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Resumo

Nesta dissertação propôs-se o algoritmo GECCAR (GEneral Criterion Cascading

Ambiguity Resolution) para a resolução instantânea da ambiguidade da fase dos GNSS.

Este algoritmo, desenvolvido e implementado para o GPS modernizado e para o

Galileo, usa como critério de selecção das ambiguidades inteiras o GASC

(General Ambiguity Search Criterion) ou o EGC (Equivalent General Criterion).

Usando um destes critérios no processo de resolução da ambiguidade, para além de

se considerarem os resíduos provenientes da fixação das ambiguidades no espaço de

procura, também se consideram os resíduos provenientes da mudança das coordenadas

quando se fixam as ambiguidades.

De modo a avaliar-se o desempenho do GECCAR na resolução instantânea da

ambiguidade da fase, utilizou-se o parâmetro PRICA (Percentagem da Resolução

Instantânea Correcta de cada conjunto de Ambiguidades) nas frequências L1 (no

caso do GPS) ou E1 (no caso do Galileo). Das diversas experiências efectuadas,

usando diferentes cenários de teste, foram identificadas várias conclusões. Assim, os

resultados obtidos quando se usaram os cenários com três frequências foram, geral-

mente, superiores aos correspondentes usando duas frequências. Do mesmo modo,

a utilização conjunta dos dados de ambos os sistemas (GPS e Galileo) produziu,

em geral, melhores resultados do que os obtidos quando se usaram separadamente os

dados de cada um dos sistemas. Nos testes efectuados, a utilização do GASC/EGC

no GECCAR gerou valores de PRICA superiores aos correspondentes valores obtidos

usando o ILSC (Integer Least Squares Criterion) como critério de selecção das ambi-

guidades deste algoritmo. Os resultados mostraram que o algoritmo GECCAR é um

método eficaz na resolução instantânea da ambiguidade da fase dos GNSS, tendo-se

conseguido a resolução instantânea da ambiguidade, em L1/E1, em mais de 99% dos

instantes analisados, quando se usou a combinação dos dados do GPS e do Galileo

e foram usadas as três frequências.
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Abstract

In this dissertation the GECCAR (GEneral Criterion Cascading Ambiguity

Resolution) algorithm for GNSS instantaneous carrier phase ambiguity resolution was

proposed. This algorithm, developed and implemented for modernised GPS and

Galileo, uses the GASC (General Ambiguity Search Criterion) or the EGC

(Equivalent General Criterion) as ambiguity search criterion. Using one of these

criteria at the ambiguity resolution process, both the residuals caused by ambiguity

fixing and the residuals caused by coordinates changing through ambiguity fixing are

taken into account.

The performance of GECCAR for instantaneous carrier phase ambiguity

resolution was evaluated in terms of PRICA (Percentage of Correct Instantaneous

Ambiguity Resolution) at the L1 frequency (for GPS) or at the E1 frequency (for

Galileo). From several experiments carried out using different data test scenarios,

the following conclusions were identified: the results obtained using triple-frequency

scenarios were generally better than the similar scenarios using dual-frequency data;

the use of combined GPS and Galileo data produced generally better results than

those obtained with GPS-only or Galileo-only data; the PRICA values obtained

using the ILSC (Integer Least Squares Criterion) with the GECCAR algorithm are

smaller than those obtained using the GASC/EGC. The results showed that the

GECCAR approach is an efficient algorithm for GNSS instantaneous carrier phase

ambiguity resolution: a single-epoch L1/E1 frequency ambiguity resolution was

possible more than 99% of the considered epochs, when the three frequencies from

both systems were used together.

Key Words

Global Navigation Satellite Systems, Positioning, Instantaneous Ambiguity

Resolution, Ambiguity Search Criterion
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

Ao longo das três últimas décadas, os Sistemas Globais de Navegação por Satélite

(GNSS - Global Navigation Satellite Systems), tais como o GPS (Global Position-

ing System) e o GLONASS (GLObal’naya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema),

tiveram uma importante função na Navegação, na Geodesia, na Geofísica e na De-

tecção Remota, nas quais o posicionamento é a principal componente. Por posiciona-

mento entende-se a determinação da localização de um objecto, ou seja, o conheci-

mento das coordenadas desse objecto, num sistema de coordenadas específico. Tal

como os sistemas de radionavegação precedentes, o princípio fundamental do posi-

cionamento com os GNSS tem por base estimar, com precisão, a distância entre um

emissor, de coordenadas conhecidas, e o receptor, cujas coordenadas se pretendem

estimar. Para a precisão requerida por muitas aplicações, o posicionamento relativo

usando as pseudo-distâncias é, geralmente, suficiente. Contudo, o posicionamento re-

lativo de elevada precisão apenas é possível usando as medições muito precisas da fase

da portadora. Estas observações são preferidas devido ao facto do ruído da medição

e do efeito do multitrajecto na fase da portadora serem menores do que os equiva-

lentes para a pseudo-distância. No entanto, as observações da fase são ambíguas por

um número inteiro de ciclos, denominado ambiguidade da fase, que deve ser estimado

para que a fase da portadora actue como uma medida muito precisa da distância entre

o emissor e o receptor.

O processo de posicionamento preciso com a fase consiste em três etapas. Na

primeira, é efectuado um ajustamento de mínimos quadrados onde todos os parâme-

tros desconhecidos são estimados como valores reais, obtendo-se a chamada solução
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real (ou flutuante). A segunda etapa compreende o processo de estimação dos valores

inteiros das ambiguidades, denominado resolução da ambiguidade. Finalmente, na

terceira etapa, os valores das restantes incógnitas são actualizados. No caso do posi-

cionamento estático, onde se possam efectuar longas sessões de observação, desde que

não haja saltos de ciclo no sinal recebido, as ambiguidades reais estimadas têm valores

muito próximos de números inteiros pelo que, arredondando esses valores reais para

os inteiros mais próximos, se podem estimar os valores correctos para as ambiguida-

des. Contudo, este processo, ineficiente mesmo para o posicionamento estático, não

é adequado para aplicações cinemáticas. De forma a reduzir a sessão de observação

no posicionamento estático ou facultar a sua utilização no posicionamento cinemático

de elevada precisão, têm sido desenvolvidos métodos para a resolução instantânea da

ambiguidade. A resolução instantânea da ambiguidade da fase tem como vantagens

não ser afectada por interrupções de sinal e não introduzir complicações adicionais

no processamento dos dados quando surge uma alteração na constelação dos satélites

rastreados. Esses métodos, juntamente com as possibilidades actuais de transmissão

de dados entre receptores, possibilitaram o processamento dos dados e a obtenção de

uma solução em tempo real. O posicionamento relativo cinemático em tempo real,

geralmente denominado posicionamento RTK (Real Time Kinematic), com o qual se

consegue obter uma precisão centimétrica, permitiu a realização de aplicações ante-

riormente impossíveis.

Com a concepção e o desenvolvimento de outros Sistemas Globais de Navegação

por Satélite (por exemplo, o Galileo e o Compass) e o melhoramento dos sistemas

actualmente existentes (GPS e GLONASS) será possível utilizar configurações e sinais

de diferentes GNSS, aumentando a disponibilidade e a redundância. De modo seme-

lhante ao que acontece com a utilização do GPS e do GLONASS actuais, o uso dos

outros GNSS para o posicionamento relativo de elevada precisão também implica a

utilização das observáveis fase e o consequente uso de algoritmos de resolução da

ambiguidade. Assim sendo, o processo de estimação das ambiguidades é um aspecto

fundamental no posicionamento preciso com os GNSS, que requer que se usem estraté-

gias de processamento baseadas nas observações da fase da portadora. A existência de

algoritmos que resolvam a ambiguidade no caso destes sistemas de múltipla frequência

é necessária de modo a que se possam efectuar aplicações de elevada precisão, com

apenas um dos sistemas de posicionamento ou integrando dados de mais do que um

destes sistemas. O desenvolvimento de algoritmos eficientes e fiáveis de resolução da

ambiguidade da fase da portadora foi, desde o início, um dos tópicos mais motivadores
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de investigação.

Deste modo, o objectivo principal desta investigação consistiu no desenvolvi-

mento e implementação de um algoritmo de resolução instantânea da ambiguidade da

fase que possibilite o posicionamento preciso cinemático usando o GPS modernizado

ou o Galileo.

1.2 Revisão da Literatura

Nesta secção faz-se um breve resumo de alguns trabalhos realizados por investigadores

de diferentes instituições, na área da resolução da ambiguidade.

Um dos primeiros métodos para se resolverem as ambiguidades, e o método

mais simples, consiste em estimar as ambiguidades como valores reais e, caso esses

valores sejam suficientemente próximos de valores inteiros, arredondá-los para os va-

lores inteiros [Langley et al., 1984]. Este processo tem o inconveniente de requerer

longas sessões de observação, para que a geometria dos satélites varie e permita que as

ambiguidades sejam estimadas com valores muito próximos dos seus valores inteiros,

correctos, tornando inviável o posicionamento cinemático preciso.

Para que as medições da fase da portadora pudessem ser usadas num ambiente

cinemático, foram concebidas técnicas de resolução da ambiguidade através de um

modo especial de operação. Recorrendo às denominadas técnicas semi-cinemáticas

(stop and go) [Remondi, 1985; Cannon et al., 1991], os valores inteiros das ambi-

guidades são estimados antes da sessão cinemática, num procedimento denominado

inicialização, e as ambiguidades não devem alterar-se enquanto se movimenta o recep-

tor, o que é o grande inconveniente desta abordagem, pois é muito dificil garantir-se

o rastreio contínuo da fase durante as sessões cinemáticas. Vários processos para

estimar as ambiguidades inteiras iniciais foram sugeridos. Um processo consiste em

efectuar o posicionamento estático de um ponto antes de se começar o movimento da

antena. Uma inicialização mais rápida pode ser realizada ocupando-se um ponto de

coordenadas previamente conhecidas. Outro modo de inicialização consiste no método

de troca de antenas [Remondi, 1985; Hofmann-Wellenhof and Remondi, 1988].

Outras estratégias de resolução da ambiguidade tiveram por base a utilização

simultânea das observáveis pseudo-distância e fase com um processo de alisamento.

Hatch [1982] sugeriu o alisamento das diferenças "pseudo-distância menos fase" para

estimar as ambiguidades das correspondentes observações da fase, num ambiente não

relativo. Hatch [1986] apresentou este processo para o modelo relativo e, assim, atingiu
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um posicionamento relativo com a precisão do centímetro, sem ter que efectuar uma

inicialização da ambiguidade em modo estático. Outros autores, Blewitt [1989], Dong

and Bock [1989], Wübenna [1989], Abidin and Wells [1990], Goad [1992], refinaram

esta abordagem propondo o uso de dados de pseudo-distância em L1 e L2 e explorando

as possibilidades de formar combinações lineares das observações nas frequências L1 e

L2, para estimar as ambiguidades em observações com comprimento de onda superior

aos comprimentos de onda das frequências originais. Devido aos erros existentes nas

medições da pseudo-distância, algumas ambiguidades convergem para inteiros mais

rapidamente do que outras. Quando um parâmetro ambiguidade puder ser fixado

com um valor inteiro, a informação disponível para estimar os restantes parâmetros

aumenta, facto que foi explorado no método de fixação da ambiguidade sequencial

sugerido por Blewitt [1989]. A abordagem de Talbot [1991b] é semelhante à de Blewitt,

residindo a principal diferença no facto de o primeiro tentar resolver as ambiguidades

instante a instante, sequencialmente.

Posteriormente, foi desenvolvido um grande número de métodos de resolução da

ambiguidade baseados na técnica da procura, que pode ser efectuada no espaço das

ambiguidades ou no espaço das coordenadas. Todos estes algoritmos têm em comum

o facto de a resolução da ambiguidade ser efectuada testando vários conjuntos de

ambiguidades, ou de posições que representam os conjuntos de ambiguidades, dentro

de um determinado espaço de procura. Este espaço de procura está centrado, geral-

mente, numa estimativa inicial para o conjunto das ambiguidades ou para a posição e

pode ter diferentes formas. A procura de entre todos os conjuntos pertencentes ao es-

paço de procura é muito demorada, mesmo com uma estimativa inicial com reduzida

incerteza. Os diferentes métodos desenvolvidos diferem na forma escolhida para o

espaço de procura, no algoritmo de procura utilizado e nos critérios que usam para

seleccionar o conjunto de ambiguidades inteiras.

Entre os algoritmos de procura no domínio das coordenadas destaca-se uma das

primeiras técnicas de resolução da ambiguidade desenvolvidas, o Método da Função

Ambiguidade (AFM - Ambiguity Function Method). Este método foi proposto pela

primeira vez por Counselman and Gourevitch [1981] e, posteriormente, reformulado

por Remondi [1984; 1985; 1990] e Mader [1990; 1992]. Apesar das melhorias efectuadas

nos algoritmos originais por Han [1993] e Han and Rizos [1996], esta técnica tem uma

eficiência computacional baixa e, actualmente, para além do seu interesse didáctico, é

pouco utilizada.

Os algoritmos de procura no domínio das ambiguidades têm sido os mais suge-
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ridos, pois muitos deles são adequados para aplicações cinemáticas, em tempo real,

devido aos métodos eficientes de procura que utilizam. A Técnica de Procura da Am-

biguidade usando os Mínimos Quadrados (LSAST - Least Squares Ambiguity Search

Technique) proposta por Hatch [1989], cuja formulação está descrita em Hatch [1990],

separa os satélites observados em dois grupos - o grupo primário, que consiste num

conjunto de quatro satélites que são usados para gerar um conjunto de soluções po-

tenciais, e o grupo secundário, que compreende os outros satélites observados e que é

usado para eliminar as soluções potenciais que estão em desacordo com as observações

deste segundo grupo de satélites. A Abordagem da Resolução Rápida da Ambiguidade

(FARA - Fast Ambiguity Resolution Approach) foi descrita pela primeira vez por Frei

and Beutler [1990] para resolver de forma rápida a ambiguidade em bases estáticas

e, posteriormente, foi ampliada, com uma opção AROF (Ambiguity Resolution On-

the-Fly), para aplicações cinemáticas [Frei et al., 1993]. Euler et al. [1992], Euler

and Landau [1992] e Landau and Euler [1992], apresentaram um processo de resolu-

ção da ambiguidade baseado numa decomposição modificada de Cholesky, que reduz

o número de ambiguidades candidatas que devem ser testadas e, consequentemente,

melhora a velocidade da procura. Chen [1993; 1994] desenvolveu o Filtro de Procura

Rápida da Ambiguidade (FASF - Fast Ambiguity Search Filter), onde a procura das

ambiguidades é efectuada num processo sequencial. Um modelo semelhante foi pro-

posto por Landau and Vollath [1994]. Teunissen [1993] apresentou o método LAMBDA

(Least-squares AMBiguity Decorrelation Adjustment), propondo que se transformasse

o espaço de procura das ambiguidades originais num espaço onde as ambiguidades

estivessem menos correlacionadas. Deste modo, reduz-se o número de conjuntos de

ambiguidades inteiras a testar e, consequentemente, o algoritmo de procura torna-se

mais eficiente. O Método de Redução da Base (Basis-reduction Method) [Ober, 1993],

o Método do Espaço Nulo (Null Space Method) [Martín-Neira et al., 1995], o Filtro

Branqueador Inteiro (Integer Whitening Filter) [Mohamed and Schwarz, 1998; Mo-

hamed, 1999] e o método OMEGA (Optimal Method for Estimating GPS Ambiguities)

[Kim and Langley, 2000] são métodos que também usam uma transformação do espaço

de procura antes de se proceder à estimação das ambiguidades. Xu [2002; 2007] de-

senvolveu o Método de Procura das Ambiguidades Inteiras (Integer Ambiguity Search

Method) com base num critério que selecciona as ambiguidades inteiras em função do

valor da soma dos resíduos pesados relativos às ambiguidades e a todos os outros pa-

râmetros considerados no ajustamento efectuado, o GASC (General Ambiguity Search

Criterion).
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Devido ao facto de a maioria dos métodos de resolução da ambiguidade conce-

bidos para o GPS não se adequarem à resolução da ambiguidade no caso dos sistemas

com mais do que duas frequências, com a modernização do GPS e o desenvolvimento

do Galileo foram concebidas novas estratégias para a resolução da ambiguidade

em sistemas com três ou mais frequências. Os métodos TCAR (Three-Carrier Am-

biguity Resolution) [Forsell et al., 1997] e CIR (Cascade Integer Resolution) [Jung,

1999; Jung et al., 2000] foram os primeiros métodos sugeridos para estimar as am-

biguidades no Galileo e no GPS modernizado, respectivamente. Ambos os méto-

dos utilizam um modelo não geométrico e usam um processo de resolução da am-

biguidade em cascata (CAR - Cascading Ambiguity Resolution), onde arredondam

os valores reais das ambiguidades para os valores inteiros mais próximos. Outras

abordagens, baseadas nos mesmos princípios, foram posteriormente desenvolvidas,

salientando-se os métodos ITCAR (Integrated Three-Carrier Ambiguity Resolution)

[Vollath et al., 1998], FAMCAR (FActorized Multi-Carrier Ambiguity Resolution) [Roy

et al., 2001], WARTK-3 (Wide Area Real Time Kinematics) [Hernández-Pajares et al.,

2002] e MCAR (Multiple Carrier Ambiguity Resolution) [Werner and Winkel, 2003].

Mais recentemente foram desenvolvidos algoritmos de resolução da ambiguidade, para

sistemas de três ou mais frequências, utilizando o modelo geométrico. Entre eles

encontram-se os trabalhos de Zhang et al. [2003], Vollath [2004], Feng and Rizos

[2005], Zhang [2005], Hatch [2006], Feng et al. [2007], Feng, [2008] e Feng and Rizos

[2008]. O algoritmo do Método do Espaço Nulo foi modificado de modo a poder ser

usado em sistemas com três frequências [Martín-Neira et al., 2003; Fernández-Plazaola

et al., 2004].

Para além dos métodos acima mencionados, os mais divulgados na literatura,

outros algoritmos foram desenvolvidos por diferentes autores. Um exemplo é a abor-

dagem de resolução da ambiguidade baseada em células de Voronoi [Xu, 2006].

1.3 Contributos da Investigação

O objectivo principal da investigação consistiu no desenvolvimento e implementação

de um algoritmo de resolução instantânea da ambiguidade dos dados de fase do GPS

modernizado e do Galileo, que possibilite o posicionamento cinemático preciso. De

modo a cumprir este objectivo, foram realizados outros desenvolvimentos comple-

mentares, apresentando esta dissertação os seguintes contributos da investigação efec-

tuada:
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• o desenvolvimento e implementação de um algoritmo de resolução instantânea

da ambiguidade da fase, o GECCAR (GEneral Criterion Cascading Ambiguity

Resolution), que utiliza o GASC como critério de selecção das ambiguidades;

• o desenvolvimento e implementação de um programa para o processamento de

dados do GPS (actual e modernizado) e do Galileo, onde o algoritmo de reso-

lução da ambiguidade desenvolvido, o GECCAR, foi implementado;

• o desenvolvimento e implementação de um simulador de dados que gera as obser-
vações da pseudo-distância e da fase da portadora para o GPS modernizado, para

o Galileo e para quaisquer outros GNSS que utilizem o processo de Acesso

Múltiplo de Divisão de Código (CDMA).

1.4 Estrutura da Dissertação

Para além deste primeiro capítulo, esta dissertação compreende cinco capítulos:

Capítulo 2 - Sistemas Globais de Navegação por Satélite - Este capítulo

inicia-se com a descrição do GPS, apresentando-se as equações de observação das

suas observáveis fundamentais e os principais problemas com elas relacionados. De

seguida, descrevem-se os aspectos da modernização do GPS e as características mais

importantes do Galileo. Por último, é feita uma breve descrição do GLONASS e

das particularidades conhecidas do Compass.

Capítulo 3 - Modelos de Posicionamento - Neste capítulo faz-se a apre-

sentação de diferentes modelos das observações dos GNSS. Também se expõem as

equações envolvidas no ajustamento das observações, usando diferentes abordagens

do método dos mínimos quadrados, úteis no tratamento de dados GNSS para deter-

minar a posição de um receptor. Por fim, são apresentados três tipos de posiciona-

mento usando os GNSS, sendo descritos os modelos do posicionamento absoluto e do

posicionamento relativo.

Capítulo 4 - Resolução da Ambiguidade da Fase - Este capítulo inicia-se

com a descrição das três etapas do processamento dos dados da fase da portadora

usadas no posicionamento preciso. É feita uma exposição pormenorizada da etapa

mais complexa desse processo - a relativa à resolução da ambiguidade da fase. Também

se faz uma descrição resumida de algumas das primeiras abordagens propostas para a

resolução da ambiguidade, no caso do GPS com dupla frequência. Seguidamente, são

comparados dois critérios de selecção do conjunto das ambiguidades inteiras - o ILSC

(Integer Least Squares Criterion), usado desde há vários anos em alguns métodos
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de resolução da ambiguidade, e o GASC, utilizado mais recentemente no Método de

Procura das Ambiguidades Inteiras. Por último, é apresentado o algoritmo proposto

para a resolução instantânea da ambiguidade da fase de dados do GPS modernizado

e do Galileo, baseado no GASC, o GECCAR, que foi implementado no programa

desenvolvido, e com o qual se obtiveram os resultados que se apresentam no capítulo

seguinte.

Capítulo 5 - Simulação dos Dados e Avaliação dos Resultados - Neste

capítulo são descritas as experiências efectuadas e apresentam-se os resultados obtidos

usando diferentes cenários de teste propostos, nomeadamente, os resultados referentes

ao sucesso da resolução instantânea da ambiguidade da fase dos GNSS usando o

algoritmo GECCAR. De modo a avaliar o impacto que a utilização do GASC tem neste

algoritmo, também são apresentados os resultados obtidos quando se processaram os

mesmos dados, para os mesmos cenários, usando o mesmo programa de processamento

de dados GNSS onde a função que utiliza o GASC foi substituída por uma função

análoga que usa o ILSC. Para além dos resultados, neste capítulo também se descrevem

os processos utilizados na criação das observações simuladas para o GPS modernizado

e para o Galileo e no processamento dessas observações.

Capítulo 6 - Conclusões - É o capítulo que salienta as principais conclusões

do trabalho documentado nesta dissertação.
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Capítulo 2

Sistemas Globais de Navegação

por Satélite

Por posicionamento entende-se a determinação da localização de um objecto, ou seja, o

conhecimento das coordenadas desse objecto, num sistema de coordenadas específico.

Embora o posicionamento se trate de uma tarefa que, actualmente, pode ser realizada

com simplicidade utilizando-se satélites artificiais apropriados para esse fim, este foi

um problema complexo com que o ser humano se confrontou.

Há mais de cinquenta anos, a 4 de Outubro de 1957, a União Soviética lançou,

com sucesso, o primeiro satélite artificial terrestre, o Sputnik-1. Um grupo de cien-

tistas dos Estados Unidos, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade de

Johns Hopkins, estudou o desvio Doppler das emissões desse satélite e, a partir dessas

observações Doppler, W. H. Guier e G. C. Weiffenbach conseguiram determinar a

órbita do Sputnik-1. Esta experiência foi repetida, posteriormente, por H. B. Riblet

e J. W. Haniden usando o Sputnik-2 e os primeiros satélites norte-americanos Ex-

plorer e Vanguard. Em face dos resultados obtidos, F. McClure propôs a inversão

deste princípio - se uma estação terrestre era suficiente para determinar, com base em

observações Doppler, a órbita de um satélite, então, conhecendo-se a órbita do satélite,

a posição, desconhecida, de um receptor desse satélite poderia ser determinada a par-

tir do mesmo tipo de medições Doppler [Sevilla, 1983]. Assim, por decisão da Marinha

dos Estados Unidos, e tendo como principal objectivo o apoio da rede de submarinos

Polaris, foi concebido o sistema de navegação Transit, também conhecido por Navy

Navigation Satellite System (NNSS). Este sistema estava operacional, para uso mili-

tar, em 1964 e a sua utilização por utilizadores civis também passou a ser possível a

partir de 1967. Paralelamente, a União Soviética criou o seu sistema de navegação
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baseado em satélites, muito semelhante ao sistema Transit, denominado Tsikada

[Hofmann-Wellenhof et al., 2003].

A competição entre estes dois países, neste campo, continuou na década de 80 do

século XX, com uma nova geração dos sistemas de navegação baseados em satélites. O

Departamento de Defesa dos Estados Unidos concebeu o sistema NAVigation System

with Time And Ranging Global Positioning System (NAVSTAR GPS), de modo a

fornecer uma cobertura global e contínua. A União Soviética gerou o GLObal NAvi-

gation Satellite System (GLONASS), sistema com características semelhantes às do

NAVSTAR GPS. A capacidade operacional completa do GPS foi atingida em 1995

e a do GLONASS foi alcançada em 1996. No entanto, a constelação completa dos

24 satélites operacionais do GLONASS apenas esteve disponível durante um curto

período de tempo, nesse mesmo ano.

No final do século passado deram-se os primeiros passos para o desenvolvimento

do sistema europeu Galileo como um sistema compatível com o GPS, mas inde-

pendente deste. Na mesma altura, os Estados Unidos anunciaram a modernização

do GPS. Em Outubro de 2006 a República Popular da China anunciou a constru-

ção de um sistema completamente independente, denominado Compass. Todos estes

sistemas de navegação são designados, genericamente, por Sistemas Globais de Nave-

gação por Satélite (GNSS - Global Navigation Satellite Systems).

O GPS e o GLONASS, sendo essencialmente sistemas militares, não incluem

um conjunto de aspectos, tais como a integridade, a disponibilidade e a continuidade

de serviço. Para colmatar estas lacunas foram desenvolvidas ampliações espaciais, de-

nominadas SBAS (Satellite Based Augmentation Systems) e ampliações terrestres,

conhecidas por GBAS (Ground Based Augmentation Systems). O WAAS (Wide

Area Augmentation System) e o EGNOS (European Geostationary Navigation Over-

lay System) são exemplos de SBAS. Os GBAS compreendem estações de referência,

estações de controlo e pseudo-satélites (pseudolites), sendo constituídos por sistemas

como o LAAS (Local Area Augmentation System). O conjunto formado pelo GPS, o

GLONASS e estas ampliações denominou-se GNSS-1. Os sistemas de navegação por

satélite de segunda geração, que cumprem os requisitos de integridade, disponibilidade

e continuidade, nos quais se incluem os satélites GPS do Bloco IIF e os satélites do

Galileo, são conhecidos por GNSS-2 [Seeber, 2003].

Este Capítulo inicia-se com a apresentação do GPS e a descrição das suas obser-

váveis fundamentais - a pseudo-distância, a fase da portadora e a medição Doppler -

juntamente com as respectivas equações de observação. As observações GPS são afec-
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tadas por diversos factores, que devem ser considerados na determinação da posição,

e que são, igualmente, expostos. Também se indicam os principais aspectos da mo-

dernização do GPS. O outro sistema de posicionamento global que se descreve é o

sistema europeu Galileo. Indicam-se as suas características fundamentais, não se

apresentando os pormenores relativos às suas observáveis e os aspectos com elas rela-

cionados pois o que é descrito para o GPS é válido, igualmente, para o Galileo. De

seguida é incluída uma breve descrição do GLONASS, apenas para completar a des-

crição dos GNSS, uma vez que neste trabalho não são utilizados dados do GLONASS.

Por último, são apresentados alguns dos aspectos conhecidos do Compass.

De entre os vários livros de texto publicados sobre os GNSS, que serviram de re-

ferência a este capítulo e que podem ser consultados para mais pormenores, destacam-

-se Wells et al. [1987], Leick [1995], Parkinson and Spilker [1996], Rizos [1997],

Hofmann-Wellenhof et al. [2001], Seeber [2003], Kaplan and Hegarty [2006], Misra

and Enge [2006], Xu [2007], Hofmann-Wellenhof et al. [2008].

2.1 GPS

2.1.1 Descrição do Sistema

O NAVSTAR GPS é um sistema de navegação baseado em satélites, cujo desenvolvi-

mento se iniciou, sob a tutela do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da

América, há mais de três décadas. O seu principal objectivo era fornecer os meios

necessários para se determinar a posição, a velocidade e o tempo de um observador,

em qualquer ponto da superfície da Terra ou próximo dela, em qualquer instante, de

forma rápida, precisa e com baixo custo [Hofmann-Wellenhof et al., 2001].

O GPS é composto por três componentes - o Segmento Espacial, o Segmento de

Controlo e o Segmento do Utilizador. O Segmento Espacial compreende os satélites

GPS. A sua constelação básica é constituída por 24 satélites colocados em órbitas quase

circulares, em 6 planos orbitais, com uma inclinação de 55◦. A altitude orbital é de

cerca de 20200 km, a que corresponde um semi-eixo maior de 26600 km, aproximada-

mente. O período orbital é de 12 horas de tempo sideral, apresentando configurações

de satélites repetidas cerca de 4 minutos mais cedo, relativamente ao tempo universal,

em cada dia. Já foram colocadas em órbita quatro gerações de satélites - os satélites

do Bloco I, os satélites do Bloco II/IIA, os satélites do Bloco IIR e 7 satélites do Bloco

IIR-M. Embora a constelação básica inclua 24 satélites, o número de satélites activos

em órbita pode variar, devido a falhas, requisitos de manutenção ou tempo de vida dos
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satélites diferente do esperado e, desde 1995, a constelação GPS tem sido composta

por mais de 24 satélites. A 12 de Abril de 2009 a constelação GPS era constituída

por 32 satélites operacionais (13 satélites do Bloco IIA, 12 satélites do Bloco IIR e 7

satélites do Bloco IIR-M) [USNO, 2009].

O Segmento de Controlo é composto por uma Estação de Controlo Principal,

situada em Colorado Springs, quatro estações monitoras, que também podem enviar

dados para os satélites, localizadas em Kwajalein, Ascension Island, Cape Canaveral

e Diego Garcia e duas estações monitoras, no Hawai e em Colorado Springs. O Seg-

mento de Controlo tem como tarefas controlar continuamente os satélites, determinar

o sistema de tempo GPS, prever as efemérides difundidas dos satélites e o compor-

tamento dos seus relógios, actualizar periodicamente a Mensagem de Navegação para

cada satélite e comandar as manobras necessárias para manter em órbita, recolocar

ou substituir os satélites [Seeber, 2003].

O Segmento do Utilizador compreende os receptores GPS e as técnicas computa-

cionais que possibilitam ao utilizador obter os resultados pretendidos. Basicamente,

os receptores GPS recebem os sinais transmitidos pelos satélites GPS e convertem-nos

em observações.

As emissões de cada satélite são geradas a partir da frequência fundamental,

f0 = 10.23 MHz, obtida a partir do conjunto dos relógios atómicos colocados a bordo.

Actualmente, cada satélite GPS emite sinais centrados em duas frequências - L1 a

1575.42 MHz (= 154f0) e L2 a 1227.60 MHz (= 120f0). Estas frequências são mo-

duladas por códigos do tipo PRN (Pseudo-Random Noise - Ruído Pseudo-Aleatório).

Cada satélite gera os seus próprios códigos e os receptores GPS podem gerar, inde-

pendentemente, réplicas locais das mesmas sequências dos códigos, a partir das quais

podem ser determinadas as distâncias entre os receptores e os satélites.

Todos os satélites emitem dois códigos distintos - o código C/A (Clear/Access

ou Coarse/Aquisition) e o código P (Precision ou Protected). O código C/A tem um

período de 1 milisegundo e encontra-se modulado em L1 na frequência de 1.023 MHz.

Cada satélite GPS tem associado um determinado código C/A. De modo a que se

atinjam precisões mais elevadas do que as permitidas com o código C/A, os satélites

GPS também transmitem o código P. Este código é uma sequência binária bastante

mais complexa do que a do código C/A, com um período de aproximadamente 266

dias (são usados segmentos distintos de uma semana, deste código, em cada satélite),

que é modulado em L1 e L2 numa frequência igual à frequência fundamental. Sob uma

política designada por Anti-Mistificação (ver Subsecção 2.1.3), os satélites transmitem
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um código cifrado, denominado código Y, em substituição do código P, apenas acessível

aos utilizadores autorizados (geralmente, os utilizadores militares).

Para além dos códigos C/A e P, um outro código está modulado (a uma cadência

de 50 bits por segundo) nas duas frequências, L1 e L2. Este código, ao ser descodi-

ficado, gera a Mensagem de Navegação que contém informação sobre as efemérides

previstas dos satélites, os coeficientes previstos do modelo de correcção dos relógios

dos satélites, o estado do GPS e os coeficientes previstos do modelo ionosférico [Van

Dierendonck et al., 1978].

2.1.2 Observáveis GPS

Existem três observáveis disponibilizadas pelo GPS - a pseudo-distância, a fase da

portadora e a medição Doppler.

Pseudo-Distância

Cada código PRN transmitido por cada satélite é usado para obter a observação

pseudo-distância - uma medida da distância entre o centro de fase da antena do satélite

e o centro de fase da antena do receptor. Alinhando a sequência de cada código gerada

no receptor com a sequência recebida do satélite correspondente, o receptor determina

o intervalo de tempo que o sinal demora a propagar-se desde o satélite até ao receptor.

A pseudo-distância obtém-se multiplicando este intervalo de tempo pela velocidade da

luz no vácuo.

A razão da denominação pseudo-distância deve-se ao facto de a distância estar

afectada pela não total sincronização entre o relógio do satélite, que governa a geração

do sinal do satélite, e o relógio do receptor, que comanda a geração da réplica do código

no receptor. Além disso, a pseudo-distância também é afectada por outros factores,

de acordo com a equação [Wells et al., 1987; Cannon, 1991]

P = c∆t = ρ+ c (dt− dT ) + dρ+ dTrop+ dIon+ εP , (2.1)

onde P é a pseudo-distância observada, ρ é a distância geométrica entre o satélite e a

estação, dρ é o efeito dos erros das efemérides, dTrop é o erro provocado pela refracção

troposférica, dIon é o erro devido à refracção ionosférica e εP representa o efeito

combinado do multitrajecto e do ruído da medição inerente ao equipamento (expressos

na unidade de comprimento), c é a velocidade da luz no vácuo (2.99792458×108 m/s),
∆t é o intervalo de tempo que o sinal demora a propagar-se desde o satélite até ao
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receptor, dt é o erro do relógio do satélite e dT é o erro do relógio do receptor (expressos

na unidade de tempo).

As coordenadas do receptor estão implícitas na distância definida por

ρ =
p
(xs − xr)2 + (ys − yr)2 + (zs − zr)2

onde (xs, ys, zs) e (xr, yr, zr) são, respectivamente, as coordenadas do satélite e as

coordenadas do receptor no referencial usado pelo GPS, o WGS-84 (World Geodetic

System) [Hofmann-Wellenhof et al., 2001; Seeber, 2003].

Fase da Portadora

Apesar dos avanços tecnológicos na medição das pseudo-distâncias, a fase da portadora

é uma observação mais precisa do que a pseudo-distância. Idealmente, a fase seria a

soma do número de ciclos completos com o valor da fracção de ciclo da portadora entre

os centros de fase das antenas de cada satélite e de cada receptor, em qualquer instante.

Contudo, não é possível medir esse valor pois os receptores não têm a possibilidade

de distinguir os diferentes ciclos de uma portadora [Han, 1997]. Por conseguinte, os

receptores medem a parte fraccional da fase, assumem um número arbitrário de ciclos

completos quando captam pela primeira vez o sinal e mantêm o rastreio das mudanças

da fase. Assim, a fase inicial fica indeterminada, ou ambígua, por um número inteiro

de ciclos designado por ambiguidade [Langley, 1998a]. De modo a poder usar-se a fase

como observável para o posicionamento, a ambiguidade deve ser estimada juntamente

com as outras incógnitas. Multiplicando a fase da portadora, φ, medida em ciclos,

pelo correspondente comprimento de onda da portadora, λ, expresso em unidades de

comprimento, pode escrever-se a equação da fase da portadora, Φ, em unidades de

comprimento, [Wells et al., 1987; Cannon, 1991]

Φ = λφ = ρ+ c (dt− dT ) + dρ+ λN + dTrop− dIon+ εΦ. (2.2)

Esta equação é muito semelhante à equação (2.1) da pseudo-distância, con-

sistindo as principais diferenças na presença do termo ambiguidade, N , apenas na

equação da fase, no sinal do erro ionosférico e no facto de o valor do efeito combinado

do multitrajecto e do ruído da medição, εΦ, apresentar uma menor grandeza.

Medição Doppler

Embora as observáveis GPS mais usuais sejam a pseudo-distância e a fase da porta-

dora, existe também a observável Doppler, que é uma medida do efeito Doppler como

14



consequência do movimento relativo entre o satélite e o receptor [Cannon, 1991]. Esta

observável pode ser considerada como uma medição instantânea da velocidade da fase

da portadora. A medição Doppler tem como unidade o ciclo por segundo (que pode

ser convertida em m/s usando o comprimento de onda, λ). A equação desta observa-

ção (obtida por diferenciação da equação da fase da portadora) pode ser expressa por

[Cannon, 1991]

Φ̇ = λφ̇ = ρ̇+ c
³
ḋt− ḋT

´
+ ḋρ+ ḋT rop− ḋIon+ εΦ̇ (2.3)

onde φ̇ é a medição Doppler e (·) designa a derivada relativamente ao tempo.
A posição, (xr, yr, zr), e a velocidade do receptor, (ẋr, ẏr, żr), estão implícitas

no termo ρ̇ definido por [Bullock, 1995; Jansson, 1998]

ρ̇ =
1

ρ
[(xs − xr) (ẋ

s − ẋr) + (y
s − yr) (ẏ

s − ẏr) + (z
s − zr) (ż

s − żr)]

onde (xs, ys, zs) e (ẋs, ẏs, żs) são, respectivamente, a posição e a velocidade do

satélite.

A medição Doppler tem como principal vantagem não ser afectada pela ambi-

guidade da fase mas tem o inconveniente de ter um ruído mais elevado do que o ruído

da fase.

2.1.3 Principais Problemas nas Observações GPS

De acordo com as equações (2.1), (2.2) e (2.3), as observações GPS estão sujeitas a

erros, quer aleatórios quer sistemáticos. Estes erros devem ser modelados, removidos

ou minimizados para que os parâmetros que definem a posição do receptor possam ser

convenientemente estimados.

Erros nas Efemérides dos Satélites

O erro das efemérides dos satélites é a discrepância entre a posição verdadeira de um

satélite e o respectivo valor indicado nas efemérides. No caso das efemérides difundidas

na Mensagem de Navegação, os erros orbitais dos satélites GPS são causados pela

modelação imperfeita dos fenómenos físicos que governam a dinâmica dos satélites. O

actual erro destas efemérides é de cerca de 1.6 m [IGS, 2009]. Com o Acesso Selectivo

(ver Parágrafo Limitações Intencionais na Utilização do Sistema) activo os

erros podem atingir os 100 m [Rizos, 1997].

O posicionamento absoluto (ver Subsecção 3.3.1) com o GPS é particularmente

afectado pelo facto de os satélites não se encontrarem exactamente na posição indicada
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pelas efemérides utilizadas. No entanto, se se utilizar o modelo da diferença simples

entre receptores (ver Subsecção 3.1.1), pode reduzir-se o efeito deste erro. A expressão

[Seeber, 2003]

db = b
dρ

ρ

permite avaliar o efeito dos erros orbitais na determinação de uma distância, de com-

primento b, onde dρ é o erro das efemérides e ρ é a distância satélite/receptor.

Outro modo de reduzir o erro orbital é conseguido através da utilização de efe-

mérides com maior exactidão, geradas com base em observações de um conjunto de

estações de rastreio. Actualmente estão disponíveis órbitas pós-processadas, calcu-

ladas por diferentes instituições, como o IGS (International GNSS Service), o NRCan

(Natural Resources Canada) e o JPL (Jet Propulsion Laboratory). Por exemplo, o

IGS faculta quatro tipos de órbitas - as órbitas previstas ultra-rápidas, disponíveis

em tempo real, com uma exactidão de aproximadamente 10 cm, as órbitas estimadas

ultra-rápidas, disponíveis após 3 horas, com uma exactidão próxima de 5 cm e as

órbitas rápidas e finais, disponíveis, respectivamente, após 17 horas e após 13 dias,

com uma exactidão superior a 5 cm [Yang, 2006; IGS, 2009].

Erros nos Relógios dos Satélites

Os relógios dos satélites GPS, embora possuindo osciladores de césio e de rubídio, não

são perfeitos. A diferença entre o tempo específico do relógio de um satélite e o tempo

GPS mantido pela Estação de Controlo Principal, chamada erro do relógio do satélite,

dt, pode ser obtida através do modelo [Rizos, 1997]

dt = a0 + a1(t− t0) + a2(t− t0)
2 (2.4)

onde t é o instante de transmissão, t0 é o instante de referência, a0 é o desvio do

oscilador do satélite, a1 é a deriva do oscilador e a2 é a velocidade da deriva. Estes

coeficientes são obtidos a partir de uma previsão do comportamento do relógio e estão

disponíveis a todos os utilizadores GPS na Mensagem de Navegação. A expressão (2.4)

não tem em consideração pequenos erros aleatórios, não previsíveis. Actualmente,

utilizando a informação disponível na Mensagem de Navegação, obtém-se o erro do

relógio de cada satélite com uma precisão de cerca de 7 nanosegundos (ns) [IGS, 2009]

ou equivalentemente, de cerca de 2 m em distância. Contudo, no caso de o Acesso

Selectivo estar activo, mesmo depois de se utilizar o modelo difundido, subsiste um

erro residual do relógio do satélite, provocando um erro na distância com uma grandeza

de várias dezenas de metros [Rizos, 1997].
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Um modo de ultrapassar esta situação é usar a informação relativa aos reló-

gios que as organizações que fornecem órbitas pós-processadas usualmente também

disponibilizam. O IGS, por exemplo, juntamente com os elementos orbitais, cede da-

dos sobre o erro dos relógios com exactidões de aproximadamente 5 ns (nas efemérides

ultra-rápidas, previstas), 0.2 ns (nas efemérides ultra-rápidas, estimadas), 0.1 ns (nas

efemérides rápidas) e superior a 0.1 ns (nas efemérides finais) [Yang, 2006; IGS, 2009].

Como abordagens alternativas pode usar-se o modelo da diferença simples entre es-

tações (ver Subsecção 3.1.1) sendo, então, removido o efeito desse erro residual ou

considerar os desvios dos relógios dos satélites como incógnitas a serem estimadas em

cada instante [Qiu, 1993].

Erros nos Relógios dos Receptores

Os receptores GPS estão equipados com osciladores de cristais de quartzo, que têm a

vantagem de serem pequenos, de baixo consumo energético e relativamente baratos.

Além disso, possuem uma boa estabilidade de curto período [Rizos, 1997]. O erro do

relógio do receptor é a diferença entre o tempo do relógio do receptor e o tempo GPS,

podendo variar entre 200 ns e vários milisegundos [Abousalem, 1996]. Este erro é o

mesmo para todas as observações feitas por um receptor num determinado instante,

por isso as técnicas de diferenciação entre satélites (ver Subsecção 3.1.1) eliminam o

efeito deste erro. Um outro processo para lidar com o erro do relógio do receptor

consiste em considerá-lo como um parâmetro adicional a estimar [Rizos, 1997].

Ruído do Receptor

O ruído de um receptor é composto fundamentalmente pelo ruído térmico intercep-

tado pela antena e pelo ruído do oscilador do receptor e das suas diversas compo-

nentes [Abousalem, 1996]. Apesar dos avanços conseguidos no desenvolvimento dos

receptores GPS subsiste algum ruído que contamina as observações GPS. O ruído

da medição da pseudo-distância utilizando o código C/A, num receptor GPS actual,

geralmente não ultrapassa 10 cm, existindo receptores cujo ruído da pseudo-distância

é inferior a 2 cm [Leica, 2009]. No caso das observações da fase, o ruído do receptor

é de alguns milímetros, havendo actualmente receptores com ruído inferior a 1 mm

[Leica, 2009; Trimble, 2009].
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Variação do Centro de Fase da Antena

As medições GPS referem-se à distância entre o centro de fase (o centro eléctrico) do

transmissor do satélite e o centro de fase da antena receptora. Idealmente, o centro

físico da antena deveria coincidir com o seu centro eléctrico, porém, usualmente tal

não acontece, havendo um desvio constante, de cerca de 1 cm, dependendo do formato

e da qualidade da antena [Rizos, 1997]. Além deste facto, o centro de fase varia com

a direcção e a intensidade com que o sinal chega à antena. Por isso, uma variação

na geometria receptor/satélite causará uma variação na posição do centro de fase da

antena. O centro de fase da antena também depende da frequência utilizada sendo,

geralmente, diferente para as observações em L1 e L2.

Este problema só pode ser ultrapassado usando-se uma antena bem concebida,

aspecto particularmente importante nas aplicações cinemáticas, em que a antena deve

ser insensível a rotações e inclinações. Actualmente algumas antenas têm o mesmo

centro de fase para as observações em L1 e L2, com uma variação inferior a 2 mm

[NovAtel, 2008; 2009].

Nas aplicações de alta precisão deve evitar-se a utilização de antenas de tipos

diferentes e além disso, nas aplicações estáticas, todas as antenas devem ser devida-

mente orientadas. De acordo com IGS [2008], recomenda-se que nas estações IGS

apenas se instalem antenas que tenham sido submetidas a uma calibração absoluta.

Atraso Ionosférico

A ionosfera é a região da atmosfera terrestre na qual a existência de um elevado número

de electrões livres afecta a propagação das ondas rádio [Langley, 1998b]. Pode dizer-

-se que, em termos de propagação dos sinais, a ionosfera é a camada da atmosfera

compreeendida, aproximadamente, entre os 50 km e os 1000 km acima da superfície

da Terra [Langley, 1998b; Seeber, 2003]. O facto de a ionosfera ser um meio dispersivo

para as frequências dos sinais GPS é um aspecto muito importante.

O maior efeito da ionosfera na propagação dos sinais GPS é a alteração da

velocidade do sinal, que afecta a distância medida [Rizos, 1997]. A ionosfera causa

um atraso negativo na medição da fase (chamado avanço de fase) e um atraso positivo

na medição da pseudo-distância (denominado atraso de grupo). Assim, a pseudo-

-distância medida é maior do que a distância geométrica entre o satélite e o receptor

e a distância determinada com a fase é menor do que essa distância geométrica.

O efeito da ionosfera nas medições da pseudo-distância, dIonc, e da fase, dIonp,

expresso em metros, sem ter em consideração os termos de ordem superior à primeira,
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pode ser obtido através de [McCarthy and Petit, 2003]

dIonc = −dIonp ' 40.309
TEC
f2

(2.5)

onde f é a frequência do sinal (expressa em Hz) e TEC (Total Electronic Content)

é o Conteúdo Electrónico Total ao longo do trajecto do sinal (expresso em electrões

livres por metro quadrado, el/m2).

O TEC é função do nível de actividade solar (os efeitos ionosféricos máximos

têm lugar durante os períodos de actividade solar máxima), da estação do ano (os

efeitos ionosféricos máximos têm lugar no Equinócio da Primavera), do instante do

dia (os efeitos ionosféricos máximos têm lugar às 14 horas do tempo local e são míni-

mos antes do amanhecer), da latitude (o TEC é máximo para latitudes baixas e nos

pólos e é mínimo para latitudes médias), do ângulo de elevação do satélite (os efeitos

ionosféricos são mínimos para satélites no zénite) e do campo geomagnético [Rizos,

1997; Seeber, 2003].

A grandeza do erro ionosférico pode atingir mais de 150 m nas condições menos

favoráveis e ser inferior a 5 m quando os efeitos ionosféricos são mínimos

[Wells et al., 1987]. Quando existem irregularidades na densidade electrónica da

ionosfera, designadas por cintilações ionosféricas, a probabilidade de saltos de ciclo

(ver Parágrafo Saltos de Ciclo da Fase) e de perda de sinal aumenta, tornando

mais difícil e menos fiável a resolução da ambiguidade da fase (ver Parágrafo Ambi-

guidade da Fase) [Rizos, 1997].

O termo de primeira ordem do atraso ionosférico, (2.5), engloba mais de 99.9 %

do valor do atraso ionosférico total, na maioria das situações reais. Embora este valor

seja elevado, não se devem desprezar os termos de segunda ordem e, eventualmente,

de terceira ordem, nas aplicações que requerem o conhecimento do efeito da ionosfera

com um erro inferior a 1 mm [McCarthy and Petit, 2003].

O efeito da refracção ionosférica pode ser reduzido utilizando-se diferentes pro-

cessos, nomeadamente, usando diferenças simples entre estações, tirando partido da

natureza dispersiva da ionosfera para as duas frequências emitidas pelos sinais dos

satélites GPS, recorrendo a um modelo ionosférico ou estimando-o como um parâme-

tro adicional.

Para distâncias pequenas, as camadas da ionosfera que os sinais recebidos pe-

los dois receptores atravessaram são, essencialmente, as mesmas; por isso, o atraso

ionosférico nas medições efectuadas pelos receptores para um mesmo satélite é muito

semelhante. Utilizando como observação a diferença simples entre duas estações pode,
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assim, reduzir-se, ou cancelar-se, o efeito ionosférico, de acordo com a distância en-

tre os receptores. Nesse caso, devido à grande correlação existente para pequenas e

médias distâncias, pode esperar-se um efeito residual do erro ionosférico com valores

entre 1 e 2 ppm (partes por milhão) da distância entre as estações [Rizos, 1997]. Estes

valores são válidos para uma ionosfera sem perturbações e para observações feitas em

latitudes médias.

Devido à natureza dispersiva da ionosfera para as frequências dos sinais GPS, a

alteração da distância provocada pela ionosfera é dependente da frequência utilizada

e o seu valor pode ser estimado comparando as medições obtidas em cada uma das

frequências. A correcção ionosférica de primeira ordem para as medições da pseudo-

-distância em L1, dIon1, é dada por [Wells et al., 1987]

dIon1 =
f22

f22 − f21
[P1 − P2]

onde f1 e f2 são as frequências em L1 e L2 e P1 e P2 são as observações pseudo-distância

em L1 e L2.

Igualmente devido à natureza dispersiva da ionosfera, podem combinar-se as

observações pseudo-distância ou fase em ambas as frequências, resultando numa obser-

vação livre do efeito da ionosfera (ver Subsecção 3.1.2). Para se utilizarem combinações

livres da ionosfera tem de se ter em atenção que são necessárias medições em L1 e

L2, que o ruído da observação resultante é maior do que o de qualquer das medições

originais, que as componentes desprezadas podem atingir alguns centímetros e que,

no caso da fase, a observação resultante não tem uma ambiguidade inteira.

Os utilizadores de receptores com uma só frequência podem utilizar o modelo

ionosférico BIM (Broadcast Ionosphere Model), transmitido na Mensagem de Navega-

ção, para remover parte do efeito ionosférico. Newby and Langley [1992] mostraram

que este modelo previsto para a correcção ionosférica, baseado no modelo de Klobuchar

[Klobuchar, 1987; 1996], tem em consideração, aproximadamente, 70% a 90% do atraso

diurno e 60% a 70% do atraso nocturno, para um local de latitude média, durante um

período de grande actividade solar [Langley, 1998b]. Além deste modelo, outros mo-

delos ionosféricos foram propostos como, por exemplo, o modelo ionosférico de Bent,

as diversas versões do modelo IRI (International Reference Ionosphere) e o modelo

ICED (Ionospheric Conductivity and Electron Density profile) [Newby, 1992]. Con-

tudo, estes modelos mais sofisticados não parecem ter, em média, um desempenho

significativamente melhor do que o modelo difundido [Newby, 1992; Langley, 1998b].

Desde 1998 estão disponíveis modelos ionosféricos do TEC, a uma escala global,
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obtidos a partir de dados do IGS. Cinco Centros de Análise Ionosférica (Ionospheric

Analysis Centers) cedem, para cada 24 horas, um ficheiro IONEX (IONospheric EX-

change) com 12 mapas GIM (Global Ionosphere Model) contendo informação global do

VTEC (Vertical Total Electronic Content) com uma resolução de duas horas, 2.◦5 de

latitude e 5.◦0 de longitude. Estes mapas definem a tendência global dos erros ionos-

féricos num conjunto de coeficientes de um desenvolvimento em harmónicas esféricas.

Este desenvolvimento em harmónicas esféricas é, então, usado para definir uma grelha

de valores VTEC numa estrutura ionosférica bidimensional na área em questão. Estes

valores da grelha são interpolados para o ponto de intersecção da observação. Os

valores interpolados são, de seguida, multiplicados por uma função de transformação

da elevação para se obter o erro ionosférico final [Alves, 2001]. Aos mapas GIM estão

associados os mapas RMS (Root Mean Square) que indicam a precisão do seu con-

teúdo. Os mapas que são facultados com uma latência inferior a 24 horas têm uma

precisão que varia entre os 2 e os 9 TECU (Total Electronic Content Unit), os mapas

finais, disponíveis aproximadamente passados 11 dias, têm uma precisão que varia

entre os 2 e os 8 TECU [IGS, 2009]. Uma alternativa a estes modelos consiste em

modelar a ionosfera recorrendo a uma rede activa de estações GPS de referência. O

comportamento real da ionosfera pode ser medido e modelado em tempo real, para

a área delimitada pelas estações de referência, permitindo aos utilizadores de apenas

uma frequência, a trabalhar nessa área, corrigir os seus erros.

Um outro processo para ter em consideração o efeito produzido pela ionosfera

consiste em o estimar como um parâmetro adicional, juntamente com as outras incó-

gnitas [Odijk, 2002].

Atraso Troposférico

A troposfera é a parte mais baixa da atmosfera, na qual a temperatura decresce com

o aumento da altitude. A espessura da troposfera não é sempre a mesma em todas as

regiões, variando, aproximadamente, entre os 9 km, nos pólos, e os 16 km, no equador

[Langley, 1998b]. A presença de átomos e moléculas neutros na troposfera afecta a

propagação dos sinais electromagnéticos. A estratosfera, que se situa acima da tro-

posfera e se prolonga até uma altitude de cerca de 50 km, também contém átomos e

moléculas que afectam a propagação dos sinais. No entanto, em termos de propagação

dos sinais dos satélites, sob o termo troposfera são usualmente incluídas, ainda que

indevidamente, quer a troposfera quer a estratosfera, isto é, as camadas atmosféricas

electricamente neutras [Langley, 1998b], uma vez que a troposfera, embora relativa-
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mente fina, possui a maior parte da massa da atmosfera neutra e praticamente todo

o vapor de água.

A troposfera é um meio neutro, não dispersivo, para as ondas rádio com fre-

quências até 30 GHz [Langley, 1998b]. Deste modo, a propagação dos sinais GPS na

troposfera é independente da frequência. O atraso troposférico depende da pressão

atmosférica (consequentemente, da altitude da antena do receptor), da temperatura e

da humidade ao longo da trajectória do sinal GPS, sendo também função do ângulo

de elevação do satélite. Quando o ângulo de elevação do satélite é pequeno (inferior

a 15◦), o atraso troposférico é muito maior e é estimado com muito menor precisão.

Como valores usuais para a grandeza do efeito troposférico tem-se, para uma estação

ao nível do mar, cerca de 2.3 m para satélites no zénite e entre 20 m e 30 m para

satélites próximos do horizonte [Rizos, 1997].

Pode lidar-se com esta perturbação na propagação dos sinais GPS usando di-

versos processos. Tal como no caso do atraso ionosférico, pode utilizar-se como obser-

vação a diferença entre estações. Assim, devido à correlação existente para pequenas

e médias distâncias, desde que a diferença em altitude entre as duas estações não seja

significativa, o efeito deste erro é minimizado. Quando a distância entre as estações é

elevada, ou quando existe uma diferença significativa em altura entre as estações, as

condições atmosféricas já não estão suficientemente correlacionadas nas duas estações

[Seeber, 2003]. Nestes casos, um modo de reduzir o efeito da troposfera consiste em

se recorrer a um modelo de troposfera.

Geralmente, os modelos dividem o atraso troposférico, dTrop, em duas com-

ponentes: a componente seca (ou hidrostática), dS, e a componente húmida (ou não

hidrostática), dH [Mendes, 1999]

dTrop = dS + dH . (2.6)

A componente seca é devida à refractividade dos gases secos na troposfera e

à maior parte da componente não dipolar da refractividade do vapor de água. A

restante refractividade do vapor de água é responsável pela maior parte da componente

húmida. A componente seca, que contribui com cerca de 90% do atraso total, varia

suavemente quer no espaço quer no tempo, uma vez que o ar seco se encontra bem

misturado [Mendes, 1999] e, como tal, pode ser modelada com bastante precisão (erros

de cerca 1%, para satélites no zénite) [Rizos, 1997]. O atraso de propagação relativo à

componente húmida é muito variável no tempo e no espaço, uma vez que o conteúdo

do vapor de água na atmosfera não é homogéneo [Mendes, 1999], sendo comuns erros

de 10% a 20% na sua estimação [Rizos, 1997].
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O procedimento habitual para a utilização dos modelos consiste em estimar

as componentes seca e húmida do atraso da propagação dos sinais para satélites no

zénite e aplicar-lhes uma função de transformação dependente do ângulo de elevação

do satélite, designada por função de mapeamento.

Ao longo dos anos, diferentes estudos foram realizados com vista ao desenvolvi-

mento de modelos para calcular o atraso troposférico. De entre eles destacam-se

os modelos de Hopfield [1969], Chao [1971], Callahan [1973], Saastamoinen [1973],

Berman [1976], Davis et al. [1985], Ifadis [1986], Askne and Nordius [1987] e Baby

et al. [1988]. Os modelos de Hopfield e de Saastamoinen são os modelos geralmente

mais utilizados [Hofmann-Wellenhof et al., 2001].

A fórmula de Saastamoinen modificada [Saastamoinen, 1973; Davis et al., 1985]

permite estimar a priori, com exactidão, a componente seca do atraso troposférico no

zénite

dzS =
[0.0022768± 0.0000005]P0

1− 0.00266 cos 2ϕ− 0.00000028H
onde dzS é o atraso troposférico seco no zénite (m), P0 é a pressão atmosférica total no

centro de fase da antena (hPa), ϕ é a latitude geodésica da estação e H é a altitude

ortométrica (m).

Actualmente, não existe um modo simples de estimar a priori o valor exacto

para o atraso troposférico húmido [McCarthy and Petit, 2003]. A componente húmida,

apresentada por Saastamoinen, pode ser obtida através de [Saastamoinen, 1973; Men-

des, 1999]

dzH = 0.002277(
1255

Ts
+ 0.05)es

onde dzH é o atraso troposférico húmido no zénite (m), Ts é a temperatura à superfície

(K) e es é a pressão do vapor de água à superfície (hPa).

O atraso troposférico total, segundo a linha de visada, pode ser calculado a

partir de

dTrop = mS(e)d
z
S +mH(e)d

z
H

onde mS(e) e mH(e) são, respectivamente, as funções de mapeamento das compo-

nentes seca e húmida e e é o ângulo de elevação do satélite observado. As funções de

mapeamento, mS e mH , dependem da distribuição vertical das refractividades seca e

húmida acima dos locais de observação. Com a disponibilidade dos modelos meteoro-

lógicos NWM (Numerical Weather Models), esta informação pode ser extraída, a uma

escala global, com uma resolução temporal de 6 horas [Niell, 2001].

Diversos modelos de funções de mapeamento têm sido propostos, a saber, os mo-

delos de Yionoulis [1970], Chao [1971], Marini and Murray [1973], Moffet [1973], Goad
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and Goodman [1974], Black [1978], Black and Eisner [1984], Hartmann and Leitinger

[1984], Lanyi [1984], Davis et al. [1985], Ifadis [1986], Santerre [1987], Baby et al.

[1988], Rahnemoon [1988], Herring [1992], Yan and Ping [1995], Niell [1996]. Uma

avaliação do desempenho destes modelos pode ser encontrada em Mendes [1999]. As

funções de mapeamento mais recentes, VMF1 (Vienna Mapping Function 1 ) [Boehm

et al., 2006b] e GMF (Global Mapping Function) [Boehm et al., 2006a], são, actual-

mente, as mais recomendadas para utilização. A VMF1 é indicada para qualquer

aplicação global. A GMF é uma função de mapeamento empírica, que pode ser cal-

culada conhecendo apenas as coordenadas da estação e o dia do ano, e que se baseia

num desenvolvimento em harmónicas esféricas com grau e ordem nove. A GMF é fácil

de implementar e pode ser usada quando não é necessário obter a melhor precisão

ou quando a VMF1 não está disponível [McCarthy and Petit, 2003]. Algumas com-

parações entre GMF, VMF1 e outras funções de mapeamento que usam sondas rádio,

estão descritas em Niell [2006].

O IGS disponibiliza um modelo troposférico, na forma de estimativas do atraso

na trajectória zenital, para mais de 210 locais com uma exactidão entre os 4 mm (no

caso das estimativas finais, disponibilizadas em menos de quatro semanas) e os 6 mm

(no caso das estimativas finais, facultadas entre duas a três horas).

De modo análogo ao atraso ionosférico, em aplicações estáticas com maior exi-

gência de precisão, também se pode estimar o efeito troposférico como um parâmetro

adicional, juntamente com as restantes incógnitas.

Multitrajecto

Omultitrajecto é o fenómeno pelo qual um sinal chega à antena de um receptor através

de um ou mais caminhos, diferentes da trajectória directa. Isto é devido, sobretudo,

à existência de superfícies reflectoras nas proximidades da antena do receptor. O

multitrajecto é inevitável na maior parte das aplicações GPS, sobretudo nas aplicações

cinemáticas, uma vez que vários tipos de superfícies estão, normalmente, presentes.

O fenómeno do multitrajecto afecta as observações pseudo-distância e fase. O

erro do multitrajecto nas medições da pseudo-distância pode variar desde alguns

metros até algumas dezenas de metros. Para minimizar o erro do multitrajecto

nestas medições foram desenvolvidos e implementados diversos correladores como o

Correlador Estreito (Narrow Correlator), o correlador MET (Multipath Elimination

Technique) e o correlador MEDLL (Multipath Estimation Delay Lock Loop) [Ray,

2006]. O efeito máximo que o multitrajecto tem na fase é inferior a 25% do compri-
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mento de onda da portadora, ou seja, cerca de 5 cm para a fase em L1 e de 6 cm

para a fase em L2 [Ray, 2006]. A redução dos erros do multitrajecto na fase é ainda

um desafio no posicionamento preciso apesar do contínuo desenvolvimento de traba-

lhos nesta área como, por exemplo, os de Lau and Cross [2007] e Bilich et al. [2008].

A existência de multitrajecto pode originar saltos de ciclo de fase que, geralmente,

dificultam o processo de resolução da ambiguidade.

O efeito do multitrajecto, sendo dependente do local e da antena, não se cancela

através da diferenciação. Contudo, pode ser reduzido usando um dos seguintes proces-

sos: (a) fazendo-se uma escolha cuidadosa do local onde se coloca a antena, de modo a

evitar ambientes reflectores (o que é difícil no caso do posicionamento cinemático), (b)

usando-se uma antena bem concebida, que seja pouco sensível ao multitrajecto (por

exemplo, uma antena micro-faixa), (c) utilizando-se um "prato" de antena, construído

com material absorvente para cortar a reflexão do sinal, ou um conjunto choke-ring,

(d) usando-se um receptor que possa filtrar internamente o efeito da perturbação das

reflexões do sinal, (e) não se observando satélites com baixa elevação (cujos sinais são

mais propensos ao multitrajecto).

No caso estático, o multitrajecto mostra oscilações sinusoidais, devido à mu-

dança da geometria dos satélites, com períodos que variam entre 10 e 30 minutos

[Langley, 1998b; Seeber, 2003] e, na maior parte dos casos, o efeito dos erros prove-

nientes do multitrajecto repete-se diariamente pois a geometria satélite/antena/re-

flector é repetida dia após dia. No caso cinemático, o multitrajecto é aleatório devido

ao facto de o movimento do receptor alterar constantemente o ambiente que rodeia a

antena. O efeito do multitrajecto no resultado da posição, no caso estático, pode ser

minimizado fazendo sessões de observação com maior duração.

Ambiguidade da Fase

De acordo com a equação (2.2)

Φ = λφ = ρ+ c (dt− dT ) + dρ+ λN + dTrop− dIon+ εΦ

a observável fase tem uma característica própria, a presença da ambiguidade, N .

A ambiguidade resulta do facto dos receptores, quando captam pela primeira vez o

sinal, apenas medirem a parte fraccional da fase. O valor da ambiguidade no primeiro

instante de medição da fase, N , que corresponde a um número de ciclos completos

não registados pelo receptor, não é conhecido, e deve ser estimado para que a medição

da fase da portadora se possa transformar na distância geométrica entre o satélite e o
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receptor. O processo de estimação dos valores inteiros das ambiguidades é conhecido

como resolução da ambiguidade da fase.

Por definição, a ambiguidade da fase é um número inteiro, sendo diferente para

as observações da fase em L1 e L2 e para cada par satélite/receptor. No entanto,

é constante no tempo desde que não se perca o rastreio do satélite. Deste modo, a

resolução da ambiguidade é necessária no início da observação de cada satélite e sempre

que o rastreio da fase de um satélite seja interrompido temporariamente. A existência

do parâmetro ambiguidade torna o processo de posicionamento utilizando a fase mais

complexo do que o correspondente processo usando apenas a pseudo-distância. Nos

dados não diferenciados, a resolução da ambiguidade é muito difícil de efectuar pois as

ambiguidades não se distinguem de outros desvios, não inteiros, tais como os erros dos

relógios, as incertezas nas órbitas dos satélites, o multitrajecto ou o efeito da refracção

atmosférica [Han, 1997]. Assim, usualmente, utiliza-se um modelo com as diferenças

duplas (ver Subsecção 3.1.1) para resolver a ambiguidade da fase [Abidin, 1993].

Pode efectuar-se o posicionamento com a observável fase ajustando todas as

ambiguidades como parâmetros reais (isto é, não obrigando a que elas assumam valores

inteiros) em simultâneo com as coordenadas da estação, numa solução geralmente

chamada solução real (ou flutuante), ou utilizar um método que estime primeiro os

parâmetros ambiguidade com valores inteiros e, com base nesses valores, determine

a solução para as coordenadas da estação, denominada solução inteira (ou fixa). Se

as ambiguidades forem estimadas com os seus valores inteiros correctos, ocorrerá um

aumento na precisão da solução. Contudo, a solução degradar-se-á se não forem

estimados os seus valores correctos - nesse caso uma solução com as ambiguidades

reais poderá dar uma estimativa mais exacta para a posição.

Saltos de Ciclo da Fase

Outro problema relacionado com a observável fase é a existência de saltos de ciclo. Um

salto de ciclo tem lugar quando o rastreio da fase do sinal de um satélite é interrompido

temporariamente. A existência de saltos de ciclo pode ser causada por obstruções do

sinal do satélite (devido, por exemplo, a árvores, edifícios ou pontes), sobretudo no caso

das observações cinemáticas, por um valor baixo da razão sinal/ruído (devido a más

condições ionosféricas, multitrajecto, grande dinâmica da antena ou baixa elevação do

satélite) ou por um incorrecto processamento interno do sinal [Hofmann-Wellenhof et

al., 2001].

Quando a fase medida é representada em função do tempo obtém-se uma curva
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suave. No caso da ocorrência de um salto de ciclo, a curva da fase apresenta uma

variação súbita que representa um número inteiro de ciclos. Um salto de ciclo pode

conter um só ciclo ou compreender milhões de ciclos.

Para efectuar o posicionamento com a observável fase, todos os saltos de ciclo

devem ser detectados e corrigidos. A detecção de um salto de ciclo é mais fácil do que

a sua correcção, especialmente se o salto de ciclo for grande. Usualmente, a detecção

dos saltos de ciclo é efectuada recorrendo a funções que variam lentamente no tempo,

onde as variações súbitas nas respectivas séries temporais indicam a existência de

saltos de ciclo [Hofmann-Wellenhof et al., 2001]. O resíduo ionosférico (ver Subsecção

3.1.2) é um exemplo desse tipo de funções. A correcção dos saltos de ciclo envolve a

determinação do número exacto de ciclos decorridos. Isto é muito difícil em observa-

ções da fase não diferenciada devido à presença de desvios, em particular dos desvios

dos relógios. Torna-se mais fácil quando os erros dos relógios são eliminados durante

a diferenciação entre os receptores e entre os satélites (ver Subsecção 3.1.1). Com da-

dos de dupla frequência, estáticos e processamento a posteriori, a correcção dos saltos

de ciclo também se torna mais fácil do que a correcção com uma só frequência, com

dados cinemáticos e com processamento em tempo real [Rizos, 1997]. Como, após a

interrupção do rastreio do sinal, a ambiguidade tem um valor diferente do que tinha

antes da interrupção acontecer, um modo alternativo para reparar um saltos de ciclo

consiste em resolver novamente as ambiguidades relativas ao satélite cujo sinal teve a

interrupção.

Limitações Intencionais na Utilização do Sistema

Anti-Mistificação. Sob uma política conhecida como Anti-Mistificação (AS - Anti-

Spoofing), o acesso ao código P, modulado em ambas as frequências da banda L,

fica indisponível aos utilizadores civis. Recorreu-se a este procedimento para evitar

que pessoas não autorizadas enviassem sinais falsos, ou provocassem empastelamento

(jamming) do sinal, levando à degradação da posição calculada pelos utilizadores deste

sistema [Hofmann-Wellenhof et al., 2001]. A Anti-Mistificação foi implementada, pela

primeira vez, a 31 de Janeiro de 1994 estando activada, quase continuamente, desde

essa data.

A Anti-Mistificação é efectuada fazendo a soma módulo 2 do código P e de um

código cifrado, o código W, tendo como código resultante o código Y. Deste modo,

quando a Anti-Mistificação está activada, o código P nas portadoras L1 e L2 é subs-

tituído pelo código Y, desconhecido para os utilizadores não autorizados, não se po-
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dendo, em princípio, fazer medições de dupla frequência [Hofmann-Wellenhof et al.,

2001]. Contudo, diversos fabricantes de receptores GPS desenvolveram técnicas que

permitem recuperar a portadora L2 na presença da Anti-Mistificação. Tais técnicas

de rastreio são a quadratura, a correlação cruzada, a quadratura com o auxílio do

código e o rastreio Z. Embora inicialmente a qualidade das observações com a Anti-

-Mistificação activada fosse inferior à que se obtinha quando a Anti-Mistificação não

estava activada, actualmente os fabricantes indicam que as medições em L2 têm igual

desempenho nas duas condições [Leica, 2009].

Acesso Selectivo. O Acesso Selectivo (SA - Selective Availability) é a degradação

intencional dos sinais GPS, efectuada pelo Departamento de Defesa dos Estados

Unidos, de modo a que os utilizadores não autorizados percam precisão no cálculo

da sua posição, em tempo real.

O Acesso Selectivo compreende duas técnicas - a técnica ε e a técnica δ. A

primeira consiste na corrupção dos dados das efemérides transmitidas na Mensagem

de Navegação. Deste modo, as coordenadas dos satélites não podem ser calculadas

com precisão. A técnica δ é obtida por manipulação da frequência do relógio do

satélite. Os erros inconstantes na frequência fundamental do relógio do satélite têm

o mesmo impacto nas observações da pseudo-distância e da fase [Hofmann-Wellenhof

et al., 2001].

Com o Acesso Selectivo activado, a precisão utilizando o Posicionamento

Absoluto (ver Subsecção 3.3.1) é de cerca de 100 m para a componente horizontal

e varia entre 150 m e 170 m para a componente vertical, em 95% dos casos. Com o

Acesso Selectivo desactivado, a precisão da posição está próxima dos 10 m [Moore and

Hill, 2000]. O efeito do Acesso Selectivo pode ser reduzido significativamente usando

diferenças simples entre estações e efemérides precisas ou utilizando o Posicionamento

Diferencial (ver Subsecção 3.3.3).

O Acesso Selectivo foi implementado pela primeira vez emMarço de 1990. Desde

Julho de 1991 passou a estar continuamente activo até 2 de Maio de 2000, data a partir

da qual ficou permanentemente desactivado.
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2.1.4 GPS Modernizado

As características básicas dos sinais actualmente usados no GPS foram estabelecidas

há mais de três décadas. Embora os serviços fornecidos pelo GPS tenham uma quali-

dade relativamente boa, os Estados Unidos, em 1999, anunciaram a modernização do

sistema. O aspecto fundamental da sua modernização consiste na implementação de

uma nova estrutura do sinal nos satélites, que beneficiará todos os utilizadores, quer

militares quer civis [Hofmann-Wellenhof et al., 2003].

Os satélites GPS dos Blocos II e IIA, pertencentes à primeira constelação ope-

racional, e os satélites do Bloco IIR fornecem o código C/A apenas em L1, enquanto

o código cifrado, P, está modulado em ambas as portadoras, L1 e L2. No âmbito

da modernização do GPS, foi desenvolvida uma nova versão dos satélites do Bloco

IIR, designada por IIR-M, que inclui um novo sinal civil em L2. O primeiro satélite

operacional do Bloco IIR-M foi lançado a 16 de Dezembro de 2005 [Hein et al., 2007].

Nestes satélites, o código C/A está implementado em L1 e o novo código civil, L2C,

está implementado em L2. Este novo código permite o rastreio do sinal em condições

adversas, mesmo nos casos em que os sinais actuais do código C/A em L1 não podem

ser rastreados - por exemplo, nos casos de baixa elevação dos satélites, quando há

folhagem muito densa ou mesmo dentro de edifícios - possibilitando novas aplicações

[Hofmann-Wellenhof et al., 2003]. Nos satélites do Bloco IIR-M, além do novo código

L2C, também se encontra modulado, em ambas as portadoras, um novo código mi-

litar, denominado código M, que fornece aos utilizadores autorizados um sinal com

maior segurança, melhores opções de aquisição e maior resistência a interferências.

Com o lançamento do satélite GPS IIR-20(M) a 24 de Março de 2009, actualmente

estão em órbita sete satélites pertencentes ao Bloco IIR-M [USNO, 2009] e prevê-se

a capacidade operacional completa desta série de satélites para 2016 [Russo, 2008;

Peters et al., 2009].

Uma outra série de satélites GPS, os satélites do Bloco IIF, está em desenvolvi-

mento. A perspectiva do tempo de vida dos satélites do Bloco IIF é de, pelo menos,

10 anos. Os satélites GPS do Bloco IIF, que também têm disponível o código L2C,

têm como aspecto inovador, para o uso civil, a inclusão de uma terceira frequência,

L5, centrada a 115f0 = 1176.45 MHz [Hofmann-Wellenhof et al., 2003; Seeber, 2003].

A modulação desta terceira frequência será feita com um código diferente do L2C,

provavelmente mais semelhante ao código P actual, isto é, com uma cadência 10 vezes

superior à do código C/A. Prevê-se que a precisão de medição do código em L5 seja

várias vezes superior à precisão do actual código C/A [Jong, 2002]. Está previsto
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que o lançamento do primeiro satélite do Bloco IIF seja em 2009 e que a capacidade

operacional completa deste, com 24 satélites, seja em 2018 [Russo, 2008; Peters et

al., 2009]. No entanto, no satélite lançado a 24 de Março de 2009, que iniciou as

transmissões a 10 de Abril de 2009, foi integrado um sinal experimental em L5 [In-

side GNSS, 2009b; USNO, 2009]. Assim, espera-se que, nos próximos anos, o GPS se

torne num sistema de frequência tripla para os utilizadores civis, obtendo-se as obser-

vações pseudo-distância e fase da portadora nas três frequências L1, L2 e L5 quando

se usarem receptores para posicionamento de elevada precisão.

Presentemente o Bloco III do GPS, que inclui melhorias quer no Segmento

de Controlo quer no Segmento Espacial, está em projecto. O contrato para a nova

geração do Segmento de Controlo, que implementará a funcionalidade completa dos

sinais L2C e L5, foi atribuído em Janeiro de 2008 [Russo, 2008]. Em Maio de 2008,

a Força Aérea dos Estados Unidos obteve o contrato para o desenvolvimento dos

satélites GPS IIIA, que não terão capacidade para activar o SA. Estes novos satélites

transmitirão um quarto sinal civil modernizado, L1C, implementado na frequência

L1, fornecendo melhor desempenho do que o sinal actual C/A usado pelos receptores

civis e permitindo a compatibilidade com o Galileo [Russo, 2008]. Os satélites do

Bloco III melhorarão a exactidão, a disponibilidade e a integridade da constelação

GPS e também fornecerão um melhor desempenho de anti-empastelamento, para ir

ao encontro dos objectivos dos futuros utilizadores civis e militares [Peters et al., 2009].

O início do lançamento dos satélites GPS III está programado para 2014 e prevê-se

que em 2021 estejam em órbita 24 satélites GPS III [Russo, 2008; Peters et al., 2009].

2.2 GALILEO

A Agência Espacial Europeia (ESA) está a desenvolver um Sistema de Navegação por

Satélite, sob o nome Galileo. O Galileo fornecerá serviços de tempo e posiciona-

mento em tempo real com diferentes níveis de exactidão, integridade e disponibilidade.

Tal como o GPS, o Galileo será composto por três segmentos - o Segmento Espacial,

o Segmento de Controlo e o Segmento do Utilizador.

O Segmento Espacial, quando completamente implementado, consistirá numa

constelação de 30 satélites (27 operacionais + 3 sobresselentes). Estes satélites, lo-

calizados em órbitas terrestres de média altitude (MEO - Medium Earth Orbits),

circulares, fornecerão uma cobertura adequada em torno de todo o globo, tornando

amplamente disponíveis os serviços fornecidos pelo Galileo. Os satélites estarão dis-
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tribuídos em 3 planos orbitais, com inclinação de 56◦. Cada plano conterá 9 satélites

operacionais e um satélite sobresselente. O período orbital será de, aproximadamente,

14h 04 m e a altitude orbital terá cerca de 23222 km [ESA, 2009].

O Segmento de Controlo será responsável por manter o Galileo nas melhores

condições de operação, fornecendo os diversos serviços Galileo dentro de um nível

especificado. Este segmento compreenderá dois Centros de Controlo Galileo - um

responsável pelo controlo de satélites e a geração de dados de navegação e tempo e

outro responsável pelo controlo da integridade do sistema. Cerca de 20 estações moni-

toras distribuídas pelo globo, as Estações de Sensores Galileo, fornecerão dados para

os Centros de Controlo Galileo. A transmissão de dados para os satélites será feita

por 10 estações. Na Europa, o serviço de integridade estará ligado ao sistema EGNOS.

O sistema EGNOS é a contribuição europeia para os GNSS-1, que inclui ampliações do

GPS e do GLONASS. O segmento espacial do EGNOS é composto por transponders

em satélites geoestacionários (GEO) INMARSAT-3, posicionados na Região Este do

Oceano Atlântico e na Região do Oceano Índico. O segmento de controlo EGNOS

compreende 40 estações monitoras RIMS (Range and Integrity Monitoring Stations),

a maior parte das quais na Europa. Estas RIMS recolhem medições de distância

dos sinais GPS, GLONASS e GEO nas duas frequências. Os dados recolhidos são

transmitidos para um conjunto de Centros de Controlo (MCC - Mission Control Cen-

ters) que estimam informação de integridade, correcções diferenciais, efemérides dos

satélites GEO e atrasos troposféricos, posteriormente enviados para os satélites GEO

que os transmitem na frequência L1 do GPS, como sinais de navegação GPS, para os

utilizadores. Para além da Europa, é possível receber dados de navegação EGNOS na

América do Sul, em África, na Austrália Ocidental e em grande parte da Ásia.

O Segmento do Utilizador consistirá nos diferentes tipos de receptores e nos

centros que estabelecem a comunicação entre os fornecedores dos serviços Galileo e

os utilizadores [Talaya, 2003]. A arquitectura dos receptores Galileo, semelhante à

usada para os receptores GPS, permitirá receber e descodificar os sinais enviados pelo

Galileo, de acordo com os serviços a que se tem acesso. A existência de sistemas

espaciais independentes, mas compatíveis, viabiliza a construção de receptores que ras-

treem sinais de mais do que um sistema, nomeadamente receptores Galileo/GPS.

Um grande número de satélites rastreados simultaneamente originará novas áreas de

aplicação e de utilização e acelerará o uso dos sistemas de navegação por satélite em

numerosos domínios para os quais a existência de uma dupla fonte é importante. A

título de exemplo, os condicionalismos de ocultação inerentes à maioria dos ambientes
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urbanos, que reduzem a possibilidade de estimação da posição, poderão ser ultrapassa-

dos, na maior parte dos casos, na presença destas duas constelações de satélites; igual-

mente, com uma selecção adequada dos satélites visíveis, possível devido ao elevado

número de satélites observados simultaneamente, consegue-se obter-se uma estimação

mais precisa da posição.

O referencial a utilizar pelo Galileo será o GTRF (Galileo Terrestrial Refe-

rence Frame). Embora distinto do WGS-84 usado pelo GPS, este referencial também

será uma realização do ITRS (International Terrestrial Reference System) definido

pelo IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service). A dife-

rença entre o GTRF e o WGS-84 será, no máximo, de cerca de 2 cm, o que não

afectará a maior parte dos utilizadores [Miller, 2004]. No entanto, os parâmetros

de transformação entre os dois referenciais serão fornecidos pelo Geodetic Reference

Service Provider [Hein et al., 2002].

Tal como o GPS, o Galileo estabelecerá a sua própria escala de tempo de re-

ferência, o Sistema de Tempo Galileo (GST). O tempo GPS é governado pelo UTC

(Tempo Universal Coordenado) mantido pelo USNO (United States Naval Observa-

tory), o UTC[USNO], não considerando os segundos inseridos no UTC. O GST estará

ligado ao TAI (Tempo Atómico Internacional). Deste modo, haverá um desvio entre

estas duas escalas de tempo, denominado GGTO (GPS-Galileo Time Offset), que

tem de ser considerado quando se combinam dados provenientes dos dois sistemas. O

GGTO será calculado e enviado para os utilizadores, em tempo real, na Mensagem

de Navegação do Galileo. Este desvio poderá ser manipulado utilizando um dos

seguintes processos: (a) removendo-o, usando o valor transmitido na Mensagem de

Navegação, (b) estimando-o como uma incógnita adicional, (c) eliminando-o, usando

um satélite de referência para o GPS e outro satélite de referência para o Galileo e

formando diferenças duplas apenas entre observações pertencentes ao mesmo sistema

[Richert, 2005]. O valor do GGTO a ser transmitido na Mensagem de Navegação

terá uma precisão de 5 ns [ESA, 2002] que, claramente, não é suficientemente para

aplicações precisas.

Na Tabela 2.1 apresentam-se as frequências reservadas para o Galileo, na

banda L [Hofmann-Wellenhof et al., 2003]. Uma vez que as bandas E2 e E1 são muito

estreitas para acomodar um sinal de navegação, elas serão combinadas com a banda

de 1563 MHz a 1587 MHz usada para o sinal L1 do GPS. Havendo a possibilidade

de eventuais interferências com os sinais L1 e L5 do GPS, terão de ser usadas téc-

nicas específicas de modulação para as minimizar [Seeber, 2003]. Por outro lado,
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tal sobreposição de sinal facilitará a concepção de antenas para receptores híbridos e

garantirá a máxima interoperabilidade. Também foi reservado espaço na banda C (de

5010 MHz a 5030 MHz) para propósitos posteriores, que não será usado na concepção

básica do sistema [Hofmann-Wellenhof et al., 2003] e uma banda estreita, L6 (centrada

a 1544.50 MHz), dedicada exclusivamente ao sinal para o serviço de emergência SAR

(Search and Rescue).

Tabela 2.1: Frequências reservadas para o Galileo, na banda L.

Designação Limite inferior (MHz) Limite superior (MHz)

E5a 1164 1189

E5b 1189 1214

E6 1260 1300

E2 1559 1563

E1 1587 1591

Relativamente às observáveis básicas, o Galileo disponibilizará, analogamente

ao GPS, as observáveis pseudo-distância, fase e Doppler [Hofmann-Wellenhof et al.,

2003].

Espera-se que a velocidade de transferência dos dados seja de cerca de 1000 bits

por segundo, o que é suficiente para transmitir os dados de navegação juntamente

com os dados inerentes aos vários serviços fornecidos pelo Galileo, permitindo que a

Mensagem de Navegação possa ser enviada mais frequentemente e reduzindo o tempo

da primeira fixação (e da reaquisição de tempo) dos receptores, relativamente ao GPS.

Está previsto que o Galileo forneça para todo o globo os seguintes serviços

[ESA, 2009]:

• Serviço Aberto (conhecido por OS - Open Service) - É um serviço gratuito,

que fornece posição, velocidade e tempo para aplicações de interesse geral, com

desempenho comparado ao disponibilizado pelo serviço GPS para uso civil. É

transmitido em três frequências. Para se ter acesso a este serviço não será

necessário obter qualquer autorização. Este serviço tem a desvantagem de não

fornecer informação relativa à integridade do sistema.

• Serviço Comercial (conhecido por CS - Commercial Service) - É um serviço com
custos para o utilizador, com melhor desempenho do que o obtido com o OS. A

possibilidade de utilizar componentes locais e ter informação sobre a integridade

do sistema serão alguns aspectos adicionais relativamente ao OS.
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• Serviço de Segurança de Vidas (conhecido por SOL - Safety Of Life Service)
- Este serviço terá características idênticas ao OS para um receptor de dupla

frequência. A principal diferença residirá no facto de, com este serviço, os uti-

lizadores terem acesso à integridade do sistema. É um serviço dirigido a apli-

cações de tráfego com rigorosos requisitos de integridade. O desempenho deste

serviço será compatível com os requisitos do APV-II (Approach with Vertical

Guidance) definido pelo ICAO SARPs (International Civil Aviation Organiza-

tion - Standards And Recommended Practices).

• Serviço Público Regulado (conhecido por PRS - Public Regulated Service) - Este
serviço, cifrado e resistente a interferências e bloqueios do sinal, será reservado às

instituições públicas ligadas à segurança nacional e europeia, tais como polícia,

protecção civil e serviços de emergência. As características de desempenho do

posicionamento e do tempo fornecidas por este serviço serão semelhantes às do

SOL.

• Serviço de Busca e Salvamento (conhecido por SAR - Search and Rescue Ser-
vice) - Este serviço tem em vista melhorar os serviços existentes de auxílio e

salvamento, em particular os que utilizam o sistema COPAS-SARSAT (COmich-

eskaya systyerna Poiska Avarynich Sudov - Search And Rescue SATellite).

O Galileo será um sistema global, sendo a integridade disponibilizada a nível

mundial. No entanto, o sistema incluirá componentes que aumentam a sua exactidão

e integridade em determinadas regiões. A componente regional do Galileo será

composta por estações terrestres localizadas numa determinada região, para a qual

é calculada a integridade dos dados. Preferindo-se este cálculo de integridade ao

fornecido a nível mundial, ele pode ser dirigido a uma estação terrestre Galileo que

enviará os dados produzidos para os satélites. Para aplicações onde, numa dada área,

seja necessário melhorar ainda mais o desempenho do sistema, existirá a possibilidade

de se instalar equipamento local. Assim, poderão ser fornecidos serviços extra para

essa zona como, por exemplo, controlo da integridade local com "tempo de alarme"

muito curto (cerca de 1 segundo, enquanto o alarme do SOL é estimado em cerca de 6

segundos), bases de dados, mapas e posicionamento diferencial conduzindo a posições

mais exactas.

O calendário de desenvolvimento, validação e implementação do programa Ga-

lileo já teve de ser alterado diversas vezes, devido a alguns obstáculos técnicos e

políticos. A fase de validação em órbita (IOV - In-Orbit Validation) inclui a cons-

34



trução de um segmento terrestre de controlo e monitorização e o lançamento de três

elementos de validação (GIOVE - Galileo In-Orbit Validation Element) e dos quatro

primeiros satélites operacionais Galileo. O GIOVE-A foi lançado em órbita a 28 de

Dezembro de 2005 e transmitiu os seus primeiros sinais a 12 de Janeiro de 2006. O

segundo elemento de validação, o GIOVE-B, foi lançado a 27 de Abril de 2008, tendo

começado a transmissão dos seus sinais em E1, E5a e E5b a 7 de Maio de 2008. O

GIOVE-A2 será o terceiro satélite experimental a ser colocado em órbita, quando for

necessário. A data prevista para o lançamento dos quatro primeiros satélites Galileo

operacionais é 2010 [ESA, 2009]. Uma vez concluída a fase IOV, os restantes satélites

serão colocados em órbita, prevendo-se que o Galileo atinja a sua capacidade ope-

racional completa em 2013, podendo fornecer os seus serviços a uma ampla variedade

de utilizadores em todo o mundo [ESA, 2009].

Apesar dos atrasos no programa Galileo, num futuro próximo pelo menos

seis sinais civis estarão disponíveis para receptores híbridos GPS/Galileo, nomeada-

mente, a pseudo-distância e a fase do GPS modernizado nas frequências L1, L2 e L5 e

do Galileo nas frequências E1, E5a e E5b. Esta combinação do GPS com oGalileo

será uma opção promissora, esperando-se bons resultados de integração.

2.3 GLONASS e COMPASS

2.3.1 GLONASS

A União Soviética, há cerca de 30 anos, iniciou o desenvolvimento de um sistema de

navegação muito semelhante ao GPS, denominado GLONASS (GLObal’naya NAvi-

gatsionnaya Sputnikovaya Sistema), actualmente sob a responsabilidade da Federação

Russa. Tal como o GPS, o GLONASS é um sistema militar acessível a utilizadores

civis e é composto pelo Segmento de Controlo, pelo Segmento Espacial e pelo Segmento

do Utilizador.

O Segmento de Controlo inclui o Centro de Controlo do Sistema, localizado na

região de Moscovo, e várias Estações de Rastreio e de Comando, todas localizadas em

território russo.

O Segmento Espacial do GLONASS compreende 24 satélites, distribuídos por

três planos orbitais. Os planos têm uma inclinação de 64◦.8 e estão separados 120◦.0

em longitude. Cada plano contém 8 satélites, uniformemente distribuídos. É de notar

que esta constelação é muito semelhante à proposta para o GPS antes do acidente

com o Challenger, que obrigou os Estados Unidos a reformular a configuração das
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órbitas pois os lançadores, então disponíveis, não tinham capacidade para colocar os

satélites em órbitas tão inclinadas. O raio das órbitas circulares é de 25510 km. O

período orbital é 8/17 de um dia sideral, ou seja, aproximadamente 11 horas e 16

minutos. A constelação dos 24 satélites garante que, pelo menos, 5 satélites sejam

visíveis simultaneamente a partir de 99% da superfície da Terra.

O primeiro satélite GLONASS foi lançado em Outubro de 1982, tendo o

GLONASS sido oficialmente declarado operacional em Setembro de 1993, com uma

primeira constelação de 12 satélites. A constelação prevista de 24 satélites apenas

ficou operacional em Janeiro de 1996. Contudo, devido ao tempo de vida de cada

satélite GLONASS ser de 3 anos, e às sucessivas falhas no programa de reposição, a

constelação operacional, no final de 2002, atingiu um mínimo de 7 satélites.

Da mesma forma que os satélites GPS, os satélites GLONASS transmitem os

sinais em duas sub-bandas da banda L do espectro de frequências rádio - L1 (cerca de

1.6 GHz) e L2 (aproximadamente 1.2 GHz). As portadoras também são moduladas

por dois códigos binários, o código C/A e o código P. Os sinais transmitidos na banda

L1 são modulados pelos códigos C/A e P, enquanto os sinais em L2 apenas contêm

o código mais preciso, P. O código C/A é modulado na frequência de 0.511 MHz e o

código P é modulado na frequência de 5.11 MHz. O código P não é acessível, para

uso civil, sem autorização e pode ser alterado sem anúncio prévio. Contudo, a Anti-

-Mistificação e o Acesso Selectivo, que degradam o desempenho do GPS em tempo

real, não foram implementados no caso do GLONASS. Além dos códigos C/A e P, um

outro código é modulado em cada portadora, a uma cadência de 50 bits por segundo

que, ao ser descodificado, gera a Mensagem de Navegação.

Tal como acontece com o GPS, a Mensagem de Navegação de cada satélite

GLONASS contém as suas efemérides e o almanaque dos outros satélites. Inicial-

mente, as coordenadas dos satélites GLONASS eram expressas no Sistema Geodésico

Soviético 1985 (SGS-85). Em 1994, passaram a ser indicadas no referencial SGS-90.

Posteriormente, este nome foi alterado para Parametry Zemli 1990 Goda (Parameters

of the Earth Year 1990 ), abreviado PZ-90 (ou PE-90). Existem pequenas diferen-

ças entre o PZ-90 e o WGS-84. Usando apenas dados do GLONASS, as posições do

utilizador são determinadas no referencial PZ-90. Utilizando em conjunto dados do

GLONASS e do GPS é necessário fazer-se a transformação entre o PZ-90 e o WGS-84.

Os principais parâmetros que definem o PZ-90 e os parâmetros de transformação entre

o PZ-90 e o WGS-84 estão descritos em Rossbach [2000] e Seeber [2003]. Uma versão

melhorada do PZ-90, o referencial PZ-90.02, começou a ser usada a 20 de Setembro
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de 2007 [anon., 2007a].

Os sinais do GLONASS estão relacionados com o sistema de tempo GLONASS,

que está ligado ao tempo UTC padrão da antiga União Soviética, o UTC[SU ]. Contra-

riamente ao que acontece com a escala de tempo GPS, o sistema de tempo GLONASS

considera os segundos inseridos no UTC e existe um desvio constante de 3 horas entre

o sistema de tempo GLONASS e o UTC[SU ] (diferença entre o tempo de Moscovo e o

tempo de Greenwich). Ao serem combinados dados provenientes do GPS com dados do

GLONASS, deve ter-se em consideração as diferentes escalas de tempo. Pormenores

relativos à relação entre estas escalas de tempo podem ser vistos em Habrich [1999] e

Rossbach [2000].

Uma diferença importante entre o GLONASS e o GPS ou oGalileo consiste no

método da divisão do sinal dos satélites. Enquanto o GPS e o Galileo usam o Acesso

Múltiplo de Divisão de Código (CDMA - Code Division Multiple Access), onde todos

os satélites transmitem os sinais nas mesmas frequências e são atribuídos diferentes

códigos PRN a cada satélite, o GLONASS usa o Acesso Múltiplo de Divisão de Fre-

quência (FDMA - Frequency Division Multiple Access), que utiliza duas frequências

distintas, por satélite. Uma vez que não há necessidade em distinguir os satélites por

modulação de sinal, todos os satélites GLONASS usam o mesmo código. Inicialmente

ficou estabelecido que cada satélite GLONASS transmitiria os seus sinais L1 e L2 em

frequências ligeiramente diferentes, podendo a frequência nominal da portadora para

cada satélite GLONASS ser calculada a partir de

f jL1 = 1602 + j.0.5625 MHz (2.7)

f jL2 = 1246 + j.0.4375 MHz (2.8)

onde o inteiro j = 0, 1, ..., 24 é o número da frequência. A frequência correspondente a

j = 0 é chamada frequência técnica, reservada para testes. Contudo, devido a algumas

transmissões GLONASS causarem interferência na rádio-astronomia (na frequência

1612 MHz) e por causa de alguns satélites de comunicações partilharem parte da banda

de frequência superior do GLONASS, foi decidido deslocar as frequências GLONASS

para um domínio um pouco inferior. Actualmente as duas faixas do espectro estão

situadas entre 1598.0625 e 1609.3125 MHz, em L1, e entre 1242.9375 e 1251.6875 MHz,

em L2.

Embora diferentes fabricantes já disponibilizem receptores híbridos GPS/

GLONASS há vários anos, este equipamento é dispendioso e complicado em concepção,

devido ao facto de os dois sistemas não usarem uma abordagem comum - CDMA ou
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FMDA. Uma vez que o Galileo e o Compass (ver Subsecção 2.3.2) também uti-

lizarão o método CDMA, o GLONASS, em Setembro de 2007, obteve a aprovação

preliminar para adicionar sinais com CDMA nos futuros satélites, o que lhe permitirá

uma interoperabilidade mais fácil com os outros GNSS [anon., 2007b].

Tal como o GPS, o GLONASS está a proceder à sua modernização, tendo

começado com a transmissão do segundo sinal civil, em L2, no primeiro satélite

GLONASS-M lançado em 2003. Os satélites GLONASS-K, pertencentes a um novo

bloco, deverão começar a ser lançados em 2011. As características principais destes

satélites são a transmissão dum terceiro sinal civil, na banda L3, e o uso de CDMA para

facilitar a interoperabilidade com os outros GNSS [Revnivykh, 2008]. Actualmente a

constelação do GLONASS compreende 20 satélites, 19 dos quais estão operacionais

[RSA, 2009]. Os objectivos do governo russo são ter o segmento espacial completo, com

21 satélites operacionais e 3 satélites sobresselentes, em 2009, e ter um desempenho

do sistema ao nível do GPS, em 2011 [anon., 2008].

2.3.2 COMPASS

Em Outubro de 2006, a República Popular da China (RPC) anunciou que iria de-

senvolver e construir o seu próprio sistema de navegação global, chamado Compass

[Gibbons, 2008]. Tal como o GPS, o GLONASS e o Galileo, o sistema Compass

fornecerá dois serviços de navegação, um para utilizadores civis e outro para uti-

lizadores autorizados.

A 14 de Abril de 2007 (tempo local), o primeiro satélite terrestre de órbita média

(MEO) do sistema Compass foi lançado [Gibbons, 2008]. Este satélite, o Compass

M-1, que tem uma altitude orbital de cerca de 21500 km, junta-se a três satélites

de órbita geoestacionária (GEO) e a um satélite de órbita geosincronizada inclinada

(IGSO) lançados previamente pela RPC. Pensa-se que a constelação do Compass

compreenderá 27 satélites MEO, 3 satélites IGSO e 5 satélites GEO com posições em

58◦.75 E, 80◦.00 E, 110◦.50 E, 140◦.00 E e 160◦.00 E [Hein et al., 2007]. De modo

diferente dos satélites GEOs, que transmitem sinais na banda S, os satélites Compass

irão utilizar as frequências indicadas na Tabela 2.2 [Gao et al., 2007]. O sinal designado

por B1 sobrepõe-se à banda E2 do Galileo e parte da banda L1 do GPS, o sinal B1-2

sobrepõe-se à banda E1 do Galileo e parte superior da banda L1 do GPS, o sinal

B2 está sobreposto a E5b e o sinal B3 está sobreposto à parte mais baixa de E6.

O Compass irá possuir muitos aspectos em comum com o GPS e o Galileo,

fornecendo o potencial para a integração desses sinais num eventual receptor GPS/
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Tabela 2.2: Frequências utilizadas pelo Compass.

Designação Frequência centrada a (MHz)

B1 1561.10

B1-2 1589.74

B2 1207.14

B3 1268.52

Galileo/GLONASS/Compass.

Uma análise das observações efectuadas pelo Centro Nacional de Estudos Espa-

ciais de França (CNES - Centre National d’Études Spatiales), feita 10 dias depois de

o Compass M-1 ter sido lançado, pode ser vista em Grelier et al. [2007]. Um estudo

sobre os códigos transmitidos por este satélite encontra-se em Gao et al. [2007].

O Compass deverá estar apto a fornecer, em 2009, um serviço na região oriental

da Ásia [anon., 2008], antes de se expandir numa rede global cujo início de operação

está previsto para 2012 [Hein et al., 2007]. Em Janeiro de 2009 foi anunciado que

cerca de 10 satélites COMPASS serão lançados até ao final de 2010 e que se espera

ter a constelação completa do sistema em 2015 [Inside GNSS, 2009a]

Este capítulo iniciou-se com a descrição do GPS, apresentando as equações de

observação das suas observáveis fundamentais - pseudo-distância, fase da portadora e

medição Doppler - e os correspondentes erros inerentes. Os aspectos mais importantes

da modernização do GPS - o novo sinal civil em L2 nos satélites do Bloco IIR-M, a

inclusão da terceira frequência nos satélites do Bloco IIF e o quarto sinal civil em

L1 nos satélites GPS III - foram igualmente abordados. De seguida foram descritas

as principais características do sistema europeu Galileo. Por último, foi feita uma

breve descrição do sistema russo GLONASS e foram apresentadas as particularidades

conhecidas do sistema chinês Compass.
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Capítulo 3

Modelos de Posicionamento

Em qualquer processo de medição cometem-se erros de observação. Embora a inevita-

bilidade destes erros já fosse reconhecida nos tempos de Galileu (1564-1642), o método

mais antigo de que se tem conhecimento, com o intuito de gerar uma estimativa óptima

a partir de dados com ruído, é o Método dos Mínimos Quadrados, que data do final

do século XVIII [Grewal and Andrews, 1993]. Com efeito, Gauss desenvolveu e usou

este método desde 1795, enquanto estudante na Universidade de Göttingen, embo-

ra só tenha feito uma publicação sobre este tema [Gauss, 1809] alguns anos mais

tarde [Sorenson, 1970]. A primeira obra sobre o Método dos Mínimos Quadrados

deve-se a Legendre [1806], que o utilizou no cálculo de órbitas de cometas. Com o

decorrer dos anos, foram efectuados vários desenvolvimentos ao Método dos Mínimos

Quadrados, tendo sido este método amplamente aplicado em diversas áreas. A sua

utilização na Astronomia e na Geodesia deve muito aos trabalhos de Helmert. Até

cerca de 1930, o tratado de Helmert [1872] permaneceu a melhor fonte de estudo da

teoria dos erros e do ajustamento de triangulações. Mais tarde, a importância prática

do Método dos Mínimos Quadrados foi realçada pelas possibilidades facultadas pelo

cálculo automático. A abordagem sequencial permitiu a utilização do método nas

situações em que os dados não estão todos disponíveis num determinado instante,

possibilitando a actualização das estimativas à medida que se adquirem novos dados,

sem se ter necessidade de reprocessar as observações anteriores.

Este capítulo inicia-se com a apresentação de diferentes modelos de observações

dos GNSS - diferenças simples, diferenças duplas, diferenças triplas e combinações

lineares de fase - que permitem eliminar ou reduzir o efeito de certos erros de observa-

ção. De modo a proceder-se ao ajustamento dessas observações, expõem-se as equações

de diferentes abordagens do método dos mínimos quadrados, em termos matriciais,
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a saber, as equações que se usam quando se faz o processamento de todos os dados

em simultâneo, quando se usa uma abordagem sequencial, quando se eliminam cer-

tas observações anteriormente consideradas, quando existem determinadas condições

a que alguns parâmetros devem obedecer e quando se agrupam parâmetros que têm

determinadas características em comum. Por último, descrevem-se três tipos de posi-

cionamento cinemático usando os sistemas GNSS - absoluto, relativo e diferencial -

apresentando-se os modelos desses dois primeiros tipos de posicionamento.

3.1 Modelos das Observações

De modo a eliminar ou reduzir significativamente o efeito de alguns erros presentes

nas observações GNSS, podem formar-se novas observações através de combinações

das observações fundamentais.

3.1.1 Diferenças Simples, Diferenças Duplas e Diferenças Triplas

Se duas estações efectuarem, simultaneamente, observações do mesmo tipo para o

mesmo satélite, pode obter-se a observação diferença simples entre estações (tam-

bém denominada diferença simples entre receptores), a partir das observações básicas,

fazendo-se a diferença entre as duas observações do mesmo tipo efectuadas, simul-

taneamente, pelos dois receptores, para um mesmo satélite. Tem-se, assim, como

equação da diferença simples entre estações para a pseudo-distância e para a fase,

respectivamente [Wells et al., 1987; Cannon, 1991],

∆P = ∆ρ− c∆dT +∆dρ+∆dTrop+∆dIon+∆εP

∆Φ = ∆ρ− c∆dT +∆dρ+ λ∆N +∆dTrop−∆dIon+∆εΦ

onde o símbolo ∆ representa a diferença entre valores para as duas estações relati-

vamente ao mesmo satélite. A diferença simples entre estações remove o efeito do

erro do relógio do satélite observado, dt, enquanto os erros atmosféricos e orbitais são

reduzidos significativamente. O nível de redução depende da distância entre os dois

receptores - à medida que a distância aumenta também, geralmente, aumentam os

erros residuais da diferença. O termo ∆ρ contém as coordenadas das duas estações;

conhecendo-se as coordenadas de uma das estações, as incógnitas são as coordenadas

da outra estação. Assim, surge o conceito de posicionamento relativo (ver Subsecção

3.3.2), onde se estimam as coordenadas de uma das estações relativamente às coorde-

nadas da outra estação, denominada estação de referência.
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Se um receptor efectuar observações do mesmo tipo simultaneamente para dois

satélites, pode considerar-se a diferença simples entre satélites. As equações da dife-

rença simples entre satélites, pertencentes ao mesmo GNSS, para a pseudo-distância

e a fase são, respectivamente [Wells et al., 1987],

∇P = ∇ρ+ c∇dt+∇dρ+∇dTrop+∇dIon+∇εP
∇Φ = ∇ρ+ c∇dt+∇dρ+ λ∇N +∇dTrop−∇dIon+∇εΦ

onde o símbolo ∇ representa a diferença entre valores para os dois satélites relati-

vamente à mesma estação. Saliente-se que a observação diferença simples entre dois

satélites pertencentes ao mesmo GNSS está isenta do erro do relógio do receptor.

A equação da diferença simples entre instantes é obtida subtraindo as equações

do mesmo tipo relativas à mesma estação e ao mesmo satélite em dois instantes di-

ferentes. Assim, têm-se as seguintes equações para a pseudo-distância e para a fase,

respectivamente [Wells et al., 1987],

δP = δρ+ c (δdt− δdT ) + δdρ+ δdTrop+ δdIon+ δεP

δΦ = δρ+ c (δdt− δdT ) + δdρ+ δdTrop− δdIon+ δεΦ

onde δ representa a diferença entre os valores relativos a instantes diferentes. No caso

das diferenças simples da fase entre dois instantes, a ambiguidade N desaparece, uma

vez que o valor inicial da ambiguidade da fase não se altera com o tempo (desde que

não ocorra uma interrupção no rastreio desse satélite entre esses dois instantes).

Embora seja possível gerar outros tipos de diferenças duplas, ao longo de todo

este texto o termo diferença dupla irá referir-se à observação formada através da

diferença entre dois satélites e duas estações. Esta diferença dupla entre receptores e

satélites pode ser criada formando primeiro a diferença entre satélites e depois fazendo

a diferença entre as estações ou começando por formar a diferença entre as estações

e fazendo de seguida a diferença entre os satélites. As equações de observação da

diferença dupla para as medições da pseudo-distância e da fase podem exprimir-se,

respectivamente, por [Wells et al., 1987; Cannon, 1991]

∆∇P = ∆∇ρ+∆∇dρ+∆∇dTrop+∆∇dIon+∆∇εP (3.1)

∆∇Φ = ∆∇ρ+∆∇dρ+ λ∆∇N +∆∇dTrop−∆∇dIon+∆∇εΦ. (3.2)

As diferenças duplas cujos satélites intervenientes pertencem ao mesmo sistema

global de navegação por satélite têm a vantagem de estar isentas dos erros dos relógios
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dos receptores e dos satélites incluindo, apenas, pequenos erros orbitais e de propa-

gação, sendo a observação principal em muitos modelos de ajustamento das observa-

ções GNSS. O seu maior inconveniente é o facto de o ruído ser o dobro do ruído das

observações básicas correspondentes.

Quando se faz a diferença entre dois instantes de uma diferença dupla, obtém-se

a denominada diferença tripla. O principal objectivo das diferenças triplas é eliminar

a ambiguidade da fase. A equação da diferença tripla para a fase toma a forma [Wells

et al., 1987]

δ∆∇Φ = δ∆∇ρ+ δ∆∇dρ+ δ∆∇dTrop− δ∆∇dIon+ δ∆∇εΦ

onde a ambiguidade foi eliminada, o que acontece desde que não ocorra nenhuma in-

terrupção no rastreio dos satélites entre esses dois instantes. Deste modo, as diferenças

triplas podem ser utilizadas para detectar saltos de ciclo [Seeber, 2003]. Contudo, o

ruído desta observação é superior ao ruído das diferenças duplas e, por se fazerem dife-

renças entre instantes, as diferenças triplas perdem alguma robustez geométrica pelo

que, usualmente, apenas se utilizam para determinar posições aproximadas [Leick,

1995].

3.1.2 Combinações Lineares de Fase

Se se dispuser de observações de fase em mais do que uma frequência, pode formar-se

uma combinação de fase (em ciclos), φa1,··· ,an , através de

φa1,··· ,an =
nX
i=1

aiφi (3.3)

onde φi é a medição de cada uma das fases originais (em ciclos), na frequência fi, ai

é um coeficiente (real) e n é o número de frequências observadas.

A frequência da combinação linear de fase, fa1,··· ,an , é dada por

fa1,··· ,an =
nX
i=1

aifi. (3.4)

O comprimento de onda da combinação linear, λa1,··· ,an , pode ser obtido através

de

λa1,··· ,an =
cPn

i=1 aifi
=

1Pn
i=1

ai
λi

(3.5)

onde c é a velocidade da luz no vácuo e λi representa cada comprimento de onda

original.
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A ambiguidade da combinação linear, Na1,··· ,an , função das ambiguidades Ni

relativas a cada frequência original, é dada por

Na1,··· ,an =
nX
i=1

aiNi. (3.6)

Considerando que o ruído da fase, em ciclos, em qualquer frequência fi, é ca-

racterizado pelo mesmo desvio padrão,

σφi = α, (3.7)

o ruído da combinação linear, expresso em ciclos e unidades de comprimento, respec-

tivamente, pode ser obtido através de

σφa1,··· ,an
= α.

vuut nX
i=1

a2i ,

σΦa1,··· ,an = λa1,··· ,anα.

vuut nX
i=1

a2i .

As combinações de observações têm como principal finalidade reduzir o efeito

ionosférico ou facilitar a estimação das ambiguidades da fase, de modo a se atingirem

valores precisos para as coordenadas a estimar. De entre o número ilimitado de combi-

nações lineares de fase que se podem construir, para os propósitos do posicionamento

interessa considerar apenas aquelas combinações que apresentam certas propriedades

como coeficientes inteiros (para produzir ambiguidades inteiras), comprimento de onda

razoavelmente grande (para ajudar na fixação das ambiguidades), fraca influência da

ionosfera ou baixo ruído [Seeber, 2003].

No caso do actual GPS, com a transmissão de sinais em apenas duas frequências,

têm sido muito utilizados o sinal de banda larga (conhecido por WL - Wide Lane),

φWL = φ1 − φ2,

e o sinal de banda estreita (denominado NL - Narrow Lane),

φNL = φ1 + φ2.

O sinal WL tem um comprimento de onda de 0.862m, desempenhando, por isso,

uma função importante nalguns processos de resolução da ambiguidade. No entanto,

este sinal tem o inconveniente de o seu ruído ser cerca de seis vezes superior ao ruído

da fase em L1. O sinal NL tem um ruído inferior ao ruído da fase em L1; contudo,
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é difícil resolver a sua ambiguidade por ter um comprimento de onda pequeno (0.107

m). Note-se que as ambiguidades da banda larga e da banda estreita

NWL = N1 −N2

NNL = N1 +N2

não são independentes [Wübbena, 1988]. Quando uma é par a outra também tem

de ser par e quando uma é ímpar a outra também tem de ser ímpar. Esta condição

implica que, quando uma ambiguidade é resolvida para uma destas combinações, a

ambiguidade relativa à outra combinação tem um comprimento de onda duplo do

comprimento de onda original, podendo ser estimada com maior facilidade [Seeber,

2003].

Uma combinação linear de três frequências, válida quer para o Galileo quer

para o GPS modernizado, tem a forma geral

φCL = a1φ1 + a2φ2 + a3φ3 (3.8)

onde φ1, φ2, e φ3 representam, respectivamente, as observações da fase em L1, L2 e

L5 para o GPS e em E1, E5b e E5a para o Galileo e a1, a2, e a3 são coeficientes.

A ambiguidade da combinação linear é

NCL = a1N1 + a2N2 + a3N3 (3.9)

onde N1, N2 e N3 são as ambiguidades das fases originais. Para coeficientes in-

teiros, a ambiguidade resultante, NCL, também é um inteiro, por isso esse tipo de

combinação, denominada combinação linear inteira, é de particular importância. No

entanto, certas combinações com coeficientes com valores reais também possuem al-

gumas propriedades com interesse.

A diferença dupla é a principal observação utilizada no decorrer deste trabalho,

pelo que, de seguida, serão apresentadas combinações lineares relativas a este tipo

de observação. Convertendo a equação das diferenças duplas da fase (3.2) em ciclos

e considerando como incógnita relativa à ionosfera apenas o erro residual ionosférico

existente na frequência L1 (no caso do GPS modernizado) ou na frequência E1 (no

caso do Galileo), ∆∇dIon1, tem-se para cada frequência i

∆∇φi =
1

λi
∆∇ρ+ 1

λi
∆∇dρ+∆∇Ni+

1

λi
∆∇dTrop− λi

λ21
∆∇dIon1+

1

λi
∆∇εΦi . (3.10)

De acordo com (3.8), pode formar-se a combinação linear das diferenças duplas
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com três frequências, em ciclos, através de

∆∇φCL =

µ
a1
λ1
+

a2
λ2
+

a3
λ3

¶
∆∇G (3.11)

−
µ
a1
λ1
+ a2

λ2

λ21
+ a3

λ3

λ21

¶
∆∇dIon1

+∆∇NCL +

µ
a1
λ1
+

a2
λ2
+

a3
λ3

¶
∆∇εΦi

onde ∆∇G = (∆∇ρ+∆∇dρ+∆∇dTrop) representa os erros residuais geométricos
da combinação linear.

Sendo o ruído da fase não diferenciada dado por (3.7), tem-se para ruído das

diferenças duplas da fase, em ciclos e unidades de comprimento, respectivamente,

σ∆∇φi = 2α,

σ∆∇Φi = 2αλi,

e para ruído da combinação linear das diferenças duplas da fase, em ciclos e unidades

de comprimento, respectivamente,

σ∆∇φCL = 2α
q
a21 + a22 + a23,

σ∆∇ΦCL = 2αλCL

q
a21 + a22 + a23.

Quando o ruído da combinação linear da fase excede um determinado valor, a

resolução correcta da ambiguidade torna-se difícil ou bastante improvável. Contudo,

na prática, é difícil determinar esse valor uma vez que existem outros erros residuais,

desconhecidos, que também conduzem a dificuldades na resolução da ambiguidade.

Com base na equação (3.11) têm-se os erros ionosféricos residuais da combi-

nação linear das diferenças duplas, expressos em ciclos e unidades de comprimento,

respectivamente [Zhang, 2005],

∆∇dIonφCL = βI
∆∇dIon1

λ1
(3.12)

com βI =
³
a1 + a2

λ2
λ1
+ a3

λ3
λ1

´
,

∆∇dIonΦCL = αI∆∇dIon1 (3.13)

com αI =
³
a1

1
λ1
+ a2

λ2
λ21
+ a3

λ3
λ21

´
λCL. Nestas expressões, os erros ionosféricos das di-

ferenças duplas das combinações lineares são comparados com a influência ionosférica

nas diferenças duplas do sinal da primeira portadora (L1 para o GPS modernizado e
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E1 para o Galileo). O coeficiente αI reflecte os erros na distância devido ao atraso

ionosférico na combinação linear relativamente aos correspondentes erros na distância

em L1/E1, indicando indirectamente, também, a precisão do posicionamento usando

essa combinação linear. O coeficiente βI exprime o nível de influência da ionosfera

na combinação linear, em ciclos, relativamente ao de L1/E1, que também reflecte,

indirectamente, o nível de dificuldade da resolução da ambiguidade usando essa com-

binação linear [Zhang, 2005]. Assim, idealmente, os coeficientes αI e βI devem ser

tão pequenos quanto possível sob as perspectivas quer da precisão do posicionamento

quer da resolução da ambiguidade.

De acordo com (3.12) e (3.13), o erro ionosférico da combinação linear das

diferenças duplas, ∆∇dIonCL , é nulo quandoµ
a1
1

λ1
+ a2

λ2

λ21
+ a3

λ3

λ21

¶
= 0. (3.14)

Uma combinação linear que cumpra esta condição é praticamente insensível à

influência ionosférica sendo, geralmente, denominada combinação linear livre da ionos-

fera (IF - Ionosphere Free). A eliminação da refracção ionosférica foi um dos principais

motivos pelo qual os GNSS foram concebidos com, pelo menos, duas frequências. Uma

combinação livre da ionosfera é uma observação útil quando é difícil modelar a ionos-

fera com suficiente precisão [Borge, 1996] para duas estações de observação distantes

ou quando as condições irregulares da ionosfera podem causar problemas. A Tabela

3.1 apresenta algumas combinações lineares IF, para o GPS modernizado e para o

Galileo, usando três frequências.

Tabela 3.1: Combinações lineares reais, de diferenças duplas da fase, livres da ionos-

fera, usando três frequências, relativas ao GPS modernizado e ao Galileo.

Sistema a1 a2 a3 λCL αI = βI

1 −λ1/λ2 0 0.484 0

GPS 1 0 −λ1/λ3 0.430 0

0 1 −λ2/λ3 2.993 0

1 −λ1/λ2 0 0.461 0

Galileo 1 0 −λ1/λ3 0.430 0

0 1 −λ2/λ3 4.947 0

Com base em (3.11), os erros geométricos das diferenças duplas da combinação
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linear da fase, em ciclos, podem ser expressos por

∆∇GφCL =

µ
a1
λ1
+

a2
λ2
+

a3
λ3

¶
(∆∇ρ+∆∇dρ+∆∇dTrop)

= βG
1

λ1
(∆∇ρ+∆∇dρ+∆∇dTrop)

onde βG = λ1

³
a1
λ1
+ a2

λ2
+ a3

λ3

´
indica a influência dos erros geométricos na combi-

nação linear, em ciclos, relativamente à sua influência na frequência L1/E1. Para³
a1
λ1
+ a2

λ2
+ a3

λ3

´
> 0, tem-se βG =

λ1
λCL

, o que indica que quando o comprimento de

onda da combinação linear é maior que λ1, a influência dos erros geométricos na com-

binação linear, em ciclos, pode ser inferior à correspondente em L1/E1, em ciclos. No

caso de
³
a1
λ1
+ a2

λ2
+ a3

λ3

´
= 0, em que o comprimento de onda da combinação linear

é infinitamente grande, a influência dos erros geométricos na combinação linear, em

ciclos, não existe, por isso esta combinação é referida como combinação linear livre da

geometria (GF - Geometry Free) ou resíduo ionosférico. Na Tabela 3.2 encontram-se

algumas combinações lineares típicas GF, para o GPS modernizado e para o Galileo,

usando três frequências.

Tabela 3.2: Combinações lineares reais, de diferenças duplas da fase, livres da geome-

tria, usando três frequências, relativas ao GPS modernizado e ao Galileo.

Sistema a1 a2 a3 βG

λ1 −λ2 0 0

GPS λ1 0 −λ3 0

0 λ2 −λ3 0

λ1 −λ2 0 0

Galileo λ1 0 −λ3 0

0 λ2 −λ3 0

As Tabelas 3.3 e 3.4, apresentam as combinações lineares inteiras das diferenças

duplas da fase, para o GPS modernizado e para o Galileo, respectivamente, cujo

ruído é inferior a 0.2 ciclos e cujo coeficiente βI é inferior ou igual a 1.0, de acordo

com um estudo de Zhang [2005], que considerou α = 0.028.

As combinações lineares (0,1,-1), (1,-1,0), (1,0,-1) e (1,0,0) são as que têm um

menor ruído, em ciclos. Quer para o GPS modernizado quer para o Galileo, a

combinação linear (0,1,-1) parece ser uma escolha adequada para uma resolução da

ambiguidade eficiente devido aos pequenos valores de todos os erros, em ciclos, sendo o

ruído, em metros, o seu único inconveniente, que limita a precisão do posicionamento
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Tabela 3.3: Combinações lineares inteiras, de diferenças duplas da fase, relativas ao

GPS modernizado, usando três frequências.

Sistema a1 a2 a3 λCL σ∆∇ΦCL
σ∆∇φCL

αI βI βG

(m) (m) (ciclo)

0 1 -1 5.861 0.464 0.079 -1.719 -0.056 0.032

1 -2 1 1.011 0.138 0.137 -1.208 -0.228 0.188

1 -1 0 0.862 0.068 0.079 -1.283 -0.283 0.221

1 0 -1 0.751 0.059 0.079 -1.339 -0.339 0.253

1 0 0 0.190 0.010 0.056 1.000 1.000 1.000

1 1 -2 0.666 0.091 0.137 -1.382 -0.395 0.286

GPS 1 1 -1 0.184 0.017 0.097 0.915 0.944 1.032

1 2 -2 0.179 0.030 0.168 0.834 0.888 1.065

2 -2 1 0.160 0.026 0.168 0.650 0.772 1.188

2 -1 -1 0.401 0.055 0.137 -1.313 -0.622 0.474

2 -1 0 0.156 0.019 0.125 0.587 0.717 1.221

2 0 -1 0.152 0.019 0.125 0.527 0.661 1.253

2 1 -2 0.148 0.024 0.168 0.471 0.605 1.286

3 -1 -1 0.129 0.024 0.185 0.256 0.378 1.474

obtido com esta combinação linear. As combinações lineares (1,-1,0) e (1,0,-1), cujos

ruídos, em metros, são mais pequenos, permitem melhor precisão de posicionamento e

têm erros ionosféricos e geométricos (βI e βG) com níveis aceitáveis. A combinação li-

near (1,0,0), que representa L1/E1, para os sistemas GPS/Galileo, respectivamente,

tem a medição mais precisa sendo, por isso, o alvo dos esforços na resolução da ambi-

guidade. Para outras combinações lineares com comprimentos de onda comparáveis,

todas elas têm ruído da medição superior, embora algumas tenham influência da ionos-

fera inferior (βI). As combinações (0,1,0) e (0,0,1), respectivamente L2/E5b e L5/E5a

para os sistemas GPS/Galileo, não são vistas como combinações lineares práticas,

embora tenham um ruído pequeno como (1,0,0), uma vez que a influência da ionosfera

(βI) é cerca de 1.28 vezes superior à de L1/E1.

3.2 Ajustamento das Observações

A exposição que de seguida se apresenta, sobre o ajustamento das observações usando

diferentes abordagens do Método dos Mínimos Quadrados, é baseada essencialmente
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Tabela 3.4: Combinações lineares inteiras, de diferenças duplas da fase, relativas ao

Galileo, usando três frequências.

Sistema a1 a2 a3 λCL σ∆∇ΦCL
σ∆∇φCL

αI βI βG

(m) (m) (ciclo)

0 1 -1 9.768 0.773 0.079 -1.748 -0.034 0.019

1 -2 1 0.888 0.121 0.137 -1.265 -0.271 0.214

1 -1 0 0.814 0.064 0.079 -1.305 -0.305 0.234

1 0 -1 0.751 0.059 0.079 -1.339 -0.339 0.253

1 0 0 0.190 0.010 0.056 1.000 1.000 1.000

1 1 -2 0.698 0.095 0.137 -1.368 -0.373 0.273

Galileo 1 1 -1 0.187 0.018 0.097 0.947 0.966 1.019

1 2 -2 0.183 0.030 0.168 0.897 0.932 1.039

2 -2 1 0.157 0.026 0.168 0.600 0.729 1.214

2 -1 -1 0.391 0.053 0.137 -1.323 -0.644 0.487

2 -1 0 0.154 0.019 0.125 0.563 0.695 1.234

2 0 -1 0.152 0.019 0.125 0.527 0.661 1.253

2 1 -2 0.150 0.025 0.168 0.493 0.627 1.273

3 -1 -1 0.128 0.023 0.185 0.239 0.356 1.487

em Xu [2007].

3.2.1 Método dos Mínimos Quadrados

Considere-se um sistema de equações de observação lineares (ou linearizadas), repre-

sentado por

l = Ax+ v, P (3.15)

onde l (m× 1) é o vector que contém as observações, A (m× n) é a matriz dos

coeficientes, x (n× 1) é o vector dos parâmetros desconhecidos, ou incógnitas, v
(m× 1) é o vector dos resíduos das observações, P (m×m) é a matriz dos pesos

das observações, n é o número de incógnitas, m é o número de observações e m > n.

O critério dos mínimos quadrados para resolver o sistema (3.15) é conhecido por

vTPv m ı́nimo (3.16)

onde (.)T indica a matriz transposta de (.), isto é, pretende-se que a soma dos quadra-

dos dos resíduos pesados seja mínima.
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Para estimar x e v considera-se a função F = vTPv que atinge um valor mínimo

se as derivadas parciais de F relativamente a x forem nulas, isto é,

∂F

∂x
= 2vTP (−A) = 0,

ou

ATPv = 0. (3.17)

Multiplicando ATP por (3.15) tem-se

ATPAx−ATPl = −ATPv. (3.18)

Tendo em consideração (3.17) pode escrever-se (3.18) do seguinte modo

ATPAx−ATPl = 0,

denominado sistema das equações normais, de onde se obtém a solução dos mínimos

quadrados para o sistema de equações (3.15)

x =
¡
ATPA

¢−1 ¡
ATPl

¢
. (3.19)

Considerando M = ATPA, chamada matriz normal, e Q =M−1, denominada

matriz cofactor de x , pode reescrever-se (3.19) sob uma das seguintes formas

x = M−1 ¡ATPl
¢

x = Q
¡
ATPl

¢
. (3.20)

O desvio padrão do elemento i do vector dos parâmetros estimados é dado por

σi = σ0
√
qii (3.21)

onde σ0 =
q

vTPv
m−n , para m > n, é o desvio padrão a posteriori, qii é o elemento

diagonal da linha i da matriz cofactor Q e vTPv pode ser calculado a partir de

vTPv = lTPl−
¡
ATPl

¢T
x. (3.22)

3.2.2 Método dos Mínimos Quadrados Sequencial

Considerem-se dois sistemas sequenciais de equações de observação lineares (ou linea-

rizadas)

l1 = A1x+ v1, P1 (3.23)

l2 = A2x+ v2, P2, (3.24)
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independentes, com o vector incógnita comum, x. O problema que engloba estes dois

sistemas (a que se chama problema combinado) pode ser representado por"
l1

l2

#
=

"
A1

A2

#
x+

"
v1

v2

#
, P =

"
P1 0

0 P2

#
. (3.25)

A equação normal dos mínimos quadrados pode ser escrita sob a forma

h
AT
1 AT

2

i " P1 0

0 P2

#"
A1

A2

#
x =

h
AT
1 AT

2

i " P1 0

0 P2

#"
l1

l2

#
ou ¡

AT
1P1A1 +A

T
2P2A2

¢
x =

¡
AT
1P1l1 +A

T
2P2l2

¢
. (3.26)

Na realidade, a equação normal deste problema combinado é a acumulação das

duas equações normais formadas pelas equações (3.23) e (3.24), respectivamente,¡
AT
1P1A1

¢
x = AT

1P1l1 (3.27)¡
AT
2P2A2

¢
x = AT

2P2l2. (3.28)

A solução é obtida através de

x =
¡
AT
1P1A1 +A

T
2P2A2

¢−1 ¡
AT
1P1l1 +A

T
2P2l2

¢
. (3.29)

A quantidade vTPv pode ser calculada usando

vTPv =
¡
lT1P1l1 + l

T
2P2l2

¢
−
¡
AT
1P1l1 +A

T
2P2l2

¢T
x. (3.30)

Considerando-se mais de dois sistemas sequenciais de equações de observação

l1 = A1x+ v1, P1 (3.31)

l2 = A2x+ v2, P2 (3.32)
...

li = Aix+ vi, Pi, (3.33)

a solução pode ser obtida, de forma análoga, através de

x =

Ã
iX

k=1

¡
AT

kPkAk

¢!−1 iX
k=1

¡
AT

kPklk
¢

(3.34)

e

vTPv =
iX

k=1

¡
lTkPklk

¢
−

iX
k=1

¡
AT

kPklk
¢T
x. (3.35)

52



3.2.3 Método dos Mínimos Quadrados Recursivo

Considerem-se os dois sistemas sequenciais de equações de observação (3.23) e (3.24).

Se (3.23) tiver solução, então a solução dos mínimos quadrados, usando apenas o

primeiro grupo de equações, é dada por

x1 =
¡
AT
1P1A1

¢−1
AT
1P1l1 = Q1A

T
1P1l1 (3.36)¡

vTPv
¢
1
= lT1P1l1 −

¡
AT
1P1l1

¢T
x1. (3.37)

Usando a relação

(D+ACB)−1 = D−1 −D−1AKBD−1

onde A e B são matrizes quaisquer, C e D são matrizes que podem ser invertidas e

K =
¡
C−1 +BD−1A

¢−1
, a matriz cofactor acumulada, Q, pode ser obtida através de

Q =
¡
AT
1P1A1 +A

T
2P2A2

¢−1
=

¡
AT
1P1A1

¢−1 − ¡AT
1P1A1

¢−1
AT
2KA2

¡
AT
1P1A1

¢−1
= Q1 −Q1AT

2KA2Q1

=
¡
I−Q1AT

2KA2
¢
Q1 (3.38)

com

K =
¡
P−12 +A2Q1A

T
2

¢−1
, (3.39)

onde I é a matriz identidade. O factor do parêntesis do membro direito da equação

(3.38) pode ser interpretado como um valor que actualiza a matriz Q1 quando, poste-

riormente, as observações do sistema (3.24) são tidas em consideração. Deste modo, a

solução recursiva dos mínimos quadrados das equações (3.23) e (3.24) pode ser obtida

através de

x =
¡
Q1 −Q1AT

2KA2Q1
¢ ¡
AT
1P1l1 +A

T
2P2l2

¢
=

¡
I−Q1AT

2KA2
¢
x1 +Q

¡
AT
2P2l2

¢
. (3.40)

O método dos mínimos quadrados recursivo é um método que permite obter a

solução em todos os instantes, sem ser necessário guardar os dados anteriores ao ins-

tante em consideração. A aplicação sequencial do ajustamento dos mínimos quadra-

dos acumulando as equações normais sequenciais, descrito em 3.2.2, pode ser usado

quer para resolver o problema no fim, quando se tiverem todos os dados, quer para

apresentar as soluções instante a instante. Teoricamente, estes dois métodos devem
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produzir as mesmas soluções. Contudo, na prática, testes realizados independente-

mente mostraram que, aplicando o método dos mínimos quadrados recursivo a dados

estáticos GPS, os resultados eram diferentes dos que se obtinham quando se utilizava

o processo acumulativo do método dos mínimos quadrados sequencial [Xu, 2007]. Es-

tas diferenças, que aumentam com o decorrer do tempo, não podem ser desprezadas,

devendo examinar-se cuidadosamente o processo numérico, ao usar-se este método

recursivo.

3.2.4 Método dos Mínimos Quadrados com Eliminação de Observa-
ções

Por vezes surgem casos em que, ao terem sido incluídas novas observações num sistema

já ajustado, se verificou que os resultados pioravam. De modo a não se ter de efectuar

novamente o ajustamento com todas as equações de observação anteriores a essas

observações, pode estender-se o conceito de ajustamento dos mínimos quadrados por

forma a recuperar os resultados do ajustamento anterior, sem as novas observações.

Considerem-se dois sistemas sequenciais de equações de observação lineares (ou

linearizadas) - o sistema que engloba todas as equações de observação

l1 = A1x+ v1, P1 (3.41)

e o conjunto de equações de observação que se pretende retirar do ajustamento

l2 = A2x+ v2, P2. (3.42)

A solução actualizada pode ser calculada a partir de [Cross, 1983; Leick, 1995]

Q = Q1 +Q1A
T
2KA2Q1

K =
¡
P−12 +A2Q1A

T
2

¢−1
x = Q

¡
AT
1P1l1 +A

T
2P2l2

¢
vTPv =

¡
lT1P1l1 + l

T
2P2l2

¢
−
¡
AT
1P1l1 +A

T
2P2l2

¢T
x

onde o índice (1) diz respeito a todas as equações de observação, (3.41), e o índice (2)

é relativo apenas às equações que se pretendem retirar do ajustamento, (3.42).
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3.2.5 Método dos Mínimos Quadrados com Restrições

Considere-se o sistema de equações de observação lineares (ou linearizadas), represen-

tado pela equação (3.15),

l = Ax+ v, P,

cuja solução pode ser obtida usando (3.19) e (3.21).

Se, posteriormente, se souber que os parâmetros x têm determinadas caracte-

rísticas que podem ser expressas por um sistema, denominado sistema de equações de

condição, com a forma

Cx−w = 0 (3.43)

onde C (r × n) é a matriz dos coeficientes, w (r × 1) é um vector constante e r é o

número de condições a que os parâmetros devem obedecer, pode fazer-se a actualização

da solução sem ter de se processar novamente todos os dados.

Assim, tem-se

x = x1 −QCTK (3.44)

onde x1 é a solução dada por (3.19) e

K =
¡
CQCT

¢−1 ¡
CQ

¡
ATPl

¢
−w

¢
.

O desvio padrão do elemento i do vector dos parâmetros estimados é calculado

usando

σi = σ0
√
qCii (3.45)

onde σ0 =
q

vTPv
m−n+r , para m > n− r, qCii é o elemento diagonal da linha i da matriz

cofactor

QC = Q−QCT
¡
CQCT

¢−1
CQ (3.46)

e vTPv pode ser calculado a partir de

vTPv =
¡
vTPv

¢
1
+
¡
ATPl

¢T
QCTK−wTK (3.47)

com
¡
vTPv

¢
1
a solução dada por (3.22).

A equação (3.44) indica que o problema dos mínimos quadrados com restrições

pode ser resolvido, numa primeira fase, sem ter em consideração as condições e, pos-

teriormente, através da matriz ganho, K, calcula-se a parcela que gera a alteração

da solução devida às restrições (3.43) impostas. Esta propriedade pode ser usada

nalgumas etapas do posicionamento como, por exemplo, no processo de resolução da

ambiguidade ou na estimação das coordenadas da solução fixa, a partir dos resul-

tados obtidos para a solução real, após se ter efectuado o processo de resolução da

ambiguidade (ver Capítulo 4).
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3.2.6 Método dos Mínimos Quadrados por Blocos

O método dos mínimos quadrados por blocos permite separar as incógnitas em dois

grupos - por exemplo, um grupo constituído pelos parâmetros dependentes do tempo

(tal como as coordenadas no posicionamento cinemático) e outro grupo constituído pe-

los parâmetros independentes do tempo (tal como as ambiguidades no posicionamento

usando a fase).

Considere-se o sistema de equações de observação lineares (ou linearizadas),

representado pela equação (3.15),

l = Ax+ v, P.

Separando o vector das incógnitas x e o vector das observações l em dois sub-

-vectores, tem-se"
l1

l2

#
=

"
A11 A12

A21 A22

#"
x1

x2

#
+

"
v1

v2

#
, P =

"
P1 0

0 P2

#
. (3.48)

As equações normais do método dos mínimos quadrados tomam, então, a forma"
A11 A12

A21 A22

#T "
P1 0

0 P2

#"
A11 A12

A21 A22

#"
x1

x2

#
(3.49)

=

"
A11 A12

A21 A22

#T "
P1 0

0 P2

#"
l1

l2

#
.

Usando outra notação, tem-se"
M11 M12

M21 M22

#"
x1

x2

#
=

"
b1

b2

#
(3.50)

isto é,

M11x1 +M12x2 = b1 (3.51)

M21x1 +M22x2 = b2 (3.52)

onde

M11 = AT
11P1A11 +A

T
21P2A21, (3.53)

M12 = AT
11P1A12 +A

T
21P2A22, (3.54)

M21 = MT
12 (3.55)

M22 = AT
12P1A12 +A

T
22P2A22, (3.56)

b1 = AT
11P1l1 +A

T
21P2l2 (3.57)

b2 = AT
12P1l1 +A

T
22P2l2. (3.58)
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De (3.51), tem-se

x1 =M
−1
11 (b1 −M12x2) . (3.59)

Substituindo x1 em (3.52), tem-se uma equação normal relacionada com o se-

gundo conjunto de incógnitas

M2x2 = r2, (3.60)

onde

M2 = M22 −M21M
−1
11M12 (3.61)

r2 = b2 −M21M
−1
11 b1. (3.62)

A solução da equação (3.60) é, então

x2 =M
−1
2 r2. (3.63)

Assim, a partir das equações (3.59) e (3.63) pode calcular-se a solução dos

mínimos quadrados do sistema de equações (3.48).

O desvio padrão do elemento i do vector dos parâmetros estimados é dado por

σi = σ0
√
qii (3.64)

onde σ0 =
q

vTPv
m−n (para m > n com m o número total de observações e n o número

total de incógnitas), qii é o elemento diagonal da linha i da matriz cofactor

Q =

"
Q11 Q12

Q21 Q22

#
=

"
M11 M12

M21 M22

#−1
(3.65)

=

" ¡
M11 −M12M

−1
22M21

¢−1
M−1
11 (−M12Q22)

M−1
22 (−M21Q11)

¡
M22 −M21M

−1
11M12

¢−1
#

(3.66)

e vTPv pode ser calculado usando

vTPv = lTPl−
¡
ATPl

¢T
x. (3.67)

A aplicação sequencial do método dos mínimos quadrados por blocos torna

possível retirar algumas incógnitas que, num determinado instante, ti, deixem de ter

interesse, tais como as coordenadas dos instantes anteriores, tj para j = 1, · · · , i− 1,
no caso do posicionamento cinemático, conservando a informação relacionada com as

incógnitas comuns durante todo o processo de cálculo. Este processo evita o problema

que pode ser causado pelo rápido crescimento do número de incógnitas.
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Considerem-se dois sistemas de equações de observação sequenciais

lt1 = At1yt1 + vt1, Pt1 (3.68)

lt2 = At2yt2 + vt2, Pt2. (3.69)

onde cada vector yti, i = 1, 2, contém dois sub-vectores, um dependente do tempo e

outro independente do tempo, isto é,

yt1 =

"
xt1

x2

#
e yt2 =

"
xt2

x2

#
, (3.70)

sendo x2 o parâmetro comum, não dependente do tempo, e xt1 e xt2 as incógnitas

sequenciais no tempo, diferentes umas das outras em cada instante.

As equações (3.68) e (3.69) podem ser resolvidas, separadamente, usando (3.59)

e (3.63), obtendo-se

xt1 =
¡
M−1
11

¢
t1
(b1 −M12x2)t1 , (3.71)

x2 =
¡
M−1
2

¢
t1
(r2)t1 (3.72)

e

xt2 =
¡
M−1
11

¢
t2
(b1 −M12x2)t2 , (3.73)

x2 =
¡
M−1
2

¢
t2
(r2)t2 (3.74)

onde os índices (t1) e (t2) indicam que as matrizes e os vectores estão relacionados

com as equações (3.68) e (3.69), respectivamente.

A solução combinada das equações (3.68) e (3.69) pode ser obtida a partir de

xt1 =
¡
M−1
11

¢
t1
((b1)t1 − (M12)t1 (x2)ta) , (3.75)

xt2 =
¡
M−1
11

¢
t2
((b1)t2 − (M12)t2 (x2)ta) , (3.76)

(x2)ta = ((M2)t1 + (M2)t2)
−1 ((r2)t1 + (r2)t2) (3.77)

onde o índice (ta) significa que a solução está relacionada com todas as equações.

Assim, as equações normais relacionadas com os parâmetros comuns são acumuladas

e resolvidas, sendo usadas, posteriormente, para calcular sequencialmente as diferentes

incógnitas dependentes do tempo.

No caso de muitas observações sequenciais, a solução combinada usando todos

os dados em simultâneo poderá ser difícil (ou mesmo impossível) de obter, devido ao
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grande número de incógnitas. Assim, uma solução sequencial é uma boa alternativa.

Para uma sequência de i equações de observação

lt1 = At1yt1 + vt1, Pt1 (3.78)

lt2 = At2yt2 + vt2, Pt2 (3.79)
...

lti = Atiyti + vti, Pti (3.80)

a solução será

xt1 =
¡
M−1
11

¢
t1
(b1 −M12x2)t1 (3.81)

x2 =
¡
M−1
2

¢
t1
(r2)t1 , (3.82)

xt2 =
¡
M−1
11

¢
t2
((b1)t2 − (M12)t2 x2) (3.83)

x2 = ((M2)t1 + (M2)t2)
−1 ((r2)t1 + (r2)t2) , (3.84)

...

xti =
¡
M−1
11

¢
ti
((b1)ti − (M12)ti x2) (3.85)

x2 = ((M2)t1 + · · ·+ (M2)ti)
−1 ((r2)t1 + · · ·+ (r2)ti) . (3.86)

A solução sequencial do segundo sub-vector das incógnitas, x2, é a solução com-

binada do passo correspondente. No processo sequencial, o primeiro sub-vector das

incógnitas, relativo aos parâmetros variáveis no tempo, x1, é obtido com base no va-

lor de x2 actualizado apenas até esse instante. Para conservar a solução sequencial

equivalente à solução não sequencial, deve usar-se a solução obtida para os valores das

incógnitas independentes do tempo, x2, no final do processamento dos dados e depois

processar todos os dados novamente.

3.3 Tipos de Posicionamento

O posicionamento usando sistemas de navegação baseados em satélites artificiais é

obtido a partir de sinais transmitidos pelos satélites em órbita e recebidos por recep-

tores na superfície da Terra, ou próximo dela. De acordo com o tratamento efectuado

a esses sinais, que faculta distintos níveis de precisão da solução, foi feita a classificação

dos seguintes tipos de posicionamento - o posicionamento absoluto, o posicionamento

relativo e o posicionamento diferencial. Embora a literatura não seja consistente nesta

matéria, e correntemente se utilizem os dois termos indiferentemente, é aconselhável
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fazer a distinção aqui efectuada entre posicionamento diferencial e posicionamento re-

lativo. Ambas as técnicas envolvem, pelo menos, dois receptores, sendo necessário o co-

nhecimento das coordenadas de um deles, chamado receptor de referência. No entanto,

enquanto no posicionamento diferencial se aplicam correcções calculadas pela estação

de referência, extrapoladas para o instante de observação da estação cuja posição se

pretende estimar, no posicionamento relativo utilizam-se medições simultâneas efec-

tuadas nas duas estações para estimar as coordenadas de um receptor relativamente

ao receptor de referência.

Também se pode classificar o tipo de posicionamento em relação ao modo como

o objecto a posicionar se encontra - se se pretende as coordenadas de um objecto fixo

trata-se de posicionamento estático, se o objecto está em movimento está-se perante

um caso de posicionamento cinemático. Outra distinção que se pode efectuar é entre

posicionamento em tempo real, no qual se pretende a estimação da posição pratica-

mente no mesmo instante em que as observações são adquiridas, e posicionamento em

pós-processamento, onde as posições são estimadas numa etapa posterior à aquisição

dos dados. Em navegação é imprescindível que as posições sejam disponibilizadas em

tempo real. Contudo, se os dados adquiridos durante a navegação forem armazenados,

eles também podem ser pós-processados obtendo-se, geralmente, uma melhor solução.

No caso do posicionamento em tempo real usando o posicionamento relativo ou o

posicionamento diferencial, deve existir um canal de comunicação entre o receptor de

referência e o outro receptor, de modo a que o primeiro possa transmitir informação

para o segundo.

3.3.1 Posicionamento Absoluto

Usando o Posicionamento Absoluto, também chamado Posicionamento Pontual Sim-

ples (SPP - Single Point Positioning) estima-se a localização de um receptor com base

no método da trilateração - se se medirem as três distâncias entre o receptor e três

satélites com posições conhecidas, as coordenadas tridimensionais do receptor podem

ser calculadas. Contudo, e de acordo com o que foi referido no capítulo anterior, as dis-

tâncias medidas vêm afectadas por erros, não sendo suficiente as três pseudo-distâncias

medidas para se ter uma solução adequada. Aplicando as correcções possíveis e des-

prezando os efeitos dos erros residuais, podem considerar-se como incógnitas apenas

as coordenadas e o erro do relógio do receptor [Leick, 1995]. Deste modo, a equação

da pseudo-distância (2.1) pode ser reescrita, indicando a dependência relativamente
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ao tempo, t, sob a forma

P s
r (t) = ρsr (t) + c (dts (t)− dTr (t)) (3.87)

onde P s
r é a pseudo-distância observada entre o satélite s e o receptor r, c é a velocidade

da luz no vácuo, dts é o erro do relógio do satélite, dTr é o erro do relógio do receptor

e as incógnitas (xr, yr, zr), as coordenadas do receptor, estão implícitas na distância

definida por

ρsr (t) =
p
(xs (t)− xr)2 + (ys (t)− yr)2 + (zs (t)− zr)2

≡ f (xr, yr, zr)

onde (xs (t) , ys (t) , zs (t)) são as coordenadas, conhecidas, do satélite, no WGS-84.

Considerando conhecido o erro do relógio do satélite, dts, fornecido pela Men-

sagem de Navegação, em cada equação da pseudo-distância relativa a um satélite exis-

tem apenas quatro incógnitas - dTr e (xr, yr, zr) - que podem ser estimadas medindo,

simultaneamente, quatro pseudo-distâncias para quatro satélites. Se forem observa-

dos mais de quatro satélites deve efectuar-se um ajustamento usando o método dos

mínimos quadrados.

Uma vez que as coordenadas do receptor estão incluídas no termo ρsr (t) e a

relação existente não é linear, deve proceder-se a uma linearização [Hofmann-Wellenhof

et al., 2001]. Considerando valores aproximados xr0 , yr0 , zr0 para as incógnitas xr, yr,

zr, pode calcular-se um valor aproximado para a distância ρsr(t),

ρsr0(t) =
p
((xs(t)− xr0)

2 + ((ys(t)− yr0)
2 + ((zs(t)− zr0)

2 (3.88)

≡ f (xr0 , yr0 , zr0)

e as incógnitas xr, yr, zr podem ser decompostas em

xr = xr0 +∆xr

yr = yr0 +∆yr

zr = zr0 +∆zr

onde ∆xr, ∆yr, ∆zr são consideradas as novas incógnitas relativas à posição do re-

ceptor, isto é, o vector das incógnitas passa a ser composto por

x4×1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
∆xr

∆yr

∆zr

dTr (t)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .
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Desenvolvendo f(xr, yr, zr) em série de Taylor (sem explicitar a dependência do

tempo para não adensar a notação) e truncando após o termo linear, tem-se:

f(xr, yr, zr) = f(xr0 +∆xr, yr0 +∆yr, zr0 +∆zr)

= f (xr0 , yr0 , zr0) +
∂f (xr0 , yr0 , zr0)

∂xr0
∆xr (3.89)

+
∂f (xr0 , yr0 , zr0)

∂yr0
∆yr +

∂f (xr0 , yr0 , zr0)

∂zr0
∆zr.

As derivadas parciais, obtidas a partir de (3.88), tomam a forma

∂f (xr0 , yr0 , zr0)

∂xr0
= −x

s(t)− xr0
ρsr0(t)

∂f (xr0 , yr0 , zr0)

∂yr0
= −y

s(t)− yr0
ρsr0(t)

(3.90)

∂f (xr0 , yr0 , zr0)

∂zr0
= −z

s(t)− zr0
ρsr0(t)

.

Substituindo (3.88) e (3.90) em (3.89) tem-se

f(xr, yr, zr) = ρsr0(t)−
xs(t)− xr0

ρsr0(t)
∆xr −

ys(t)− yr0
ρsr0(t)

∆yr −
zs(t)− zr0
ρsr0(t)

∆zr. (3.91)

Assim, a expressão (3.87) pode ser linearizada tendo em consideração a expressão

acima, obtendo-se

P s
r (t) = ρsr0(t)−

xs(t)− xr0
ρsr0(t)

∆xr −
ys(t)− yr0
ρsr0(t)

∆yr (3.92)

−z
s(t)− zr0
ρsr0(t)

∆zr + c (dts (t)− dTr (t)) .

Deixando no membro direito apenas os termos que contêm as incógnitas, tem-se

P s
r (t)− ρsr0(t)− cdts (t) = −x

s(t)− xr0
ρsr0(t)

∆xr −
ys(t)− yr0
ρsr0(t)

∆yr

−z
s(t)− zr0
ρsr0(t)

∆zr − cdTr (t) .

Se forem observados n satélites, s1, s2, ... , sn, num determinado instante, a

matriz das derivadas parciais A e o vector l, que fazem parte do ajustamento usando

o método dos mínimos quadrados, tomam a forma

An×4 =

⎡⎢⎢⎢⎣
−xs1 (t)−xr0

ρs1r0(t)
−ys1(t)−yr0

ρs1r0(t)
−zs1(t)−zr0

ρs1r0 (t)
−c

...
...

...
...

−xsn(t)−xr0
ρsnr0 (t)

−ysn(t)−yr0
ρsnr0 (t)

−zsn(t)−zr0
ρsnr0 (t)

−c

⎤⎥⎥⎥⎦
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e

ln×1 =

⎡⎢⎢⎣
P s1
r (t)− ρs1r0(t)− cdts1

...

P sn
r (t)− ρsnr0 (t)− cdtsn

⎤⎥⎥⎦ .
Considerando as observações da pseudo-distância não correlacionadas e com

igual precisão, com variância σ20, tem-se como matriz de variâncias-covariâncias das

observações

Cln×n = σ20I (3.93)

onde I é a matriz identidade, de dimensão n.

As estimativas para as incógnitas podem, assim, ser obtidas a partir de (3.19)

x =
¡
ATPA

¢−1 ¡
ATPl

¢
onde P = C−1l .

O modelo de posicionamento absoluto apresentado é aplicável em cada instante

uma vez que foi tido em consideração o requisito da visibilidade simultânea de qua-

tro satélites, no mínimo, em qualquer ponto da Terra, quando foram concebidas as

constelações de cada GNSS. Deste modo, este modelo também pode ser usado em

aplicações cinemáticas, em tempo real.

A precisão do posicionamento absoluto com o GPS era de cerca de 100 m para

a componente horizontal e entre 150 m e 170 m para a componente vertical, com o

Acesso Selectivo activo [Rizos, 1997; Hofmann-Wellenhof et al., 2003; Seeber, 2003].

Actualmente, com o Acesso Selectivo desactivado, as coordenadas conseguem ser obti-

das com uma precisão entre 1 m e 10 m [King et al., 2002]. Esta melhoria na precisão

do posicionamento absoluto, no entanto, ainda não é suficiente para muitas aplicações.

O conceito de posicionamento absoluto preciso, designado por Posicionamento

Pontual Preciso (PPP - Precise Point Positioning), foi apresentado pela primeira vez

em Zumberge et al. [1997], para aplicações estáticas. Posteriormente, este método

foi reformulado de modo a incluir aplicações cinemáticas [Kouba and Héroux, 2001;

Ovstedal et al., 2002]. O PPP utiliza, além da pseudo-distância, as observações da fase

e necessita do conhecimento bastante exacto das coordenadas e do estado dos relógios

dos satélites. Com o PPP, considerando 24 h de observações estáticas, é possível

obter-se a posição com uma precisão de 1 cm para a componente horizontal e com

uma precisão de 2 cm para a componente vertical [Ovstedal et al., 2006]. No entanto,

estando dependente da disponibilidade das efemérides e do estado dos relógios e, no

caso de utilização de receptores com apenas uma frequência, dos mapas ionosféricos,

actualmente não é possível o posicionamento em tempo real com estas precisões.
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3.3.2 Posicionamento Relativo

No posicionamento relativo usando os GNSS, a posição de um receptor é determinada

relativamente à posição de outro, denominado receptor de referência, cujas coorde-

nadas são conhecidas. O receptor cujas coordenadas se pretendem determinar pode

estar fixo ou móvel (sendo denominado, usualmente, receptor móvel, mesmo estando

fixo) e o receptor de referência, embora possa estar móvel, usualmente encontra-se

fixo [Wang, 1999]. No caso de o receptor móvel se encontrar em movimento, está-se

perante o posicionamento relativo cinemático, caso contrário está-se a proceder a um

posicionamento relativo estático.

Contrariamente ao posicionamento absoluto, no posicionamento relativo não se

usam os dados não diferenciados, que não contêm ligação entre os receptores; proces-

sando separadamente os conjuntos de dados dos diferentes receptores seria equivalente

a efectuar-se o posicionamento absoluto [Hofmann-Wellenhof et al., 2001]. A utilização

da diferença entre estações permite fazer a passagem do posicionamento absoluto para

o posicionamento relativo [Borge, 1996]. Dentro do contexto do posicionamento rela-

tivo, utilizam-se como observações fundamentais, em geral, as diferenças duplas. Em

contraste com os modelos que usam as observações não diferenciadas ou as diferenças

simples, a abordagem das diferenças duplas introduz correlação entre as observações.

No posicionamento estático relativo as antenas dos receptores estão estacionadas

em posições fixas durante o período de observação, chamado sessão de observação.

A duração da sessão de observação depende da distância entre os dois receptores, do

número de satélites visíveis, da configuração da geometria, da qualidade dos receptores

e da precisão pretendida. O posicionamento relativo pode ser efectuado usando como

observável a pseudo-distância ou a fase da portadora, sendo esta última utilizada

para aplicações com maiores requisitos na precisão. Usando a fase, de acordo com

a equação (3.2), está-se perante a presença do termo ambiguidade em cada equação

de observação, sendo necessário proceder-se à estimação das ambiguidades, o que

exige a utilização de algoritmos de processamento dos dados mais elaborados. O

processamento de dados da fase no caso do posicionamento relativo cinemático obriga

ao uso de algoritmos de resolução da ambiguidade ainda mais complexos para se

determinar, com precisão centimétrica, a posição dos pontos por onde o receptor

móvel passa.
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Formação das Diferenças Duplas

Sejam A e B dois receptores que, numa determinada sessão de observação, observam n

satélites comuns, si, i = 1, · · · , n, pertencentes ao mesmo sistema dos GNSS, obtendo-
-se as seguintes observações de fase

φs1A , φs2A , φ
s3
A , · · · , φsn−1A , φsnA ,

φs1B , φs2B , ls3B , · · · , φsn−1B , φsnB .

Embora com estas observações se possam formar
³

n!
2!(n−2)!

´
diferenças duplas,

apenas (n− 1) dessas diferenças duplas são linearmente independentes. Para que se
formem equações de observação linearmente independentes pode seguir-se uma das

seguintes abordagens - a diferenciação considerando um satélite de referência ou a

diferenciação sequencial [Hill, 1993]. Se se usar o método de diferenciação sequencial,

obtêm-se as diferenças duplas linearmente independentes

∆∇s1s2
AB φ, ∆∇s2s3

AB φ, · · · , ∆∇sn−1sn
AB φ.

Usando o método de diferenciação com um satélite de referência, considerando

como satélite de referência o satélite s1, obtêm-se as diferenças duplas linearmente

independentes

∆∇s1s2
AB φ, ∆∇s1s3

AB φ, · · · , ∆∇s1sn
AB φ.

Note-se que, se se usar o método de diferenciação sequencial, um salto de ciclo

num satélite influencia apenas uma ou duas diferenças duplas, enquanto que, uti-

lizando o método de diferenciação com satélite de referência, qualquer salto de ciclo

no satélite de referência afecta todas as diferenças duplas [Talbot, 1991a]. O método

utilizado neste trabalho, o mais geralmente adoptado por fornecer um mecanismo su-

perior de identificação de observações com ruído e de detecção de saltos de ciclo [Hill,

1993], utiliza a abordagem de diferenciação com um satélite de referência, sendo as

diferenças duplas das observações criadas a partir de

65



⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
∆∇s1s2

AB φ

∆∇s1s3
AB φ

...

∆∇s1sn
AB φ

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
1 −1 −1 1 0 0 · · · 0 0

1 −1 0 0 −1 1 · · · 0 0
...

...
...

...
...

...
. . .

...
...

1 −1 0 0 0 0 · · · −1 1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

φs1A

φs1B

φs2A

φs2B

φs3A

φs3B
...

φsnA

φsnB

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

(3.94)

onde a matriz é designada por operador das diferenças duplas, DD.

A selecção do satélite de referência é um factor importante. Usualmente, em

pós-processamento, escolhe-se como satélite de referência o satélite que é visível du-

rante mais tempo ou aquele que tem menor número de saltos de ciclo ou períodos

de interrupção de rastreio. Para o processamento em tempo real este critério não

pode ser aplicado, utilizando-se para referência, normalmente, o satélite com maior

elevação, que tem menor probabilidade de ser afectado por multitrajecto e obstruções

de sinal e que sofre de uma menor influência dos erros atmosféricos do que os satélites

de menor elevação [Talbot, 1991a].

Se se fizerem observações simultâneas a satélites pertencentes a dois sistemas

GNSS - GPS modernizado eGalileo - podem gerar-se diferenças duplas com satélites

pertencentes apenas a um dos sistemas, denominadas diferenças duplas homogéneas,

ou criar-se diferenças duplas com um satélite de cada sistema, designadas diferenças

duplas heterogéneas.

No primeiro caso, escolhe-se um satélite de referência para cada um dos sistemas,

GPS e Galileo, e geram-se conjuntos linearmente independentes de diferenças du-

plas para cada sistema, de acordo com (3.94). Se se observarem n satélites GPS

e m satélites Galileo, tem-se para o GPS e para o Galileo, respectivamente, as

diferenças duplas linearmente independentes

∆∇GPS1GPS2
AB φi, ∆∇GPS1GPS3

AB φi, · · · , ∆∇GPS1GPSn
AB φi, para i = L1, L2, L5, (3.95)

∆∇Gal1Gal2
AB φj , ∆∇Gal1Gal3

AB φj , · · · , ∆∇Gal1Galm
AB φj , para j = E1, E5b, E5a. (3.96)

Neste caso, os sistemas estão apenas relacionados pelo facto de as suas equações

se integrarem, simultaneamente, num ajustamento, não havendo qualquer relação en-
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tre eles em cada equação de observação. Este modelo é denominado modelo de ligação

clássica ou modelo de ligação fraca [Zhang et al., 2003; Julien et al., 2004].

Tendo como pressuposto que as frequências E1 e E5a do Galileo irão ser

iguais às frequências L1 e L5 do GPS modernizado, para além das diferenças duplas

(3.95) e (3.96), criadas independentemente por cada um dos sistemas, podem gerar-

-se diferenças duplas adicionais, nas frequências comuns, com satélites pertencentes a

ambos os sistemas. De modo a conservar as observações independentes, apenas se pode

considerar, em cada instante, uma diferença dupla adicional, para cada frequência

comum. Usualmente, essa diferença dupla heterogénea é formada usando os satélites

de referência de cada um dos sistemas. Assim, têm-se as diferenças duplas adicionais

∆∇GPS1Gal1
AB φL1/E1, ∆∇GPS1Gal1

AB φL5/E5a. (3.97)

Devido a algumas equações das diferenças duplas usarem um satélite de cada

sistema, o modelo constituído pelas equações (3.95), (3.96) e (3.97) é denominado

modelo de ligação forte [Julien et al., 2003]. Um modo equivalente de considerar a

integração dos dois sistemas por forma a gerar um modelo de ligação forte consiste

em escolher apenas um satélite de referência, pertencente a um dos sistemas, formar

todas as diferenças duplas linearmente independentes usando todos os satélites obser-

vados, independentemente do sistema a que pertencem, para as frequências comuns

e considerar as diferenças duplas com satélites pertencentes a apenas um sistema no

caso das frequências não comuns. Neste caso, têm-se as equações

∆∇s1s2
AB φk, ∆∇s1s3

AB φk, · · · , ∆∇
s1sn+m
AB φk, para k = L1/E1, L5/E5a, (3.98)

∆∇GPS1GPS2
AB φL2, ∆∇GPS1GPS3

AB φL2, · · · , ∆∇GPS1GPSn
AB φL2, (3.99)

∆∇Gal1Gal2
AB φE5b, ∆∇Gal1Gal3

AB φE5b, · · · , ∆∇Gal1Galm
AB φE5b. (3.100)

Quando se geram diferenças duplas heterogéneas, tem de se ter em atenção que

cada sistema tem a sua escala de tempo específica e, assim, considerar o facto de

existir o desvio entre as duas escalas de tempo, o GGTO.

A formação das diferenças duplas da pseudo-distância é feita de modo análogo

ao que foi descrito acima para a fase, podendo gerar-se, igualmente, um modelo de

ligação forte ou um modelo de ligação fraca.

Modelo do Posicionamento Relativo usando a Pseudo-Distância

Considere-se o modelo das diferenças duplas da pseudo-distância, (3.1), de qualquer

sistema pertencente aos GNSS, de onde se excluiram os desvios residuais e se indicam
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os satélites observados, s1 e s2, as estações de observação, A e B, e o instante de

observação, t,

∆∇s1s2
AB P (t) = ∆∇s1s2

AB ρ(t). (3.101)

As incógnitas, as coordenadas da estação B, estão incluídas em ∆∇s1s2
AB ρ(t),

∆∇s1s2
AB ρ(t) = (ρs2B (t)− ρs1B (t))− (ρ

s2
A (t)− ρs1A (t)) (3.102)

onde

ρsr(t) =
p
((xs(t)− xr)2 + ((ys(t)− yr)2 + ((zs(t)− zr)2,

para cada satélite s e cada receptor r.

Deste modo, a relação entre as incógnitas e as observações não é linear, pelo

que se deve proceder à linearização das duas primeiras parcelas do segundo membro

de (3.102) [Hofmann-Wellenhof et al., 2001]. Se se tiverem valores aproximados xB0 ,

yB0 , zB0 para as incógnitas xB, yB, zB, como é possível conhecerem-se as coordenadas

de cada satélite s, em cada instante, xs(t), ys(t), zs(t), pode estimar-se um valor

aproximado para as distâncias ρsB(t), entre a estação B e um satélite qualquer, s,

ρsB0(t) =

q
(xs(t)− xB0)

2 + (ys(t)− yB0)
2 + (zs(t)− zB0)

2.

Decompondo as incógnitas xB, yB, zB em

xB = xB0 +∆xB

yB = yB0 +∆yB

zB = zB0 +∆zB

tem-se como novas incógnitas

x3×1 =

⎡⎢⎢⎣
∆xB

∆yB

∆zB

⎤⎥⎥⎦ .
Cada equação de observação usando as diferenças duplas da pseudo-distância,

para cada instante, tem três incógnitas. Como são necessários dois satélites para

formar cada equação de observação, observando quatro satélites num determinado

instante pode obter-se uma solução para o problema. Deste modo, este modelo tam-

bém pode ser usado em aplicações cinemáticas, e em tempo real, desde que os dados

adquiridos pelo receptor da estação de referência possam ser transmitidos para o re-

ceptor móvel.
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Se as duas estações observarem n satélites comuns, num determinado instante,

e se s1 for o satélite de referência, procedendo de modo análogo ao efectuado no caso

do posicionamento absoluto, obtém-se para a matriz das derivadas parciais, A, e para

o vector l do modelo das observações (3.15), que fazem parte do ajustamento usando

o método dos mínimos quadrados,

A(n−1)×3 =

⎡⎢⎢⎣
as1s2xB as1s2yB as1s2zB
...

...
...

as1snxB
as1snyB

as1snzB

⎤⎥⎥⎦
onde [Hofmann-Wellenhof et al., 2001]

as1sixB
=

xs1(t)− xB0
ρs1B0(t)

− xsi(t)− xB0
ρsiB0(t)

as1siyB
=

ys1(t)− yB0
ρs1B0(t)

− ysi(t)− yB0
ρsiB0(t)

(3.103)

as1sizB =
zs1(t)− zB0

ρs1B0(t)
− zsi(t)− zB0

ρsiB0(t)

para i = 2, · · · , n e

l(n−1)×1 =

⎡⎢⎢⎣
∆∇s1s2

AB P (t) + (ρs2A (t)− ρs1A (t))− (ρ
s2
B0
(t)− ρs1B0(t))

...

∆∇s1sn
AB P (t) + (ρsnA (t)− ρs1A (t))− (ρ

sn
B0
(t)− ρs1B0(t))

⎤⎥⎥⎦ .
De seguida, apresentam-se dois modelos estocásticos para este tipo de posiciona-

mento. O primeiro é um modelo homocedástico com erros não correlacionados, que

considera que todas as medições não diferenciadas são estatisticamente independentes

e têm a mesma variância. O segundo modelo é um modelo heterocedástico com er-

ros não correlacionados, no qual se atribuem variâncias diferentes para as medições

não diferenciadas, efectuadas a diferentes satélites, e se considera que as medições são

estatisticamente independentes.

Sejam A e B dois receptores que observaram, simultaneamente, n satélites numa

determinada sessão de observação e

p =
h
P s1
A P s1

B P s2
A P s2

B P s3
A P s3

B · · · P sn
A P sn

B

iT
as pseudo-distâncias obtidas pelos dois receptores. Considerando as observações não

correlacionadas e com a mesma variância a priori, σ20, a matriz de variâncias-cova-

riâncias das observações, para cada estação e para cada instante, tem a forma dada

por (3.93).
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As observações diferenças duplas, ∆∇p, são formadas a partir de

∆∇p = DDp

onde DD é o operador das diferenças duplas da expressão (3.94). A matriz de

variâncias-covariâncias das observações das diferenças duplas, C∇∆l, para um de-

terminado instante, construída usando a lei de propagação da variância-covariância,

pode obter-se a partir de

C∇∆l(n−1)×(n−1) = σ20

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
4 2 · · · 2

2 4 · · · 2
...
...
. . .

...

2 2 · · · 4

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (3.104)

Para vários instantes de observação a matriz de variâncias-covariâncias para as

diferenças duplas toma a forma de uma matriz bloco diagonal onde cada "elemento" da

matriz é uma matriz da forma (3.104). Essas matrizes podem ter dimensões diferentes

pois, em distintos instantes, pode existir um número diferente de diferenças duplas.

A atribuição de um peso homogéneo a todas as observações, como em (3.93), não

reflecte adequadamente a realidade. Euler and Goad [1991] salientam a importância

de se usar um modelo dependente da elevação para representar as incertezas das

medições, uma vez que os sinais dos satélites com baixa elevação tendem a ser mais

influenciados por efeitos sistemáticos não modelados, tais como multitrajecto e efeitos

troposféricos, do que os satélites com maior elevação.

Seja
¡
σ20
¢s
r
a variância a priori da pseudo-distância entre a estação r e o satélite

s. A matriz de variâncias-covariâncias das medições da estação r para os n satélites

observados s1, s2, · · · , sn é dada por [Jansson, 1998]

Cln×n =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
¡
σ20
¢s1
r

0 · · · 0

0
¡
σ20
¢s2
r

· · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · ·
¡
σ20
¢sn
r

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .

Considerando duas estações, A e B, a observarem simultaneamente os satélites

s1, s2, · · · , sn, sendo A a estação de referência e s1 o satélite de referência, obtém-se

a seguinte matriz de variâncias-covariâncias das diferenças duplas, para cada instante
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[Jansson, 1998]

C∇∆l(n−1)×(n−1) =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

¡
σ20
¢s1s2
AB

¡
σ20
¢s1
AB

· · ·
¡
σ20
¢s1
AB

¡
σ20
¢s1
AB

¡
σ20
¢s1s3
AB

· · ·
¡
σ20
¢s1
AB

...
...

. . .
...¡

σ20
¢s1
AB

¡
σ20
¢s1
AB

· · ·
¡
σ20
¢s1sn
AB

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(3.105)

onde ¡
σ20
¢s1si
AB

=
¡
σ20
¢s1
A
+
¡
σ20
¢si
A
+
¡
σ20
¢s1
B
+
¡
σ20
¢si
B
, para i = 2, · · · , n,¡

σ20
¢s1
AB

=
¡
σ20
¢s1
A
+
¡
σ20
¢s1
B
.

Para vários instantes de observação, a matriz de variâncias-covariâncias para as

diferenças duplas toma a forma de uma matriz bloco diagonal, tal como no caso do

modelo homocedástico, com base em matrizes do tipo (3.105).

Estabelecidos o modelo funcional e o modelo estocástico, as estimativas para as

incógnitas obtêm-se a partir de (3.19)

x =
¡
ATPA

¢−1 ¡
ATPl

¢
,

onde P = C−1∇∆l.

Modelo do Posicionamento Relativo usando a Fase

No caso de a observável ser a fase da portadora, tem-se para modelo das diferenças

duplas, de qualquer sistema pertencente aos GNSS, de acordo com (3.2), de onde se

excluiram os desvios residuais e se indicam os satélites observados, s1 e s2, as estações

de observação, A e B, e o instante de observação, t,

∆∇s1s2
AB Φ(t) = ∆∇

s1s2
AB ρ(t) + λ∆∇s1s2

AB N. (3.106)

Esta observação, que tem a vantagem de ser mais precisa do que a pseudo-

-distância, tem o inconveniente de conduzir a um modelo de observações com mais

incógnitas - as ambiguidades, ∆∇s1s2
AB N .

Uma vez que a relação entre ∆∇s1s2
AB Φ(t) e as coordenadas não é linear, deve pro-

ceder-se a uma linearização, tal como no caso de a observação ser a pseudo-distância.

Considerando xB0 , yB0 , zB0 valores aproximados para as incógnitas xB, yB, zB e
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sendo ∆∇s1s2
AB N0 um valor aproximado para a ambiguidade ∆∇s1s2

AB N , decompondo as

incógnitas em

xB = xB0 +∆xB

yB = yB0 +∆yB

zB = zB0 +∆zB

∆∇s1s2
AB N = ∆∇s1s2

AB N0 +∆N
s1s2
AB

tem-se como vector das novas incógnitas

x4×1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
∆xB

∆yB

∆zB

∆Ns1s2
AB

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .

Se as duas estações, num determinado instante, observarem n satélites comuns,

e se s1 for o satélite de referência, tem-se como vector das incógnitas

x(3+n−1)×1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∆xB

∆yB

∆zB

∆Ns1s2
AB
...

∆Ns1sn
AB

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (3.107)

A matriz das derivadas parciais, A, e vector l do modelo das observações (3.15),

que fazem parte do ajustamento usando o método dos mínimos quadrados, tomam a

forma

A((n−1)×(3+n−1)) =

⎡⎢⎢⎣
as1s2xB as1s2yB as1s2zB λ · · · 0
...

...
...

...
. . .

...

as1snxB as1snyB as1snzB 0 · · · λ

⎤⎥⎥⎦ (3.108)

onde os valores para as1sixB , as1siyB e as1sizB , com i = 2, · · · , n, são obtidos a partir de
(3.103) e

l(n−1)×1 =

⎡⎢⎢⎣
∆∇s1s2

AB Φ(t) + (ρ
s2
A (t)− ρs1A (t))− (ρ

s2
B0
(t)− ρs1B0(t))− λ∆∇s1s2

AB N0
...

∆∇s1sn
AB Φ(t) + (ρ

sn
A (t)− ρs1A (t))− (ρ

sn
B0
(t)− ρs1B0(t))− λ∆∇s1sn

AB N0

⎤⎥⎥⎦ .
(3.109)

72



No caso do posicionamento relativo cinemático, para t instantes de observação,

existem t (n− 1) equações de observação e o número de incógnitas é 3t + (n− 1),
desde que não haja saltos de ciclo. Assim, o número mínimo de satélites a observar

tem de ser 5, caso em que são necessários, pelo menos, 4 instantes de observação,

para se determinarem as coordenadas e as ambiguidades. Com 6 satélites observados

só são necessários 3 instantes de observação e com 7 ou mais satélites observados

são precisos sempre, pelo menos, 2 instantes de observação. Consequentemente, não

é possível proceder-se ao posicionamento cinemático relativo com dados apenas da

fase, num só instante, usando uma só frequência, se não forem previamente conhe-

cidas as ambiguidades. A partir do momento em que as ambiguidades são conhe-

cidas com os seus valores inteiros, correctos, os dados da fase passam a actuar como

as pseudo-distâncias, mas com uma precisão muito superior, sendo possível utilizar-

-se o posicionamento relativo instantâneo com a fase em aplicações cinemáticas, em

tempo real, se os dados adquiridos pelo receptor da estação de referência puderem ser

transmitidos para o receptor móvel e se não ocorrerem saltos de ciclo.

O posicionamento relativo utilizando como principal observável a fase da porta-

dora, desde que as ambiguidades da fase sejam correctamente estimadas, permite obter

uma precisão centimétrica, no caso do posicionamento cinemático, e milimétrica, no

caso do posicionamento estático. O posicionamento relativo cinemático com a fase, em

tempo real, é geralmente designado por posicionamento RTK (Real Time Kinematic).

Como modelo estocástico para o posicionamento relativo usando a fase, pode

considerar-se quer o modelo homocedástico com erros não correlacionados quer o mo-

delo heterocedástico com erros não correlacionados, como no caso do posicionamento

relativo usando a pseudo-distância. A diferença reside no facto de a fase ser uma

observação mais precisa do que a pseudo-distância e, por isso, as variâncias do modelo

estocástico usando a fase terem valores inferiores aos das variâncias quando se utiliza

a pseudo-distância.

3.3.3 Posicionamento Diferencial

O conceito de Posicionamento Diferencial foi desenvolvido com o intuito de contornar

a degradação da precisão do Posicionamento Absoluto devida ao Acesso Selectivo e de

diminuir o efeito dos outros erros presentes nas observações GPS. Com a desactivação

do Acesso Selectivo, em Maio de 2000, a principal fonte de erro do Posicionamento

Absoluto desapareceu. No entanto, o Posicionamento Diferencial continua a ter lugar

entre os tipos de posicionamento com o GPS nas aplicações com maiores exigências,
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tendo sido desenvolvidas técnicas específicas, que utilizam as medições da fase, de

modo a permitir precisões decimétricas e mesmo centimétricas. Adicionalmente, o

fim do Acesso Selectivo não teve qualquer impacto na segurança e na integridade

do GPS. Deste modo, o fornecimento de dados de integridade, juntamente com as

correcções diferenciais, é muito útil em certas aplicações, justificando a referência a

este tipo de posicionamento no âmbito não apenas do GPS mas dos GNSS em geral

[Hofmann-Wellenhof et al., 2003].

O Posicionamento Diferencial usando os GNSS (DGNSS) utiliza, pelo menos,

dois receptores - um receptor (chamado receptor de referência), usualmente estático,

tem a antena estacionada num local de coordenadas conhecidas e o outro receptor (de-

nominado receptor móvel) geralmente está em movimento. O objectivo do DGNSS é

determinar a posição do receptor móvel, em qualquer instante, empregando correcções

geradas pela estação de referência.

O DGNSS pode ser implementado gerando correcções à posição ou gerando cor-

recções às medições. Na primeira abordagem, a posição da estação de referência é

recalculada usando observações relativas a um conjunto específico de satélites e o re-

sultado é comparado com a posição conhecida, gerando-se, deste modo, a correcção

que se deve aplicar à posição calculada para se obter a posição previamente conhecida.

O receptor móvel aplica essa correcção à sua própria solução. Este conceito é simples

mas exige que ambas as estações usem a mesma configuração de satélites. A tarefa da

selecção dos satélites pode ser um pouco complicada no caso de existir uma grande

separação entre as estações ou devido a obstruções locais. No segundo processo, as

medições individuais da estação de referência são comparadas com os respectivos va-

lores obtidos a partir das coordenadas, conhecidas, da estação de referência e das

posições dos satélites, acessíveis através das efemérides difundidas ou das efemérides

previstas. Desta comparação geram-se correcções para cada pseudo-distância obser-

vada, denominadas PRC (Pseudo Range Correction), e correcções com a variação das

distâncias, chamadas RRC (Range Rate Correction), necessárias para extrapolar li-

nearmente o valor das PRC para o instante de medição da estação móvel. O receptor

móvel usa estes valores para corrigir as suas medições e estimar a sua posição. O cál-

culo das correcções individuais para cada medição requer um esforço computacional

maior do que o efectuado na abordagem anterior, mas não exige a coordenação da

selecção dos satélites utilizados nas estações de referência e móvel. Este processo é

usado na maior parte das realizações DGNSS e os modelos correspondentes podem

ser vistos em [Hofmann-Wellenhof et al., 2003]. Neste tipo de DGNSS pode fazer-se
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a distinção entre três técnicas. A primeira é baseada no uso das pseudo-distâncias.

A segunda utiliza dados da pseudo-distância e da fase onde a fase é usada para ali-

sar a pseudo-distância. Estas duas técnicas são muitas vezes designadas por DGNSS

convencional. A terceira técnica está relacionada com o uso da fase como principal

observável, sendo necessário proceder-se à resolução da ambiguidade e costuma ser

designada por DGNSS preciso. Na maioria das aplicações de navegação, o uso da

pseudo-distância ou da pseudo-distância alisada com a fase é suficiente, enquanto que

nas aplicações mais exigentes, tais como a aterragem de aviões, pode ser necessário o

uso da fase como principal observável.

A transferência das correcções da estação de referência para a estação móvel é

efectuada usando uma ligação telemétrica adequada que requer hardware compatível

na estação de referência e no receptor móvel. Alguns fabricantes de receptores DGNSS

usam formatos dependentes dos receptores para comprimir os dados com as correcções

e, assim, aumentar a velocidade da transmissão dos dados. No entanto, para também

se poder operar com sistemas de ampliação existentes na área em que se trabalha,

os dados com as PRCs e as RRCs devem ter a possibilidade de ser transmitidos e

recebidos em formatos independentes dos receptores. O formato RTCM SC-104 é um

padrão internacionalmente aceite para a transmissão desses dados, quer para o GPS

quer para o GLONASS, proposto pela Comissão Especial 104 da Radio Technical

Commission for Maritime Services dos Estados Unidos. O formato NMEA-0183, pro-

posto pela National Marine Electronics Association dos Estados Unidos, é um formato

normalizado, aceite internacionalmente como interface entre dispositivos electrónicos.

Embora fosse concebido para instrumentos marítimos, este formato tornou-se também

numa interface normalizada para os receptores GPS [Hofmann-Wellenhof et al., 2003].

O conceito de posicionamento diferencial acima apresentado baseia-se apenas

numa estação de referência para calcular as correcções. Este conceito é simples mas

a precisão da posição obtida decresce com o aumento da distância entre a estação

móvel e a estação de referência. Para contornar o facto de as correcções serem váli-

das para uma área relativamente pequena, desenvolveu-se o conceito de estações de

referência múltiplas. Uma estrutura deste tipo engloba, geralmente, uma rede de es-

tações de controlo, uma ou várias estações principais e as ligações de comunicação

entre as estações. As duas principais realizações deste conceito são o LADGNSS e o

WADGNSS.

No sistema LADGNSS (Local Area Differential GNSS - Posicionamento Dife-

rencial Local com os GNSS) transmitem-se, para o receptor móvel, os dados com as
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correcções da estação monitora mais próxima ou com uma média pesada das cor-

recções de várias estações monitoras, requerendo uma densidade elevada das estações

de referência na área de cobertura do serviço.

Na abordagem do sistema WADGNSS (Wide Area Differential GNSS - Posi-

cionamento Diferencial de Longo Alcance com os GNSS) os dados adquiridos pelas

diversas estações de referência, e transmitidos para uma estação central de processa-

mento, são usados num ajustamento comum de modo a estimar as componentes do erro

para toda a área. Deste modo, tem-se um vector com as correcções correspondentes

a cada satélite, que consiste nas correcções relativas ao erro do relógio do satélite, à

posição do satélite e ao modelo do atraso ionosférico. Este tipo de correcção, aplicada

em função da localização geográfica do utilizador, é válida para áreas mais exten-

sas, gerando uma melhor precisão da posição e necessitando de uma rede de estações

de referência com densidade mais esparsa do que no caso do LADGNSS. O conceito

WADGNSS foi desenvolvido, inicialmente, usando apenas a pseudo-distância, sendo

a precisão do posicionamento horizontal cerca de 2 a 3 metros [Hofmann-Wellenhof

et al., 2003]. Posteriormente, passaram também a ser usados dados da fase da por-

tadora, que permitiram o posicionamento diferencial de alta precisão em redes locais,

regionais e nacionais. O conceito WADGNSS foi aplicado em vários serviços. Nos

Estados Unidos, a FAA (Federal Aviation Administration) estabeleceu o WAAS de

modo a obter os requisitos de integridade relacionados com a segurança e também

para apoiar a rota e as fases de aterragem de aviões. Na Europa, o EGNOS tem

objectivos semelhantes. O mesmo se passa com o serviço japonês MSAS (Multifunc-

tional Satellite-based Augmentation System) e com o indiano GAGAN (GPS-Aided

Geo Augmented Navigation). Estes sistemas serão interoperáveis de forma a fornecer

uma cobertura global [Seeber, 2003].

Neste capítulo apresentaram-se diversos modelos de observações dos GNSS e

exposeram-se as equações, em termos matriciais, de diferentes abordagens do método

dos mínimos quadrados, úteis no tratamento de dados GNSS para estimar a posição

de um receptor. Também foram apresentados três tipos de posicionamento usando

os GNSS, tendo sido expostos os modelos do posicionamento absoluto e do posiciona-

mento relativo.
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Capítulo 4

Resolução da Ambiguidade da

Fase

Para se obter uma solução de posicionamento com a maior precisão possível usando

qualquer sistema pertencente aos GNSS, deve proceder-se ao posicionamento relativo

usando a observável fase da portadora e ter em consideração que os parâmetros ambi-

guidade devem assumir valores inteiros. No caso do posicionamento estático, onde se

possam efectuar longas sessões de observação, as ambiguidades reais estimadas têm va-

lores muito próximos de números inteiros, desde que não haja saltos de ciclo, pelo que,

arredondando esses valores reais para os inteiros mais próximos, os valores correctos

para as ambiguidades podem ser estimados. Para aplicações cinemáticas, no entanto,

este processo é inviável. De forma a reduzir a sessão de observação no posicionamento

estático ou possibilitar a utilização das observações da fase no posicionamento cinemá-

tico preciso, têm sido desenvolvidos métodos para a resolução rápida da ambiguidade,

com vista à sua resolução instantânea, conhecidos por métodos de resolução da ambi-

guidade OTF (On-The-Fly) ou OTW (On-The-Way) [Langley, 1998c; Wang, 1999].

Estes métodos, juntamente com as possibilidades actuais de transmissão de dados en-

tre receptores, possibilitaram o processamento dos dados e a obtenção de soluções em

tempo real. O posicionamento relativo cinemático com dados de fase em tempo real,

RTK, com o qual se consegue obter uma precisão centimétrica, permitiu a realização

de aplicações anteriormente impossíveis.

Neste capítulo começa-se por descrever as etapas do processamento dos dados

da fase da portadora, por forma a se obter toda a precisão que eles podem facultar.

A resolução da ambiguidade é a etapa mais complexa desse processo e é feita uma

exposição pormenorizada do problema, resumindo alguns dos métodos de resolução da
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ambiguidade que mais se destacaram. Também é apresentada uma comparação entre

dois critérios utilizados na selecção do conjunto das ambiguidades inteiras, o Critério

dos Mínimos Quadrados Inteiros (ILSC - Integer Least Squares Criterion) e o Critério

Geral de Selecção das Ambiguidades (GASC - General Ambiguity Search Criterion).

Por fim, é exposto o algoritmo proposto para a resolução instantânea da ambiguidade

da fase, denominado GECCAR (GEneral Criterion Cascading Ambiguity Resolution),

que usa o GASC como critério de selecção das ambiguidades. Este algoritmo foi

implementado no programa desenvolvido e pode ser utilizado quer com dados de duas

frequências do GPS actual, quer com dados de múltiplas frequências, permitindo, por

isso, processar também dados do GPS modernizado, do Galileo ou de quaisquer

outros GNSS que utilizem o CDMA.

4.1 Posicionamento Preciso

Separando os parâmetros ambiguidade das restantes incógnitas, qualquer modelo dos

GNSS onde as diferenças duplas da fase estiverem incluídas pode ser descrito pelo

sistema de equações de observação linearizadas [Teunissen et al., 2002]

l = Ax+ v (4.1)

com

Am×(n+t) = [Aa | Ab]

x(n+t)×1 =

⎡⎢⎢⎣
a

−
b

⎤⎥⎥⎦
onde l é o vector que contém as m diferenças duplas das fases observadas, x é o vec-

tor das incógnitas composto pelos sub-vectores a, das n ambiguidades das diferenças

duplas da fase, e b, das t incógnitas reais (que inclui as coordenadas e quaisquer ou-

tros parâmetros a estimar), A é a matriz das derivadas parciais, composta pelas sub-

-matrizes Aa, de dimensão m×n, correspondente às ambiguidades e Ab, de dimensão

m× t, correspondente aos outros parâmetros, e v é o vector dos m resíduos.

O critério de estimação para resolver o sistema (4.1) é, geralmente, baseado no

princípio dos mínimos quadrados (3.16), que pode ser escrito sob a forma

[Teunissen, 1998]

min
a,b

kl−Aaa−Abbk2Ql
(4.2)
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onde k.k2Ql
= (.)T Q−1l (.) e Ql é a matriz de variâncias-covariâncias das observações,

de acordo com a notação utilizada na maioria da literatura relacionada com a resolução

da ambiguidade da fase. O problema (4.2) seria um problema de mínimos quadrados

usual se todos os parâmetros pertencessem ao espaço dos reais, isto é, se

a ∈ Rn e b ∈ Rt. (4.3)

Contudo, neste caso, tem-se a informação adicional de que todas as ambigui-

dades assumem valores inteiros. De modo a obter-se uma solução de posicionamento

com a maior precisão possível, deve ter-se em atenção esse facto e considerar

a ∈ Zn e b ∈ Rt, (4.4)

onde Zn é o espaço, de dimensão n, dos inteiros.
Não existe uma técnica específica para obter a solução para a minimização da

expressão (4.2) tendo em consideração (4.4). Este problema foi pela primeira vez

apresentado por Teunissen [1993] que o denominou problema dos mínimos quadra-

dos inteiros, sendo um problema de mínimos quadrados com restrições. A solução

encontrada para este problema é baseada na decomposição ortogonal de (4.2)

kl−Aaa−Abbk2Ql
= kv̂k2Ql

+ kâ− ak2Qâ
+
°°°b̂(a)− b°°°2

Qb̂(a)

(4.5)

onde v̂ e â são, respectivamente, os vectores dos resíduos e das ambiguidades reais

obtidos usando o método dos mínimos quadrados sem restrições, Qâ é a matriz de

variâncias-covariâncias de â, b̂(a) é a estimativa dos mínimos quadrados de b condi-

cionada ao valor de a e Qb̂(a) é a correspondente matriz de variâncias-covariâncias.

De (4.5) segue-se que a minimização (4.2) tendo em consideração (4.4), compreende

três etapas.

Na primeira etapa estima-se uma solução inicial desprezando a restrição inteira

relativa às ambiguidades, isto é, considerando (4.3). Assim, efectua-se um ajusta-

mento padrão usando o método dos mínimos quadrados, obtendo-se uma estima-

tiva com valor real para todas as incógnitas, x̂, a respectiva matriz de variâncias-

-covariâncias, Qx̂, e a soma dos quadrados dos resíduos pesados, Ω,

x̂ =

"
â

b̂

#
=
¡
ATPA

¢−1
ATPl

Qx̂ =

"
Qâ Qâb̂

Qb̂â Qb̂

#
=
¡
ATPA

¢−1
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Ω = v̂TPv̂

onde P = Q−1l é a matriz dos pesos das observações. Esta estimativa inicial é chamada

solução real, solução flutuante (float solution) ou solução com as ambiguidades livres

(ambiguity-free solution).

Na segunda etapa tem-se em consideração que as ambiguidades devem ter um

valor inteiro, isto é, a ∈ Zn. Neste passo, usando a estimativa real e respectiva variân-
cia, estimam-se as correspondentes ambiguidades inteiras usualmente minimizando a

segunda parcela e anulando a última parcela do membro direito de (4.5)

[Verhagen, 2004a]. Procedendo deste modo, o critério usado para estimar as am-

biguidades inteiras, ǎ, chamado Critério dos Mínimos Quadrados Inteiros (ILSC -

Integer Least Squares Criterion), toma a forma

ǎILS = min
a∈Zn

kâ− ak2Qâ
(4.6)

Esta etapa designa-se, geralmente, por resolução da ambiguidade.

Na terceira etapa do processo de resolução do problema (4.2) sujeito a (4.4)

estimam-se as restantes incógnitas, reais, nomeadamente as coordenadas, com base

nas ambiguidades fixadas com os valores inteiros calculados na etapa anterior, de

acordo com o método dos mínimos quadrados com restrições [Xu, 2007]

b̌ = b̂−Qb̂âQ
−1
â (â− ǎ) . (4.7)

A expressão (4.7) mostra que a diferença existente entre esta solução final,

chamada solução inteira ou solução com as ambiguidades fixadas (ambiguity-fixed solu-

tion), e a solução real anterior depende da diferença entre a estimativa da ambiguidade

real e a estimativa da ambiguidade inteira. A precisão desta estimativa pode ser obtida

a partir de [Xu, 2007]

Qb̌ = Qb̂ −Qb̂âQ
−1
â Qâb̂, (4.8)

de onde se conclui que a solução inteira das coordenadas tem melhor precisão que a

correspondente solução real, uma vez que foi usada informação adicional no cálculo de

b̌. No que diz respeito à soma dos quadrados dos resíduos pesados, tem-se que [Xu,

2007]

Ω̃ = Ω+ (â− ǎ)T Q−1â (â− ǎ) . (4.9)

Assim, verifica-se que a solução que tem em atenção o carácter inteiro das ambi-

guidades conduz a um maior valor da forma quadrática dos resíduos do que a solução

real. Na realidade, a solução real é, segundo o princípio dos mínimos quadrados, a

que gerará sempre o mínimo valor para vTPv [Xu, 2007].
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4.2 Métodos de Resolução da Ambiguidade

Na secção anterior estabeleceram-se as três etapas necessárias para se proceder ao

posicionamento preciso, que requer a utilização da observável fase, e apresentaram-

-se as soluções para a primeira e para a terceira etapas. Nesta secção descreve-se

pormenorizadamente a segunda etapa.

O processo de resolução da ambiguidade inicia-se definindo o espaço de procura

ou espaço de busca das ambiguidades, onde se deve efectuar uma procura discreta

com o objectivo de encontrar a solução inteira mais provável, ǎ, para as ambiguida-

des. O espaço de procura das ambiguidades está centrado na estimativa real previa-

mente calculada e o seu tamanho depende da correspondente matriz de variâncias-

-covariâncias. Este espaço pode ter diferentes formas, no entanto todos os espaços

têm uma característica comum - usualmente o número de candidatos a testar, numa

procura discreta total, é muito elevado, sobretudo se a sessão de observação for pe-

quena. Como exemplo, no caso de se considerar para espaço de procura um hipercubo,

se forem observados n satélites e W for a grandeza da janela de procura, o número

total de conjuntos de ambiguidades potenciais a testar é (2W + 1)n−1. Isto significa

que, no caso do GPS, tendo uma estimação real da posição com uma precisão de cerca

de 2 m (com consequente janela de procura, para cada ambiguidade, em L1, de ±10
ciclos) e observações de 6 satélites, o número de diferentes combinações a testar é

4084101. Consequentemente, uma vez que o espaço de procura contém muitos can-

didatos, a procura a efectuar de entre todos os candidatos potenciais é, mesmo em

pós-processamento, um processo pouco eficiente.

Devido ao interesse em se estimarem as ambiguidades de forma rápida, dife-

rentes algoritmos de resolução da ambiguidade foram desenvolvidos desde que o GPS

começou a ser usado para o posicionamento preciso, com o intuito de não fazer a

busca discreta total mas uma procura mais eficaz. A resolução da ambiguidade pode

ser efectuada no domínio das ambiguidades - espaço de dimensão (n− 1), sendo n o
número de satélites observados - ou no domínio das posições - espaço tridimensional.

Quanto mais exacta e precisa for a solução inicial, maior é a probabilidade de o es-

paço de procura conter a solução correcta e menor é o tempo de cálculo necessário

para encontrar a solução. Se o espaço de busca não for calculado convenientemente, a

solução correcta pode, eventualmente, não estar incluída nos conjuntos de ambiguida-

des potenciais, do que resulta a impossibilidade de se estimarem os valores correctos

para as ambiguidades.

O processo de resolução da ambiguidade pode efectuar-se quando se utiliza o
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modelo apresentado no capítulo anterior (equações (3.107), (3.108), (3.109)), denomi-

nado modelo geométrico (por as distâncias estarem relacionadas com as três incógnitas

relativas às coordenadas), ou quando se usa o modelo não geométrico. No modelo não

geométrico não é necessário que as equações de observação estejam parametrizadas em

função das coordenadas, tendo-se, assim, o modelo mais simples que se pode conceber

[Teunissen et al., 1999] - as equações de observação encontram-se parametrizadas em

função das diferenças duplas, desconhecidas, das distâncias entre os satélites e os re-

ceptores. Deste modo, a geometria receptor/satélite não está presente nas equações,

o que originou a denominação do modelo [Teunissen et al., 1999]. Para um instante

t, uma frequência i, as estações A e B e os satélites j e k, a equação de observação

do modelo não geométrico, de onde se excluiram os desvios residuais, de acordo com

(3.106), é dada por

∆∇jk
ABΦi(t) = ∆∇

jk
ABρ(t) + λi∆∇jk

ABNi(t) (4.10)

onde, ∆∇jk
ABΦi(t), ∆∇

jk
ABρ(t) e ∆∇

jk
ABNi(t) denotam as diferenças duplas da fase em

Li, as diferenças duplas da distância e as diferenças duplas da ambiguidade em Li,

respectivamente, e λi é o comprimento de onda da fase em Li. Em Teunissen [1997]

encontra-se formulada a relação existente entre as duas abordagens.

Quando se usam dados apenas do GPS, o modelo geométrico é considerado

como o modelo que tem, em geral, um melhor desempenho, sendo o modelo mais

utilizado na geodesia e na navegação [Teunissen et al., 1999; Eissfeller et al., 2001].

Quando se usam simultaneamente dados do GPS e do Galileo, as observações dos

dois sistemas não estão relacionadas através dos parâmetros a estimar se se considerar

o modelo da ligação fraca na criação das diferenças duplas e se usar o modelo não

geométrico. Considerando a abordagem baseada na geometria, embora o modelo de

ligação fraca não considere diferenças duplas heterogéneas, os dois sistemas não são

processados independentemente pois eles estão relacionados através da posição comum

a estimar. Como a resolução da ambiguidade não é, geralmente, o objectivo final, mas

uma etapa necessária no processo do posicionamento preciso, ao utilizar-se o modelo

não geométrico no processo de resolução da ambiguidade é necessário, posteriormente,

considerar-se um modelo que relacione as distâncias, ρjkAB (t), com as coordenadas das

estações, (xB (t), yB (t), zB (t)), para estimar estas coordenadas. Devido aos motivos

expostos, neste trabalho segue-se a abordagem geométrica.

A maioria dos métodos de resolução da ambiguidade é efectuada no domínio

das ambiguidades. Para se seleccionar o conjunto de ambiguidades mais provável,

muitos métodos de resolução da ambiguidade baseiam-se no ILSC (expressão (4.6)).
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Note-se que minimizar a expressão (4.9) também conduz ao critério (4.6), que se pode

reescrever sob a forma

min
a∈Zn

(â− a)T Q−1â (â− a) . (4.11)

De seguida, resumem-se algumas das primeiras abordagens propostas para a re-

solução da ambiguidade, no caso do GPS com dupla frequência, que merecem especial

atenção devido à inovação apresentada, aos resultados com elas obtidos ou por terem

servido de base a posteriores estratégias de resolução da ambiguidade.

Método da Função Ambiguidade

O Método da Função Ambiguidade (AFM - Ambiguity Function Method) foi pela

primeira vez proposto por Counselman and Gourevitch [1981] e, posteriormente, foi

reformulado por Remondi [1984; 1990; 1991] e Mader [1990; 1992].

Este método de procura das ambiguidades no domínio da posição inicia-se cal-

culando uma posição inicial (x, y, z), e respectiva precisão (σx, σy, σz), que definem

o espaço de procura - um paralelepípedo centrado na posição inicial, com lados de

comprimento kσx, kσy, kσz, com k um inteiro superior a 1 de modo a assegurar que a

posição correcta se encontra nesse volume (Remondi [1991] sugeriu k = 4). Seguida-

mente, define-se o conjunto dos pontos de teste, isto é, são geradas posições potenciais

através de uma rede tridimensional definida no volume de procura fazendo variar as

coordenadas (x, y, z) com um passo uniforme em torno da estimativa inicial.

Para testar os pontos dentro do espaço de busca utiliza-se a função ambiguidade

definida por [Mader, 1992]

FA(x, y, z) =
niX
j=1

ns−1X
k=1

nfX
l=1

cos
n
2π
³
φjklobs (x0, y0, z0)− φjklcal (x, y, z)

´o
(4.12)

onde j se refere a um instante particular de observação, ni é o número de instantes

observados, k diz respeito a uma determinada diferença dupla, ns é o número de

satélites observados, l é a frequência observada, nf é o número de frequências obser-

vadas, φjklobs (x0, y0, z0) é a diferença dupla da fase observada quando a estação móvel se

encontra no ponto desconhecido (x0, y0, z0) e φ
jkl
cal (x, y, z) é a diferença dupla da fase

calculada para uma posição possível (x, y, z), para os mesmos satélites, frequência e

instante. A diferença entre a fase observada e a fase calculada, chamada resíduo das

fases a priori, é calculada sem ter em consideração as ambiguidades das diferenças

duplas da fase. Estes termos são desprezados uma vez que a função ambiguidade é

insensível aos valores das ambiguidades [Mader, 1992].
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Para um só instante, uma frequência e apenas uma diferença dupla, a função

ambiguidade tem um valor máximo, 1, sempre que o resíduo das fases seja um inteiro

ou zero. Fazendo variar a posição (x, y, z) no espaço de procura podem-se calcular os

valores da função ambiguidade para um determinado instante, frequência e diferença

dupla. A posição correcta encontra-se num dos máximos dessa função, mas com

uma medição para uma só frequência, uma diferença dupla e um instante não se

pode determinar qual é essa posição [Mader, 1992]. Considerando-se várias diferenças

duplas em diferentes frequências e diferentes instantes pode-se normalizar o valor

da função ambiguidade com o número de medições usadas e a função ambiguidade

normalizada [Abidin, 1993]

FAN(x, y, z) =
FA(x, y, z)

ni (ns− 1)nf

gerará, igualmente, valores entre 0 e 1 para todas as posições candidatas. Se o número

de medições for suficiente, a posição correcta surgirá como um pico na função, desde

que, evidentemente, o espaço de procura inclua essa posição [Mader, 1992].

O cálculo da função ambiguidade é simples de implementar e a implementação

deste método encontra-se descrita em Mader [1990; 1992]. Para melhorar a eficiência

do algoritmo fazem-se testes ao valor do resíduo das fases e ao valor de FAN. As-

sim, para cada posição (x, y, z) a ser testada, se para alguma medição a expressão

cos
n
2π
³
φjklobs (x0, y0, z0)− φjklcal (x, y, z)

´o
for inferior a um determinado valor (Mader

[1990; 1992] sugere 0.7) essa posição é imediatamente rejeitada. Para cada ponto cujo

conjunto considerado de medições passa o teste anterior, calcula-se a função ambigui-

dade normalizada e, se esse valor excede um mínimo aceitável, ele é comparado com os

valores anteriores de modo a guardar-se o valor máximo e a correspondente posição.

Para se assegurar que o ponto que gera o maior valor para FAN pode, na reali-

dade, ser aceite, compara-se o valor máximo da FAN com o seu segundo maior valor. Se

a razão entre estes dois valores for superior a um determinado valor pré-estabelecido,

considera-se o ponto que produziu o maior valor de FAN, calculam-se as ambiguidades

com as coordenadas desse ponto e esses valores, arredondados para os inteiros mais

próximos, produzem o valor fixado, final, das ambiguidades [Erickson, 1992].

Este método pode ser usado quer com dados de frequência em L1 ou L2, quer

aplicado a qualquer combinação linear das fases em L1 e L2 [Rizos, 1997]. Apesar

das melhorias efectuadas nos algoritmos originais por Han [1993] e Han and Rizos

[1996], esta técnica tem uma eficiência computacional baixa, não sendo conveniente

para aplicações em tempo real [Rizos, 1997].

84



Técnica de Procura da Ambiguidade usando os Mínimos Quadrados

A Técnica de Procura da Ambiguidade usando os Mínimos Quadrados (LSAST - Least

Squares Ambiguity Search Technique) proposta por Hatch [1989], cuja formulação está

descrita em Hatch [1990], explora o facto de serem suficientes 4 satélites para se efec-

tuar o posicionamento e, consequentemente, de ser suficiente resolver 3 diferenças

duplas das ambiguidades, relativas a esses 4 satélites, para se calcularem as ambi-

guidades relativas aos restantes satélites. Assim, os satélites são separados em dois

grupos - o grupo primário, que consiste num conjunto de 4 satélites que são usados

para gerar um conjunto de soluções potenciais, e o grupo secundário, que compreende

os outros satélites observados e que é usado para eliminar as soluções potenciais que

estão em desacordo com as observações deste segundo grupo de satélites [Hatch, 1990].

Neste método começa-se por estimar uma solução inicial e respectiva precisão,

usando a pseudo-distância, para se ter uma região de procura das ambiguidades com

uma incerteza próxima de 3σ [Hatch, 1990].

Num segundo passo geram-se todos os conjuntos de ambiguidades relativas aos

satélites primários, que fazem com que a respectiva posição se encontre dentro da

região de procura. Estas ambiguidades são usadas para calcular soluções fixas para a

posição utilizando apenas os satélites primários, chamadas soluções potenciais. As

ambiguidades inteiras para cada satélite secundário, ∇∆aS , podem ser estimadas

usando [Lu, 1995]

∇∆aS = nint ((∇∆Φobs −∇∆Φcalc) /λ)

onde nint é o operador inteiro mais próximo, ∇∆Φobs é a observação diferença dupla
da fase relativa ao satélite secundário, em unidades de comprimento, ∇∆Φcalc é o valor
da diferença dupla da fase calculado usando as coordenadas do satélite e a posição

potencial derivada dos 4 satélites primários e λ é o comprimento de onda da portadora.

Efectuando um ajustamento dos mínimos quadrados, que inclui o conjunto de

todas as ambiguidades inteiras dos satélites primários e secundários, obtém-se a actua-

lização da posição relativamente à posição obtida pelos satélites primários [Erickson,

1992]. O vector dos resíduos associado a esta actualização, v̂, permite testar se o

conjunto das ambiguidades potenciais utilizadas no ajustamento pode ser aceite ou

não como possível solução. Assim, a variância é comparada com um valor estabe-

lecido. Se ele ultrapassa esse valor, o correspondente conjunto de ambiguidades é

rejeitado e é testado um outro conjunto; se ele é inferior a esse valor, o conjunto de

ambiguidades é guardado [Erickson, 1992]. Se apenas um conjunto de ambiguidades

passa este teste, esse conjunto de números inteiros é considerado o conjunto correcto
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das ambiguidades. Num determinado instante, contudo, é usual que mais do que um

conjunto potencial de ambiguidades passe o teste devido à informação geométrica ser

insuficiente e ao efeito dos erros. Neste caso, cada conjunto de ambiguidades que

passe o teste é guardado e testado posteriormente usando as observações dos instantes

seguintes. A soma dos quadrados dos resíduos, Ω, relacionada com cada conjunto de

ambiguidades que passe o teste, também é guardada e acumulada com a dos instantes

seguintes. À medida que mais instantes de observação forem usados, os conjuntos não

correctos de ambiguidades dos satélites primários deverão ser gradualmente rejeitados

pois apenas a solução verdadeira continua a ser repetida à medida que a geometria

dos satélites muda [Lu, 1995].

De modo a acelerar o tempo de convergência é aplicado um outro teste, deno-

minado teste da razão. Quando o número de conjuntos de ambiguidades potenciais

não for muito grande ou a soma dos quadrados dos resíduos pesados for acumulada

ao longo de um período de tempo prefixado, calcula-se a razão entre os dois menores

valores da soma dos quadrados dos resíduos pesados, Ω̃segmin e Ω̃min. Se

Ω̃segmin

Ω̃min
> c (4.13)

com c um valor predefinido, o conjunto de ambiguidades potenciais cuja soma dos

quadrados dos resíduos é menor será seleccionado como o conjunto correcto das am-

biguidades. A determinação do valor c depende, usualmente, das grandezas dos erros

da fase e, na prática, é frequentemente usado um valor entre 2 e 3 [Lu, 1995].

A eficiência computacional deste método e a sua adequação para o processa-

mento sequencial torna-o possível para a implementação em tempo real. Embora

a frequência dupla não seja essencial, o número de candidatos a ambiguidade pode

ser significativamente reduzido usando observações com comprimento de onda maior,

nomeadamente, usando a banda larga [Hill, 1993].

Abordagem da Resolução Rápida da Ambiguidade

A Abordagem da Resolução Rápida da Ambiguidade (FARA - Fast Ambiguity Resolu-

tion Approach) foi descrita pela primeira vez por Frei and Beutler [1990] para resolver

de forma rápida a ambiguidade em bases estáticas. Posteriormente este método foi

ampliado, com uma opção AROF (Ambiguity Resolution On-the-Fly), para aplicações

cinemáticas [Frei et al., 1993].

O algoritmo FARA pode ser dividido em 4 etapas.
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A primeira etapa a efectuar é a estimação de uma solução real aproximada,

x̂, para as diferenças duplas das ambiguidades, coordenadas e outras incógnitas ine-

rentes ao problema em questão, e da respectiva matriz de variâncias-covariâncias,

Qx̂. De seguida, são gerados conjuntos potenciais de ambiguidades inteiras tendo em

consideração os intervalos de confiança em torno da solução real. Se âj representar

um valor real para a ambiguidade, obtido usando o método dos mínimos quadrados,

e aj representar um valor inteiro potencial para a mesma ambiguidade, o intervalo de

procura para aj pode ser definido por

âj − kσâj ≤ aj ≤ âj + kσâj (4.14)

onde k é um factor constante de multiplicação derivado de considerações estatísticas

e σâj denota o respectivo desvio padrão da ambiguidade real. Deste modo, (4.14) é

usado para gerar conjuntos potenciais de ambiguidades. Quanto menor for o número

de conjuntos a testar mais eficiente é o método.

Na segunda etapa é utilizado um critério, baseado em diferenças de pares de

ambiguidades, para se rejeitarem certos conjuntos de ambiguidades potenciais, gerados

por (4.14). Para isso calcula-se a diferença entre duas ambiguidades reais e a diferença

entre as correspondentes ambiguidades inteiras, do seguinte modo [Frei, 1991]

âij = âi − âj

aij = ai − aj .

O desvio padrão da diferença das ambiguidades reais âij , é calculado usando

[Frei, 1991]

σâij =
q
σ2
âi
− 2σâiσâj + σ2

âj

onde σ2âi , σ
2
âj , σâiσâj são obtidos de Qx̂.

Os conjuntos de ambiguidades cujos pares de ambiguidades não cumpram a

condição

âij − kσâij ≤ aij ≤ âij + kσâij (4.15)

são rejeitados. Este critério, característico do método FARA, faz baixar consideravel-

mente o número de soluções potenciais [Frei, 1991].

Numa terceira fase, procede-se a um ajustamento, usando o método dos mínimos

quadrados, com as ambiguidades fixadas, para cada conjunto de ambiguidades poten-

ciais que cumprem as condições (4.14) e (4.15). Obtêm-se as coordenadas ajustadas,

a variância a posteriori e a correspondente matriz de variâncias-covariâncias.
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No passo final deste método, testa-se a solução fixa correspondente ao conjunto

das ambiguidades que gerou a menor variância a posteriori [Hofmann-Wellenhof et

al., 2001]. O vector da posição fixa é comparado com o vector da posição real para

verificar a compatibilidade. Além disso, deve ser efectuado outro teste para assegurar

que a solução correspondente à segunda menor variância, σ̂20segmin , é menos provável do

que a solução correspondente à variância mais pequena, σ̂20min . Assim, deve verificar-se

σ̂20segmin

σ̂20min
≥ c

onde c é uma constante derivada de considerações estatísticas ou determinada em-

piricamente. Se a solução fixa correspondente ao valor mais pequeno da variância

falha algum dos testes indicados, considera-se que os dados usados são insuficientes

para resolver correctamente as ambiguidades. Caso contrário, o conjunto das ambi-

guidades que gera a menor variância é considerado o correcto e aceita-se a solução

correspondente como solução fixa.

Filtro de Procura Rápida da Ambiguidade

Chen [1993; 1994] desenvolveu o Filtro de Procura Rápida da Ambiguidade (FASF -

Fast Ambiguity Search Filter), que utiliza um Filtro de Kalman. Neste método, as

n ambiguidades são ordenadas numa série, an, an−1, ..., a1, e os intervalos de procura

para cada ambiguidade são calculados de an para a1. Deste modo, o intervalo de

procura dos possíveis valores inteiros para a ambiguidade ai pode ser calculado para

cada conjunto específico de ambiguidades inteiras an, an−1, ..., ai+1, anteriores a ela.

Sejam x̂ =
³
b̂ â

´T
a solução dos vectores posição e ambiguidades reais obtidos

num ajustamento até um determinado instante,Qx̂ a matriz de variâncias-covariâncias

e Ω a soma dos quadrados dos resíduos pesados correspondentes a essa solução real.

De acordo com a matriz de variâncias-covariâncias, o desvio padrão do parâmetro

ambiguidade real ân é σân = qn+3,n+3. O intervalo de procura para ân pode, então,

ser definido por [Lu, 1995]

ân − kσân ≤ an ≤ ân + kσân (4.16)

onde k é um factor constante, dependente do nível de ruído das medições (usualmente

o valor de k varia entre 3 a 10, tendo Landau and Vollath [1994] sugerido o uso de

k = 10).
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Fixar an com o valor inteiro, ǎn, pertencente ao intervalo de procura acima,

equivale a considerar a restrição [Lu, 1995]

hnx̂ = ǎn, com hn = (0 0 ... 0 1) . (4.17)

De acordo com as fórmulas dos mínimos quadrados com restrições, a solução

actualizada, (x̂ (n) ,Qx̂ (n) ,Ω (n)), pode ser obtida através de [Lu, 1995]

x̂ (n) = x̂− qn+3 (ân − ǎn) /qn+3,n+3 (4.18)

Qx̂ (n) = Qx̂ − qn+3qTn+3/qn+3,n+3 (4.19)

Ω (n) = Ω+ (ân − ǎn)
2 /qn+3,n+3 (4.20)

onde qn+3 = (q1,n+3,q2,n+3, ..., qn+3,n+3)
T é a última coluna de Qx̂, relacionada com

an, e qn+3,n+3 é o elemento diagonal de Qx̂, relativo a an.

Da equação (4.19) verifica-se que, quando a ambiguidade an é fixada com o

valor ǎn, as variâncias são sempre menores do que as anteriores, o que significa que

os intervalos de procura para as restantes ambiguidade são reduzidos pela fixação de

an com um valor inteiro, ǎn. No que diz respeito à soma dos quadrados dos resíduos,

Ω (n), tem-se, pela equação (4.20), que quando se considera an com o valor inteiro

ǎn, o seu valor é sempre maior do que a soma dos quadrados dos resíduos da solução

anterior.

Para testar acerca da possibilidade de uma determinada ambiguidade ser ou

não rejeitada, Chen compara a soma dos quadrados dos resíduos relacionada com

cada ambiguidade inteira dentro da área de procura (4.16) com uma distribuição Chi

quadrado [Lu, 1995]. Sendo f o número de graus de liberdade e α o intervalo de

confiança, se

Ω (n) > χ2f,1−α (4.21)

para uma dada ambiguidade inteira, esse valor é rejeitado para a ambiguidade e

efectua-se novamente o teste para o inteiro seguinte dentro do intervalo de procura.

Se, para um dado inteiro, ǎn, (4.21) não se verificar, então esse número é retido como

um possível valor para a ambiguidade e combinado de seguida com as ambiguida-

des inteiras do segundo parâmetro ambiguidade, ou seja, com an−1. Neste passo,

a dimensão da procura para an−1 é limitada pelo penúltimo elemento diagonal de

Qx̂ (n), ou seja, a sua variância depois de an ter sido fixada. Substituindo (x̂,Qx̂,Ω)

por (x̂ (n) ,Qx̂ (n) ,Ω (n)) o processo de actualização total de (4.18) a (4.20) é então

repetido até que an−1 seja fixada como inteiro dentro da sua área de procura [Lu,

1995].
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Este processo sequencial de actualização e teste continua até que seja efectuada

a busca para todas as ambiguidades. Se só restar uma combinação de ambiguida-

des inteiras relacionadas com todos os parâmetros ambiguidade considera-se que as

ambiguidades foram resolvidas [Lu, 1995]. Se existir mais do que uma combinação

possível, e uma vez que quanto maior for o número de soluções potenciais disponíveis

menos provável é que a resolução correcta da ambiguidade seja efectuada, Chen [1994]

propôs a utilização de um índice para verificar àcerca da incapacidade de se fixarem

as ambiguidades. Se o número de conjuntos de ambiguidades potenciais for superior

a um determinado valor, dependendo das circunstâncias, a fixação das ambiguidades

pode não ser possível. Nessa altura o processo de procura pára e as ambiguidades são

estimadas como valores reais. Se estiver disponível mais do que uma combinação de

ambiguidades e esse número for inferior ao índice de soluções potenciais admissíveis,

examina-se a razão entre a soma dos quadrados dos dois resíduos mais pequenos,

(4.13). No caso de as ambiguidades inteiras não poderem ser resolvidas efectua-se um

ajustamento sequencial de mínimos quadrados, com todos os parâmetros ambiguidade

como incógnitas reais, com os dados do instante seguinte e o processo total de procura

da ambiguidade recomeça.

Método de Euler - Landau

Euler et al. [1992], Euler and Landau [1992] e Landau and Euler [1992] propuseram

um algoritmo que reduz o tempo de procura do conjunto de ambiguidades que verifica

(4.11), baseado na factorização de Cholesky da matriz Q−1â .

Uma vez que a matriz Q−1â é simétrica, pode ser expressa por

Q−1â = LLT (4.22)

com L uma matriz triangular inferior. Deste modo, a expressão (4.9),

Ω̃ = Ω+ (â− ǎ)T Q−1â (â− ǎ) , (4.23)

que contém um modo de calcular a influência das diferentes combinações inteiras na

soma dos quadrados dos resíduos, pode tomar a forma [Hatch and Euler, 1994]

Ω̃ = Ω+ (â− ǎ)T LLT (â− ǎ) (4.24)

= Ω+
³
(â− ǎ)T L

´³
(â− ǎ)T L

´T
(4.25)

= Ω+ fT f (4.26)
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com

fT = (â− ǎ)T L. (4.27)

Explicitando, tem-se [Hatch and Euler, 1994]⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

f1

f2

f3
...

fn

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

T

=

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

â1 − ǎ1

â2 − ǎ2

â3 − ǎ3
...

ân − ǎn

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

T ⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

l11 0 0 · · · 0

l21 l22 0 · · · 0

l31 l32 l33 · · · 0
...

...
...

...

ln1 ln2 ln3 · · · lnn

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
. (4.28)

De (4.26) verifica-se que a influência das restrições é obtida calculando a soma

dos quadrados dos elementos do vector f . Tirando partido da forma triangular de L,

em vez de se fazer a multiplicação completa de (4.27) seguida da multiplicação dos

vectores fT f de (4.26), na implementação a efectuar devem ser combinadas ambas as

equações. Procedendo deste modo, a rejeição para algumas combinações inteiras pode

ser efectuada numa altura do cálculo muito inicial, quando o resultado parcial de fT f

ultrapassar um mínimo anteriormente encontrado [Hatch and Euler, 1994]. Assim,

usando este processo, começa-se por calcular o último elemento do vector f

fn = (ân − ǎn) lnn (4.29)

que se quadra e se usa como limite inferior de aproximação para fT f . O resultado

para o elemento seguinte pode ser calculado através de

fn−1 = (ân − ǎn) ln,n−1 + (ân−1 − ǎn−1) ln−1,n−1 (4.30)

que é quadrado e adicionado à soma. Procedendo sucessivamente deste modo, uma vez

que se somam os quadrados dos elementos de f , cada uma das somas sucessivas será

maior do que a prévia. Para os primeiros conjuntos de ambiguidades a analisar tem de

se calcular a soma total dos quadrados dos resíduos mas, depois de se terem calculado

os quadrados dos resíduos para alguns conjuntos de ambiguidades, é possível não se ter

de efectuar o cálculo completo da soma dos quadrados dos resíduos para os restantes

conjuntos potenciais de ambiguidades inteiras que estão a ser analisados. Se a soma

dos quadrados dos resíduos excede substancialmente um resultado anterior, não há

nenhum motivo para continuar o cálculo. Este processo reduz o trabalho de cálculo,

especialmente quando se tem de fazer a procura num grande número de diferentes

conjuntos de ambiguidades.
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As equações acima descrevem um modo eficiente de procurar conjuntos de am-

biguidades com variações pequenas na soma dos quadrados dos resíduos relativamente

à solução real. Para aceitar o conjunto das ambiguidades inteiras que gera a menor

soma dos quadrados dos resíduos pesados como solução, Landau and Euler [1992]

utilizam o teste (4.13) com o valor c = 2.

Método LAMBDA

Teunissen [1993] apresentou o método LAMBDA (Least-Squares AMBiguity Decor-

relation Adjustment), propondo que se transformasse o espaço de procura das am-

biguidades num espaço onde as ambiguidades estivessem menos correlacionadas e se

fizesse a estimação das ambiguidades inteiras nesse novo espaço, onde o número de

ambiguidades potenciais é, geralmente, menor. Assim, este método compreende duas

partes - a primeira parte tem como objectivo descorrelacionar as diferenças duplas

das ambiguidades e a segunda parte consiste em efectuar a estimação inteira dessas

ambiguidades.

Para minimizar a expressão (4.11), considerou-se para espaço de procura das

ambiguidades o hiperelipsóide [Teunissen et al., 1995a]

(â− a)T Q−1â (â− a) ≤ χ2, (4.31)

onde â é o vector das ambiguidades reais estimado usando o método dos mínimos

quadrados,Qâ é a matriz de variâncias-covariâncias de â e χ2 é uma constante positiva,

escolhida de modo a que esse subconjunto contenha, pelo menos, um vector inteiro a.

Geralmente este hiperelipsóide é extremamente alongado devido à grande correlação

existente entre as ambiguidades, existindo um elevado número de combinações de

ambiguidades a ser testado [Teunissen et al., 1995a].

A primeira fase deste método consiste em reparametrizar o problema (4.31)

com o objectivo de descorrelacionar as diferenças duplas das ambiguidades [Teunissen,

1993]. Considerando a matriz invertível, Z (n× n), as ambiguidades podem ser repa-

rametrizadas, tendo-se [Teunissen et al., 1995b]

ẑ = ZT â

z = ZTa

Qẑ = ZTQâZ

e

(â− a)T Q−1â (â− a) = (ẑ− z)T Q−1ẑ (ẑ− z) .
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Idealmente a nova matriz de variâncias-covariâncias, Qẑ, deveria ser diagonal.

Nesse caso as novas ambiguidades ficariam totalmente descorrelacionadas e o proble-

ma da minimização dos mínimos quadrados inteiros seria resolvido arredondando o

valor das ambiguidades ẑ para o inteiro mais próximo. Contudo, não se pode obter

uma matriz Qẑ diagonal pois, geralmente, não conserva os valores inteiros para as

ambiguidades. Na realidade, apenas são válidas as transformações ZT que preservem

o volume do hiperelipsóide e cujos elementos tenham todos valores inteiros [Teunissen,

1994; Odijk, 2002].

Devido à dificuldade na obtenção da descorrelação completa das ambiguidades

mantendo ao mesmo tempo a sua natureza inteira, Teunissen [1993] propôs usar-

-se uma aproximação inteira da transformação que descorrelaciona completamente

as ambiguidades alcançando-se, assim, uma diminuição significativa da correlação e

conservando-se a valor inteiro das ambiguidades.

Uma transformação de Gauss mantém o volume do elipsóide. Para o caso bidi-

mensional, esta transformação pode ser representada por [Teunissen, 1998]

ZT1 =

"
1 0

α1 1

#
. (4.32)

Considerando Qâ =

Ã
σ21 σ12

σ21 σ22

!
e fazendo α1 = −

¡
σ21σ

−2
1

¢
é obtida a des-

correlação completa mas o valor de α1 nem sempre é um inteiro. Arredondando α1

para o valor inteiro mais próximo, α1 = −nint
¡
σ21σ

−2
1

¢
, tem-se uma transformação

possível. A ambiguidade a1 não se modificou, tendo sido apenas transformada a

ambiguidade a2, em z2. Trocando os papéis das duas ambiguidades, pode-se deixar a

ambiguidade z2 inalterada, transformando apenas a ambiguidade a1, considerando-se,

para tal, a transformação [Teunissen, 1998]

ZT2 =

"
1 α2

0 1

#
(4.33)

onde α2 toma o valor inteiro −nint
¡
σ12σ

−2
2

¢
. Obtêm-se, assim, as ambiguidades

transformadas, ẑ1 e ẑ2 mais descorrelacionadas do que as correspondentes â1 e â2,

através da utilização da matriz de transformação ZT = ZT2 Z
T
1 . Uma vez que a área

da elipse permanece sempre constante enquanto que a caixa que envolve a elipse é

reduzida em cada passo, a elipse é forçada a tornar-se mais esférica e as ambiguidades

transformadas são de melhor precisão do que as ambiguidades originais, tornando
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esta procura mais eficiente do que a baseada no espaço de procura original [Teunissen,

1998].

Generalizando para o caso de dimensão n, aplicando sucessivas transformações

do tipo (4.32) e (4.33), constrói-se uma série de transformações onde cada transfor-

mação individual reduz a variância de uma das ambiguidades [Teunissen et al., 1995b;

Jonge and Tiberius, 1996]. Deste modo, o processo de descorrelação das ambiguidades

originais consiste na transformação ẑ = ZT â, do vector â das ambiguidades originais

no novo vector das ambiguidades ẑ, onde

Z = Z1Z2 · · ·Zn,

com matriz de variâncias-covariâncias

Qẑ = Z
TQâZ (4.34)

e o espaço de procura original (4.31) é substituido pelo espaço de procura transformado

(ẑ− z)T Q−1ẑ (ẑ− z) ≤ χ2. (4.35)

A segunda parte deste método consiste em efectuar a estimação inteira das am-

biguidades, baseada em (4.11). Teunissen [1993] sugeriu que se fizesse a decomposição

LDLT da inversa da matriz de variâncias-covariâncias das ambiguidades no espaço

transformado e que a estimativa da ambiguidade i fosse condicionada pelos valores

das ambiguidades previamente fixadas, como no FASF, usando um processo que de-

signou por estimação dos mínimos quadrados sequencial condicionada. Uma descrição

completa acerca deste processo de procura encontra-se em Teunissen [1993; 1998] e

pormenores sobre a implementação podem ser vistos em Jonge and Tiberius [1996].

Depois de resolvidas as ambiguidades no espaço transformado, a transformação

da solução, ž, para ǎ, de modo a obter a solução inteira dos mínimos quadrados para

as ambiguidades originais, é obtida facilmente a partir de [Teunissen, 1998]

ǎ =
¡
ZT
¢−1

ž. (4.36)

As duas etapas deste método são independentes - pode efectuar-se a segunda

parte, a procura das ambiguidades, sem se ter realizado a primeira parte e é pos-

sível fazer a descorrelação antes de se iniciar o processo de resolução da ambiguidade

usando outro método. Um estudo efectuado por Han [1997], onde comparou o desem-

penho de alguns métodos de resolução da ambiguidade no domínio das ambiguidades,

mostrou que qualquer dos métodos foi mais eficaz quando se utilizou previamente a

transformação Z do método LAMBDA.
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Para além dos métodos acima descritos, outros algoritmos de resolução da am-

biguidade da fase do GPS foram desenvolvidos ao longo de quase duas décadas. De

entre as múltiplas abordagens propostas destacam-se a Técnica Integrada de Reso-

lução da Ambiguidade “On-The-Fly” (Integrated On-The-Fly Ambiguity Resolution

Technique) [Abidin, 1993], o Método de Redução da Base (Basis-reduction Method)

[Ober, 1993], o Método do Espaço Nulo (Null Space Method) [Martín-Neira et al.,

1995], o Filtro Branqueador Inteiro (Integer Whitening Filter) [Mohamed and Schwarz,

1998; Mohamed, 1999], o Método OMEGA (Optimal Method for Estimating GPS

Ambiguities) [Kim and Langley, 2000] e o Método de Procura das Ambiguidades In-

teiras (Integer Ambiguity Search Method) [Xu, 2002; 2007].

A maioria dos métodos de resolução da ambiguidade, concebidos para o GPS,

não se adequam à resolução da ambiguidade no caso dos futuros sistemas de tripla fre-

quência. Uma excepção é o método LAMBDA, muito utilizado no processamento de

dados GPS com uma ou duas frequências, que possibilita a resolução da ambiguidade

da fase, no caso dos sistemas de navegação por satélite com três frequências, exacta-

mente do mesmo modo que actualmente é utilizado para resolver a ambiguidade da

fase dos sinais GPS de dupla frequência [Jong et al., 1999; Joosten et al., 1999]. Para

a resolução da ambiguidade nos GNSS-2, têm sido desenvolvidos métodos específicos

de resolução da ambiguidade, alguns com o objectivo de verificar quais as melhores

frequências para os novos sinais a serem criados.

O TCAR (Three-Carrier Ambiguity Resolution) [Forsell et al., 1997] foi o pri-

meiro método concebido para estimar as ambiguidades no Galileo. Este método

baseia-se na utilização de combinações lineares de fase cujo comprimento de onda é

superior aos comprimentos de onda das fases originais. Deste modo, a resolução da

ambiguidade é efectuada em etapas, num processo usualmente designado por CAR

(Cascading Ambiguity Resolution). Assim, a estimação das ambiguidades inicia-se na

combinação linear de fase considerada que tem o maior comprimento de onda, depois

estimam-se as ambiguidades numa combinação linear de fase com comprimento de

onda intermédio e, por último, faz-se a estimação das ambiguidades na frequência

original, E1. Neste método, é usado um modelo não geométrico e o algoritmo de

resolução da ambiguidade utilizado é o arredondamento. Nesta primeira proposta

TCAR foram estimadas as ambiguidades da fase não diferenciada.

O CIR (Cascade Integer Resolution) [Jung, 1999; Jung et al., 2000] é um método

de resolução da ambiguidade proposto para o GPS modernizado, baseado no mesmo

princípio do TCAR. Assim, este método também utiliza um processo CAR num mo-
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delo não geométrico e usa o arredondamento para estimar as ambiguidades. No en-

tanto, o CIR foi usado para estimar as ambiguidades das diferenças duplas da fase.

Baseados nos mesmos princípios do CIR e do TCAR, foram desenvolvidos outros

algoritmos de resolução da ambiguidade. Entre eles salientam-se os métodos ITCAR

(Integrated Three-Carrier Ambiguity Resolution) [Vollath et al., 1998], FAMCAR

(FActorized Multi-Carrier Ambiguity Resolution) [Roy et al., 2001], WARTK-3 (Wide

Area Real Time Kinematics) [Hernández-Pajares et al., 2002], MCAR (Multiple Car-

rier Ambiguity Resolution) [Werner and Winkel, 2003] e Geometry-based Cascading

Ambiguity Resolution [Zhang et al., 2003; Zhang, 2005], cujas comparações podem

ser encontradas em Schlötzer and Martin [2005]. Em Martín-Neira et al. [2003] e

Fernández-Plazaola et al. [2004], encontram-se descritas as alterações efectuadas no

Método do Espaço Nulo para poder ser usado em sistemas de três frequências. Mais

recentemente, têm sido desenvolvidos algoritmos de resolução da ambiguidade, para

sistemas de três ou mais frequências, utilizando o modelo geométrico. Entre eles

encontram-se os trabalhos de Vollath [2004], Feng and Rizos [2005], Hatch [2006],

Feng et al. [2007], Feng [2008], Feng and Rizos [2008].

Teunissen [1998] salientou a importância de se considerar a questão de se saber

se o conjunto estimado para as ambiguidades inteiras, ǎ, deve ser aceite como cor-

recto, o que conduz à necessidade de efectuar uma validação das ambiguidades inteiras

estimadas. Vários processos de validação, baseados em diferentes testes estatísticos,

foram propostos, ao longo das últimas décadas, de modo a validar o conjunto das am-

biguidades inteiras estimadas [Wang et al., 1998; Verhagen, 2004a]. Embora alguns

deles tenham produzido resultados satisfatórios e tenham sido amplamente utiliza-

dos, estes testes estatísticos são baseados em suposições incorrectas e não têm uma

base teórica sólida [Verhagen, 2004a]. Um dos processos de validação mais divulga-

dos é o teste da razão utilizado na maioria dos métodos de resolução da ambiguidade

acima resumidos, cuja estatística é a razão entre os dois menores valores para a forma

quadrática dos resíduos. Usando este teste, se

Ω̃segmin

Ω̃min
> VT, (4.37)

onde Ω̃min e Ω̃segmin são, respectivamente, o menor e o segundo menor valores obtidos

para a forma quadrática dos resíduos e VT (Valor de Teste) é um valor crítico empírico,

o conjunto das ambiguidades que gerou a menor forma quadrática dos resíduos é

validado como a solução correcta. Caso contrário, não há solução inteira para as

ambiguidades, com o conjunto de dados em questão. Diferentes autores sugeriram
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diferentes valores para VT; por exemplo, um valor superior a 3 foi sugerido por Euler

et al. [1990], o valor 2 foi proposto por Euler and Landau [1992] e Wei and Schwarz

[1995], e o valor 1.44 foi utilizado por Tiberius et al. [1997].

Critério Geral de Selecção das Ambiguidades (GASC)

Xu [2007] afirma que os critérios em que os métodos de resolução da ambiguidade

usualmente se baseiam para seleccionar o conjunto correcto das ambiguidades inteiras

não são, geralmente, óptimos, sendo esse o motivo pelo qual é necessário que se efectue

a validação da solução encontrada. Nomeadamente, Xu [2004; 2007] indica que o

Método da Função Ambiguidade não é matematicamente correcto e que o ILSC (Eq.

(4.6) ou Eq. (4.11)), não é, geralmente, óptimo. Neste sentido, o Método de Procura

das Ambiguidades Inteiras (Integer Ambiguity Search Method), por si desenvolvido,

não se baseia no ILSC [Xu, 2007].

Designando as segunda e terceira parcelas do membro direito de (4.5) por δa e

δb, respectivamente, a decomposição ortogonal (4.5) pode reescrever-se sob a forma

kl−Aaa−Abbk2Ql
= kv̂k2Ql

+ δa + δb. (4.38)

Xu [2004] indica que fixar δb com o valor zero ou com qualquer outra constante

é equivalente, mas que δb não é zero, nem constante, para qualquer vector de coor-

denadas calculado a partir dos vectores das ambiguidades candidatas. Por isso, Xu

[2004] afirma que é incorrecto usar o ILSC, que fixa δb com o valor zero. Omitir a

parcela δb no problema da minimização de (4.38) é permitido apenas se a seguinte

hipótese for válida - um mínimo de δa conduzir a um mínimo de δb e por isso conduzir

a um mínimo de (δa + δb). Contudo, a teoria e exemplos numéricos mostram que uma

tal suposição não é, geralmente, verdadeira [Xu, 2002].

Com base nestas considerações, Xu [2002] propôs o Critério Geral de Selecção

das Ambiguidades (GASC - General Ambiguity Search Criterion) para seleccionar as

ambiguidades inteiras, com a forma

min
x
kx̂− xk2Qx̂

, (4.39)

onde x = (a b)T , com a ∈ Zn, b ∈ Rt, x̂ =
³
â b̂

´T
é a solução real e Qx̂ é a

matriz de variâncias-covariâncias de x̂. Deste modo, usando este critério, a resolução

da ambiguidade é um processo que, para além de considerar os resíduos causados

pela mudança das ambiguidades no espaço de procura, também considera os resíduos

causados pela mudança das coordenadas quando se fixam as ambiguidades.
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A solução real é a solução óptima do problema sob o princípio dos mínimos

quadrados. Usando o critério geral (Eq. (4.39)), a solução encontrada é a solução

óptima, sob o princípio dos mínimos quadrados e sob a condição das ambiguidades

inteiras, e é única [Xu, 2002; 2007].

De acordo com o Capítulo 3 (Eq. (3.50)), as equações normais de (4.1) podem

ser escritas sob a forma [Xu, 2002]"
M11 M12

M21 M22

#"
a

b

#
=

"
u1

u2

#
, (4.40)

ou seja,

M11a+M12b = u1 (4.41)

M21a+M22b = u2. (4.42)

De (4.41) tem-se

a =M−1
11 (u1 −M12b) . (4.43)

Usando (4.43) em (4.42), tem-se como equações normais relacionadas com o

segundo bloco de incógnitas

M2b = r2 (4.44)

onde

M2 = M22 −M21M
−1
11 M12 (4.45)

r2 = u2 −M21M
−1
11 u1. (4.46)

De forma análoga, de (4.42) tem-se

b =M−1
22 (u2 −M21a) . (4.47)

Usando (4.47) em (4.41), tem-se como equações normais relacionadas com o

primeiro bloco de incógnitas, as ambiguidades,

M1a = r1 (4.48)

onde

M1 = M11 −M12M
−1
22 M21 (4.49)

r1 = u1 −M12M
−1
22 u2. (4.50)
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Deste modo, as equações normais (4.40) podem ser reescritas combinando (4.48)

e (4.44) obtendo-se as equações normais equivalentes"
M1 0

0 M2

#"
a

b

#
=

"
r1

r2

#
. (4.51)

O GASC (Eq. (4.39)) selecciona as ambiguidades minimizando

δ = (x̂− x)T Q−1x̂ (x̂− x) . (4.52)

Uma vez que

M = Q−1,

pode escrever-se (4.52) sob a forma

δ = (x̂− x)T M (x̂− x) . (4.53)

Separando as incógnitas em dois vectores, um correspondente às ambiguidades

e outro relativo aos outros parâmetros desconhecidos, x = (a b)T , e tendo em consi-

deração a diagonalização de M, pode reescrever-se a função a minimizar, (4.53), sob

a forma [Xu, 2002]

δE =

"
â− a
b̂− b

#T "
M1 0

0 M2

#"
â− a
b̂− b

#

ou seja,

δE = (â− a)T M1 (â− a) +
³
b̂− b

´T
M2

³
b̂− b

´
. (4.54)

De (3.65) e (3.66), tendo em consideração (4.49) e (4.45), tem-se que

Q11 =M
−1
1 e Q22 =M

−1
2 ,

ou seja, de acordo com a notação utilizada neste capítulo,

M1 = Q
−1
11 = Q

−1
â e M2 = Q

−1
22 = Q

−1
b̂
.

Deste modo, o critério baseado na minimização de (4.54) pode escrever-se sob

a forma

min
a∈Zn,b∈Rt

∙
(â− a)T Q−1â (â− a) +

³
b̂− b

´T
Q−1
b̂

³
b̂− b

´¸
, (4.55)

sendo denominado Critério Geral Equivalente (EGC - Equivalent General Criterion)

[Xu, 2007]. Este critério é equivalente ao GASC, pois selecciona o mesmo conjunto de
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ambiguidades inteiras. Contudo, estes dois critérios não são idênticos uma vez que,

geralmente, δ 6= δE [Xu, 2002].

É de notar que a primeira parcela do EGC é igual à expressão a minimizar no

ILSC. Quando os resultados procurados usando este último são diferentes dos obtidos

quando se usam as expressões (4.39) ou (4.55), os resultados obtidos com o ILSC são

apenas sub-óptimos devido à propriedade de optimabilidade e unicidade do GASC.

A segunda parcela de (4.55) significa um aumento dos resíduos devido à mudança de

coordenadas causada pela fixação das ambiguidades, que não é tida em consideração

no ILSC (Eq. (4.11)). Apenas quando um valor mínimo para

(â− a)T Q−1â (â− a)

gera um valor mínimo para

(â− a)T Q−1â (â− a) +
³
b̂− b

´T
Q−1
b̂

³
b̂− b

´
(4.56)

é que o ILSC é equivalente ao EGC e, consequentemente, equivalente ao GASC. Este

facto não se verifica sempre, por isso o ILSC não é equivalente ao GASC/EGC.

Atendendo às equações apresentadas na Subsecção 3.2.5 tem-se³
b̂− b

´
= Qb̂âQ

−1
â (â− a) , (4.57)

pelo que (4.56) se pode escrever sob a forma

(â− a)T
h
Q−1â

³
I+Qâb̂Q

−1
b̂
Qb̂âQ

−1
â

´i
(â− a) ,

que ilustra, de outro modo, que a minimização (4.11) só em certos casos coincide com

a minimização de (4.56).

Xu [2002; 2007] apresenta resultados do processamento de dados reais GPS num

ajustamento sequencial onde, em certos casos, se verifica que conjunto das ambigui-

dades estimadas quando usou o ILSC e o EGC não são exactamente iguais.

4.3 GECCAR

Com base no Critério Geral de Selecção das Ambiguidades e no Critério Geral Equi-

valente, foi desenvolvido e implementado um novo algoritmo, denominado GECCAR

(GEneral Criterion Cascading Ambiguity Resolution), para resolver instantaneamente

as ambiguidades da fase, quer separadamente quer em conjunto, do GPS e do Gali-

leo. Esta estratégia de resolução da ambiguidade tem como principais componentes:
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1. um processo CAR;

2. uma transformação para descorrelacionar as ambiguidades;

3. um algoritmo de procura em que cada ambiguidade é condicionada pelos valores

das ambiguidades previamente fixadas;

4. a utilização do GASC ou do EGC como critério de selecção das ambiguidades

inteiras.

Nesta estratégia são intervenientes as combinações lineares de fase com os coe-

ficientes (0,1, -1), (1,-1,0), (1,0,-1) e (1,0,0), cujas principais características, apresen-

tadas nas Tabelas 3.3 e 3.4, estão indicadas novamente na Tabela 4.1. Estas combi-

nações são denominadas, respectivamente, combinação de Banda Extra Larga (EWL

- Extra Wide Lane), combinação de Banda Larga (WL - Wide Lane), combinação

de Banda Média (ML - Medium Lane) e L1 (no caso do GPS) ou E1 (no caso do

Galileo).

Tabela 4.1: Combinações lineares, relativas ao GPS modernizado e ao Galileo, uti-

lizadas no algoritmo GECCAR.

Banda Sistema Combinação Comprimento

Linear de Onda (m)

EWL GPS Modernizado L2-L5 5.861

Banda Extra Larga Galileo E5b-E5a 9.765

WL GPS Modernizado L1-L2 0.862

Banda Larga Galileo E1-E5b 0.814

ML GPS Modernizado L1-L5 0.751

Banda Média Galileo E1-E5a 0.751

L1 GPS Modernizado L1 0.190

E1 Galileo E1 0.190

O processo CAR utilizado neste algoritmo de resolução da ambiguidade inicia-se

com a estimação das ambiguidades em EWL, de seguida estimam-se as ambiguidades

em WL e por último estimam-se as ambiguidades nas bandas originais, L1 (no caso

do GPS) ou E1 (no caso do Galileo).

Em cada uma destas etapas, efectua-se um processo de descorrelação das ambi-

guidades idêntico ao utilizado no método LAMBDA. Após a descorrelação, é realizada

a procura, dentro do espaço de busca, de modo a estimar os valores inteiros, correctos,
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para o vector das ambiguidades. Na procura efectuada, o valor de cada ambiguidade

pertencente a cada vector candidato é condicionada pelos valores das ambiguidades

desse vector previamente seleccionadas. De modo a seleccionar o conjunto das am-

biguidades usando o GASC, para cada candidato a calcula-se o valor δ da expressão

(4.52), seleccionando-se o candidato ǎ que gera o valor mínimo para δ. Usando o EGC

para seleccionar o conjunto das ambiguidades, para cada candidato a efectua-se

• o cálculo de da;

• o cálculo de b e db;

• o cálculo de da+ db;

• a selecção de ǎ que minimiza da+ db,

onde da e db representam, respectivamente, a primeira e a segunda parcelas de (4.56).

A primeira etapa do GECCAR, na qual se resolvem as ambiguidades das diferen-

ças duplas da combinação com maior comprimento de onda, inicia-se com a estimação

das ambiguidades reais em EWL. O valor real de cada diferença dupla das ambigui-

dades, ∆∇N̂EWL , obtém-se a partir de

∆∇N̂EWL = ∆∇φEWL
− ∆∇PCP

λEWL

onde ∆∇PCP é a diferença dupla da pseudo-distância usando o código mais preciso
(expressa em unidades de comprimento), ∆∇φ

EWL
é a diferença dupla da combinação

linear de banda extra larga da fase da portadora (expressa em unidades de ciclo) e

λEWL é o respectivo comprimento de onda (expresso em unidades de comprimento).

Usando estes valores reais para as ambiguidades aproximadas, procede-se à re-

solução da ambiguidade com vista à estimação das ambiguidades inteiras, ∆∇ŇEWL,

que compreende a descorrelação, a procura e a selecção das ambiguidades.

O modelo funcional utilizado é um modelo geométrico do posicionamento re-

lativo usando a pseudo-distância e a fase. Deste modo, o vector das observações

compreende as diferenças duplas da fase em EWL e as diferenças duplas da pseudo-

-distância mais precisa, tendo-se para modelo funcional

l1 = A1x1 + v1 (4.58)
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onde

l1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∆∇s1s2
AB ΦEWL + (ρ

s2
A − ρs1A )− (ρ

s2
B0
− ρs1B0)− λEWL∆∇s1s2

AB NEWL0
...

∆∇s1sn
AB ΦEWL + (ρ

sn
A − ρs1A )− (ρ

sn
B0
− ρs1B0)− λEWL∆∇s1sn

AB NEWL0

∆∇s1s2
AB PCP + (ρ

s2
A − ρs1A )− (ρ

s2
B0
− ρs1B0)

...

∆∇s1sn
AB PCP + (ρ

sn
A − ρs1A )− (ρ

sn
B0
− ρs1B0)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
,

(4.59)

A1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

as1s2xB
as1s2yB

as1s2zB
λEWL · · · 0

...
...

...
...

. . .
...

as1snxB as1snyB as1snzB 0 · · · λEWL

as1s2xB as1s2yB as1s2zB 0 · · · 0
...

...
...

...
. . .

...

as1snxB as1snyB as1snzB 0 · · · 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(4.60)

com os elementos as1sixB
, as1siyB

, as1sizB
, para i = 2, · · · , n, obtidos a partir de (3.103),

x1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∆xB

∆yB

∆zB

∆Ns1s2
EWL
...

∆Ns1sn
EWL

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(4.61)

com

∆xB = xB − xB0 (4.62)

∆yB = yB − yB0 (4.63)

∆zB = zB − zB0 (4.64)

∆Ns1si
EWL = ∆∇s1si

AB NEWL −∆∇s1si
AB NEWL0 . (4.65)

As medições da pseudo-distância e da fase em EWL são consideradas não cor-

relacionadas e a matriz de variâncias-covariâncias das medições toma a forma

Ql1 =

"
QEWL 0

0 QCP

#
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onde QEWL e QCP representam as matrizes de variâncias-covariâncias das diferenças

duplas da fase em EWL e das diferenças duplas da pseudo-distância mais precisa, res-

pectivamente. Estas matrizes têm uma forma análoga a (3.104) ou (3.105), consoante

se considere o modelo homocedástico ou o modelo heterocedástico. As variâncias das

diferenças duplas da combinação linear da fase EWL são obtidas a partir da variância

das diferenças duplas das fases originais através de [Zhang, 2005]

σ2∆∇ΦEWL
= λ2EWL(σ

2
∆∇φL2 + σ2∆∇φL5). (4.66)

Uma vez fixadas as ambiguidades em EWL, passa-se à segunda etapa do al-

goritmo GECCAR, na qual são estimadas as ambiguidades das diferenças duplas da

combinação linear com o segundo maior comprimento de onda, WL.

Tendo-se os valores inteiros, ∆∇ŇEWL , para as ambiguidades das diferenças

duplas de EWL, estimados no passo anterior, as ambiguidades reais das diferenças

duplas da combinação WL, ∆∇N̂WL , podem ser obtidas através de

∆∇N̂WL = ∆∇φWL
− λEWL

λWL

¡
∆∇φ

EWL
−∆∇ŇEWL

¢
(4.67)

onde ∆∇φ
WL

é a diferença dupla da combinação linear de banda larga da fase da

portadora (expressa em unidades de ciclo) e λWL é o respectivo comprimento de onda

(expresso em unidades de comprimento).

Usando estes valores reais como valores aproximados para as ambiguidades em

WL, segue-se o processo de resolução da ambiguidade com vista à estimação das am-

biguidades inteiras, ∆∇ŇWL, que compreende a descorrelação, a procura e a selecção

das ambiguidades.

O modelo funcional utilizado é um modelo geométrico do posicionamento rela-

tivo usando a distância obtida a partir da fase em EWL e das ambiguidades em EWL,

estimadas na etapa anterior, e a fase em WL

l2 = A2x2 + v2 (4.68)

onde

l2 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∆∇s1s2
AB ΦWL + (ρ

s2
A − ρs1A )− (ρ

s2
B0
− ρs1B0)− λWL∆∇s1s2

AB NWL0
...

∆∇s1sn
AB ΦWL + (ρ

sn
A − ρs1A )− (ρ

sn
B0
− ρs1B0)− λWL∆∇s1sn

AB NWL0

∆∇s1s2
AB ΦEWL − λEWL∆∇s1s2

AB ŇEWL + (ρ
s2
A − ρs1A )− (ρ

s2
B0
− ρs1B0)

...

∆∇s1sn
AB ΦEWL − λEWL∆∇s1sn

AB ŇEWL + (ρ
sn
A − ρs1A )− (ρ

sn
B0
− ρs1B0)

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (4.69)
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A2 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

as1s2xB
as1s2yB

as1s2zB
λWL · · · 0

...
...

...
...

. . .
...

as1snx2 as1sny2 as1snz
B

0 · · · λWL

as1s2x
B

as1s2y
B

as1s2z
B

0 · · · 0
...

...
...

...
. . .

...

as1snxB
as1snyB

as1snzB
0 · · · 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (4.70)

com os elementos as1sixB
, as1siyB

, as1sizB
, para i = 2, · · · , n, obtidos a partir de (3.103) e

x2 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∆xB

∆yB

∆zB

∆Ns1s2
WL
...

∆Ns1sn
WL

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(4.71)

com

∆xB = xB − xB0 (4.72)

∆y
B = yB − yB0 (4.73)

∆zB = zB − zB0 (4.74)

∆Ns1si
WL = ∆∇s1si

AB NWL −∆∇s1si
AB NWL0 . (4.75)

Neste caso, tendo em consideração a correlação entre as fases em EWL e WL,

tem-se para matriz de variâncias-covariâncias das observações

Ql2 =

"
QWL QWL,EWL

QEWL,WL QEWL

#

onde QWL, e QWL,EWL = QEWL,WL têm uma forma análoga a (3.104) ou (3.105)

(consoante se considere o modelo homocedástico ou heterocedástico), sendo os seus

elementos obtidos a partir da variância das diferenças duplas das fases originais através

de, respectivamente, [Zhang, 2005]

σ2∆∇ΦWL
= λ2WL(σ

2
∆∇φL1 + σ2∆∇φL2) (4.76)

σ2∆∇ΦWL,EWL
= σ2∆∇φEWL,WL

= −λWLλEWLσ
2
∆∇φL2 (4.77)

e QEWL é a matriz usada na etapa anterior.
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A combinação de banda média, com comprimento de onda ligeiramente inferior

ao comprimento de onda da combinação de banda larga, pode ser utilizada em substi-

tuição da combinação de banda larga, estimando-se as suas ambiguidades usando um

processo análogo ao descrito para a segunda etapa, onde se substitui WL por ML.

Esta combinação também pode ser utilizada como uma etapa adicional de estimação

das ambiguidades, idêntica à segunda etapa, onde se substitui EWL por WL e WL

por ML.

Na última etapa do GECCAR, são estimadas as ambiguidades das diferenças

duplas relativas a L1, no caso do GPS, ou a E1, no caso do Galileo. No que se segue,

adoptou-se a nomenclatura das frequências do GPS. No caso de se considerarem dados

do Galileo, deve substituir-se L1 por E1, L2 por E5b e L5 por E5a.

A partir das ambiguidades inteiras ∆∇ŇWL, obtidas na etapa anterior, as ambi-

guidades reais para as diferenças duplas em L1, ∆∇N̂L1, podem ser estimadas através

de

∆∇N̂L1 = ∆∇φL1 −
λWL

λL1

¡
∆∇φ

WL
−∆∇ŇWL

¢
onde ∆∇φL1 é a diferença dupla da fase em L1 (expressa em unidades de ciclo) e λL1
é o respectivo comprimento de onda (expresso em unidades de comprimento).

Usando este valor real para as ambiguidades aproximadas em L1/E1, procede-se

à resolução da ambiguidade com vista à estimação das ambiguidades inteiras, ∆∇ŇL1,

que consiste na descorrelação, na procura e na selecção das ambiguidades.

O modelo funcional desta etapa é um modelo geométrico de posicionamento

relativo usando as fases em L1, L2 e L5. Tendo em consideração que as ambiguidades

em L2 e L5 podem ser expressas em função das ambiguidades previamente estimadas,

em EWL e WL, tem-se

l3 = A3x3 + v3 (4.78)

onde

l3 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

l1s2
...

l1sn

l2s2
...

l2sn

l3s2
...

l3sn

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

, (4.79)
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com

l1si = ∆∇s1si
AB ΦL1+(ρ

si
A−ρ

s1
A )− (ρ

si
B0
−ρs1B0)− λL1∆∇

s1si
AB NL10

l2si = ∆∇s1si
AB ΦL2+λ2∆∇

s1si
AB ŇWL+(ρ

si
A−ρ

s1
A )− (ρ

si
B0
−ρs1B0)− λL2∆∇

s1si
AB NL10

l3si = ∆∇s1si
AB ΦL5+λL5∆∇

s1si
AB ŇWL+λL5∆∇s1si

AB ŇEWL

+(ρsiA−ρ
s1
A )− (ρ

si
B0
−ρs1B0)− λL5∆∇

s1si
AB NL10

A3 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

as1s2xB
as1s2yB

as1s2zB
λL1 · · · 0

...
...

...
...

. . .
...

as1snxB as1snyB as1snzB 0 · · · λL1

as1s2xB as1s2yB as1s2zB λL2 · · · 0
...

...
...

...
. . .

...

as1snxB
as1snyB

as1snzB
0 · · · λL2

as1s2xB as1s2yB as1s2zB λL5 · · · 0
...

...
...

...
. . . 0

as1snxB
as1snyB

as1snzB
0 · · · λL5

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

, (4.80)

com os elementos as1sixB
, as1siyB

, as1sizB
, para i = 2, · · · , n, obtidos a partir de (3.103) e

x3 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∆xB

∆yB

∆zB

∆Ns1s2
L1
...

∆Ns1sn
L1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(4.81)

com

∆xB = xB − xB0 (4.82)

∆yB = yB − yB0 (4.83)

∆zB = zB − zB0 (4.84)

∆Ns1si
L1 = ∆∇s1si

AB NL1 −∆∇s1si
AB NL10 . (4.85)
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A matriz de variâncias-covariâncias das medições das diferenças das fases é dada

por

Ql3 =

⎡⎢⎢⎣
QL1 0 0

0 QL2 0

0 0 QL5

⎤⎥⎥⎦
onde as matrizes QL1, QL2 e QL5 têm uma forma análoga a (3.104) ou (3.105),

consoante se considere o modelo homocedástico ou o modelo heterocedástico.

Uma vez fixadas as ambiguidades correspondentes a L1, ∆∇ŇL1, as ambigui-

dades em L2, ∆∇ŇL2, e as ambiguidades em L5, ∆∇ŇL5, podem ser obtidas através

da relação existente entre elas,

∆∇ŇL2 = ∆∇ŇL1 −∆∇ŇWL (4.86)

∆∇ŇL5 = ∆∇ŇL1 −∆∇ŇWL −∆∇ŇEWL, (4.87)

pois ∆∇ŇEWL e ∆∇ŇWL já tinham sido estimadas anteriormente.

O processo acima descrito diz respeito às etapas do algoritmo GECCAR quando

se usaram dados de apenas um dos sistemas. No caso de se estarem a processar,

simultaneamente, dados do GPS e do Galileo, os vectores de observação, em cada

uma das etapas, compreendem dados dos dois sistemas

lGPS+Gal1 =

"
lGPS1

lGal1

#

lGPS+Gal2 =

"
lGPS2

lGal2

#

lGPS+Gal3 =

"
lGPS3

lGal3

#

onde lGPSi e lGali , com i = 1, 2, 3 são os vectores de observação li descritos acima

(equações (4.59), (4.69) e (4.79)) quando se usam os satélites GPS e Galileo, respec-

tivamente. As correspondentes matrizes de variâncias-covariâncias tomam a forma

Ql1 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
QGPS

EWL 0 0 0

0 QGPS
CP 0 0

0 0 QGal
EWL 0

0 0 0 QGal
CP

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦
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Ql2 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
QGPS

WL QGPS
WL,EWL 0 0

QGPS
EWL,WL QGPS

EWL 0 0

0 0 QGal
WL QGal

WL,EWL

0 0 QGal
EWL,WL QGal

EWL

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Ql3 =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

QGPS
L1 0 0 0 0 0

0 QGPS
L2 0 0 0 0

0 0 QGPS
L5 0 0 0

0 0 0 QGal
E1 0 0

0 0 0 0 QGal
E5b 0

0 0 0 0 0 QGal
E5a

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
.

Este capítulo iniciou-se com a descrição das três etapas do processamento dos

dados da fase da portadora usadas no posicionamento preciso - a etapa que estima

a solução real, a etapa que estima as ambiguidades inteiras (processo de resolução

da ambiguidade) e a etapa que estima a solução fixa. De seguida, foram expostos

os pormenores relativos ao processo de resolução da ambiguidade, foram resumidos

alguns dos métodos de resolução da ambiguidade que mais se evidenciaram no caso

do GPS com duas frequências e foram indicados os princípios dos primeiros métodos

propostos para o caso do GPS modernizado e do Galileo, com três frequências.

Também foram comparados dois critérios de selecção do conjunto das ambiguidades

inteiras - o ILSC e o GASC. Por último, foi apresentado o algoritmo GECCAR, que

se propõe para a resolução instantânea da ambiguidade da fase dos dados do GPS

modernizado e do Galileo, implementado no programa desenvolvido, com o qual se

obtiveram os resultados que são apresentados no próximo capítulo.
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Capítulo 5

Simulação dos Dados e Avaliação

dos Resultados

Nos capítulos anteriores foram descritos os conceitos e os modelos necessários para se

utilizarem os dados da fase da portadora no posicionamento cinemático preciso usando

os Sistemas Globais de Navegação por Satélite. Neste capítulo são apresentados os

resultados relativos à resolução instantânea da ambiguidade da fase, obtidos nos testes

realizados. A resolução instantânea da ambiguidade da fase tem como vantagens não

ser afectada por interrupções de sinal e não introduzir complicações adicionais no

processamento dos dados quando surge uma alteração na constelação dos satélites

rastreados, possibilitando a realização de muitas aplicações cinemáticas precisas para

as quais a rapidez com que as ambiguidades são resolvidas é de extrema importância.

Para além dos resultados, também se apresentam os processos utilizados na criação

das observações simuladas do GPS modernizado e do Galileo e no processamento

dessas observações. Assim, este capítulo inicia-se descrevendo as características do

programa de processamento de dados desenvolvido, o GNSSoft, e indicando como se

geraram as observações GNSS com o simulador desenvolvido, o GNSSim. O GNSSoft

permite o tratamento de dados simulados, dos futuros sistemas GPS modernizado e

Galileo, e de dados reais, do actual GPS. De seguida, descrevem-se as experiências

efectuadas e apresentam-se os resultados obtidos usando diferentes cenários de teste

propostos, nomeadamente, os resultados referentes ao sucesso da resolução instantânea

da ambiguidade da fase dos GNSS utilizando o algoritmo GECCAR proposto. De

modo a avaliar o impacto que a utilização do GASC tem neste algoritmo, foi também

feito o processamento dos mesmos dados, para os mesmos cenários, usando o mesmo

programa de processamento de dados GNSS onde a função que utiliza o GASC foi
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substituída por uma função análoga que usa o ILSC, apresentando-se, igualmente,

os respectivos resultados. O sucesso obtido no processo de resolução instantânea

da ambiguidade foi avaliado em função da Percentagem da Resolução Instantânea

Correcta de cada conjunto de Ambiguidades (PRICA).

5.1 Software Desenvolvido

Com base nos conceitos apresentados nos capítulos anteriores, foi desenvolvido um

programa específico para simular órbitas e observações GNSS, o GNSSim, e um pro-

grama para efectuar o processamento de dados GNSS reais e simulados, o GNSSoft.

O desenvolvimento do GNSSoft foi definido de modo a que se verificassem os

seguintes objectivos:

• se efectuasse o posicionamento relativo usando um modelo de diferenças duplas

baseado na geometria;

• a possibilidade de se processarem dados reais GPS e dados simulados de qualquer
GNSS que utilize o processo de CDMA;

• a possibilidade de se processarem dados estáticos ou dados cinemáticos;

• a possibilidade de se obter uma solução usando apenas dados de um instante de

observação;

• a possibilidade de se usarem apenas observações da pseudo-distância ou obser-

vações conjuntas da pseudo-distância e da fase;

• a possibilidade de utilização de dados de apenas um GNSS ou de dados combi-

nados de diferentes GNSS;

• a possibilidade de se usar o conteúdo dos mapas ionosféricos globais (GIMs) para
se compensar o efeito da ionosfera na propagação dos sinais;

• a possibilidade de se utilizarem diferentes modelos de troposfera;

• a possibilidade de usar dados de apenas uma frequência, de duas frequências ou
de três frequências;

• a possibilidade de utilização de diferentes tipos de efemérides dos satélites;

• a possibilidade do uso de diferentes combinações lineares de observações;
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• a possibilidade de serem utilizados diferentes algoritmos de resolução da ambi-

guidade.

Note-se que na formação das diferenças duplas não foi tida em consideração

a existência de frequências comuns aos sistemas, sendo usado o modelo de ligação

clássica. Deste modo, não usando diferenças duplas heterogéneas, não será necessário

proceder-se à estimação das diferenças entre o tempo relativo a cada sistema utilizado.

Além disso, no caso de existir mais algum desvio nos sistemas, que não tenha sido

considerado, ele também é minimizado usando o modelo de ligação clássica.

Por omissão, o algoritmo de resolução da ambiguidade utilizado é o GECCAR.

Para se poder avaliar o impacto que a utilização do GASC tem neste algoritmo, o

GECCAR permite como opção escolher como critério de selecção das ambiguidades o

ILSC em substituição do GASC.

O simulador de órbitas e de observações, o GNSSim, permite simular as observa-

ções pseudo-distância e fase da portadora para qualquer GNSS que utilize o processo

de CDMA. As observações são geradas adicionando erros (ionosféricos, troposféricos,

de multitrajecto e ruído do receptor) às distâncias geométricas entre cada estação de

observação e cada satélite observado, sendo os valores da pseudo-distância e da fase,

para cada frequência e cada satélite, escritos num ficheiro de observações correspon-

dente a cada estação. Embora os erros sejam adicionados à distância geométrica entre

cada par estação/satélite, apenas são incluídos os erros de que vêm afectadas as dife-

renças duplas, uma vez que é esse o modelo usado pelo GNSSoft. Os ficheiros com as

observações simuladas são definidos num formato próprio ao GNSSoft, para o qual os

ficheiros RINEX com os dados reais também são convertidos.

As distâncias geométricas entre as estações e os satélites são calculadas com base

nas posições dos satélites e nas coordenadas conhecidas das estações (estáticas ou cine-

máticas). Para as posições da constelação GPS podem ser usadas as efemérides finais

do IGS. No caso do Galileo, o GNSSim simula as órbitas dos 27 satélites, com base

nos parâmetros descritos em Zandbergen et al. [2004]. Sem perda de generalidade,

considerou-se que o GST estava sincronizado com o tempo GPS e que o WGS-84 era

o referencial das coordenadas para os dois sistemas.

As frequências usadas no GNSSim para simular as observações para o GPS e

para o Galileo foram as frequências mencionadas no Capítulo 2, cujos valores se

encontram indicados na Tabela 5.1.

Os erros ionosféricos, introduzidos nas distâncias geométricas para se gerarem as
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Tabela 5.1: Frequências simuladas.

Sistema Sinal Frequência (MHz)

E5a 1176.45

Galileo E5b 1207.14

E1 1575.42

L5 1176.45

GPS L2 1227.60

L1 1575.42

observações pseudo-distância e fase, foram calculados a partir dos mapas ionosféricos

globais (GIMs), descritos no Capítulo 2. Como no processamento dos dados são

utilizados os mesmos ficheiros IONEX, aos erros ionosféricos foi adicionado um erro,

denominado Resíduo Ionosférico não Modelado (RInM), gerado a partir dos mapas

RMS associados aos GIMs. O atraso troposférico simulado foi calculado usando os

modelos de Saastamoinen [1973] para o atraso troposférico no zénite, juntamente com

as funções de mapeamento GMFs [Boehm et al., 2006b], indicados no Capítulo 2.

Devido a se utilizar o mesmo modelo quando os dados são processados, ao atraso

troposférico calculado foi adicionado um resíduo de 5%.

Relativamente ao ruído do receptor, foi considerado o valor de 0.01 ciclos para

todas as medições da fase, quer para o GPS, quer para oGalileo. Os valores estabele-

cidos para o ruído das pseudo-distâncias encontram-se na Tabela 5.2. Como erros de

multitrajecto, considerou-se o valor 0.10 m para todas as medições da pseudo-distância

e 0.025 ciclos para todas as medições da fase, quer para o GPS modernizado, quer

para o Galileo. No caso da fase da portadora, para cada par estação/satélite foi

estabelecido um valor inteiro, correspondente à ambiguidade.

Todas as outras fontes de erro que existem num ambiente de posicionamento

GNSS não foram tidas em consideração, devido às grandezas desses erros serem in-

significantes, quando se utiliza um modelo com diferenças duplas.

5.2 Testes e Análise de Resultados

Com o intuito de avaliar o GECCAR relativamente à possibilidade de resolução ins-

tantânea da ambiguidade da fase no posicionamento cinemático preciso com o GPS

(actual e modernizado) e com o Galileo, foram efectuados diversos testes. Nesta

secção são descritos três testes, que incluem as experiências mais representativas do
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Tabela 5.2: Grandeza do ruído simulado do receptor.

Sinal Ruído do receptor

L1 0.40 m

Pseudo-distância do GPS L2 0.30 m

L5 0.20 m

E1 0.25 m

Pseudo-distância do Galileo E5b 0.30 m

E5a 0.20 m

Fase Todos 0.01 ciclos

conjunto de experiências realizadas. O Teste A consistiu no tratamento de dados GPS

reais, cinemáticos. Os testes B e C compreenderam dados cinemáticos simulados, nas

três frequências do GPS modernizado e do Galileo.

Nos testes realizados foram considerados os cenários indicados na Tabela 5.3.

O primeiro cenário, designado por GPS2, corresponde ao uso de dados reais do GPS

actual nas duas frequências. O cenário GPS1 compreende a utilização de dados reais

do GPS actual, apenas em L1. O cenário GPS3 corresponde ao processamento de

dados simulados do GPS modernizado, nas três frequências, L1, L2 e L5. O cenário

GPS2A utiliza apenas medições simuladas do GPS modernizado, em L1 e L2. O

cenário GPS2B corresponde à utilização de dados simulados do GPS modernizado, em

L1 e L5. O cenário GPS1A usa somente medições simuladas do GPS modernizado,

em L1.

O cenário GAL3 utiliza medições simuladas nas três frequências do Galileo,

E1, E5a e E5b. Os cenários GAL2A e GAL2B utilizam, respectivamente, dados

simulados nos dois conjuntos de frequências [E1, E5b] e [E1, E5a]. O cenário GAL1A

usa apenas medições simuladas do Galileo, em E1.

No cenário GNSS3 usam-se observações simuladas nas três frequências do GPS

modernizado em conjunto com observações simuladas nas três frequências do Ga-

lileo. O cenário GNSS2A compreende a utilização de dados simulados do GPS

modernizado e do Galileo nos conjuntos de frequências [L1, L2] e [E1, E5b], respec-

tivamente. O cenário GNSS2B usa dados simulados em L1 e L5, do GPS modernizado,

e em E1 e E5a, do Galileo. O cenário GNSS1A compreende medições simuladas do

GPS modernizado, em L1, e do Galileo, em E1.

O desempenho do GECCAR foi avaliado através do parâmetro PRICA - Per-

centagem da Resolução Instantânea Correcta de cada conjunto de Ambiguidades -
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Tabela 5.3: Cenários de teste.

Cenário Tipo de GNSS Frequências Usadas

GPS2 GPS L1, L2

GPS1 GPS L1

GPS3 GPS L1, L2, L5

GPS2A GPS L1, L2

GPS2B GPS L1, L5

GPS1A GPS L1

GAL3 Galileo E1, E5a, E5b

GAL2A Galileo E1, E5b

GAL2B Galileo E1, E5a

GAL1A Galileo E1

GNSS3 GPS+Galileo L1, L2, L5 + E1, E5a, E5b

GNSS2A GPS+Galileo L1, L2 + E1, E5b

GNSS2B GPS+Galileo L1, L5 + E1, E5a

GNSS1A GPS+Galileo L1 + E1

nas frequências L1 (no caso do GPS) ou E1 (no caso do Galileo), que é obtido di-

vidindo o número de instantes em que todas as ambiguidades foram correctamente

estimadas pelo número total de instantes do conjunto completo de dados considerado.

Este valor não indica a probabilidade de resolução instantânea da ambiguidade, como

outros indicadores que aparecem na literatura (por exemplo, a Razão de Sucesso da

Ambiguidade (Ambiguity Success Rate) [Teunissen et al., 1999; Tiberius et al., 2002;

Verhagen, 2004b], sendo um valor calculado a partir da comparação entre os valo-

res estimados para as ambiguidades, em cada instante, e os correspondentes valores

verdadeiros, conhecidos.

De modo a verificar a importância que a utilização do GASC tem no algoritmo

GECCAR, em cada teste efectuado, para além do processamento dos dados usando o

algoritmo GECCAR no processo de resolução da ambiguidade, que usa como critério

de selecção das ambiguidades o GASC, os mesmos dados foram reprocessados usando

o ILSC como critério de selecção das ambiguidades. Deste modo, para cada cenário

considerado, foram efectuados quatro novos processamentos, utilizando o ILSC com

quatro valores diferentes para o valor de teste, VT, no teste da razão (4.37) - para

além dos valores geralmente usados, 1.44 e 2.0, os dados também foram processados
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com os valores 1.0 e 3.0. Note-se que usar o valor 1.0 é equivalente a não se efectuar o

processo de validação da solução, sendo aceite o conjunto de ambiguidades seleccionado

por (4.6).

O GASC estima como correcto o conjunto das ambiguidades que gera o menor

valor para (4.52), sem necessidade de se proceder a uma validação, devido à unici-

dade e optimabilidade da solução sob o princípio dos mínimos quadrados e tendo em

consideração a propriedade inteira das ambiguidades [Xu, 2002; 2007]. Designando a

primeira e a segunda parcelas de (4.56) por da e db, respectivamente, e a sua soma

por Total,

Total = da+ db, (5.1)

o EGC estima como correcto o conjunto das ambiguidades que gera o menor valor

para Total, sem necessidade de se proceder a uma validação, e o ILSC estima como

correcto o conjunto das ambiguidades que gera o menor valor para da, desde que se

verifique, através do processo de validação (4.37), que esse valor é suficientemente

melhor do que o segundo valor mínimo que se obtém para da. Nos processamentos

efectuados, para cada instante de observação, todos os possíveis candidatos dentro

da área de procura foram testados individualmente, usando o GASC (ou o EGC) e o

ILSC.

5.2.1 Teste A

Este teste teve como objectivo avaliar o desempenho do algoritmo GECCAR usando

dados reais do GPS actual, nas duas frequências, L1 e L2, obtidos durante o voo de um

avião, na Europa Central. A sessão de observação utilizada decorreu no dia 12 de Maio

de 2005, entre as 12h 00m e as 14h 10m. O registo das observações foi efectuado a uma

cadência de 1 Hz. Considerando uma elevação mínima de 15 ◦, estiveram disponíveis

entre 4 e 8 satélites GPS durante a sessão de observação. Neste intervalo de tempo,

a distância entre o avião e a estação de referência variou entre 180 m e cerca de 280

km.

Para se conhecerem os valores correctos das ambiguidades, que permitissem a

avaliação dos valores das ambiguidades obtidos nos processamentos usando o algo-

ritmo de resolução instantânea da ambiguidade proposto, efectuou-se previamente um

processamento sequencial dos dados, onde se estimaram as ambiguidades com valores

inteiros.

Quando se usa o cenário de teste GPS2, para o processamento dos dados reais

em L1 e L2, o algoritmo GECCAR compreende duas etapas - a primeira etapa estima
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as ambiguidades em WL e a segunda etapa estima as ambiguidades em L1. No cenário

GPS1, o algoritmo GECCAR compreende uma só etapa, que estima as ambiguidades

em L1.

Os valores de PRICA obtidos nos processamentos efectuados - usando o ILSC,

com os valores de teste 1.0, 1.44, 2.0, e 3.0, e o GASC, nos cenários GPS2 e GPS1

- encontram-se na Tabela 5.4. Nos processamentos em que se utilizou o ILSC, são

consideradas falhas na resolução da ambiguidade todos os casos em que foi gerada

uma solução incorrecta em conjunto com todos os casos em que não foi possível vali-

dar a solução correcta. Da Tabela 5.4 verifica-se que a utilização de observações nas

duas frequências gerou melhores resultados do que o uso de observações apenas em

L1, com qualquer dos critérios de selecção das ambiguidades escolhido. Os resulta-

dos obtidos quando se usou o GASC foram sempre superiores aos obtidos quando se

utilizou o ILSC. Relativamente ao ILSC, o aumento do valor de VT, ou seja, o au-

mento da confiança dada pelo critério, diminuiu a percentagem de soluções correctas

apresentadas.

Tabela 5.4: Teste A - Valores de PRICA, nos cenários GPS1 e GPS2.

Cenário GASC ILSC

1.0 1.44 2.0 3.0

GPS2 97.1 96.0 94.3 92.3 88.6

GPS1 62.8 62.2 57.1 50.3 39.7

Na Figura 5.1 estão representadas as falhas na resolução instantânea da am-

biguidade em função da distância entre o receptor móvel e a estação de referência,

obtidas nos processamentos usando o ILSC, com os valores de teste 1.44 e 2.0, e o

GASC, no cenário GPS2. Usando o GASC, encontraram-se falhas na estimação da

ambiguidade nos instantes correspondentes às distâncias entre os 146 km e os 159 km,

aproximadamente. Com o ILSC, usando VT=1.44 e VT=2.0, as distâncias relativas

aos instantes em que a resolução correcta da ambiguidades falhou variaram entre cerca

de 134 km e 159 km e entre cerca de 124 km e 159 km, respectivamente.

Os valores das distâncias entre o receptor móvel e a estação de referência, em

todos os instantes da sessão de observação, foram classificados em intervalos de 10

km, para os quais foram calculados os valores parciais de PRICA. O valor parcial de

PRICA é o valor de PRICA calculado para os instantes correspondentes às distâncias

pertencentes a cada intervalo. Na Tabela 5.5 apresentam-se os valores parciais de

PRICA obtidos nos mesmos processamentos que deram origem à Figura 5.1. Cada
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Figura 5.1: Teste A - Falhas na resolução instantânea da ambiguidade, no cenário

GPS2.

linha corresponde a um intervalo de 10 km para o qual o valor parcial de PRICA é

diferente de 100 em pelo menos um dos três processamentos apresentados. Esta tabela

mostra que no intervalo [150,160[ o valor parcial de PRICA obtido quando se usou o

ILSC, com VT=1.44 ou VT=2.0, foi igual ao valor parcial de PRICA quando se usou o

GASC. No intervalo [120,130[, o valor parcial de PRICA quando se usou o ILSC, com

VT=1.44, também foi igual ao valor parcial de PRICA obtido no processamento que

usou o GASC. Nos restantes intervalos apresentados, os valores parciais de PRICA

usando o GASC foram superiores, em cerca de 61%, aos melhores valores parciais de

PRICA obtidos quando se usou o ILSC.

Tabela 5.5: Teste A - Valores parciais de PRICA, no cenário GPS2.

Distância GASC ILSC

(km) 1.44 2.0

120 - 130 100.0 100.0 49.4

130 - 140 100.0 39.0 0.0

140 - 150 61.9 0.0 0.0

150 - 160 14.1 14.1 14.1
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Um dos problemas relativos à utilização do ILSC consiste na escolha do valor

mais adequado para o valor de teste, VT, usado na validação do conjunto das am-

biguidades seleccionado. A qualidade da escolha efectuada é função do número de

conjuntos de ambiguidades correctos rejeitados e do número de conjuntos de ambi-

guidades errados aceites. A Tabela 5.6 refere-se a um conjunto de parâmetros de

referência obtidos no processamento de acordo com o cenário GPS2, quando foi usado

o ILSC com os valores de teste iguais a 1.0, 1.44, 2.0 e 3.0. Esses parâmetros são

(1) a percentagem de instantes em que falhou o processo de resolução da ambiguidade;

(2) a percentagem de instantes em que se rejeitou o conjunto de ambiguidades selec-

cionado (correcto ou incorrecto) por não se ter verificado (4.37);

(3) a percentagem de instantes em que se verificou (4.37) mas as ambiguidades selec-

cionadas estavam erradas;

(4) a percentagem de instantes em que, apesar das ambiguidades seleccionadas serem

as correctas, elas foram rejeitadas por não se verificar (4.37);

(5) a percentagem de instantes em que as ambiguidades seleccionadas estavam erradas

e não se verificou (4.37).

Desta tabela verifica-se que à medida que o valor de teste, VT, aumenta, a per-

centagem de instantes em que conjuntos com os valores correctos das ambiguidades

foram rejeitados aumenta e a percentagem de instantes em que conjuntos com ambi-

guidades incorrectas foram validados diminui. Quando se usou VT=3.0 a percentagem

de soluções erradas validadas foi nula.

Tabela 5.6: Teste A - Parâmetros de referência relativos ao ILSC, no cenário GPS2.

VT 1.0 1.44 2.0 3.0

(1) 4.0 5.7 7.7 11.4

(2) 0.0 4.2 6.6 11.4

(3) 4.0 1.5 1.1 0.0

(4) 0.0 1.7 3.7 7.4

(5) 0.0 2.5 2.9 4.0

De seguida, são apresentados três exemplos, relativos a três instantes da sessão

de observação considerada, quando se processaram os dados com o cenário GPS2, que
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ilustram o modo de selecção das ambiguidades usando os critérios EGC e ILSC, em

função dos valores de (5.1). Outros exemplos relativos a este processo de selecção das

ambiguidades podem ser vistos em Xu [2002; 2007].

As Tabelas 5.7 e 5.8 são relativas ao instante 5332, no qual se observaram 6

satélites. A Tabela 5.7 apresenta, na primeira coluna, a designação dada aos con-

juntos de ambiguidades candidatos que geraram o menor valor para Total e os dois

menores valores para da. Nas restantes colunas indicam-se os valores obtidos para da,

db e Total, referentes ao conjunto de ambiguidades em questão. Quando se usou o

EGC, foi seleccionado o candidato B como correcto, por produzir o menor valor para

Total. A escolha feita pelo ILSC foi o candidato A, uma vez que gerou o menor valor

para da. No entanto, usando o teste da razão (4.37), com os valores de teste 1.44,

2.0 ou 3.0, o candidato escolhido foi rejeitado (com o valor de teste 1.0, o candidato

escolhido é sempre aceite). Na Tabela 5.8 encontram-se as diferenças entre os valores

das ambiguidades seleccionadas pelos dois critérios e os valores correctos das ambi-

guidades. O EGC seleccionou o conjunto correcto das ambiguidades, tendo-se obtido

a solução pretendida. O conjunto de ambiguidades seleccionado pelo ILSC contém a

terceira ambiguidade incorrecta - difere um ciclo do valor verdadeiro; usando o ILSC

com os valores de teste 1.44, 2.0 e 3.0, não se obteve solução; utilizando o ILSC com

o valor de teste 1.0 obteve-se uma solução incorrecta.

Tabela 5.7: Teste A - Conjuntos de ambiguidades candidatos, relativos ao instante

5332, no cenário GPS2.

Conjuntos da db Total

A 1.570 0.570 2.140

B 2.049 0.074 2.123

Tabela 5.8: Teste A - Diferenças entre as ambiguidades estimadas e as ambiguidades

verdadeiras, no instante 5332, no cenário GPS2.

Ambiguidades 1 2 3 4 5

Escolha do ILSC - conjunto A 0 0 1 0 0

Solução do EGC - conjunto B 0 0 0 0 0

As Tabelas 5.9 e 5.10 mostram os resultados obtidos quando se usaram os dados

relativos aos 6 satélites observados no instante 5251. Neste caso, o candidato que

gerou o valor mínimo para da também gerou o menor valor para Total. Os dois
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critérios geraram o mesmo conjunto, correcto, de ambiguidades. No entanto, usando

o ILSC com os valores de teste 1.44, 2.0 ou 3.0, a solução correcta foi rejeitada por não

haver diferença significativa entre os candidatos correspondentes aos valores mínimo e

segundo mínimo para da, de acordo com o teste da razão. Usando o ILSC com o valor

de teste 1.0, obteve-se a solução correcta. Utilizando o critério EGC, seleccionou-se

o mesmo conjunto das ambiguidades, que se apresentou como solução pois, devido ao

princípio da unicidade, ele atingiu um mínimo de forma única.

Tabela 5.9: Teste A - Conjuntos de ambiguidades candidatos, relativos ao instante

5251, no cenário GPS2.

Conjuntos da db Total

A 1.715 0.075 1.790

B 1.718 0.577 2.295

Tabela 5.10: Teste A - Diferenças entre as ambiguidades estimadas e as ambiguidades

verdadeiras, no instante 5251, no cenário GPS2.

Ambiguidades 1 2 3 4 5

Escolha do ILSC - conjunto A 0 0 0 0 0

Solução do EGC - conjunto B 0 0 0 0 0

As Tabelas 5.11 e 5.12, relativas ao instante 4959, são o exemplo de outro

caso em que o mínimo de da foi gerado pelo mesmo conjunto de ambiguidades que

gerou o mínimo de Total. Utilizando o EGC obteve-se a solução correcta. Usando

o ILSC, com os valores de teste 1.0, 1.44 e 2.0, também se resolveram correctamente

as ambiguidades. Com o valor de teste 3.0, o ILSC rejeitou o valor seleccionado, que

estava correcto.

Tabela 5.11: Teste A - Conjuntos de ambiguidades candidatos, relativos ao instante

4959, no cenário GPS2.

Conjuntos da db Total

A 1.272 0.094 1.366

B 2.555 0.625 3.180

Deste teste conclui-se que, com apenas as duas frequências actuais do GPS, se

conseguiu obter uma elevada percentagem de resolução instantânea da ambiguidade,
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Tabela 5.12: Teste A - Diferenças entre as ambiguidades estimadas e as ambiguidades

verdadeiras, no instante 4959, no cenário GPS2.

Ambiguidades 1 2 3 4 5

Solução do ILSC - conjunto A 0 0 0 0 0

Solução do EGC - conjunto B 0 0 0 0 0

com o algoritmo proposto. Note-se que os erros na resolução instantânea da ambigui-

dade não estão directamente relacionados com o aumento da distância entre a estação

móvel e a estação de referência. Comparando o desempenho do GASC com o do

ILSC no processo de resolução da ambiguidade, verifica-se que o GASC foi superior

ao ILSC. Também é clara a vantagem em se usar o esquema CAR no processo de

resolução instantânea da ambiguidade, mesmo só compreendendo duas etapas.

5.2.2 Teste B

Com base na trajectória obtida num processamento dos dados do Teste A usando

uma combinação livre da ionosfera, foram simuladas as observações fase e pseudo-

-distância para cada satélite GPS e Galileo acima do horizonte, a uma cadência de

1 Hz, em cada uma das três frequências previstas para estes dois sistemas, L1, L2 e L5

para o GPS e E1, E5a e E5b para o Galileo, para o mesmo dia e o mesmo intervalo

de tempo do Teste A.

Estas observações foram utilizadas num segundo teste, designado por Teste B,

que teve como objectivo a avaliação do desempenho do método GECCAR usando

diferentes sistemas com múltiplas frequências, para dois níveis de resíduo ionosférico

não modelado, de acordo com os cenários de teste propostos. A utilização de dados

simulados é um modo muito eficaz para testar um algoritmo pois o nível de erro

introduzido é conhecido.

Os erros atmosféricos, os efeitos do multitrajecto e o ruído do receptor foram

simulados de acordo com o indicado na Secção 5.1. Foram considerados dois níveis

de RInM gerados a partir dos mapas RMS associados aos GIMs - um nível baixo e

um nível médio. O efeito do RInM nas diferenças duplas da fase, em L1/E1, para

os diferentes satélites observados (GPS/Galileo), ao longo da trajectória do avião,

durante a sessão de observação, variou entre os -32.1 cm e os 36.9 cm no caso do nível

baixo de RInM e entre os -53.5 cm e os 61.5 cm no caso do nível médio de RInM.

Os valores de PRICA obtidos nos processamentos efectuados neste teste - usando
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o ILSC, com os valores de teste 1.0, 1.44, 2.0, e 3.0, e o GASC, com os dois níveis

de RInM, nos cenários GPS3, GPS2A, GPS2B, GPS1A, GAL3, GAL2A, GAL2B,

GAL1A, GNSS3, GNSS2A, GNSS2B e GNSS1A - encontram-se na Tabela 5.13. Nos

processamentos em que se utilizou o ILSC, são consideradas falhas na resolução da

ambiguidade todos os casos em que foi gerada uma solução incorrecta em conjunto

com todos os casos em que não foi possível validar a solução correcta. Durante a

sessão de observação considerou-se sempre um ângulo de elevação mínimo de 15 ◦,

tendo sido observados entre 5 e 10 satélites GPS e entre 5 e 9 satélites Galileo.

Deve ser salientado que todos os valores de PRICA apresentados dizem respeito às

ambiguidades em L1/E1. Nas etapas iniciais do algoritmo GECCAR, onde foram

estimadas as ambiguidades em EWL e emWL (ou em ML), os correspondentes valores

de PRICA foram sempre 100.

Tabela 5.13: Teste B - Valores de PRICA, nos cenários GPS, GAL e GNSS, nos dois

níveis de RInM.

RInM Baixo RInM Médio

Cenário GASC ILSC GASC ILSC

1.0 1.44 2.0 3.0 1.0 1.44 2.0 3.0

GPS3 100 100 90.9 83.4 76.3 98.1 93.3 86.3 72.3 60.1

GPS2A 97.5 97.1 84.7 81.0 76.2 96.6 91.6 78.3 70.1 59.4

GPS2B 97.2 96.7 84.7 80.9 76.2 93.9 91.0 75.5 68.8 54.5

GPS1A 34.7 34.1 30.1 24.5 20.7 30.6 29.9 27.3 25.0 19.2

GAL3 100 100 85.0 70.4 44.3 97.7 76.0 49.6 41.9 17.6

GAL2A 100 97.1 83.3 69.1 38.3 97.4 74.2 48.4 38.1 15.1

GAL2B 100 94.2 74.5 59.7 38.2 90.5 68.3 47.7 37.9 14.8

GAL1A 29.9 27.3 23.1 20.1 14.7 25.5 23.5 22.4 17.3 13.8

GNSS3 100 100 91.2 83.9 75.0 100 100 87.8 78.7 48.1

GNSS2A 100 100 88.0 83.6 74.2 100 100 84.1 72.0 41.4

GNSS2B 100 100 87.9 83.3 72.5 95.1 86.7 71.6 66.3 40.4

GNSS1A 32.4 31.6 22.6 13.4 8.00 21.4 19.8 13.8 10.2 5.0

Na Figura 5.2 apresentam-se os gráficos relativos aos valores de PRICA obtidos

nos processamentos quando se usaram os cenários GPS3, GPS2A, GPS2B e GPS1A,

com o GASC e com o ILSC (com os valores de teste 1.44 e 2.0), com os dois níveis

de RInM. As Figuras 5.3 e 5.4 são as correspondentes figuras para os cenários com o
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Figura 5.2: Teste B - Valores de PRICA, nos cenários GPS.

Figura 5.3: Teste B - Valores de PRICA, nos cenários Galileo.
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Galileo (GAL3, GAL2A, GAL2B e GAL1A) e com o GPS e o Galileo em conjunto

(GNSS3, GNSS2A, GNSS2B e GNSS1A), respectivamente.

Figura 5.4: Teste B - Valores de PRICA, nos cenários GNSS.

As Figuras 5.5 e 5.6 indicam as falhas na resolução instantânea da ambiguidade

em função da distância entre o receptor móvel e a estação de referência, quando se

processaram os dados com o nível médio de RInM, usando o GASC e o ILSC (com os

valores de teste 1.44 e 2.0) nos cenários GPS3 e GAL3, respectivamente.

Nas Tabelas 5.14 e 5.15 apresentam-se os valores parciais de PRICA, para in-

tervalos com uma amplitude de 10 km, relativos à distância entre o receptor móvel

e a estação de referência, obtidos quando se processaram os dados nas condições que

geraram as Figuras 5.5 e 5.6, respectivamente. Só se apresentam os intervalos para

os quais não se obteve o valor 100 para PRICA, pelo menos num dos processamen-

tos. No intervalo entre os 150 e os 160 km da Tabela 5.14 verifica-se que a solução

obtida usando o ILSC foi superior à solução obtida quando se usou o GASC, usando

o cenário GPS3 com o nível médio de RInM. O GASC falhou em 152 instantes dos

184 instantes a que esse intervalo corresponde, enquanto o ILSC falhou 120 instantes.

No entanto, este facto só aconteceu nesse intervalo - globalmente, usando o cenário

GPS3 para o nível médio de RInM, o GASC teve um melhor desempenho. O GASC
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Figura 5.5: Teste B - Falhas na resolução instantânea da ambiguidade, no cenário

GPS3, com o nível médio de RInM.

Figura 5.6: Teste B - Falhas na resolução instantânea da ambiguidade, no cenário

GAL3, com o nível médio de RInM.
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Tabela 5.14: Teste B - Valores parciais de PRICA, no cenário GPS3, com o nível

médio de RInM.

Distância GASC ILSC

(km) 1.44 2.0

0 - 10 100.0 52.8 29.8

10 - 20 100.0 100.0 0.0

20 - 30 100.0 100.0 43.4

150 - 160 17.4 34.8 34.8

170 - 180 100.0 100.0 32.9

180 - 190 100.0 100.0 0.0

190 - 200 100.0 100.0 51.9

só gerou resultados inferiores ao ILSC em 0.4% do total dos instantes de observação.

Este facto foi um caso único entre todos os processamentos efectuados.

As Tabelas 5.16, 5.17 e 5.18 apresentam o conjunto dos parâmetros de referência

descritos na Subsecção anterior, quando foi usado o ILSC com os valores de teste 1.0,

1.44, 2.0 e 3.0, obtidos nos processamentos usando o nível médio de RInM, nos cenários

GPS3, GAL3 e GNSS3, respectivamente. Do mesmo modo que no Teste A, destas

tabelas conclui-se que quando o VT aumentou a percentagem de instantes em que se

rejeitaram conjuntos correctos de ambiguidades cresceu e a percentagem de instantes

em que se validaram conjuntos com ambiguidades incorrectas diminuiu. No caso

do cenário GNSS3, para todos os valores de teste, não se estimaram conjuntos com

ambiguidades incorrectas - as falhas na resolução da ambiguidade surgiram apenas do

facto de se terem rejeitado soluções correctas.

Dos resultados obtidos, é evidente a vantagem em se usar um esquema CAR

no processo de resolução instantânea da ambiguidade. Usando os cenários com três

frequências os resultados foram superiores aos correspondentes usando duas ou uma

frequência. Analisando os valores de PRICA, verifica-se que, no caso da utilização

do GASC, eles são sempre superiores ou iguais aos correspondentes valores usando o

ILSC. Neste teste pode verificar-se que as diferenças dos resultados usando o ILSC e

o GASC aumentam quando os resíduos ionosféricos não modelados são mais elevados.

Isto é válido quer quando se usaram dados de apenas um sistema quer quando se

usaram dados dos dois sistemas em conjunto. Analogamente ao sucedido no Teste A,

os erros na resolução instantânea da ambiguidade não estão directamente relacionados

com o aumento da distância entre a estação de referência e a estação móvel.
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Tabela 5.15: Teste B - Valores parciais de PRICA, no cenário GAL3, com o nível

médio de RInM.

Distância GASC ILSC

(km) 1.44 2.0

0 - 10 100.0 96.7 95.9

10 - 20 100.0 0.0 0.0

20 - 30 100.0 0.0 0.0

30 - 40 100.0 0.0 0.0

40 - 50 100.0 93.5 86.3

50 - 60 100.0 100.0 0.0

60 - 70 100.0 30.3 0.0

70 - 80 100.0 0.0 0.0

80 - 90 100.0 0.0 0.0

90 - 100 100.0 0.0 0.0

100 - 110 100.0 0.0 0.0

110 - 120 100.0 0.0 0.0

120 - 130 100.0 0.0 0.0

130 - 140 100.0 0.0 0.0

140 - 150 100.0 0.0 0.0

150 - 160 8.7 0.0 0.0

160 - 170 92.1 0.0 0.0

170 - 180 100.0 0.0 0.0

180 - 190 100.0 0.0 0.0

190 - 200 100.0 0.0 0.0

200 - 210 100.0 0.0 0.0

210 - 220 100.0 0.0 0.0

220 - 230 100.0 0.0 0.0

230 - 240 100.0 0.0 0.0

240 - 250 100.0 21.1 0.0

250 - 260 100.0 100.0 0.0

260 - 270 100.0 100.0 88.7
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Tabela 5.16: Teste B - Parâmetros de referência relativos ao ILSC, no cenário GPS3,

com o nível médio de RInM.

VT 1.0 1.44 2.0 3.0

(1) 6.7 13.7 27.7 39.9

(2) 0.0 12.2 26.8 39.3

(3) 6.7 1.5 0.9 0.6

(4) 0.0 7.1 21.1 33.2

(5) 0.0 5.1 5.8 6.1

Tabela 5.17: Teste B - Parâmetros de referência relativos ao ILSC, no cenário GAL3,

com o nível médio de RInM.

VT 1.0 1.44 2.0 3.0

(1) 24.0 50.4 58.1 82.4

(2) 0.0 46.6 54.7 82.0

(3) 24.0 3.9 3.4 0.4

(4) 0.0 26.5 34.1 58.4

(5) 0.0 20.1 20.6 23.6

Tabela 5.18: Teste B - Parâmetros de referência relativos ao ILSC, no cenário GNSS3,

com o nível médio de RInM.

VT 1.0 1.44 2.0 3.0

(1) 0.0 12.2 21.3 51.9

(2) 0.0 12.2 21.3 51.9

(3) 0.0 0.0 0.0 0.0

(4) 0.0 12.2 21.3 51.9

(5) 0.0 0.0 0.0 0.0
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5.2.3 Teste C

O terceiro teste teve como objectivo avaliar o comportamento do GECCAR usando

os cenários do teste anterior com diferentes configurações de geometria dos satélites,

outros valores de resíduo ionosférico não modelado e de distância entre o receptor

móvel e a estação de referência. Assim, este teste teve por base a trajectória simulada

de um avião, na zona dos Açores, de (37 ◦44’ N, 25 ◦40’ W) até (39 ◦27’ N, 31 ◦08’

W), para o mesmo dia e o mesmo intervalo de tempo dos dois testes anteriores. Deste

modo, foram simuladas as observações da fase e da pseudo-distância relativas a cada

satélite GPS e Galileo visível, nas três frequências, a uma cadência de 1 Hz, para

uma sessão de observação do dia 12 de Maio de 2005, entre as 12h 00m e as 14h 10m.

A maior distância entre a estação móvel e a estação de referência foi cerca de 512 km.

Os erros atmosféricos, o efeito do multitrajecto e o ruído do receptor foram

simulados de acordo com o indicado na Secção 5.1. O RInM, baseado nos mapas RMS

associados aos GIMs, foi introduzido com dois níveis - um nível baixo e um nível médio.

O efeito do RInM nas diferenças duplas da fase, em L1/E1, para os diferentes satélites

observados (GPS/Galileo), ao longo da trajectória do avião, durante a sessão de

observação, variou entre os -22.3 cm e os 25.4 cm, no caso do nível baixo de RInM, e

entre os -44.6 cm e os 50.8 cm, no caso do nível médio de RInM.

Da mesma forma que no Teste B, os dados foram processados nos cenários

GPS3, GPS2A, GPS2B, GPS1A, GAL3, GAL2A, GAL2B, GAL1A, GNSS3, GNSS2A,

GNSS2B e GNSS1A, usando o GASC e o ILSC com os valores de teste 1.0, 1.44, 2.0

e 3.0, com os dois níveis de RInM definidos. A Tabela 5.19 apresenta os valores de

PRICA obtidos. Durante a sessão de observação considerou-se um ângulo de ele-

vação mínimo de 15 ◦, tendo sido observados entre 6 e 8 satélites GPS e entre 5 e 7

satélites Galileo. Note-se que todos os valores de PRICA apresentados são relativos

às ambiguidades em L1/E1. Nas etapas iniciais do algoritmo GECCAR, onde foram

estimadas as ambiguidades em EWL e emWL (ou em ML), os correspondentes valores

de PRICA foram sempre 100.

A Figura 5.7 apresenta os gráficos relativos aos valores de PRICA obtidos nos

processamentos quando se usaram os cenários GPS3, GPS2A, GPS2B e GPS1A, com

o GASC e com o ILSC (com os valores de teste 1.44 e 2.0), com os dois níveis de RInM.

As Figuras 5.8 e 5.9 são as correspondentes figuras para os cenários com o Galileo

(GAL3, GAL2A, GAL2B e GAL1A) e com o GPS e o Galileo em conjunto (GNSS3,

GNSS2A, GNSS2B e GNSS1A), respectivamente.

Nas Figuras 5.10, 5.11 e 5.12 indicam-se as falhas na resolução instantânea da
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Tabela 5.19: Teste C - Valores de PRICA, nos cenários GPS, GAL e GNSS, nos dois

níveis de RInM.

RInM Baixo RInM Médio

Cenário GASC ILSC GASC ILSC

1.0 1.44 2.0 3.0 1.0 1.44 2.0 3.0

GPS3 95.8 95.6 93.2 89.8 86.1 88.5 87.3 85.8 82.4 76.3

GPS2A 95.4 93.6 92.7 89.4 85.6 86.8 86.4 85.5 82.0 73.2

GPS2B 95.3 92.4 90.2 85.5 81.3 86.2 84.7 81.3 73.9 58.8

GPS1A 55.2 54.8 47.0 28.7 31.1 20.2 18.1 14.1 10.3 9.7

GAL3 100 99.3 96.9 93.4 84.9 85.3 80.9 77.7 66.5 52.3

GAL2A 100 96.7 88.0 85.1 80.0 82.2 77.8 66.7 53.7 51.6

GAL2B 98.0 88.6 85.6 82.8 78.4 80.8 70.4 55.5 52.0 46.4

GAL1A 56.3 55.7 37.6 27.7 22.5 21.2 20.8 16.0 12.2 9.7

GNSS3 99.1 99.1 99.0 97.0 93.4 99.1 99.1 96.6 91.2 68.1

GNSS2A 99.0 99.0 99.0 97.0 93.1 98.2 97.9 95.7 86.3 66.1

GNSS2B 98.7 98.7 98.3 96.5 92.4 97.7 97.0 93.0 80.4 55.2

GNSS1A 42.4 42.3 33.3 18.7 18.4 21.1 20.8 15.1 6.2 5.6

ambiguidade em função da distância entre o receptor móvel e a estação de referência,

quando se processaram os dados com o nível médio de RInM, usando o GASC e

o ILSC (com os valores de teste 1.44 e 2.0), nos cenários GPS3, GAL3 e GNSS3,

respectivamente. Nas Tabelas 5.20, 5.21 e 5.22 apresentam-se os valores parciais de

PRICA, para intervalos com uma amplitude de 10 km, relativos à distância entre o

receptor móvel e a estação de referência, obtidos quando se processaram os dados nas

condições que geraram as Figuras 5.10, 5.11 e 5.12, respectivamente. Só se apresentam

os intervalos para os quais não se obteve o valor 100, para PRICA, pelo menos num

dos três processamentos. Destas tabelas, verifica-se que os valores parciais de PRICA

usando o GASC foram sempre superiores ou iguais aos correspondentes valores usando

o ILSC.

As Tabelas 5.23, 5.24 e 5.25 são relativas ao conjunto dos parâmetros de referên-

cia, também apresentados nos testes anteriores, obtidos nos processamentos usando o

nível médio de RInM, nos cenários GPS3, GAL3 e GNSS3, respectivamente, quando

foi usado o ILSC com os valores de teste iguais a 1.0, 1.44, 2.0 e 3.0. Analogamente aos

testes anteriores, conclui-se que um aumento do VT gerou uma maior percentagem
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Figura 5.7: Teste C - Valores de PRICA, nos cenários GPS.

Figura 5.8: Teste C - Valores de PRICA, nos cenários Galileo.
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Figura 5.9: Teste C - Valores de PRICA, nos cenários GNSS.

Figura 5.10: Teste C - Falhas na resolução instantânea da ambiguidade, no cenário

GPS3, com o nível médio de RInM.
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Figura 5.11: Teste C - Falhas na resolução instantânea da ambiguidade, no cenário

GAL3, com o nível médio de RInM.

Figura 5.12: Teste C - Falhas na resolução instantânea da ambiguidade, no cenário

GNSS3, com o nível médio de RInM.
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Tabela 5.20: Teste C - Valores parciais de PRICA, no cenário GPS3, com o nível

médio de RInM.

Distância GASC ILSC

(km) 1.44 2.0

160 - 170 100.0 100.0 44.7

170 - 180 100.0 100.0 79.0

430 - 440 100.0 98.1 2.0

440 - 450 100.0 0.0 0.0

450 - 460 22.1 0.0 0.0

460 - 470 0.0 0.0 0.0

470 - 480 0.0 0.0 0.0

480 - 490 0.0 0.0 0.0

490 - 500 12.3 0.0 0.0

500 - 512 0.0 0.0 0.0

de instantes em que se rejeitaram conjuntos correctos de ambiguidades e uma menor

percentagem de instantes em que se validaram conjuntos com ambiguidades incorrec-

tas. No caso do cenário GNSS3, a percentagem de soluções erradas mas validadas foi

inferior a 1.

De seguida, são apresentados três exemplos, relativos a três instantes da sessão

de observação considerada, quando se processaram apenas observações do Galileo,

no cenário GAL3, que ilustram o modo de selecção das ambiguidades usando o EGC

e o ILSC, em função dos valores de (5.1). Do mesmo modo que no caso apresentado

no Teste A, com dados GPS reais, verifica-se que com dados simulados do Galileo

nem sempre o ILSC e o EGC seleccionam o mesmo conjunto de ambiguidades.

As Tabelas 5.26 e 5.27 relativas ao primeiro exemplo, correspondem ao instante

1010, no qual se observaram 6 satélites Galileo. O EGC seleccionou o conjunto

correcto das ambiguidades, tendo-se obtido a solução pretendida. O conjunto de

ambiguidades seleccionado pelo ILSC contém a primeira e terceira ambiguidades in-

correctas - diferem um ciclo do valor verdadeiro; usando o ILSC com os valores de

teste 1.44, 2.0 e 3.0, não se obteve solução; utilizando o ILSC com o valor de teste 1.0

obteve-se uma solução incorrecta.

As Tabelas 5.28 e 5.29 mostram os resultados obtidos no instante 1080, no qual

também foram observados 6 satélites Galileo. Neste exemplo, o ILSC seleccionou
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Tabela 5.21: Teste C - Valores parciais de PRICA, no cenário GAL3, com o nível

médio de RInM.

Distância GASC ILSC

(km) 1.44 2.0

30 - 40 100.0 98.7 86.8

40 - 50 48.3 0.0 0.0

50 - 60 0.0 0.0 0.0

60 - 70 67.6 0.0 0.0

70 - 80 100.0 70.9 25.2

80 - 90 100.0 57.9 0.0

90 - 100 100.0 100.0 0.0

320 - 330 100.0 100.0 88.2

330 - 340 59.3 5.9 0.0

340 - 350 0.0 0.0 0.0

350 - 360 0.0 0.0 0.0

360 - 370 0.0 0.0 0.0

370 - 380 0.0 0.0 0.0

380 - 390 0.0 0.0 0.0

390 - 400 83.8 0.0 0.0

400 - 410 100.0 0.0 0.0

410 - 420 100.0 83.1 0.0

420 - 430 100.0 100.0 85.0

470 - 480 100.0 100.0 12.3

480 - 490 100.0 100.0 0.0

490 - 500 100.0 100.0 0.0

500 - 512 100.0 100.0 0.0
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Tabela 5.22: Teste C - Valores parciais de PRICA, no cenário GNSS3, com o nível

médio de RInM.

Distância GASC ILSC

(km) 1.44 2.0

40 - 50 100.0 81.5 44.4

50 - 60 100.0 0.0 0.0

60 - 70 100.0 89.4 48.3

150 - 160 100.0 100.0 66.2

160 - 170 100.0 100.0 87.5

210 - 220 71.1 70.4 70.4

220 - 230 82.2 82.2 81.6

320 - 330 100.0 100.0 47.1

470 - 480 100.0 100.0 20.8

480 - 490 100.0 100.0 79.9

Tabela 5.23: Teste C - Parâmetros de referência relativos ao ILSC, no cenário GPS3,

com o nível médio de RInM.

VT 1.0 1.44 2.0 3.0

(1) 12.7 14.2 17.6 23.7

(2) 0.0 5.7 12.9 23.7

(3) 12.7 8.5 4.7 0.0

(4) 0.0 1.5 4.9 11.0

(5) 0.0 4.2 8.0 12.7

o conjunto correcto das ambiguidades mas esse conjunto não foi validado pelo teste

da razão usando 1.44, 2.0 e 3.0 como valores de teste, não sendo apresentada solução

com este critério. Com o EGC obteve-se a solução correcta.

As Tabelas 5.30 e 5.31 ilustram um caso em que ambos os critérios seleccionaram

o conjunto correcto das ambiguidades e apresentaram a solução correcta. Este exemplo

é relativo ao instante 3440, no qual também foram observados 6 satélites Galileo.

Analisando o conjunto de valores obtidos neste teste quando se processaram os

dados com o GASC como opção do algoritmo GECCAR, tal como nos testes anteriores

verifica-se a vantagem em se usar um esquema CAR no processo de resolução instan-
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Tabela 5.24: Teste C - Parâmetros de referência relativos ao ILSC, no cenário GAL3,

com o nível médio de RInM.

VT 1.0 1.44 2.0 3.0

(1) 19.1 22.3 33.5 47.7

(2) 0.0 10.6 23.0 39.2

(3) 19.1 11.7 10.5 8.5

(4) 0.0 3.2 14.4 28.6

(5) 0.0 7.4 8.6 10.6

Tabela 5.25: Teste C - Parâmetros de referência relativos ao ILSC, no cenário GNSS3,

com o nível médio de RInM.

VT 1.0 1.44 2.0 3.0

(1) 0.9 3.4 8.8 31.9

(2) 0.0 2.5 7.9 31.0

(3) 0.9 0.9 0.9 0.9

(4) 0.0 2.5 7.9 31.0

(5) 0.0 0.0 0.0 0.0

Tabela 5.26: Teste C - Conjuntos de ambiguidades candidatos, relativos ao instante

1010, no cenário GAL3, com o nível médio de RInM.

Conjuntos da db Total

A 1.720 1.406 3.126

B 2.068 1.694 3.762

C 2.072 0.228 2.300

Tabela 5.27: Teste C - Diferenças entre as ambiguidades estimadas e as ambiguidades

verdadeiras, no instante 1010, no cenário GAL3, com o nível médio de RInM.

Ambiguidades 1 2 3 4 5

Selecção do ILSC - conjunto A -1 0 1 0 0

Solução do EGC - conjunto C 0 0 0 0 0
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Tabela 5.28: Teste C - Conjuntos de ambiguidades candidatos, relativos ao instante

1080, no cenário GAL3, com o nível médio de RInM.

Conjuntos da db Total

A 1.300 0.165 1.465

B 1.616 1.330 2.946

Tabela 5.29: Teste C - Diferenças entre as ambiguidades estimadas e as ambiguidades

verdadeiras, no instante 1080, no cenário GAL3, com o nível médio de RInM.

Ambiguidades 1 2 3 4 5

Selecção do ILSC - conjunto A 0 0 0 0 0

Solução do EGC - conjunto A 0 0 0 0 0

Tabela 5.30: Teste C - Conjuntos de ambiguidades candidatos, relativos ao instante

3440, no cenário GAL3, com o nível médio de RInM.

Conjuntos da db Total

A 0.121 0.068 0.189

B 0.665 0.544 1.219

Tabela 5.31: Teste C - Diferenças entre as ambiguidades estimadas e as ambiguidades

verdadeiras, no instante 3440, no cenário GAL3, com o nível médio de RInM.

Ambiguidades 1 2 3 4 5

Solução do ILSC - conjunto A 0 0 0 0 0

Solução do EGC - conjunto A 0 0 0 0 0
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tânea da ambiguidade, mesmo se ele apenas compreende duas etapas. A vantagem

em se utilizarem três frequências é mais visível quando se usa o nível médio de RInM.

Com o GPS e o Galileo usados separadamente, a utilização das três frequências

gerou, com o este nível de RInM, resultados ligeiramente melhores do que o uso de

apenas duas frequências, sendo os resultados dos cenários 2A semelhantes ou melhores

aos obtidos nos cenários 2B. Usando os cenários com dados apenas do Galileo, com

o nível de RInM médio, o desempenho do GECCAR foi inferior ao obtido quando

foram usados somente dados do GPS. A utilização conjunta dos dados de ambos os

sistemas, com uma escolha adequada dos satélites disponíveis no conjunto, produziu,

em geral, melhores resultados do que os obtidos quando se usaram separadamente os

dados de cada um dos sistemas.

Da observação dos resultados obtidos quando se processaram os dados com o

ILSC como opção do algoritmo GECCAR, é igualmente evidente a vantagem em se

usar um esquema CAR no processo de resolução instantânea da ambiguidade. Ana-

lisando os resultados obtidos com o ILSC usando os valores de teste 1.44 e 2.0, os

valores de PRICA obtidos são, geralmente, inferiores aos obtidos com o GASC, sendo

as diferenças mais visíveis quando se usa o nível médio de RInM e, em particular,

nos cenários que apenas usam o Galileo. Somente quando se conjugam os dados

do GPS com os do Galileo, com o RInM mais baixo, se obteve um desempenho do

ILSC próximo do GASC.

Neste capítulo descreveram-se os testes realizados e apresentaram-se os resul-

tados relativos à resolução instantânea da ambiguidade da fase, nomeadamente os

valores de PRICA, obtidos usando diferentes cenários de teste. Os dados simulados

foram gerados pelo programa GNSSim e processados pelo programa GNSSoft, cujas

características principais foram descritas no início do capítulo.

Os resultados obtidos, quando se processaram dados simulados de acordo com a

realidade esperada, mostraram que a resolução da ambiguidade usando um só instante

de observação foi possível em 99% dos instantes processados, quando foram usados,

simultaneamente, dados do GPS e do Galileo, nas três frequências. Da análise dos

resultados pode concluir-se que o algoritmo GECCAR é um método muito eficaz para

a resolução instantânea da ambiguidade quer para o actual GPS, quer para o GPS

modernizado e para o Galileo.
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Capítulo 6

Conclusões

Com esta dissertação, pretendeu-se dar um contributo para uma das etapas mais

complexas do posicionamento cinemático preciso com os GNSS - a resolução da ambi-

guidade da fase. Assim, com base no estudo de um conjunto de métodos anteriormente

concebidos, foi desenvolvido e implementado um algoritmo de resolução instantânea

da ambiguidade da fase para o GPS modernizado e para o Galileo, o GECCAR

(GEneral Criterion Cascading Ambiguity Resolution). Este algoritmo utiliza um pro-

cesso CAR (Cascading Ambiguity Resolution), onde em cada etapa se utiliza uma

transformação para descorrelacionar as ambiguidades e um algoritmo de procura em

que cada ambiguidade é condicionada pelos valores das ambiguidades previamente

fixadas, sendo utilizado como critério de selecção das ambiguidades inteiras o GASC

(General Ambiguity Search Criterion) ou o EGC (Equivalent General Criterion).

Recorrendo a um destes critérios no processo de resolução da ambiguidade, para

além de se considerarem os resíduos provenientes da fixação das ambiguidades no

espaço de procura, também se consideram os resíduos provenientes da mudança das

coordenadas quando se fixam as ambiguidades. Note-se que estes últimos resíduos

não são considerados quando se utiliza como critério de selecção das ambiguidades o

ILSC (Integer Least Squares Criterion).

No decorrer deste trabalho foram efectuadas diversas experiências com o in-

tuito de avaliar o GECCAR relativamente à possibilidade de resolução instantânea

da ambiguidade da fase no posicionamento cinemático preciso com o GPS (actual e

modernizado) e com o Galileo. Neste âmbito, foi desenvolvido um simulador de ór-

bitas e de observações, o GNSSim, com o objectivo de simular as observações pseudo-

-distância e fase da portadora para qualquer sistema de posicionamento global que

utilize o processo de CDMA, e um programa para o processamento de dados GNSS,
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o GNSSoft, no qual foi implementado o GECCAR. O desempenho do GECCAR

na resolução instantânea da ambiguidade da fase quando se usaram dados do GPS

(actual ou modernizado) e do Galileo, separadamente ou em conjunto, foi avaliado

em função do parâmetro PRICA (Percentagem da Resolução Instantânea Correcta

de cada conjunto de Ambiguidades) em L1 (no caso do GPS) ou em E1 (no caso do

Galileo). Nos três testes apresentados neste trabalho, que incluíram as experiências

mais representativas do conjunto de experiências realizadas, foram processados dados

cinemáticos reais do GPS e dados cinemáticos simulados do GPS modernizado e do

Galileo. Um dos testes consistiu no tratamento de dados reais cinemáticos nas duas

frequências actuais do GPS. Os outros dois testes compreenderam o processamento de

dados cinemáticos simulados nas três frequências do GPS modernizado e do Galileo.

Foram considerados diferentes cenários de teste, de modo a se processarem dados dos

dois sistemas separadamente ou em conjunto, usando apenas uma frequência, usando

duas frequências ou utilizando as três frequências simuladas. Com base nos resultados

obtidos, salientam-se as seguintes conclusões.

• Com dados reais cinemáticos nas duas frequências do GPS, obteve-se um valor

elevado para a percentagem de resolução instantânea correcta da ambiguidade,

acima dos 99. Este valor é muito superior ao valor obtido quando se consideraram

apenas observações em L1.

• Nos testes que utilizaram dados cinemáticos simulados do GPS modernizado,

os resultados obtidos quando se usaram os cenários com três frequências foram

sempre superiores aos correspondentes usando duas frequências, variando os

valores de PRICA entre os 88.5 e os 100. No processamento usando apenas uma

frequência, o valor máximo de parâmetro PRICA foi 55.2.

• Nos testes que utilizaram dados cinemáticos simulados do Galileo, os resulta-

dos obtidos quando se usaram os cenários com três frequências foram superio-

res ou iguais aos correspondentes usando duas frequências, tendo os valores de

PRICA variado entre os 85.3 e os 100. No processamento usando apenas uma

frequência, o maior valor de PRICA foi 56.5.

• Nos testes que utilizaram dados cinemáticos simulados do GPS modernizado e

do Galileo em conjunto, os resultados obtidos quando se usaram os cenários

com três frequências foram superiores ou iguais aos correspondentes usando duas

frequências, variando os valores de PRICA entre os 99.1 e os 100. No processa-
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mento usando apenas uma frequência, o parâmetro PRICA foi sempre inferior

a 50.

• Nos processamentos dos dados de um dos sistemas isolado (GPS modernizado

ou Galileo) e dos dados combinados do GPS modernizado e do Galileo,

verificou-se a vantagem em se usar um esquema CAR no processo de resolução

instantânea da ambiguidade, mesmo se ele apenas compreendeu duas etapas.

• A vantagem em se utilizarem as três frequências foi mais visível quando o resíduo
ionosférico não modelado considerado foi maior, quer utilizando dados apenas

do GPS modernizado ou do Galileo, quer usando dados combinados do GPS

modernizado e do Galileo.

• A utilização conjunta dos dados de ambos os sistemas produziu, em geral, me-

lhores resultados do que os obtidos quando se usaram separadamente os dados

de cada um dos sistemas.

• Quando se usou a combinação de dados do GPS modernizado e do Galileo e
foram usadas as três frequências, os resultados mostraram ser possível proceder-

-se à resolução instantânea da ambiguidade em mais de 99% dos instantes ana-

lisados.

Para se poder avaliar o impacto que a utilização do GASC/EGC tem no

GECCAR, os dados também foram processados com o GNSSoft utilizando a opção

que escolhe como critério de selecção das ambiguidades o ILSC em substituição do

GASC/EGC. Os resultados obtidos nos processamentos efectuados usando os valores

de teste 1.0, 1.44, 2.0 e 3.0, permitiram concluir o seguinte.

• Usando dados reais cinemáticos do GPS actual, de um só instante de observação,
o conjunto das ambiguidades seleccionadas quando se usou o ILSC não foi sempre

igual ao conjunto das ambiguidades estimadas quando se usou um dos critérios

gerais, GASC ou EGC. Quando foram seleccionados conjuntos diferentes de

ambiguidades, eles diferiram numa ou em duas ambiguidades, sendo o valor

dessa diferença, geralmente, um ciclo.

• Processando os dados simulados, relativos ao GPS modernizado e ao Galileo,
separadamente ou em conjunto, de um só instante de observação, também se

identificaram diferenças de um ciclo nos valores de uma ou duas ambiguidades
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entre o conjunto de ambiguidades seleccionadas pelo ILSC e o conjunto estimado

pelo GASC/EGC, em diversos instantes de observação.

• Usando dados reais cinemáticos do GPS actual, a utilização do GASC/EGC pro-
duziu valores de PRICA superiores aos correspondentes valores obtidos usando o

ILSC (com os valores de teste 1.0, 1.44, 2.0 e 3.0), nos dois cenários considerados.

• A utilização do GASC/EGC no processamento dos dados simulados relativos ao
GPS modernizado e ao Galileo, separadamente ou em conjunto, gerou valores

de PRICA superiores ou iguais aos correspondentes valores obtidos usando o

ILSC (com os valores de teste 1.0, 1.44, 2.0 e 3.0), em todos os cenários conside-

rados, com os diferentes níveis de resíduo ionosférico não modelado utilizados.

• A eficácia do GASC/EGC foi mais significativa quando se considerou o resíduo
ionosférico não modelado mais elevado. Isto verificou-se quando se usaram dados

de apenas um sistema e quando se usaram dados dos dois sistemas em conjunto.

• Quando se combinaram os dados simulados do GPS modernizado com os dados

simulados do Galileo, considerando o resíduo ionosférico não modelado mais

baixo, obteve-se um desempenho do ILSC (com o valor de teste igual a 1.0)

próximo do desempenho do GASC/EGC.

• Usando o ILSC também se verificou a vantagem em se usar um esquema CAR

no processo de resolução instantânea da ambiguidade, mesmo se ele apenas com-

preendeu duas etapas, quer no processamento dos dados de um sistema isolado

(GPS modernizado ou Galileo), quer no processamento de dados combinados

do GPS modernizado e do Galileo.

Com base nos parâmetros de referência analisados quando se processaram os

dados usando o ILSC para seleccionar o conjunto das ambiguidades, pode concluir-se

o seguinte.

• Quando se aumentou o valor de teste, VT, a percentagem de instantes em que

conjuntos com os valores correctos das ambiguidades foram rejeitados também

aumentou e a percentagem de instantes em que conjuntos com ambiguidades

incorrectas foram validados diminuiu.

• No caso em que se combinaram os dados do GPS modernizado com os dados do

Galileo, a percentagem de conjuntos validados com ambiguidades incorrectas,

144



nos processamentos com os quatro valores de teste considerados, foi muito menor

do que o obtido quando se processaram os dados de cada sistema separadamente.

Da análise destes resultados, pode concluir-se que o algoritmo GECCAR é um

método eficaz para a resolução instantânea da ambiguidade quer para o actual GPS,

quer para o GPS modernizado e para o Galileo.
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