
Formes i 
dimensions 
de la Terra



Una Terra esfèrica

• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cu
rvatura.gif#/media/Archivo:Curvatura.gif

Il·lustració de "De sphaera mundi", el llibre 
d’astronomia més influent del segle XIII. 
Quan un navili es troba més enllà de la línia 
de l’horitzó, la seua part inferior no és visible 
a causa de la curvatura de la Terra.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curvatura.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/De_sphaera_mundi


Una Terra esfèrica

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moon_eclipse.gif#/media/Archivo:
Moon_eclipse.gif

L’esfera és l'únic cos sòlid que projecta sempre 
una ombra circular.



Una Terra esfèrica

Strahler & Strahler, 1996

L’angle disminueix sempre 1 grau 
cada 111 km cap al sud. L’estrella 
segueix un arc de cercle.



La gravetat
• Quina importància té que la Terra siga esfèrica?
• La gravetat és la força que actua sobre una unitat de massa a la 

superfície terrestre, atraient-la cap al centre de la Terra.
• La gravitació és l’atracció mútua entre dues masses qualsevol. 

L’atracció varia inversament al quadrat de les distàncies que separa els 
centres d’ambdues masses.
• Una esfera és un sòlid en el qual tots els punts de la superfície 

equidisten d’un punt comú o centre. Així, considerem la gravetat com 
a constant per a qualsevol punt del globus situat al nivell del mar.
• La gravetat és un factor fonamental en el medi ambient: separa 

substàncies (aigua, aire, roques) i crea processos (erosió).



La Terra, com un el·lipsoide aplatat

Strahler & Strahler



El·lipsoide oblong

El·lipticitat= 1/F
F=(a-b)/a
Oscil·la entre 1/293 i 1/300

a

b



El·lipsoides utilitzats en cartografia

• Struve (1/295)
• Hayford (1/297)à Europa
• El·lipsoide internacional de referència 

(1/298), Unió Astronòmica 
Internacional (1964)





World Geodetic System 1984 (WGS84)

Des del 1987, el GPS utilitza 
el World Geodetic System WGS-84, 
que és un sistema de referència 
terrestre únic per a referenciar les 
posicions i vectors. Es va establir 
aquest sistema utilitzant 
observacions Doppler al sistema de 
satèl·lits de navegació GNSS o Transit, 
de tal manera que s'adaptara tan bé 
com fora possible a tota la Terra.



Strahler & Strahler

World Geodetic System 1984 (WGS84)

Diàmetre equatorial: 
12.756 km
Longitud eix polar: 
12.714 km
Aplatament: 42/12.756 
(1/300)
Circumferència equatorial: 
40.075 km



Dàtums

• Es parla de dàtums quan fem referència als punts de control 
horitzontal que es mesuren al terreny per a tenir punts de referència.
• Els dàtums tenen mesures precises de latitud i longitud segons 

l'el·lipsoide utilitzat, i poden ser corregits si es canvia d’un el·lipsoide 
a un altre.
• A Europa és va establir en ED50 després de la II GM en quasi tota la 

part occidental. ED50 es basava en l’el·lipsoide internacional de 1924. 
Amb l’arribada dels GPS, apareix un nou sistema: European Terrestrial
Reference Sistem (ETRS89). A la península Ibérica hi ha un desfasi de 
fins i tot 100 metres cap a l’oest i cap al sud en el WGS84 basat en 
ED50. 



http://www.esa.int/spac
einimages/Images/2014/
07/2011_GOCE_geoid



La forma de la Terra: el geoide

• La Terra, com una esfera (autàlica) o un el·lipsoide aplatat, no té en compte 
el relleu (cadenes muntanyenques, trinxeres oceàniques, etc.).
• Geoide, forma única de la Terra: superfície perpendicular en tots els punts 

a la direcció de la gravetat, és la superfície equipotencial.
• Les elevacions i les profunditats és mesuren a partir d’un dàtum vertical de 

referència que es el nivell mitjà del mar à mitjana de totes les marees 
altes i baixes d’una zona particular en un cicle de Metó o metònic (19 anys 
o 235 mesos lunars).
• Les elevacions/profunditats es mesuren amb la gravimetria: mesurar la 

gravetat en llocs diferents i relacionar-la amb la força de la gravetat que 
s’ha mesurat al punt on s’ha definit el Mean Sea Level.
• La GEODESIA és la ciència que estudia la forma i les dimensions de la Terra.



Figure 1.17 15

El geoide global és la superfície quasi 
el·lipsoidal que millor ajusta el nivell mitjà 
de la mar per a tots els oceans de la terra. El 
geoide global varia 100 m per sobre o per 
baix de el·lipsoide oblong d’una manera 
irregular.

El geoide local pot estar per sobre o per baix 
del global, depenent de l'àrea (2 metres).

Amb un GPS es pot mesurar l’elevació amb 
el càlcul de l’altura el·lipsoidal (h) = altura 
per sobre o per baix de l’el·lipsoide (HAE).

Burkard (1974).
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