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Resum 

Per dissenyar la nova xarxa geodèsica municipal del poble de Poboleda, en primer lloc es va 

fer un estudi visual i de presa de contacte sobre el terreny. Amb l’ajuda d’un mapa de la 

zona, es va decidir el lloc més idoni per a la col·locació dels vèrtex. Aquesta ubicació havia 

de tenir: intervisibilitat entre dos bases com a mínim, bona accessibilitat i cobertura de tota la 

zona de treball, és a dir, de tot el nucli urbà i rodalies. Un cop clara la ubicació, es va 

materialitzar el senyal.  

Posteriorment, es va procedir a donar coordenades fent l’observació de la xarxa amb dos 

receptors GPS geodèsics, de la marca Topcon, model Hiper-Pro. Vam utilitzar el mètode 

estàtic, que també emprem per aixecar dos vèrtex geodèsics de l’IGN, als quals enllaçarem 

la nostra xarxa.  

El post-procés d’aquestes dades es va realitzar utilitzant dos programes: el Topconttols 7.2 i 

el Leica Geooffice 5.0 i dos sistemes GNSS: GPS i GLONASS per fer un estudi comparatiu.  

Per realitzar aquest estudi i finalitzats tots els càlculs es van elaborar un seguit de 

comparatives, referents als resultats de les coordenades obtingudes i desviacions 

estàndard, amb les quatre variants, per extreure les conclusions pertinents. 

Amb les coordenades escollides s’elaboraran les ressenyes per a cada base de la xarxa. A 

cada ressenya s’expressaran en quatre formats: coordenades geodèsiques amb cota a 

l’el·lipsoide i coordenades UTM amb cota ortomètrica referides als sistemes ETRS89 i ED50. 

També s’hi inclou una breu descripció del vèrtex i del lloc on està ubicat, mitjançant plànol 

de la zona i una fotografia. 
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Introducció  

La implantació d’una xarxa geodèsica al municipi de Poboleda és del tot necessària. El 

municipi està situat en una zona muntanyosa amb dificultats per transitari. En aquest indret 

l’existència d’altres xarxes o vèrtex geodèsics és molt precària i, els pocs que hi ha, estan 

molt allunyats del municipi. Així l’estació permanent de l’ICC més propera es troba al 

municipi de Reus, a 25 km. El paisatge de la zona ha sofert molts canvis en els últims anys 

degut al creixement econòmic del sector del vi, per tant, la cartografia existent s’hauria 

d’actualitzar. L’ajuntament ha redactat un nou POUM, fet que proporcionarà una gran utilitat 

a aquesta xarxa, per futures obres d’urbanització al poble. 

En definitiva, facilitarà molt la tasca als professionals que requereixin d’aquestes dades pel 

seu treball i estudis. 

La mesura d’aquesta xarxa s’ha realitzat mitjançant tècniques GPS, amb receptors de 

qualitat geodèsica i lectura bifàsica; pel mètode estàtic. 

La decisió d’utilitzar tècniques GPS i no d’altres, com l’estació total, es deu a diferents 

factors: en primer lloc, la distància entre les bases és d’uns centenars de metres i en algun 

cas arriba als onze quilòmetres. En segon lloc, la presència d’edificis i altre mobiliari urbà 

ens dificulta una visió directa entre totes les bases. Aquests dos fets ens impossibiliten l’ús 

de l’estació total per fer les observacions.  

Per georeferenciar el treball, utilitzarem dos vèrtex geodèsics de la xarxa ROI, propietat de 

l’IGN. En podem obtenir les coordenades a la web de l’ICC. Així obtindrem resultats amb 

precisions sobre la solució d’ajust 2006-0 de l’ICC, i amb el sistema de referència oficial a 

Europa, l’ETRS89. 

Realitzarem els càlculs amb dos programes de post-procés diferents, el TopconTools 7.2 i el 

Leica Geooffice 5.0 per fer un petit estudi comparatiu dels resultats. 

Es contrastaran els resultats obtinguts, en la utilització dels dos sistemes GNSS vigents, 

conjuntament GPS+GLONASS i el GPS únicament. 

Finalment facilitarem als usuaris, per mitja de la ressenya de cada vèrtex, els resultats de les 

coordenades i desviacions estàndard a aquestes. 

En resum els objectius són: 

- Implantar d’una xarxa geodèsica a Poboleda. 

- Fer un estudi comparatiu de dos programes de post-procés. 

- Observar les variacions en els resultats obtinguts utilitzant una o dues 

constel·lacions.        
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1.  Xarxa geodèsica 

 

1.1.  Definició. 

Una xarxa geodèsica és un conjunt de punts perfectament localitzats al terreny mitjançant 

senyals adequats. Aquests s’anomenen vèrtex geodèsics i en ells s’han efectuat 

observacions geodèsiques amb la finalitat d’obtenir les coordenades, la seva precisió i 

fiabilitat, respecte d’un sistema de referència preestablert.  

La xarxa de caràcter fonamental té la necessitat de ser densificada per poder realitzar 

activitats topogràfiques i cartogràfiques.  

D’aquesta manera la principal estructura geodèsica d’un país es sol denominar de primer 

ordre. Aquesta es densificarà amb l’estructura d’ordre inferior, que estarà constituïda per 

nombrosos punts que seran necessaris com a base per treballs topogràfics. Les tècniques 

espacials ens permeten enllaçar xarxes de primer ordre amb una d’ordre internacional 

denominada zero. 

 

1.2.  Xarxa espanyola 

 

1.2.1.  Orígens 

La xarxa geodèsica estatal, com a recolzament per treballs topogràfics començà a definir-se 

l’any 1858, constava de:  

- xarxa de primer ordre o fonamental formada per 285 vèrtex. 

- xarxa complementaria de 2n i 3r ordre formada per 288 vèrtex. 

Pel seu càlcul es va utilitzar l’el·lipsoide Struve i amb longituds referides al meridià de 

Madrid. 

Més endavant es va recalcular millorant les observacions i utilitzant el sistema de referència 

europeu d’aleshores, el ED-50, amb longituds referides al meridià de Greenwich. La unió de 

les xarxes de 2n i 3r ordre va passar a anomenar-se ROI. 

 

1.2.2. Actualitat 

Actualment a l’estat espanyol es disposa de dues xarxes: la ROI i la REGENTE. 
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La ROI és una xarxa composta per multitud de triangles a la que pertanyen tots els vèrtex de 

la xarxa de primer ordre. Aquests triangles tenen una longitud màxima de 10 a 12 km.  

Una altra característica és la seva disposició geogràfica, que permet la intervisibilitat entre 

ells.  

Aquesta xarxa va ser observada angularment amb un teodolit i la precisió és de l’ordre de 10 

a 30 cm. El seu sistema de referència associat és l’ED50. 

El projecte REGENTE neix, sobre el 1994, de la voluntat d’establir una cartografia europea 

unificada. Està formada per una densa red GPS d’alta precisió amb estacions que 

coincideixen amb vèrtex ROI. Les seves altituds estan referides a l’el·lipsoide GRS80, per 

aquesta raó, s’ha imposat que almenys un 10% estiguin enllaçats amb la RNAP, per poder 

relacionar-los a cotes ortomètriques. 

Els objectius d’aquesta xarxa són: 

- Obtenir paràmetres precisos de transformació entre el sistema ED50 i ETRS89.  

- Materialitzar, observar i calcular coordenades d’una xarxa geodèsica bàsica 

tridimensional de primer ordre, amb precisió absoluta igual o inferior a 5 cm. 

- Facilitar dades vàlides per a l’obtenció d’un geoide espanyol amb precisió 

centimètrica. 

- Facilitar l’accés dels usuaris a una xarxa GPS d’alta precisió. 

- Servir de marc de referència a xarxes locals utilitzades per controls geodinàmics 

o geofísics en relació als moviments relatius de falles i plaques tectòniques. 

Els vèrtex d’aquesta xarxa compleixen les següents especificacions, entre altres: 

- Pertànyer a la xarxa geodèsica nacional, ser una estació VLBI o SLR. 

- Reunir les característiques d’una estació GPS (fàcil accés, horitzó obert per sobre de 10 

graus i allunyat d’elements que puguin causar interferències). 

- Les xarxes de suport IBERIA 95 i BALEAR98 també en formen part. 

L’observació de la xarxa REGENTE fou realitzat mitjançant tècniques GPS. S’observen 

simultàniament blocs de nou vèrtex, amb nou receptors de doble freqüència que formen 

polígons adossats amb tres estacions comuns, de manera que cada estació s’observa en 

dos blocs diferents. 

A cada full del Mapa Topogràfic Nacional, escala 1:50000, li correspon un vèrtex REGENTE. 
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1.3.  Xarxa de Catalunya  

L’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) creat el 1982, és l’encarregat d’elaborar i mantenir 

la xarxa utilitària de Catalunya. L’any 2002, estava formada per 2138 vèrtex als que any rere 

any se n’hi afegeixen de nous. Aquests formen una xarxa de quart ordre enllaçada a la xarxa 

estatal ROI. 

Aquest institut ofereix un ampli ventall de serveis: cartografia de tot el territori català en 

format d’ortoimatges, fins a una escala 1:5000; mapes topogràfics fins a 1:1000 d’alguns 

municipis, entre altres. També ofereix la possibilitat de tenir correccions diferencials a través 

de la seva xarxa Catnet per a GPS i l’opció de poder crear les pròpies estacions virtuals a 

partir de la botiga Rinex que presenta a la web. Disposa d’unes calculadores geodèsiques 

que permeten fer transformacions de coordenades entre diferents sistemes de referència i 

de cota a l’el·lipsoide.  

L’ICC posa especial interès en el projecte Catnet, de recent creació format per 15 vèrtex i 

amb ampliació; establint una xarxa d’estacions permanents de referència, distribuïdes per 

tota la geografia catalana, des d’on s’obtenen correccions GPS en temps real. Aquest 

projecte densifica la xarxa EUREF89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1: Vèrtex XU ICC        Figura 1.2: Xarxa Catnet 
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1.4.  Xarxes locals. 

Actualment els municipis de major població o capitals de comarca estan treballant per crear 

la seva pròpia xarxa geodèsica ja que la densificació d’aquestes és útil, a nivell municipal, 

per: 

- generar cartografia urbana a 1:500 ó 1:1000 

- suport per a fer aixecaments amb estació total 

- construcció d’obres lineals 

- actualització de cartografia 

- elaboració de mapa de pendents 
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2.  Situació. 

El municipi de Poboleda es troba a la comarca del Priorat, província de Tarragona i té una 

població de 370 habitants. El nucli urbà està situada a la coordenada 41º14’3,87’’N de latitud 

i 0º50’46’94’’E de longitud, amb sistema de referència ETRS89, i una alçada mitjana de 360 

m sobre el nivell del mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Situació dels vèrtex de la xarxa ROI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8        Xarxa geódesica de Poboleda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Xarxa geodésica de Poboleda  9 

3.  Disseny de la xarxa geodèsica. 

Mitjançant el sistema d’observacions estàtiques amb receptors GPS geodèsics, es poden 

aconseguir mesures d’alta precisió. Les coordenades obtingudes en observacions depenen, 

en gran mesura, dels diferents criteris en l’observació de les bases i del disseny de la xarxa. 

Un disseny geomètric i d’observació adequat és garantia de rigurositat i fiabilitat en els 

resultats.  

 

3.1.  Objectius. 

Amb un bon disseny de la xarxa, assolirem els objectius següents: 

- Controlar costos i optimitzar el temps de treball. 

- Garantir la precisió de les mesures realitzades. 

- Georeferenciar la zona de treball, recolzant el projecte en vèrtex de xarxes 

d’ordre superior. 

- Garantir la permanència dels senyals pel seu ús futur. 

- Intervisibilitat entre les bases, per a la realització de treballs amb estació total. 

 

3.2.  Criteris del disseny 

Per a un bon disseny tenim en compte els següents aspectes. 

• Distribució. 

La xarxa consta de 12 bases, col·locades de forma homogènia perquè puguin abastir 

tota la zona de treball. Degut a les edificacions i al fet de voler mantenir la 

intervisibilitat de les bases, l’elecció del lloc idoni per cada una ha estat especialment 

difícil. 

• Georeferenciació del treball. 

Hem enllaçat el conjunt de bases amb dos vèrtex de l’IGN, que formen part de la 

xarxa ROI. Les seves coordenades les hem obtingut de l’ICC, perquè formen part de 

la xarxa utilitària de Catalunya. 

S’ha escollit aquest mètode i no el sistema d’estacions permanents, perquè aquestes 

estan situades a 25 km, una distància que es considera massa allunyada.  
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També hem descartat l’opció de georefenciar el treball mitjançant el sistema VRS 

perquè a partir dels vèrtex geodèsics podem obtenir uns observables, mentre que 

amb les estacions VRS tant sols obtenim unes dades sintètiques a partir d’estacions 

permanents de referència, que poden aportar algun error associat. 

Sí que ens recolzem, però, en el sistema VRS i utilitzarem les dades que ens aporta 

per poder contrastar les dades dels nostres observables, comprovar la seva 

coherència i poder detectar possibles errors comesos en l’estacionament de l’aparell 

o la lectura de l’alçada d’antena. Per fer-ho es va crear un fitxer Rinex amb les dades 

de l’estació virtual per poder-lo importar al programa Leica Geooffice, que és el que 

utilitzarem per calcular les coordenades.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Estació virtual 

 

En les següents taules es mostren les coordenades obtingudes de l’ajust de l’ICC i 

les calculades a partir de VRS i la diferència entre aquestes. 

 

Coordenade s de l’ICC UTM ETRS89 Cota ortomètrica (H). Fus 31N  

BASES X Y H 

V1 316927,850 4561059,236 601,101 

V2 308340,168 4565308,834 628,326 

 Taula 3.1: Coordenades vèrtex geodèsics. Unitats en metres. 

 

Coordenades  VRS UTM ETRS89 Cota ortomètrica (H). Fus 31N  

BASES X Y H 

V1 316927,844 4561059,259 601,107 

V2 308340,164 4565308,838 628,323 

 Taula 3.2: Coordenades calculades amb VRS. Unitats en metres 
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Diferència entre coordenades . Cota ortomètrica (H)  

BASES X Y H 

V1 0,006 0,023 0,006 

V2 0,004 0,004 0,003 

 Taula 3.3: Diferència entre coordenades. Unitats en metres 

 

Amb aquests resultats constatem que no es detecta cap evidència d’error en 

l’estacionament i en la mesura de l’alçada de l’aparell. 

Els detalls sobre els vèrtex geodèsics utilitzats són a la ressenya de cadascun d’ells. 

• Accessibilitat. 

La major part de les bases s’han ubicat en zona pública, com carrers o places. 

Alguns els hem situat en finques privades de fàcil accés. 

• Permanència del senyal (base). 

Per intentar garantir la durabilitat dels senyals de les bases, aquests han estat 

col·locats en llocs discrets. Els hem clavat al formigó dels carrers o sobre una llosa 

de morter feta in situ. 

• Horitzó. 

S’ha intentat posar les bases en punts on els edificis o altres elements dificultessin el 

mínim possible la visió del cel. Amb això aconseguim millores en la precisió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Situació bases de la xarxa. 



12        Xarxa geódesica de Poboleda 

3.3.  Criteris d’observació 

En el disseny d’una xarxa geodèsica, també es tenen en compte, per aconseguir el màxim 

control de qualitat i detectar possibles errors, alguns aspectes en el mateix moment de 

l’observació. 

• Mètode de posicionament. 

Per fer l’observació d’una xarxa geodèsica s’utilitza el mètode estàtic diferencial que 

consisteix en mantenir dos o més receptors enregistrant dades durant un temps 

determinat. 

Els estàndards estipulen en més d’una hora el temps d’observació. En el nostre cas 

s’estableix que l’observació sigui de trenta minuts. La reducció del temps la podem 

justificar perquè els vectors de la nostra xarxa són relativament curts i, per facilitar, la 

detecció d’errors s’ha optat per calcular un nombre major de vectors entre bases.   

• Interval de registre de dades. 

Cal especificar un interval en l’enregistrament de les dades que reben els receptors 

del satèl·lit, que sigui comú a tots els receptors que intervenen al treball. En aquest 

cas el temps programat de registre als receptors és de cinc segons. 

• Redundància de les dades. 

Serà a través de la redundància en les dades observades, que s’obtindrà un resultat 

més fiable i on podrem detectar possibles errors. Per aquest motiu s’ha optat per 

estacionar un mínim de tres vegades l’aparell a cada base. Això ens permetrà 

detectar els errors que puguin existir en les mesures, causats per l’estacionament i 

lectura de l’altura d’antena. 

 

3.4.  Geometria de la xarxa. 

Tenint com a guia els criteris generals d’una xarxa, s’ha elaborat un pre-disseny de la 

col·locació dels punts sobre una ortoimatge de la zona a escala 1:5000, facilitada per l’ICC.  

Després s’han visitat un per un tots els punts per assegurar el seu accés i intervisibilitat. El 

següent pas, ha estat materialitzar els vèrtex, per tal de garantir la seva durabilitat. 

Finalment hem marcat els punts sobre la cartografia de la zona a escala 1:5000, que també 

hem obtingut de l’ICC. En aquest punt ja podem analitzar la geometria de la xarxa i si 

aquesta abasteix tota la zona de treball. 

S’ha dividit la xarxa en dos parts diferenciades geomètricament: una xarxa primària i una 

secundària. Aquesta divisió també es produeix a efectes de càlculs. Aquesta decisió es pren 
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per dos motius: el primer és que el càlcul de la xarxa primària, amb punts d’horitzó òptims, 

ens ajudarà a detectar millor els possibles errors de la segona xarxa on els punts estan 

situats en llocs on l’horitzó és més desfavorable per la presència d’edificis, arbres o altre 

elements. El segon motiu és la gran diferència en la longitud dels vectors de les dues 

xarxes. 

La xarxa primària està formada per quatre bases més dos vèrtex geodèsics. Els seus 

vectors són llargs, externs al casc urbà i disposen d’un bon horitzó. Les coordenades 

obtingudes en el càlcul d’aquesta xarxa s’utilitzaran com a control per obtenir les 

coordenades de la xarxa secundària. Aquesta segona xarxa és interna al municipi i la 

formen vuit bases connectades amb vector més curts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Vectors de la xarxa. 
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3.5.  Materialització dels senyals. 

La materialització dels senyals, s’ha realitzat amb claus d’acer inoxidable, model geopunt, de 

mides: 50mm de llargada i cabota de 20mm. En les zones urbanitzades s’ha clavat sobre el 

formigó o aprofitant junts de rajola. A les zones on no hi ha terra ferma, s’ha construït un dau 

de morter de mides aproximades: 20x20x7cm i si ha inserit el clau al centre. Per tal de 

facilitar la localització s’ha clavat una estaca de fusta de 30x30x250mm al costat del senyal i 

s’ha pintat amb esprai marcador.  
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4.  Observacions de les dades GPS. 

En aquest apartat es detallen les pautes seguides per l’obtenció de les dades al camp.   

 

4.1.  Descripció del treball de camp. 

Per realitzar l’observació i captura de totes les dades necessàries amb els receptors s’han 

invertit quatre dies, observant les 12 bases, més 2 vèrtex geodèsics; amb un total de 34 

sessions. Cada sessió ens dona l’observable d’un vector. 

Com hem dit anteriorment cada base és visitada un mínim de 3 vegades, exceptuant els dos 

vèrtex geodèsics observats en 1 sessió cada un, degut al seu difícil accés. Per això, per 

obtenir més control en detectar possibles errors en l’estacionament i alçada d’antena ens 

recolzem en el sistema VRS. 

 

Dia 29 de març: 

Tenint en compte el disseny de la xarxa, el primer dia es comença observant les bases de la 

xarxa secundària. Realitzant un total d’onze sessions, amb un temps emprat de 8h 30 min. 

aproximadament; ja que cada sessió dura 30 min. 

Les bases observades són: 7, 8, 12, 6, 1, 3, 4, 6, 2, 5, 8, 10, 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Vectors de les sessions del dia 29 
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Dia 30 de març: 

Es continua amb l’observació de la xarxa secundària, i és realitzen un total de 13 sessions, 

amb 10 hores emprades. 

Les bases observades són: 11, 7, 10, 5, 2, 12, 1, 9, 1, 6, 7, 5, 10, 8, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Vectors de les sessions del dia 30 

 

Dia 31 de març. 

Aquest dia es comencen a observar les bases que formen la xarxa primària, realitzant un 

total de 6 sessions amb 4 h i 30 min. Les bases observades són: 9, 11, 3, 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Vectors de les sessions del dia 31 
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Dia 1 d’abril. 

L’últim dia dels quatre que s’ha treballat al camp, es realitzen les observacions per enllaçar 

la xarxa primària als 2 vèrtex geodèsics. 

Es prenen dades en quatre sessions amb un temps emprat de 6 hores, degut a la dificultat i 

la distància per accedir als vèrtex geodèsics. 

Les bases observades són: 3, 11, 9, v1, v2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Vectors de les sessions del dia 1 

 

4.2  Equips utilitzats. 

En la mesura de la xarxa geodèsica s’han utilitzat receptors, de qualitat geodèsica. 

- Els dos receptors utilitzats són de la marca Topcon, model HiperPro. Aquest model, amb 

l’antena i el receptor integrats, disposa de radio UHF de llarg abast i doble freqüència de 

rastreig RTK GPS+ de doble constel·lació. Té una capacitat d’1 GB de memòria i 

tecnologia BlueTooth. També s’ha fet ús de dos trípodes i dues bases anivellants. 

 

 

 

 

 

              

 

Figura 4.5: Receptor Topcon Hyper-Pro 
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4.3.  Configuració dels receptors. 

Els receptors estan configurats per enregistrar les dades creant automàticament un arxiu 

cada cop que s’inicia una sessió. 

 

Alçada d’antena. 

Aquesta mesura s’ha realitzat al inici i final de cada sessió per evitar cometre errors.  

En aquest cas com que els receptors estan estacionats sobre un trípode, la lectura es fa 

obliqua. Des del senyal a terra fins una marca característica del receptor, això es tindrà en 

compte en el programa de post-procés de les dades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Diferència altura obliqua i  

vertical. 

 

Disponibilitat i disposició de satèl·lits.  

La precisió dels resultats depèn, en bona part, de la disponibilitat dels satèl·lits en les 

sessions d’observació. Aquesta es determina per dos factors: 

- Un nombre considerable de satel·lits. Tal com hem vist al fer les observacions i al 

programa de post-procés, en el nostre cas en més del 90% de les sessions 

observades disposàvem de més de set satèl·lits. 
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Figura 4.7: Satèl·lits disponibles durant l’observació del dia 30 de març de 2010 a la 

base 7. GPS + GLONASS 

 

- Una bona geometria dels satèl·lits a l’espai de cel visible pel receptor. Això ens 

permet obtenir més precisió en cota on sempre s’acumula més error en 

observacions GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Valor del GDOP per al dia 30 de març de 2010 a la base 7. GPS + GLONASS 

 

Com es veu a la figura 4.8 tenim un GDOP acceptable durant la major part del dia excepte 

en la franja horària que va de les 13:30 a  les 14:30 en que tenim un valors no acceptables, 

per això s’ha evitat fer observacions en aquest període. 
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5.  Tractament de les dades obtingudes pels recepto rs. 

En aquest apartat s’expliquen els principals passos que s’han seguit amb el programari 

específic, per a l’obtenció de les coordenades definitives i el seu error associat. 

Les dades obtingudes amb els receptors, s’han processat amb dos programes diferents per 

comparar-ne els resultats: un ha estat el Leica Geooffice v.5.0 de la marca Leica, i l’altre el 

TopconTools v.7.2 de la marca Topcon.  

Per fer un estudi més complet s’ha combinat la utilització de les constel·lacions GPS i 

GPS+GLONASS. 

 

5.1  Importació de les dades amb el programa Leica Geooffice 5.0 

Abans d’iniciar el procés amb aquest software, hem hagut de transformar totes les dades al 

format Rinex, perquè les dades han estat preses amb aparells de la marca Topcon i no són 

del mateix format que les que utilitza Leica. Per fer-ho hem descarregat tota la informació 

obtinguda a camp, al programari de la mateixa marca, que és el Topcontools; des del que 

hem fet la transformació de les dades al format Rinex. 

Amb les dades importades per iniciar el processat i el càlcul de coordenades s’han fet els 

següents ajustos per obtenir els resultats correctes: 

 

Model d’antena.  

Aquest programa ja reconeix els models d’antena de la marca Leica, però en el nostre cas, 

l’antena és un model de la marca Topcon i no el reconeix. Així s’han de buscar les 

característiques de la nostra antena i introduir els valors dels offset verticals per a les 

freqüències L1 i L2. Els offset determinen el centre de fase de l’antena, cada model en té 

uns de propis que venen determinats pel fabricant. En la figura 5.1 es mostren les finestres 

per introduir aquests valors.  
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Figura 5.1: Introducció offset antena. 

 

 

Introduir les coordenades als vèrtex de referència 

Per enllaçar el nostre treball a una xarxa ja existent de major ordre, utilitzem dos vèrtex 

geodèsics. Això ens permetrà obtenir els resultats de les coordenades en els sistemes 

oficials ED50 i ETRS89. Aquestes s’utilitzaran com a punts de control ja que són 

coordenades conegudes i ajustades a la solució 2006-0 (les podem obtenir de l’ICC). La 

resta de punts de la xarxa que volem calcular seran de navegació, excepte els de la xarxa 

primària. Aquests al ser implantats per donar més robustesa als resultats també seran punts 

de control en el càlcul de la xarxa secundària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Introducció coordenades del punt de control. 
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5.2.  Importació de les dades amb el programa Topco ntools 7.2 

En aquest cas les dades s’importen al programa connectant per mitjà d’un cable USB, el 

receptor i l’ordenador. Com que el programa i el receptor són del mateix fabricant, les dades, 

un cop descarregades, ja es poden utilitzar i processar amb el programa. No serà necessari 

fer-ne la transformació al format estàndard Rinex. 

Com en el cas del programa Leica Geooffice, un cop oberts els fitxers haurem d’introduir al 

programa les coordenades conegudes dels punts de control fixes, les altures d’antena i el 

model d’antena utilitzat, abans de començar el processat. 

 

Model d’antena. 

En aquest cas la introducció del model d’antena del receptor, requereix menys passos. 

Nomes cal escollir-lo dins un menú desplegable i ja té incorporats, també, els valors del seu 

offset vertical per a L1 i L2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Elecció model d’antena, 

 

 

Introducció de les coordenades als vèrtex de referència 

En aquest apartat es segueixen els mateixos passos que amb el programari anterior ja que 

no hi ha variacions substancials, només canvia la interface del programa. (Figura 5.4) 
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Figura 5.4: Format del programa. 

 

Altures d’antena. 

En aquest programa s’han d’especificar totes les mesures de l’altura en que estava l’antena, 

respecte el senyal a observar del terra de cada base. Aquestes mesures van ser preses 

sobre el terreny amb un flexòmetre i de forma inclinada. (Figura 5.5) 

 

 

 

 

Figura 5.5: Indicador mesura d’altura antena obliqua. 

 

5.3.  Càlcul i ajustos de la xarxa. 

Un cop tenim les solucions dels vectors calculats entre bases fem l’ajust de la xarxa 

completa per mitjà de mínims quadrats i de tests estadístics, per així obtenir les 

coordenades definitives i el seu error associat. 

Per realitzar tots els càlculs estadístics i anàlisis per part del programa i poder obtenir els 

resultats de les coordenades definitives amb els errors associats i grau de precisió s’han 

d’introduir uns paràmetres previs. Aquests van d’acord a l’estudi i resultats que volem 

aconseguir pel tipus de treball al que vagin destinats. És a dir, fins a quin grau de precisió 
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volem arribar o quin error ens podem permetre en els nostres càlculs per complir els controls 

de qualitat. 

Qualsevol ajust estadístic es composa del seu model matemàtic i estocàstic. 

 

Model matemàtic. 

El primer pas que realitza el programa és identificar les expressions matemàtiques que 

relacionen les incògnites dels observables. 

És a dir, la relació entre els vectors i les coordenades no conegudes de les bases.  

 

 
∆x=X1-X2 

 

 

Model estocàstic. 

Mitjançant una matriu inversa de pesos, que en aquest cas serà la precisió de cada 

observació. Per tant una observació més precisa aportarà més pes que una que en tingui 

menys. D’aquesta manera aportarem una informació sobre la qualitat dels observables i 

crearem una correlació entre ells. 

Una vegada el programa internament ha realitzat tots aquests càlculs, ens mostra els 

resultats, creant un fitxer en format text (.txt) amb els següents apartats. 

- Coordenades de les bases en ETRS89. 

- Desviació estàndard altimètrica. 

- Residus de les observacions. 

- Estadístiques de fiabilitat de la solució. 

 

 

5.3.1  Anàlisi estadístic 

Desviació estàndard 

La desviació ens mostra en una probabilitat σ=68% la precisió en el càlcul d’una coordenada 

tant planimètricament com altimètricament.  
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Tests de l’estadística 

Els tests que utilitzen aquests programes per comprovar si el model estocàstic representa la 

realitat i per la detecció d’errors, basant-se en els residus obtinguts en l’ajust, són: 

b) F de Fisher 

c) W-de Baarda 

d) Test T 

a) Test de Fisher. 

Fa referència a la qualitat global de l’ajust, avaluant-lo com un tot. Està en funció de la 

redundància i el nivell de significació. 

Ens indica tres possibles fonts de rebuig del resultat: 

- errors grollers 

- mala ponderació 

b) Test W Baarda i Test-T 

El test W i el T són molt utilitzats per explorar els possibles errors grollers comesos en les 

observacions. 

El test W és molt útil per detectar errors en dues dimensions en canvi, el test T és molt millor 

per deteccions tridimensionals. 

El valor crític escollit per l’aplicació del test W és basa en la distribució normal dels residus, 

de manera que per a un nivell de significació α=0,1% i una potència del test β=80%; és 

correspon al valor crític de 3,29. És a dir, nomes hi ha un 1 per 1000 de probabilitats de que 

és rebutgi l’observable i sigui correcte. El nivell de confiança és del 99,9%. 

 

5.3.2.  Càlculs i ajustos de la xarxa primària  

En aquest punt es detallen els càlculs dels vectors i el seu ajust. Els resultats en 

coordenades definitives i error associat es mostren en el punt 6. 

 

- Leica Geooffice 5.0 amb GPS + GLONASS 

El nostre objectiu és aconseguir calcular els vectors entre els diferents vèrtex, fixant les 

ambigüitats i les corresponents matrius de variància i covariància. El programa realitza el 

càlcul de tancament dels triangles i si es detecta algun vector erroni aquest es podrà 

eliminar.  
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L’elecció dels punts que volem que siguin de referència i els punts que volem calcular es fa 

a la finestra d’observacions. (Figura 5.6) 

 

 

Figura 5.6: Finestra de satèl·lits 

 

El càlcul dels vectors d’aquesta xarxa s’ha realitzat prenent com a punts de referència els 

dos vèrtex geodèsics (v1 i v2) i deixant com a bases a calcular la 9, 11, 3 i 4. En el processat 

dels vectors no s’ha detectat cap error que afecti les observacions. Així es pot procedir a 

l’ajust de la xarxa. (Figura 5.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Processat de vectors. 

 

Al realitzar l’ajust el programa mostra un informe on podem visualitzar les desviacions 

estàndard altimètriques i planimètriques de cada base. Aquestes indiquen la precisió de la 

posició amb una probabilitat de σ=68%. (Taula 5.1) 

Desviacions estàndard (m)  

Estació  Sd.X Sd. Y Sd. (h)  

B11 0,003 0,004 0,009 

B3 0,003 0,004 0,008 

B4 0,004 0,004 0,009 

B9 0,003 0,004 0,009 

V1 0,000 0,000 0,000 

V2 0,000 0,000 0,000 

Taula 5.1:Desviacions estàndard. 
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Els resultats de la taula 5.1 indiquen l’error planimètric i altimètric. El fet que els valors de les 

desviacions en x i en y siguin tan pròxims, amb una diferència de només un mil·límetre, 

significa que l’error comés en les observacions és molt semblant en els dos eixos.  

L’error en cota és una mica més elevat que en planimetria, arribant als 9 mm el més 

desfavorable. Això es deu a la sensibilitat del GPS en la configuració geomètrica dels 

satèl·lits. L’error inferior a un centímetre entra dins la tolerància marcada per l’ICC. 

El test de Fisher indica que ha estat acceptat. Fent referència al test de Baarda aquest no 

ens mostra en els seus resultats la necessitat de reajustar la xarxa i podrem donar per bona 

la solució obtinguda.  

 

- Leica Geooffice 5.0 – GPS 

L’operativa és la mateixa que l’anterior simplement ha variat l’opció triada al principi del 

procés on es decideix fer servir solament GPS. 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Elecció GPS 

 

Les desviacions en aquest cas ens mostren que els valors de en x i y són iguals o tenen una 

diferència mínima. L’error altimètric dona valors màxims de 8 mm, menor que el detectat en 

el cas anterior. (Taula 5.2) 

Desviacions estándar (m)  

Estació  Sd.X Sd. Y Sd. (h)  

B11 0,003 0,003 0,008 

B3 0,003 0,004 0,007 

B4 0,004 0,004 0,008 

B9 0,003 0,004 0,008 

V1 0,000 0,000 0,000 

V2 0,000 0,000 0,000 

Taula 5.2: Desviacions estàndards. 
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El programa ha acceptat el test de Fisher i en el test de Baarda no mostra l’existència de 

possibles errors grollers. 

 

- Topcontools 7.2 – GPS + GLONASS 

L’objectiu és igual al descrit pel programa Leica Geooffice. 

L’elecció dels punts de control i els que volem calcular és també la mateixa (punts de 

referència v1 i v2, i punts a calcular les bases 9, 11, 3 i 4). Varia la manera de fer aquesta 

elecció, en aquest programa es fa de forma gràfica seleccionant els vectors entre bases a 

calcular. ( Figura 5.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Vectors xarxa primària. 

 

Tampoc en aquest cas s’ha detectat cap error que impedeixi procedir a l’ajust de la xarxa. 

En aquest cas el programa elabora un document Excel amb els resultats de l’ajust i 

estadística.  

Desviacions estàndard (m) 

EstacióEstacióEstacióEstació    Sd. X Sd. Y Sd. (h) 

B11 0,004 0,004 0,010 

B3 0,004 0,004 0,009 

B4 0,004 0,004 0,010 

B9 0,004 0,004 0,010 

V1 0,000 0,000 0,000 

V2 0,000 0,000 0,000 

Taula 5.2: Desviacions estàndards. 
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Els resultats indiquen que s’ha comes el mateix error en l’eix x que en l’eix y. Igual que amb 

el programa Leica Geooffice mostra errors més elevats en cota, arribant a un màxim de 10 

mm, acceptable segons tolerància de l’ICC. 

L’informe d’aquest programa no ens mostra cap tipus d’informació sobre quins test utilitza en 

el control estadístic dels resultats. 

 

- Topcontools 7.2 – GPS 

El procés és el mateix fent la variació de paràmetres perquè només agafi l’opció GPS. 

La taula de desviacions estàndard no mostra una gran variació entre les direccions x i y. En 

aquest cas l’error en altura es força elevat i amb un valor constant en totes les bases. (Taula 

5.3) 

Desviacions estàndard (m)  

Estació  Sd.X Sd. Y Sd. (h)  

B11 0,004 0,004 0,011 

B3 0,005 0,004 0,011 

B4 0,005 0,005 0,011 

B9 0,005 0,004 0,011 

V1 0,000 0,000 0,000 

V2 0,000 0,000 0,000 

Taula 5.3: Desviacions estàndard 

 

5.3.3. Càlculs i ajustos de la xarxa secundària  

En aquest punt es realitza el càlcul de la xarxa secundària a partir de les coordenades 

calculades de les bases que formen la xarxa primària. 

 

- Geoofice 5.0 – GPS + GLONASS 

En la finestra de satèl·lits es tria com a punts de control les bases que formen la xarxa 

primària, la resta de bases a calcular es marcaran com bases a calcular. 
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Figura 5.10: Xarxa secundària 

 

En el primer processat es detecta un error en el vector B3-B12 que afectaria les 

observacions. El quadrat sobre la base 12 que podem observar a la figura 5.10 ens avisa 

que la diferència de les coordenades calculades entre les dos bases és superior a la 

tolerància. El programa ens marca el vector erroni de color negre. Per solucionar-ho i evitar 

l’acumulació d’errors s’elimina el vector amb error i es fa un segon processat. En aquesta 

ocasió no es detecta cap anomalia. Posteriorment es procedeix a l’ajust de la xarxa. (Taula 

5.4) 

Desviacions estàndard (m)  

Estació  Sd.X Sd. Y Sd. (h)  

B1 0,002 0,003 0,006 

B10 0,004 0,004 0,009 

B11 0,000 0,000 0,000 

B12 0,006 0,006 0,019 

B2 0,002 0,002 0,006 

B3 0,000 0,000 0,000 

B4 0,000 0,000 0,000 

B5 0,002 0,002 0,004 

B6 0,001 0,002 0,003 

B7 0,002 0,002 0,004 

B8 0,001 0,001 0,003 

B9 0,000 0,000 0,000 

Taula 5.4: Desviacions estàndard 
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Les desviacions no mostren valors molt destacables, excepte la base 12 que presenta una 

variació de 6 mm en planimètria i de 19 en altura. L’eliminació del vector B3-B12 provoca 

una disminució de redundància d’observable per aquest punt que es tradueix en un 

increment de l’error per aquesta base.  

El programa ha acceptat el test de Fisher i en el test de Baarda no mostra l’existència de 

possibles errors grollers. 

 

- Geoofice 5.0 – GPS 

El procés és idèntic però triant l’opció d’utilitzar només GPS, també s’ha eliminat el vector 

B3-B12 per la mateixa raó que en el cas anterior. 

En la taula 5.5 destaca la B12 amb 12 mm d’error en l’eix de les x i en altura té un valor 

massa elevat de 34 mm (tot i que entra dins la tolerància). La majoria de la resta de bases 

mostren valors d’igual o similar precisió en totes dues direccions.  

 

Desviacions estàndard (m)  

Estació  Sd. X Sd. Y Sd. (h)  

B1 0,002 0,003 0,006 

B10 0,004 0,004 0,009 

B11 0,000 0,000 0,000 

B12 0,012 0,008 0,034 

B2 0,003 0,003 0,008 

B3 0,000 0,000 0,000 

B4 0,000 0,000 0,000 

B5 0,002 0,003 0,005 

B6 0,001 0,002 0,004 

B7 0,002 0,002 0,004 

B8 0,001 0,001 0,003 

B9 0,000 0,000 0,000 

Taula 5.5: Desviacions estàndard 

 

El programa dóna com a correctes el test de Fisher i el de Baarda. 
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- Topcontools 7.2 – GPS + GLONASS 

Igual que al Leica Geooffice es tria com a punts de referència les bases que formen la xarxa 

primària, la resta seran bases a calcular. 

Al no detectar cap error es procedeix a fer l’ajust. En aquest cas es mostren unes diferències 

inexistents o d’1 mm entre la direcció x i la y, excepte la base 12 que és de 2mm. (Taula 5.6) 

 

Desviacions estàndard (m) 

EstacióEstacióEstacióEstació    Sd. X Sd. Y Sd. (h) 

B1 0,003 0,002 0,005 

B10 0,004 0,004 0,007 

B11 0,000 0,000 0,000 

B12 0,004 0,006 0,014 

B2 0,003 0,003 0,007 

B3 0,000 0,000 0,000 

B4 0,000 0,000 0,000 

B5 0,003 0,003 0,005 

B6 0,003 0,002 0,004 

B7 0,002 0,002 0,004 

B8 0,002 0,002 0,004 

B9 0,000 0,000 0,000 

Taula 5.6: Desviacions estàndard 

 

 

- Topcontools 7.2 – GPS 

La mecànica és igual que l’anterior especificant que només treballi amb GPS. 

En la taula 5.7 es pot observar que els eixos x i y donen valors no molt elevats. La diferència 

entre els eixos és nul·la en la majoria de bases. En cota destaca el valor de 13 mm de la 

base 12, sent la resta bastant inferiors. 
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Desviacions estàndard (m) 

EstacióEstacióEstacióEstació    Sd. X Sd. Y Sd. (h) 
B1 0,003 0,003 0,006 

B10 0,003 0,003 0,006 
B11 0,000 0,000 0,000 
B12 0,004 0,005 0,013 
B2 0,003 0,003 0,007 

B3 0,000 0,000 0,000 
B4 0,000 0,000 0,000 
B5 0,003 0,003 0,005 
B6 0,002 0,002 0,004 

B7 0,003 0,003 0,005 
B8 0,002 0,002 0,003 

B9 0,000 0,000 0,000 
Taula 5.7: Desviacions estàndard  
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6. Resultats 

Les coordenades UTM fus 31N, estan expressades amb el sistema de referència ETRS89 

(cooficial amb ED50). La cota reflectida és a l’el·lipsoide (h) i no al geoide (H), per no 

arrossegar possibles errors en el moment de fer la conversió mitjançant la calculadora de 

l’ICC.  

 

6.1 Resultats xarxa primària 

- Leica Geooffice 5.0 amb GPS + GLONASS 

 

Corr. UTM Fus 31N. ETRS89 (h). Xarxa primària  (GPS+GLONASS)  

BASES X ( m ) Y ( m ) (h) m 

B11 319749,834 4567058,764 383,475 

B3 319530,031 4567423,765 447,395 

B4 319176,237 4567227,553 426,802 

B9 319215,557 4566951,451 377,228 

V1 316927,850 4561059,226 650,619 

V2 308340,168 4565308,834 677,861 

Taula 6.1:  Coordenades UTM ETRS89 (h) Cota a l’el·lipsoide  

GPS + GLONASS 

 

- Leica Geooffice 5.0 – GPS 

 

Corr. UTM Fus 31N. ETRS89 (h). Xarxa primària (GPS)  

BASES X ( m ) Y ( m ) (h) m 

B11 319749,834 4567058,763 383,475 

B3 319530,033 4567423,764 447,398 

B4 319176,239 4567227,552 426,806 

B9 319215,559 4566951,45 377,233 

V1 316927,85 4561059,236 650,619 

V2 308340,168 4565308,834 677,861 

Taula 6.2: Coodenades UTM ETRS89 (h) Cota a l’el·lipsoide - GPS 
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- Topcontools 7.2 – GPS + GLONASS 

 

Corr. UTM Fus 31N. ETRS89 (h). Xarxa primària  (GPS +GLONASS) 

BASES X ( m ) Y ( m ) (h) m 

B11 319749,837 4567058,755 383,469 

B3 319530,036 4567423,755 447,386 

B4 319176,244 4567227,542 426,801 

B9 319215,563 4566951,443 377,228 

V1 316927,850 4561059,237 650,619 

V2 308340,168 4565308,834 677,861 

Taula 6.3: Coordenades UTM ETRS89 (h) Cota a l’el·lipsoide  

GPS + GLONASS 

 

 

- Topcontools 7.2 – GPS 

 

Corr. UTM Fus 31N. ETRS89 (h). Xarxa primària (GPS)  

BASES X ( m ) Y ( m ) (h) m 

B11 319749,838 4567058,755 383,474 

B3 319530,036 4567423,755 447,387 

B4 319176,243 4567227,542 426,801 

B9 319215,563 4566951,443 377,230 

V1 316927,850 4561059,237 650,619 

V2 308340,168 4565308,834 677,861 

Taula 6.4: Coordenades UTM ETRS89 (h) Cota a l’el·lipsoide – GPS 
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6.2. Resultats xarxa secundària  

- Geoofice 5.0 – GPS + GLONASS 

Corr. UTM Fus 31N. ETRS89 (h). Xarxa secundària (GPS+GLONASS)  

BASES X ( m ) Y ( m ) (h) m 

B1 319765,188 4566838,251 403,971 

B10 319539,363 4567133,686 410,087 

B11 319749,834 4567058,764 383,475 

B12 319514,156 4567015,786 397,125 

B2 319434,937 4566869,479 384,559 

B3 319530,031 4567423,765 447,395 

B4 319176,237 4567227,553 426,802 

B5 319347,536 4567053,593 405,676 

B6 318920,044 4566739,277 368,099 

B7 319356,637 4567255,954 435,674 

B8 319584,120 4567206,142 417,963 

B9 319215,557 4566951,451 377,228 

Taula 6.5: Coordenades UTM ETRS89 (h) Cota a l’el·lipsoide  

GPS+GLONASS 

- Geoofice 5.0 – GPS 

Corr. UTM  Fus 31N.  ETRS89 (h). Xarxa secundària (GPS)  

BASES X ( m ) Y ( m ) (h) m 

B1 319765,189 4566838,25 403,979 

B10 319539,367 4567133,685 410,088 

B11 319749,834 4567058,763 383,475 

B12 319514,161 4567015,785 397,112 

B2 319434,940 4566869,478 384,565 

B3 319530,033 4567423,764 447,398 

B4 319176,239 4567227,552 426,806 

B5 319347,540 4567053,594 405,679 

B6 318920,043 4566739,275 368,102 

B7 319356,640 4567255,955 435,677 

B8 319584,122 4567206,141 417,968 

B9 319215,559 4566951,450 377,233 

Taula 6.5: Coordenades UTM ETRS89 (h) Cota a l’el·lipsoide  - GPS 
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- Topcontools 7.2 – GPS + GLONASS 

Corr UTM Fus 31N. ETRS89 (h) Xarxa secundària (GPS+GLON ASS) 

BASES X ( m ) Y ( m ) (h) m 

B1 319765,190 4566838,242 403,980 

B10 319539,372 4567133,680 410,095 

B11 319749,837 4567058,755 383,469 

B12 319514,157 4567015,784 397,112 

B2 319434,937 4566869,473 384,545 

B3 319530,035 4567423,755 447,386 

B4 319176,244 4567227,542 426,801 

B5 319347,540 4567053,585 405,682 

B6 318920,047 4566739,266 368,108 

B7 319356,643 4567255,945 435,669 

B8 319584,125 4567206,131 417,966 

B9 319215,563 4566951,443 377,240 
Taula 6.6: Coordenades UTM ETRS89 (h) Cota a l’el·lipsoide    

GPS + GLONASS 

 

- Topcontools 7.2 – GPS 

Corr. UTM Fus 31N. ETRS89 (h). Xarxa secundària (GPS) 

BASES X ( m ) Y ( m ) (h) m 

B1 319765,187 4566838,242 403,979 
B10 319539,370 4567133,681 410,077 
B11 319749,838 4567058,755 383,456 
B12 319514,158 4567015,784 397,101 
B2 319434,938 4566869,472 384,535 
B3 319530,036 4567423,755 447,387 
B4 319176,243 4567227,542 426,801 
B5 319347,542 4567053,587 405,665 
B6 318920,047 4566739,267 368,105 
B7 319356,644 4567255,946 435,661 
B8 319584,126 4567206,132 417,967 

B9 319215,563 4566951,443 377,230 
Taula 6.7: Coordenades UTM ETRS89 (h) Cota a l’el·lipsoide - GPS 
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7.  Comparativa dels resultats de les observacions.  

Comparació desviacions estàndard 

Tant amb el programa Leica Geooffice 5.0 com amb el Topcontools 7.2, el fet de calcular els 

vectors amb GPS i GLONASS o sols amb GPS no fa variar substancialment les precisions 

obtingudes en l’observació de les bases, tal com es desprèn dels dos gràfics. Així doncs, el 

fet d’utilitzar receptors capaços de llegir una constel·lació o més d’una no farà que 

obtinguem un millor resultat, però, sí que és cert que, el resultat és lleugerament més precís 

fent ús de les dues constel·lacions que amb una sola, en la majoria de casos. Els dos 

programes ens donen valors similars, excepte en la B12 on el Leica Geooffice ens dóna un 

valor menys precís.  

Comparativa Leica Geooffice de les desviacions esta ndard
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Comparació desviació estàndard Topcontools
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Generalment la utilització de dues constel·lacions ens pot ajudar a precisar el resultat quan 

no disposem d’un bon horitzó en el moment de l’observació. Els problemes d’ombra 

ocasionats per edificis i altres elements ens han fet augmentar l’error en cota i si disposem 

de dues constel·lacions ens ajuda a reduir una mica aquest error (perquè tenim un major 

nombre de satèl·lits visibles a l’espai de cel a observar). 

La base 12 destaca en els dos programes per més imprecisió que la resta degut a que un 

dels seus vectors donava errors degut als talls en el senyal dels satèl·lits, i va ser anul·lat. 

Comparativa desviació estàndard planimètrica i alti mètrica 
Leica Geooffice GPS+GLONASS
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Comparativa de la desviació estàndard planimètrica i altimètrica amb 
Topcontools GPS+GLONASS
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Aquests gràfics ens mostren amb més detall la desviació estàndard obtinguda en planimetria 

i altimetria utilitzant les dues constel·lacions on s’aprecia millor que la imprecisió existent és 

més elevada en altimetria que en planimetria, en totes les bases.  
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Comparació coordenades Leica Geooffice 

S’observa, segons les gràfiques, una certa diferència entre les coordenades obtingudes en 

el càlcul amb dues constel·lacions o amb una sola. En totes les bases de la xarxa primària la 

diferència en les coordenades x és igual o inferior a 2 mm, en canvi en la xarxa secundària 

només un 37,5% de les bases compleix aquesta dada. En les coordenades y, en canvi, les 

dues xarxes es situen totalment en valors inferiors o iguals a 2 mm. Així es detecten majors 

diferències en el càlcul de la coordenada x que en el de la y.  

Podríem dir, a la vista dels resultats, que en la xarxa primària, possiblement degut al bon 

horitzó de que disposen les bases, no es tan important la tria d’una constel·lació o de dues 

per fer els càlculs, no sent així a la xarxa secundària on s’aprecia una major variació en una 

coordenada calculada amb GPS+GLONASS i una calculada amb GPS. 

Comparació coordenades Leica Geooffice GPS i GPS+Gl onass 
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Comparació de coordenades Leica Geooffice GPS i 
GPS+Glonass de la X.Secundaria
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Cal destacar la base 12 que sobresurt en totes les comparatives a causa de la seva ubicació 

que provoca talls en la recepció del senyal dels satèl·lits tal com hem dit anteriorment. 

 

Comparació coordenades Topcontools 

El programa Topcontools presenta molta més diferència en el càlcul de les coordenades 

altimètriques utilitzant una constel·lació o les dues. Si amb el Leica Geooffice predominaven 

petites diferències, en aquest cas, els valors són força superiors. En canvi, la diferència en 

les coordenades planimètriques, tant a la xarxa primària com a la secundària, dóna valors 

molt petits.  

En aquest programa sí que podem afirmar que la decisió d’utilitzar una o dues 

constel·lacions és important ja que ens pot arribar a donar resultats molt diferents en cota. 

Comparació de coordenades Topcontools GPS i 
GPS+GLONASS de la X.Primària
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Comparació de coordenades del Topcontools GPS i 
GPS+GLONASS de la X.Secundària

0,000
0,002
0,004
0,006
0,008
0,010
0,012
0,014
0,016
0,018

B1 B10 B12 B2 B5 B6 B7 B8

un
ita

ts
 m

dX dY dh



Xarxa geodésica de Poboleda  43 

Comparació Leica Geooffice i Topcontools 

En relació a la diferència de les coordenades, segons el programa que utilitzem pel seu 

càlcul, podem dir que aquests no són molt elevats, amb valors pròxims a 10 mm en la 

majoria dels casos en les coordenades y. En les x els valors són també elevats però sense 

arribar a valors tan alts, excepte la base 10 que és la única que el valor de les x supera al de 

les y. 

Referent a la cota els valors són força variables ja que van des dels 0, és a dir una diferència 

nul·la entre la cota calculada pels dos programes i els 1,4 cm de la base 2.  

En termes generals els resultats dels dos programes ens mostren més diferència en 

planimetria que en cota. 

Comparativa entre coordenades calculades Leica Geoo ffice i Topcontools 
GPS+GLONASS. Xarxa primària
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Comparativa entre coordenades calculades Leica Geoo ffice i Topcontools 
GPS+GLONASS. Xarxa secundària 
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Resultat comparativa 

Fruit de totes aquestes comparatives hem decidit agafar com a coordenades definitives les 

calculades pel programa Leica Geooffice 5.0. Ens hem decantat per posar a les ressenyes 

les coordenades obtingudes per aquest programa, perquè ens mostra moltes més dades 

sobre els càlculs que realitza per arribar a l’obtenció de la coordenada final. El Topcontools a 

l’hora de calcular les coordenades altimètriques ens dona uns resultats molt diferents si ho 

fem amb una o dues constel·lacions. Per tant ens decantem per aquest perquè dona uns 

resultats més estables durant tot el procés de càlculs i comparacions.  

En les gràfiques de les desviacions es reflecteix que les bases amb l’horitzó més 

desfavorable, degut a la presència d’edificis, els valors són més elevats per tant el resultat 

és menys precís en aquests punts. Per contrarestar aquest problema optem per utilitzar les 

dues constel·lacions per disposar d’un major nombre de satèl·lits i així disminuir l’efecte de 

l’ombra d’edificis i d’altres elements.  

Cal destacar però, a favor del Topcontools 7.2, la seva facilitat de maneig; més intuïtiva i 

moderna.  
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Conclusions  

S’ha aconseguit dissenyar la xarxa a través d’observacions GPS, pel mètode estàtic i 

receptors de fase obtenint resultats satisfactoris. Amb precisions entre 1 - 6 mm en 

planimetria i 3 mm – 1,9 cm en el cas d’altimetria. Hem de tenir present que els resultats 

venen condicionats pels criteris establerts en el disseny de la xarxa. 

Els programes Leica Geooffice 5.0 i TopconTools 7.2., de les marques Leica i Topcon, ens 

han permès solucionar la xarxa i poder, alhora, dur a terme un estudi de qualitat de les 

nostres observacions. Si bé com a resultat de la comparativa hem escollit els resultats del 

Geoffice, hem de dir que les diferències no són tant importants com per descartar el 

programa Topcontools, perquè els resultats difereixen valors al voltant d’1 cm tant en 

planimetria com en altimetria. 

A través de les desviacions hem conegut la nostra precisió en cada base i amb els tests 

estadístics hem detectat errors grollers i els hem eliminat per no perjudicar el conjunt. 

El fet d’haver fet els càlculs amb dos programes diferents ens ha donat molta més certesa i 

fiabilitat del que hem aconseguit en quan a resultats.  

Així amb aquest projecte hem assolit més destresa en el manejament d’aparells receptors 

GPS, hem pogut comparar diferents programes per fer-nos una idea del positiu i negatiu de 

cadascun i hem superat la problemàtica alhora de dissenyar una xarxa geodèsica com per 

exemple decidir la situació idònia dels vèrtex. Ara el poble de Poboleda disposa d’una xarxa 

apta perquè en un futur s’hi puguin realitzar treballs amb una estació total.  
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