
 

 

 

TREBALL FI DE GRAU 

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

SISTEMA GLOBAL DE LOCALITZACIÓ GPS  

VIA DISPOSITIU MÒBIL   

 

 

 

Manual d’Usuari 

 

 

Autor:  Vicenç Suriol Luján 

Director:  Joan Segura Casanovas 

Convocatòria: Juny 2017 



  Manual d’Usuari 

ii   

 



Sistema global de localització GPS via dispositiu mòbil   

  3 

Manual d’Usuari 

Primers Passos 

En aquesta guia s’explicarà com posar en funcionament el dispositiu. 

El rastrejador GPS  ve dins una caixa de plàstic, dins d’ella hi ha tots els mòduls necessaris per a què 

funcioni. No extregui, manipuli o modifiqui res del contingut.  

Fora la caixa hi ha un botó, una antena i un port microUSB per a carregar la bateria. S’aconsella 

descarregar i carregar per complet la bateria el primer cop. Es pot carregar amb qualsevol adaptador 

de corrent microUSB. El carregador no ve inclòs.  

Quan es prem el botó, aquet posa en funcionament el localitzador GPS i pot tardar un temps en 

funcionar. Això és degut a la zona on es trobi en el moment d’emetre. En un interior sempre serà més 

difícil rebre posicionament dels satèl·lits mentre que al exterior, si no es troba envoltat d’edificis molt 

alts, el temps d’espera sol ser curt. En el moment en què rebi senyal, un seguit de llums brillaran 

diferent. En el moment en què s’apaguin voldrà dir que el dispositiu ja ha enviat la seva localització i 

estarà llest per rebre-la a l’aplicació del seu mòbil! 

Tingui paciència si no rep cap localització, variï de posició el dispositiu, potser no rep bona cobertura i 

tingui la targeta SIM amb una tarifa i saldo per a connectar-se a la xarxa. El dispositiu gairebé no 

consumeix dades.  

En el moment de la carga de la bateria, caldrà apagar el dispositiu o sinó no es carregarà.  

No carregui el dispositiu amb una alimentació superior a la recomanada (4.35 V) o sotmeti a una 

corrent excessiva, es possible que deixi de funcionar el mòdul. En aquest cas comprovi que el  fusible 

es trobi bé i si no és així, s’haurà de canviar per un de nou. El fusible és de 3 A.  

Si es té el mòdul encès, aquest anirà rastrejant la posició cada 3 minuts aproximadament. Per ara no 

es pot variar la freqüència. 
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Guia per l’aplicació  

Ara es veurà tot el que es pot fer dins l’aplicació per a dispositius mòbils a nivell d’usuari. 

L’aplicació es troba completament amb anglès per a fer-ho amb un idioma internacional i poder 

arribar a major públic. 

El nom de l’aplicació és TrackMe APP! 

 

  

 

Només entrar apareix una finestra d’entrada que demana per les credencials. Introdueixi l’usuari i la 

contrasenya que se li ha proporcionat juntament amb el dispositiu. El botó d’informació mostra un 

text referent a l’aplicació.  
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Si les dades d’entrada introduïdes són incorrectes, apareixerà un pop up que li demanarà que ho 

torni a intentar. Si en canvi s’introdueixen correctament, apareixerà durant uns pocs segons un pop 

up de confirmació que desapareixerà per a donar pas a la finestra principal de l’aplicació. 
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La finestra principal està composta d’un mapa interactiu, un botó de localització, un de centrat i tres 

per al canvi entre pantalles. Al entrar a l’aplicació, el mapa es troba centrat a la universitat, i en el 

moment en el que es pitja el botó Track Me, l’aplicació es connecta a un servidor per a donar les tres 

localitzacions més recents sense que es trobin en el mateix lloc, ja que podria ser que el dispositiu es 

trobés una bona estona parat, en aquest cas només es veuria una icona i les altres dues saltarien a les 

posicions més anteriors.  

Els icones són interactius i mostren al ser pitjats la hora a la qual ha estat presa la localització.  

El botó de la dreta centra el mapa al icona més gran, el més recent.  

Els tres botons de sota ajuden amb el desplaçament entre les tres finestres de Estadístiques, Mapa i 

Configuració. 

  



  Manual d’Usuari 

10   

  



Sistema global de localització GPS via dispositiu mòbil   

  11 

  

 

La finestra d’estadístiques conté la precisió amb la que s’ha pres la mesura. Pot valdre Low, significa 

que el nombre de satèl·lits als quals s’ha ancorat el receptor per a prendre la mesura és baix; 

Optimal, el nombre és bo, entre cinc i set, o best que és el millor de tots.  

Les estadístiques de distància contemplen la distància entre el primer i el segon punt marcats en el 

mapa, entre el segon i el tercer, i si es té la localització del mòbil activada, també entre vostè i el 

primer punt. La funcionalitat d’aquestes dades és la de saber com de lluny es troba i quina distància 

ha recorregut el dispositiu. 

Speed és velocitat i calcula la velocitat entre el primer i el segon punt i entre el segon i el tercer. Es 

representa amb Km/h i té una resolució de tres decimals. 
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Simulation permet crear una superfície on podria trobar-se actualment el dispositiu amb funció de la 

velocitat a la qual ha anat des del segon al primer punt. Quanta més estona hagi passat de la mesura i 

més velocitat tingui el dispositiu, més radi tindrà la simulació. Si ja té un radi més gran de 100 Km, no 

val la pena simular la posició pel que ja no es veurà res al mapa. A més també es té en compte un 

factor reductor simple per l’altitud i  les possibles parades.  

 

  

 

A continuació es mostra la finestra de configuració. 

  



  Manual d’Usuari 

14   

  



Sistema global de localització GPS via dispositiu mòbil   

  15 

  

 

El primer interruptor, mostra la localització del dispositiu mòbil si aquest té la funció de localitzador 

encesa. Si quan ha agafat senyal es para la funció de localitzador, la icona es mantindrà en el mapa 

fins que es torni a encendre.  

El segon interruptor no actualitza les dades. Cada deu minuts l’aplicació es connecta al servidor per 

veure si hi ha dades més recents. Si la opció està activada es desactiva aquesta funció i desapareix el 

botó per a localitzar.  

La tercera opció permet canviar el mapa el qual es mostra a la pantalla principal. Si no funciona bé el 

mapa, per exemple quan els servidors estan plens, es pot alternar aquest per a que es connecti a un 

altre distribuïdor  de mapes. Hi ha cinc mapes més a part del principal pel que també dona una millor 

estètica de l’aplicació, en el cas que es volgués variar la tonalitat d’aquesta.  
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Al pitjar sobre el botó d’opcions, a dalt a la dreta, s’obre un menú de dues opcions. Log out retorna a 

la pantalla d’inici i la primera tracta sobre funcions avançades. Al pitjar-la s’obrirà un pop up de 

seguretat el qual si s’accepta es mostrarà una opció addicional. 

 

  

 

Acceptant doncs el pop up, apareix un requadre amb totes les dades que s’han obtingut del servidor 

a més d’una entrada de text que permet afegir les coordenades que es desitgin al mapa. Està pensat 

per si es vol saber on es trobava el dispositiu a certa hora, l’aplicació no permet entrar una hora i 

saber on estava, però sí que té una entrada manual juntament amb totes les coordenades 

enregistrades.  

Si les dades afegides són incorrectes, més grans del que s’espera o amb símbols i lletres, es mostrarà 

un missatge d’error en vermell que desapareixerà al afegir coordenades correctament. 
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Es pot observar en la imatge, un punter verd, que correspon a la posició del dispositiu mòbil, a més és 

interactiu i detalla si la posició s’ha trobat gracies a satèl·lits i per tant al receptor GPS intern, o ho ha 

fet per Wi-fi el qual mostraria Coarse Location. 

El punter taronja representa la localització introduïda per l’usuari i hi ha un mapa diferent al que ve 

per defecte, concretament el mapa de nit.  

 

 

 

 


