,75 

P(T<=t) dues cues 4,75E-13 2,02E-14 

Valor crític de t (dues cues) 2,13 2,13 

Taula 10. Resultats obtinguts amb la prova t de student per a velocitats teòrica/mitjana GPS i volums 

d’aplicació aplicats/a aplicar de l’assaig 3. 

 

 

Com el valor p-valor o P(T<=t) dues cues  en ambdós proves és inferior al nivell de significança 

preestablert (0,05) es pot afirmar amb un nivell de confiança del 95% que hi ha una diferència 

significativa entre la velocitat mitjana GPS i la velocitat teòrica. De la mateixa forma es pot 

afirmar amb un nivell de confiança del 95% que existeix una diferència significativa entre els 

litres aplicats i els litres a aplicar realment. 

 

D’altra banda, en la Taula 11 com en la Figura 76, el prototip al llarg de l’assaig 4 va avançar a 

una velocitat mitjana inferior a la teòrica i conseqüentment, els litres aplicats van ser superiors 

als que el prototip hauria d’haver aplicat degut a que la velocitat d’avançament inferior a la 

teòrica. 
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Recorregut 

VELOCITAT 
(km/h) 

VOLUM 
(L) 

Teòrica �� GPS Aplicats 
A aplicar 
realment 

Superàvit 
d’aplicació en % 

20-21 Me 4,60 4,20 50,944 55,608 9,15 

18-19 Me 4,60 4,24 42,866 46,744 9,05 

19-20 Me 4,60 4,22 58,012 63,138 8,84 

17-18 Me 4,60 4,34 68,723 72,812 5,95 

17-18 Cs 4,60 4,31 93,050 99,376 6,80 

15-16 Cs 4,60 4,32 89,915 95,802 6,55 

16-17 Cs 4,60 4,29 88,795 95,374 7,41 

14-15 Cs 4,60 4,28 111,513 118,949 6,67 

     
7,55 

Taula 11.  Velocitats teòrica/mitjana GPS i volums d’aplicació aplicats/a aplicar en cadascun dels 

recorreguts de l’assaig 4. 

 

 

 

Figura 76. Gràfic de Velocitats teòrica/mitjana GPS i volums d’aplicació aplicats/a aplicar en cadascun 

dels recorreguts de l’assaig 4 
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Per tant, en l’assaig 4 hi va haver un superàvit de volum d’aplicació (7,55% de promig en tot 

l’assaig) perquè no es va tenir en compte que el prototip anava amb una velocitat inferior a la 

què li pertocava. Ara bé, tot i que aquest percentatge era major que el de l’assaig anterior, es 

va procedir d’igual manera a realitzar la prova t de student per a mostres emparellades i establir 

d’aquesta manera si existia o no una diferència significativa entre velocitats i entre volums 

d’aplicació en aquest darrer assaig. La prova es va realitzar, igual que en l’assaig anterior, amb 

les dades normalitzades transformant-les amb l’equació y=Log10x. Els  resultats obtinguts es 

mostren en la taula següent: 

 

 
VELOCITAT VOLUM 

 
Teòrica ��  GPS L Aplicats 

L a aplicar 

realment 

Mitjana 0,63 0,66 1,89 1,86 

Variància 2,57E-05 1,41E-32 0,02 0,02 

Observacions 8 8 8 8 

Coeficient de correlació de Pearson -8,79E-15 0,9997 

Graus de llibertat 7 7 

Estadístic t -17,87 17,37 

P(T<=t) una cua 2,12E-07 2,581E-07 

Valor crític de t (una cua) 1,90 1,90 

P(T<=t) dues cues 4,24E-07 5,16E-07 

Valor crític de t (dues cues) 2,37 2,37 

Taula 12. Resultats obtinguts amb la prova t de student per a velocitats teòrica/mitjana GPS i volums 

d’aplicació aplicats/a aplicar de l’assaig 4. 

 

 

El valor p-valor o P(T<=t) dues cues en ambdós proves és inferior al nivell de significança 

preestablert (0,05). Llavors, es pot afirmar amb un nivell de confiança del 95% que hi ha una 

diferència significativa entre la velocitat mitjana GPS i la velocitat teòrica. De la mateixa forma 

es pot afirmar amb un nivell de confiança del 95% que existeix una diferència significativa entre 

els litres aplicats i els litres a aplicar realment. 
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7.3.2 Anàlisi de la posició  

L’anàlisi de la posició del prototip mitjançant el conjunt de dades referents a coordenades X i Y 

(UTM) va consistir en realitzar per a cadascun dels recorreguts dels dos assajos: 

 

- La realització d’un gràfic de recorregut amb totes les coordenades X i Y (UTM) 

procedents del GPS,  amb la corresponent recta de regressió i el càlcul de la distància 

de cada coordenada respecte aquesta recta de regressió (recta regressió #1). 

 

- La realització d’un segon gràfic amb les coordenades X i Y (UTM) extretes de 

l’ortofotomapa  a escala 1:2.500 de l’ICC corresponents al recorregut en qüestió, la 

representació de la recta de regressió i el càlcul de la distància de cada coordenada X, 

Y (UTM) procedents del GPS respecte aquesta recta (recta regressió #2). 

 

 

Figura 77. Exemple d’un gràfic de recorregut de l’assaig 1 amb núvol de punts provinents del  

GPS(blau) i la corresponent recta de regressió#1 i punts provinents de l’ICC(vermell) amb la 

corresponent recta de regressió#2. 

 

- La realització d’un tercer gràfic on hi estaven representades aquestes distàncies de les 

coordenades X, Y (UTM) procedents del GPS respecte la recta regressió #1 i respecte 

la recta de regressió #2. 
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Figura 78. Exemple de gràfic de desviacions de les coordenades GPS respecte les rectes de regressió #1 

i #2 corresponents a la Figura 78. 

7.3.2.1 Anàlisi del rumb 

Donat que en aquest darrer gràfic de la majoria de recorreguts semblava que hi podia haver 

una correlació positiva entre les distàncies: coordenades GPS-recta regressió #1 i coordenades 

GPS-recta regressió #2, es va procedir a estudiar el coeficient de correlació de Pearson (veure 

Taula 13). 

Assaig 3 Assaig 4 

Recorregut r Recorregut r 

16-17 Me 0,8180 20-21 Me 0,9211 

14-15 Me 0,6717 18-19 Me -0,3010 

15-16 Me 0,8883 19-20 Me 0,6271 

13-14 Me 0,7524 17-18 Me 0,6513 

09-10 Cs 0,6220 17-18 Cs 0,9033 

07-08 Cs 0,9730 15-16 Cs 0,7760 

08-09 Cs 0,8546 16-17 Cs 0,8146 

06-07 Cs 0,7360 14-15 Cs 0,6458 

16-17 Me 0,6676 
  

14-15 Me 0,7224 
  

15-16 Me 0,7499 
  

13-14 Me 0,7636 
  

09-10 Cs 0,5704 
  

07-08 Cs 0,8658 
  

08-09 Cs 0,8305 
  

06-07 Cs 0,8797 
  

Taula 13. Coeficients de correlació de Pearson entre les distàncies de les coordenades GPS respecte la 

recta de regressió#1 i la recta de regressió #2 per a cada recorregut dels assajos 3 i 4. 

-20

0

20

40

60

80

100

120

3
5

9
6

0
0

3
6

5
6

0
0

3
7

1
6

0
0

3
7

7
6

0
0

3
8

3
6

0
0

3
8

9
6

0
0

3
9

5
6

0
0

4
0

1
6

0
0

4
0

7
6

0
0

4
1

3
6

0
0

4
1

9
6

0
0

4
2

5
6

0
0

4
3

1
6

0
0

4
3

7
6

0
0

4
4

3
6

0
0

4
4

9
6

0
0

4
5

5
6

0
0

4
6

1
6

0
0

4
6

7
6

0
0

4
7

3
6

0
0

4
7

9
6

0
0

4
8

5
6

0
0

4
9

1
6

0
0

4
9

7
6

0
0

5
0

3
6

0
0

5
0

9
6

0
0

5
1

5
6

0
0

cm

Temps (ms)

Desviació respecte recta regressió#1 Desviació respecte recta de regressió#2



7.3 Resultats de l’assaig 3 i 4                                                                            7 RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

118 
 

S’observa que la majoria de valors són propers a 11, fet que demostra que existeix una 

correlació positiva casi perfecta. La presència d’un valor negatiu en l’assaig 4, concretament al 

recorregut 18-19 Me es deu al creuament de la recta de regressió #1 amb la recta de regressió 

#2, fet que ocasiona que a partir d’un cert punt la correlació passi de ser positiva a negativa. 

Amb tot això s’explica que la recta de regressió #1 i la recta de regressió #2 gairebé presenten 

un fort paral·lelisme, és a dir, quasi comparteixen la mateixa pendent. Per tant, el rumb que ens 

pot donar el receptor GPS és molt encertat, sempre i quant les dades de l’ICC siguin les 

correctes i per tant haguem fet una comparació significativa. 

 

7.3.2.2 Anàlisi del desviament respecte el centre de la fila 

Ja hem vist que la variació de velocitat té un efecte important en el volum d’aplicació del 

prototip. Ara bé, els resultats obtinguts sobre la desviació del prototip respecte el centre de la 

fila presenten un efecte encara més significatiu.  

La Taula 14. i la Taula 15. recullen les desviacions: mitjana, màxima i mínima de cada 

recorregut i assaig. Aquestes desviacions s’han calculat respecte les rectes de regressió: #1 i 

#2, prenent com a hipòtesi de que aquestes rectes haurien de coincidir amb el centre de la fila.  

Els resultats mostren que les desviacions respecte la recta de regressió #2 són molt més 

notables que respecte la recta de regressió#1. Matemàticament és lògica l’explicació ja que la 

recta de regressió#1 correspon a la pròpia de les coordenades analitzades (els punts 

provinents del GPS) i la recta de regressió#2 correspon a la de les coordenades obtingudes 

amb l’ICC. Aquesta diferència entre els valors del GPS i els valors de l’ICC no significa que les 

coordenades obtingudes amb el GPS siguin incorrectes. Probablement difereixen perquè les 

coordenades obtingudes amb els mapes de l’ICC van ser preses en dates molt diferents i 

potser amb un sistema de georeferencació també diferent. També val a dir que la precisió del 

GPS no és absoluta. Així, doncs, no podem establir quin dels dos sistemes de referència és el 

més correcte. 

Tot i així, el que està clar és que existeixen desviacions i algunes amb valors màxims de l’ordre 

de 90 cm (respecte recta regressió #2) i de l’ordre de casi 2metres (respecte la recta 

regressió#2). Aquest fet demostra que el prototip no es mou en línia recta i que en determinats 

moments, aconsegueix distanciar-se de forma notable respecte la trajectòria per la qual 

s’hauria de desplaçar. 

 

 

                                                           
1 Valors de coeficients de Pearson: -1=correlació negativa perfecta, (-1,0)=correlació negativa, 0=cap correlació, 
(0,1)=correlació positiva, 1=correlació positiva perfecta. 
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Assaig 3 

 
Desviació respecte recta regressió#1 Desviació respecte recta regressió#2 

 
Mitjana Màxima Mínima Mitjana  Màxima Mínima 

16-17 Me 4,42 21,77 0,02 10,88 27,25 0,08 

14-15 Me 13,06 23,82 0,20 15,02 33,76 0,13 

15-16 Me 12,19 30,19 0,00 30,99 54,49 18,20 

13-14 Me 10,53 29,02 0,16 10,47 32,29 0,08 

09-10 Cs 9,14 41,56 0,03 56,85 81,59 25,98 

07-08 Cs 9,50 30,56 0,48 8,10 30,32 0,19 

08-09 Cs 8,02 30,52 0,16 100,25 126,20 77,70 

06-07 Cs 6,87 24,34 0,08 19,11 49,79 1,06 

16-17 Me 12,40 31,55 0,54 62,82 98,61 37,44 

14-15 Me 4,48 14,39 0,08 36,21 59,63 21,45 

15-16 Me 6,65 22,09 0,02 81,96 109,31 62,91 

13-14 Me 12,60 32,51 0,55 46,95 82,90 20,75 

09-10 Cs 8,11 28,09 0,04 140,07 182,63 102,44 

07-08 Cs 7,44 32,97 0,13 66,32 92,66 43,01 

08-09 Cs 6,31 21,79 0,09 148,42 173,16 130,71 

06-07 Cs 7,50 21,92 0,07 57,07 78,66 24,43 

MITJANA DE 
L'ASSAIG 

8,70 27,32 0,17 55,72 82,08 35,41 

Taula 14. Valors de desviació mitjana, màxima i mínima respecte les rectes de regressió#1 i #2 per a cada 

recorregut de l’assaig 3.  

 
 
 

       

 
Assaig 4 

 
Desviació respecte recta regressió#1 Desviació respecte recta regressió#2 

 
Mitjana Màxima Mínima Mitjana  Màxima Mínima 

20-21 Me 4,22 12,41 0,04 87,01 101,36 75,93 

18-19 Me 15,91 32,22 5,43 20,96 66,35 0,13 

19-20 Me 16,25 30,97 0,23 9,83 45,09 0,14 

17-18 Me 5,75 16,11 0,02 77,67 101,56 46,53 

17-18 Cs 8,60 83,14 0,22 88,86 176,02 63,35 

15-16 Cs 14,61 87,87 0,30 58,65 83,05 16,25 

16-17 Cs 7,61 36,29 0,04 88,36 114,81 64,65 

14-15 Cs 12,24 35,15 0,36 77,25 102,22 54,82 

 MITJANA 
DE L'ASSAIG 

9,60 36,51 0,59 69,68 101,42 46,28 

 
Taula 15. Valors de desviació mitjana, màxima i mínima respecte les rectes de regressió#1 i #2 per a 

cada recorregut de l’assaig 4. 
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Recordant de nou l’Equació 2. (veure apartat 2.1), on el cabal unitari per broquet del prototip 

depèn (entre altres coses) del valor Cw (meitat de l’amplada de vegetació), la desviació respecte 

aquesta distància programada és inevitable i en certs moments, pot arribar a ser molt influent 

en el cabal unitari que el broquet hauria de polvoritzar.   

Si el prototip es desvia cap a l’esquerra, i per tant, el valor Cw (meitat de l’amplada de 

vegetació) es redueix1, el cabal que haurien d’aplicar els broquets hauria de ser inferior al que 

han aplicat. D’altra banda, si el prototip es desvia cap a la dreta, el valor de Cw augmenta i el 

cabal que haurien d’aplicar els broquets hauria de ser major al que han aplicat. 

Posem per exemple un valor d’amplada de vegetació de 1,45m, una alçada de vegetació 

d’1,06m, una velocitat d’avançament de 4,5km/h, un coeficient d’aplicació per unitat de volum 

de vegetació de 0,095L/m3 i 2 broquets per col·lector. El cabal unitari en aquest moment (sense 

tenir en compte la desviació) és 1,83L/min. Si tenim en compte el desviament, per exemple de 

40cm a la dreta, l’amplada de la vegetació augmenta a 1,85m. En aquest cas, el cabal unitari 

que hauria de polvoritzar el broquet seria: 2,33L/min. Es veu, doncs, que tot i un desviament de 

40cm pugui semblar insignificant, sí que té una repercussió important en el cabal a aplicar i en 

definitiva, en el volum de caldo aplicat. A més, les grans diferències de desviament un cada 

recorregut pot influir també en la homogeneïtat de l’aplicació. 

                                                           
1 Recordar que els broquets que apliquen de forma modular són els del costat esquerra del prototip i que el cabal 
unitari que apliquen es duu a terme d’acord amb l’Equació 2 (v. 2.1). 
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8 CONCLUSIONS 

 

Dels resultats i discussió que hem exposat amb anterioritat, podem extreure les següents 

conclusions: 

 

• La creació del programa informàtic per a l’adquisició, interpretació, extracció i 

emmagatzemament de dades provinents del receptor GPS ha estat una eina útil i 

funcional que ha participat en la millora del prototip d’aplicació proporcional en Vinya. 

 
• L’anàlisi de les dades obtingudes del GPS confirma que: posició respecte el centre de 

la fila i velocitat d’avançament són paràmetres que varien de forma significativa al llarg 

del recorregut entre files realitzat pel prototip. 

 
• Amb un 95% de confiança s’ha demostrat que existeixen diferències significatives entre 

el volum de caldo aplicat segons una velocitat teòrica preestablerta i el volum de caldo 

que s’hauria d’haver aplicat amb la velocitat real provinent del sistema GPS. 

 
• La desviació respecte el centre de la fila és un fet notable i probablement, més rellevant 

que la velocitat d’avançament durant l’aplicació. Es creu així perquè en un mateix 

recorregut existeixen valors molts diferents de desviació, tant pel que fa a la relació 

desviació màxima/mínima com a desviació cap a la dreta/esquerra i que influeixen en el 

volum d’aplicació i en la seva homogeneïtat. 

 
• El rumb del prototip que es pot obtenir a partir de les dades provinents del GPS, 

comparteix una correlació positiva amb el rumb obtingut amb el sistema de referència 

de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). 

 
• En un futur s’hauran d’incloure en el sistema de funcionament del prototip dues 

correccions automàtiques corresponents a: la variació de velocitat d’avançament i la 

desviació respecte el centre de la fila. No obstant, per a aquesta última caldrà trobar un 

sistema de referència previ i fiable a partir del qual realitzar la correcció. 

 
• L’ús de receptors GPS en l’aplicació modular de productes fitosanitaris a temps real pot 

optimitzar significativament el volum de producte a aplicar. L’únic inconvenient que en 

sorgeix de l’ús d’aquest sistema és la variació temporal de la visibilitat dels satèl·lits i el 

DOP (Dilution of Precision). 
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10 ANNEXOS 

 

10.1 Annex 1: Conversió de coordenades geogràfiques  a coordenades 

UTM 

Abans d’explicar tot l’entramat de fórmules per a transformar coordenades geogràfiques a 

coordenades UTM cal realitzar una breu explicació sobre els sistemes de referència. 

Les coordenades de cadascun dels satèl·lits, així com la dels usuaris posicionats amb 

receptors GPS, estan referides al sistema de referència geogràfic/geodèsic WGS84 (World 

Geodetic System 1984). Aquest sistema es defineix de la següent manera: 

• L’el·lipsoide de referència considerat és un el·lipsoide de revolució amb els següents 

paràmetres: 

o Semi-eix major (a): 6378137m 

o Aplanament: 1 / 298,257223563 

o Velocitat angular de rotació: 7292115 x 10-11 rad/s 

• Origen en el centre de masses de la Terra. 

• L’eix Z és paral.lel al pol mig de 1903 (mitjana de la situació del pol entre els anys 

1900-1905). 

• L’eix X és la intersecció del pla de l’equador amb el Meridià de Grenwich. 

• L’eix Y és perpendicular als eixos Z i X i coincident amb ells al centre de masses 

terrestre. 

 

 

 

Figura 79. Sistema de referència WGS84. 
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No obstant, per a càlculs de distància i superfície la projecció UTM (Universal Transverse 

Mercator) és important perquè és la que es fa servir en la majoria de mapes oficials i permet 

realitzar treballs topogràfics i de georeferenciació. Aquest tipus de projecció és cilíndrica 

conforme i modificada. És a dir, utilitza cilindres com a superfície auxiliar, conserva els angles 

en la projecció i no es tracta d’una projecció perspectiva. 

L’el·lipsoide escollit es divideix en 60 fusos de 6º que es numeren des de l’antimerdià de  

Greenwich i en sentit antihorari. Per a cada fus s’utilitza un cilindre, l’eix del qual és 

perpendicular a l’eix menor de l’el·lipsoide (≈ l’eix de rotació de la Terra) i passa pel centre 

d’aquest el.lipsoide. El cilindre és, en una primera aproximació, tangent al meridià central del 

fus (veure Figura 80). 

 

 

 

Figura 80. Explicació visual de la projecció UTM. 
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Figura 81. Divisió de la superfície terrestre en 60 fusos amb la projecció UTM. 

 

Així, doncs, les coordenades UTM seran: 

• Eix X. El meridià central del fus se li assigna un valor de x=500.000 metres. I el sentit 

positiu de l’eix X correspondrà a l’Est. 

• Eix Y. Per a l’hemisferi Nord, l’equador tindrà un valor de y=0 metres i augmentarà en 

direcció nord. Per a l’hemisferi Sud la y=10.000.000 metres i decreixerà a mida que ens 

dirigim cap al Sud. 

A més, la informació referent a un punt en coordenades X i Y (UTM) sempre ha d’anar 

acompanyada del nombre de fus en el qual es troba. 

Per a la transformació correcta d’un sintema de coordenades a un altre és necessari definir 

l’el·lipsoide, la projecció i la zona a la qual es referiran les coordenades a tractar. 
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A continuació s’exposen el seguit de fórmules per a la transformació de coordenades 

geogràfiques a UTM. Recordem que les dades de les quals partim són: Latitud (φ) i longitud (λ) 

expressades en format sexagesimal i dades referents a l’el·lipsoide WGS84 (semi-eix major 

(a)=6378137; aplanament (f)= 0,003352811 i inversa de l’aplanament (1/f = 298,257223563)). 

 

1) CÀLCULS PREVIS 

1.a) Sobre la geometria de l’el·lipsoide  

(Baselga, 2006; Hooijberg, M., 1997 i Annoni et al., 2001) 

1.1. Càlcul del semi-eix menor: � = � − � × � =   6356752,314  
1.2. Càlcul del radi de curvatura polar: % = &'

( = 6399593,626   
1.3. Càlcul de la primera excentricitat: * =  +2 × � − �,  = 0,081819191 

1.4. Càlcul de la segona excentricitat: * ′ =  / 0'
120' = 0,082094438 

1.b) Sobre la longitud i la latitud 

2.1. Conversió de graus sexagesimals a decimals:  

34�56 7*%89�:6 = 34�56 + 98<5=6 60 + 6*3><6 60 60⁄⁄⁄  

2.2. Conversió de graus decimals a radians: 4�78�<6 =  @A&BC D0EFG&HC × I
1JK  

2.3. Càlcul del signe de la longitud: 

Si la longitud està referida a l’Oest del meridià de Greenwich, és negativa. 

Si està referida a l’Est del meridià de Greenwich, és positiva. 

Com nosaltres ens trobem a l’Est, els nostres càlculs tindran en compte un valor positiu 

de la longitud. 

 

1.c) Sobre el fus 

3.1. Càlcul del fus: L56 = M�:>4 *<=*4 Nλ (PQ RSTUV)
X + 31Y 

3.2. Càlcul del meridià central del fus: λK = Fus × 6 − 183 

3.3. Càlcul del desplaçament del punt a calcular respecte el meridià central del fus:  

λ =  λ (en radians) −λK 
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2. EQUACIONS DE COTICCHIA-SURACE 

2.a) Càlcul de paràmetres de forma consecutiva: 

A = cosφ × sin ∆i 

ξ = 
1
2 × ln N1gh

12hY 

η = arctan j tanφ
cos∆o

k − φ 

v = 
c

(a + e′, × cos,φ)1/, × 0,9996 

ζ = e′,
2 × ξ, × cos,φ 

A1 = sin (2 × φ) 

A2 = A1 × cos,φ 

J2 = φ + A1
2  

J4 = 
3 × n, + o,

4  

J6 = 
5 × np + o, × %>6,φ

3  

α = 
3
4 × e′, 

β = 
5
3 × α, 

γ = 
35
27 × αq 

BФ = 0,9996 × % × (φ − α × J, + β × Jp − γ× nX) 

 

Taula 16. Equacions de Coticchia-Surace. 

2.b) Càlcul final de coordenades UTM 

 

s =  ξ × v × j1 +ζ3 k + 500.000 

v =  η × v × (1 +ζ) + BФ 

 

El valor de 500.000 és l’ajust que es realitza sobre cada fus sobre l’origen de coordenades 

en l’eix X per a que no existeixin coordenades negatives. 

Pel que fa al valor Y, a les latituds situades al sud de l’equador, se’ls hi sumarà un valor de 

10.000.000 per a evitar coordenades negatives. 


