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Animação da rede geodésica japonesa
durante o grande terremoto de 2011:

http://youtu.be/rMhhyb6Yy94
(movimento do chão observado, não modelado;
captura movimentos elásticos e estáticos a 1 Hz)
Créditos:
- coleta dos dados: Geospatial Information Authority of Japan
- processamento: GPS Solutions usando software RTNet e corrreções Veripos
- visualização: R. Grapenthin, Geophysical Institute, Univ. Alaska Fairbanks

Programa
Carga horária: 20 horas
Público-alvo: Graduandos e pós-graduandos das áreas de Ciências
Exatas e da Terra e profissionais de áreas afins.
Requisitos: Conhecimento básico de Matlab/Octave.
Objetivos: (1) capacitar o público-alvo a usar o GPS na determinação
de posições com precisão decimétrica, através de atividades práticas
(em campo e com software); (2) familiarizar o público-alvo a respeito dos
requisitos e limitações das várias modalidades de posicionamento por
satélites.
Justificativa: GPS é ferramenta indispensável da geofísica moderna,
tanto no monitoramento direto de processos de deformação e
deslocação, quanto como apoio na marcação e localização de eventos e
medidas estudados pelas suas várias sub-disciplinas.

Dinâmica
●

Ritmo acelerado no começo, mais calmo ao final

●

Interativo – perguntas & respostas

●

Formato: aula + exercício + aula
●

●

Recapitulação diária

Exercícios em grupo (~ 3 pessoas)
●

De ½ hora, no computador

●

Rotinas em Matlab, semi-prontas

●

Prática de GPS (em campo e gabinete): 5a-feira

●

Sessão de recapitulação 6a-feira
●

●

Cada aluno deve indicar pelo menos um tópico até 5a-feira

Comentários e avaliação do curso & instrutor

Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3 -feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

a

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).

1h30min: Outros GNSS; aplicações além
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
6a-feira do posicionamento; recursos online.
15min: Avaliação do curso e instrutor.
½ h: Exercício (recursos online).

Bibliografia

Leitura sugerida

Instrutor
●

10+ anos de GPS

●

Graduação em Eng.
Cartográfica

●

Mestrado em Eng.
Geomática

●

Doutorando em Eng.
Aero-espeacial
●

Pesquisa atual: usando
GPS como um radar
para sensoriamento
remoto (sinal refletido)

Participantes
●

Por favor nos conte sobre o seu:
●
●
●
●

Curso/ocupação atual
Experiência com Matlab
Experiência com GPS
Que tipos de aplicações do GPS mais lhe
interessam?

Horários
●

14 horas: início

●

16 horas: intervalo

●

16h 15min: recomeço

●

18 horas: encerramento diário

●

85%: frequência mínima para obtenção do
Certificado de Participação no curso.

2a-feira

Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Geofísica

XIV Escola de Verão de Geofísica

Posicionamento por GPS para Geofísica
Felipe G. Nievinski
Engenheiro Cartógrafo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Mestre em Geodésia e Engenharia Geomática, Universidade de New Brunswick, Canadá
Doutorando em Engenharia Aeroespacial, Universidade do Colorado em Boulder, EUA

6 a 10 de fevereiro de 2012

Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Parte I: Aplicações,
princípio, segmentos

Crédito: The Aero. Comp.

Credito: http://www.gps.gov

Aplicações

Intencionais:
● Posicionamento: levantamentos topográficos,
cadastrais (propriedades e construções),
temáticos (SIG); monitoramento de
deformações.
● Navegação: terrestre (carros, ciclistas), marítima,
aérea (pouso, decolagem, cruzeiro); p/
transporte ou recreação.
● Sincronização: hora para redes de telefonia,
frequência para metrologia.
●Inesperadas:
● Monitoramento do tempo e clima
● Sensoriamento remoto (reflectometria)
●No Brasil:
●

IBGE
●INCRA
●INPE
●Petrobrás
●Embrapa
●Forças Armadas
●

Aviação
●Monitoramento Ambiental
●Universidades
●Agricultura de Precisão
●

Princípio
Transmissor A

Transmissor B

Y

Receptor
X

Transmissores com posições conhecidas.
●Medem-se distâncias.
●Posição do receptor é determinada.
● Ambiguidade entre duas intersecções é resolvida
escolhendo a raiz mais próxima da origem.
●Complicações:
● Distâncias são baseadas em tempo de propagação:
d=T*c
● Sofrem erro dos relógios – “pseudo-distâncias” são
maiores ou menores que distância verdadeira.
● Estados dos relógios: nos transmissores, supõe-se
conhecido; no receptor, é mais uma incógnita.
● Espaço 3D tem grau de liberdade a mais que plano 2D
● Em geral: 4 incógnitas (x,y,z,dt) exigem 4 satélites
visíveis simultaneamente.
●

Requisitos do sistema

Crédito: Misra

Requisitos considerados no projeto do GPS.
●Transmissores
● Cuja posição e estado do relógio sejam “conhecidos”
● I.e., ~ estáveis & monitorados
● Informados (transmitidos) ao usuário.
●Medição de pseudo-distâncias
● Método de sincronização.
●Em geral:
● Alcance global
● Determinação em tempo real
● Equipamento de recepção portátil
●

Segmento espacial

Transmissores em órbita da Terra
● Constelação de satélites artificiais dedicados
exclusivamente ao GPS
● Total de ~ 24-30 satélites
● As vezes suplementada por transmissores
terrestres (“pseudo satélites”) e satélites geoestacionários (com cobertura geográfica fixa)
●Relógios atômicos – mais caros, mais estáveis.
● Muito melhores que relógios dos receptores.
●Órbita alta:
● Gravidade mais suave, atmosfera menos densa.
● Tempo de visibilidade (entre nascer e se por) de
várias horas.
● Cobertura global mais densa – mais satélites
visíveis ao mesmo tempo.
●

Espaçonave

Crédito: Lockheed

Proporções:
● Volume:
● Massa:
● Preço:
●Quantidade: 24-30
● Satélites antigos são aposentados, novos são
lançados: ~ 1 / ano
● Tempo de vida útil: ~ 10 anos
●Antenas: 3 sistemas
● Banda UHF: link entre satélites GPS
● Banda S: rede de controle
● Banda L: sinal para usuários
● Iluminação principal com abertura de 13 graus
● Cobre toda o disco da Terra
●Painéis solares: continuamente orientados p/ sol
●

Órbitas

Crédito: T. Herring
Crédito: Wikipédia

Crédito: USAF

6 planos, inclinados ~ 55 graus com Equador
● 4-5 satélites por plano
● Diferentes fases, para minimizar interrupções
●Raio ~ 26.000 km, altitude ~ 20.000 km, período ~ 12 h
● Órbita quase circular, baixa excentricidade
● Velocidade: ~ 4 km/s (centro Terra), ~ 1 km/s (chão)
● Radio intermediário:
● Mais baixo que satélites de tele-comunicação & TV
● Mais alto que satélites de sensoriamento remoto
●Sentido direto (não-retrógrado)
● Mesmo sentido que a Terra (de oeste para leste)
●

●

Visibilidade

Crédito: próprio.

Buraco na cobertura no céu
● 35° de abertura centrado no polo celeste
● Devido aos 55° de inclinação dos planos orbitais
●Visibilidade no céu
● Estação polar, buraco zenital
● Estação a meia-latitude, buraco meridional
● Estação equatorial, ½ buraco no horizonte
●“Ground track” se repete a cada dia sideral
● Satélite nasce/se põe no mesmo azimute
● Mas pode aparecer até duas vezes por dia, em
azimutes diferentes.
● GPS completa duas órbitas por dia.
●Número de sat. visíveis simultaneamente varia.
●

Segmento de controle

Crédito: Wikipédia

Monitoramento, rastreio, configuração
● Monitora a qualidade do sinal
● Desabilita satélites com defeito
● Rastreia posição e velocidade
● Problema inverso ao do usuário: mede pseudodistâncias, conhece posição da estação,
determina posição dos satélites.
● Atualiza a mensagem transmitida pelos satélites
● Eventualmente executa manobras orbitais
● Recentemente, satélites concentrados no
Oriente Médio.
●Rede de rastreio militar americana: global, pequena
●Utiliza rede internacional p/ fixar posição das
estações
●

Segmento dos usuários

Em geral: sinal livre e gratuito
● Inclusive se você quiser fabricar o seu próprio GPS
● Especificação: ICDs
●Civis vs. militares autorizados (EUA, OTAN):
● Acesso a um sinal preciso encriptado
● Pode ser contornado em pós-processamento (vs. em
tempo real) ou em levantamentos estáticos (vs.
cinemáticos).
●Aplicações especiais e restrições de funcionamento:
● Limites de altitude (> 18.000 km) e velocidade
(10.000 nós = 1.900 km/h) – receptor se desliga.
● Controle de exportação, uso em mísseis balísticos.
●Diferentes categorias de equipamento:
● Recreacional
● Profissional
● Científico
● Especial
●

Efemérides

Crédito: Wikipédia

Crédito: K.M. Larson

Órbita Kepleriana: aquela de um satélite sujeito apenas a
gravidade pontual
● Como se a distribuição de massa da Terra tivesse
simetria esférica – idealização!
● Nesse caso, 6 constantes, chamadas elementos
Keplerianos, descreveriam a órbita perfeitamente
●Órbita real está sujeita a perturbações
● Gravidade não esférica, pressão solar, atração lunar e
solar, arrasto da densidade atmosférica...
●Efemérides: descrição da órbita real (“mapa vs. território”)
● Baseada em observações de rastreio
● Fornecida na forma de uma série temporal
● Tabelas de X,Y,Z vs. t; elementos Kepler. variáveis
● Três classes de efemérides em GPS
● “Almanaque”: acurácia ~ 1 km, p/ planejamento
● “Transmitidas”: em tempo real pelos satélites; usada
internamente pelos receptores; ~ 1 metro.
● “Precisas”: pós-processadas (com latência); ~ 2.5 cm
Assim como efemérides, estado dos relógios dos satélites
também é monitorado.
●

Exercício

Dados disponibilizados:
● Série temporal das posições de cada satélite GPS
● Duração de 1 dia, amostrado a cada 15 min.
● Série temporal dos relógios de cada satélite GPS
● Duração de 1 dia, amostrado a cada 5 min.
●Resultados esperados (séries temporais):
● Gráfico da posição de um satélite
● Gráfico do raio geo-cêntrico do satélite
● Gráfico da velocidade (vetorial) e rapidez (escalar)
● Gráfico do estado do relógio (em metros)
●Instruções:
● Identifique o nome e unidade de medida dos eixos
● Salve as figuras como slides (arquivo PPT)
● Inclua uma tabela com os valores máximo absoluto
(i.e., sem sinal algébrico) de cada gráfico
● Comece com um único satélite
● Repita para mais satélites, até o intervalo da aula.
●

(Intervalo)
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Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Parte II: Portadora, modulações,
observáveis

Requisitos do sinal transmitido

Mecanismo de sincronização
● P/ medição de pseudo-distâncias.
●Transmissão de mensagem de dados
● Posição e estado do relógio dos satélites
●Precisão diferenciada para usuários militares
●Efeitos atmosféricos toleráveis
● Atenuação de potência e atraso de propagação
●Razão sinal/ruído mínima
● Potência transmitida
● Recepção com antena portátil e omni-direcional
●Tolerante a interferência
● Interna: entre sat. GPS
● Externa: interferência intencional (maliciosa) ou não
●Limites p/ densidade espectral de fluxo de potência
● Impostas pela União Internacional de Telecomunicações
● Para GPS não interferir com outros sistemas
●

●

Frequência electromagnética

Crédito: NASA

Crédito: Spilker

Frequência ~ 1.4 GHz, comprimento de onda 20-25 cm
● Comparação: > raio-x, < TV/rádio, ~ forno micro-ondas
● Escolha equilibra dois requisitos abaixo.
● Bom ganho para uma antena isotrópica (não direcional)
●
Proporcional a λ2
● Permite antena portátil: pequena e de orientação fixa
● Atraso ionosférico (mais sobre ionosfera na 3a-feira)
●
Também proporcional a λ2
● Razoável mas não é desprezível
●Múltiplas portadoras na mesma banda (L)
● Utilidade: isolar atraso ionosférico
● Originalmente duas: L1 (20 cm), L2 (24 cm)
● Recentemente: terceira portadora, L5
● L1 e L5 protegidas legalmente contra interferência
● Uso seguro garantido para aviação
●

●

Polarização

Crédito: Wikipédia

Definição: orientação do campo eléctrico propagado
● Pol. lineares: campo confinado a um plano
● Pol. circulares: presença de duas componentes lineares
● Em quadratura espacial e temporal
●Diferença de orientação entre antenas:
● Em pol. linear: variação na potência e na fase do sinal
● Em pol. circular: variação apenas na fase do sinal
●Polarização adotada no GPS: circular direita
● Rotação de Faraday na ionosfera
● Diferença entre nascer e se por de cada satélite
● Antena do satélite continuamente orientada para nadir
● Antena do receptor normalmente orientada para zênite
●Todas portadoras com mesma polarização
● Permite usar uma única antena
●Ajuda na rejeição de sinais refletidos
●

Razão sinal/ruído

Crédito: The Aerospace Corp.

Crédito: Ericson et al. (2010)

Razão entre a potência do sinal e a potência do ruído
●Define o nível de ruído das observações
● Alta razão, observações mais precisas
● Baixa razão, observações menos precisas
● Razão baixa demais, receptor perde a conexão
● P.ex., cintilações ionosféricas.
●Potência do sinal é função de (principalmente):
● Distância entre satélite e receptor
● Menor a zênite, maior no horizonte
● Ganho da antena de transmissão (no satélite)
● Feito em formato de lua crescente, para compensar
distância ao solo variável
● Ganho da antena de recepção
● ~ Hemisférica em ângulo de elevação
● Omni-direcional em azimute
● Vs., p.ex., antenas parabólicas, direcionáveis e
orientadas ao satélite.
●

Crédito: T. Herring

Crédito: P. Axelrad

Modulação

Crédito: NI

Tipos básicos de modulação:
● Por frequência (FM)
● Por amplitude (AM)
● Por fase
●Em GPS: modulação por código (CDMA)
● Código = sequência binária quase aleatória pré-conhecida
● Código multiplica portadora
● Espectro espalhado: vs. frequência única da portadora
●Vantagens:
● Acesso múltiplo: todos satélites GPS usam mesma freq.
● Mas cada sat. adota um código diferente.
●
Interferência entre satélites 1/∝ comprimento do código
● Mecanismo de sincronização: alinhamento dos códigos
● Desloca réplica até alcançar correlação máxima com o
sinal recebido; deslocamento ~ pseudo-distância.
●
Precisão ∝ taxa do código (bits/chips por segundo)
● Baixa densidade espectral (máximo 122.64 dB-W/m^2/Hz)
● Precisão diferencial: códigos + rápidos e longos (secretos)
●

●

Mensagem de dados transmitida

Crédito: FAA

Crédito: Bečvář et al.

Transmissão GPS contém uma mensagem de dados
● (Código de modulação não contém dados, pois é fixo.)
●Carregada nos satélites pelo segmento de controle.
● Atualizada diariamente
●Conteúdo:
● Efemérides
● Estado dos relógios dos satélites
● Modelo ionosférico simples
● Relação com tempo universal coordenado (UTC)
● Estado de saúde da constelação
● Satélites em manutenção não devem ser rastreados
●Dimensões
● Taxa baixa (50 bit/s)
● Duração curta (15 kb, 12,5 min)
● Cada satélite transmite a órbita de todos os satélites
● Independente da localização do receptor
●

●

Sinais GPS

Crédito: Misra

C/A
L1
L2

✓

✗

P(Y)
✓
✓

L2C
✗
✓

Sinal GPS =
frequência da portadora +
código de modulação
● Código C/A: civil
● Código P(Y): preciso
● É encriptado porém isso não significa acesso
impedido, apenas degradado.
●Diferentes combinações – diferentes sinais:
● L1-C/A
● L1-P(Y)
● L2-P(Y)
● L2-L2C
●Vantagens:
● Dupla frequência ajudar com efeito ionosférico
● Redundância ajuda a combater ruído aleatório
● Acesso diferenciado (civil vs. militar).
●L2C é novo (< 5 anos). Nem todos sat. transmitem.
●

Observáveis
Crédito: G. Blewitt

Crédito: C. Vigny

Crédito: A. Tabatabaei

L1-C/A
L1-P(Y)
L2-P(Y)
L2-L2C

Pseudodistância
C1
P1
P2
C2

Fase

Doppler

L1
L1
L2
L2

D1
D1
D2
D2

Razão
sinal/ruído
S1
S1
S2
S2

Jargão: “observável” = tipo ou classe de observação
● Entre cada par receptor/satélite
●Observável 1: pseudo-distância
● Tempo de propagação do sinal
● Ou distância percorrida (à velocidade da luz)
● “Pseudo” porque tem erros dos relógios
● (Outros erros serão discutidos na 3a-feira.)
● Medida variando atraso do código recebido (por correlação)
●Observável 2: fase da portadora
● 100x mais precisa, porém ambígua
● Origem desconhecida mas constante temporalmente
● Origem pode ser estimada como uma incógnita
●Observável 3: Frequência Doppler
● Útil para determinar velocidade; inútil para posicionamento
●Observável 4: Razão sinal/ruído
● Monitoramento do estado de saúde do receptor e antena
● Sensoriamento remoto: umidade do solo, profundidade neve
●Mesma observável p/ diferentes sinais: fase L1-C/A, L1-P(Y), ...
●

Exercício

Dados disponibilizados:
● Arquivo de observações coletadas em uma estação fixa
● Duração de 1 dia, amostrado a cada 30 segundos
● Coordenadas da estação
● Supôr constantes
●Resultados esperados (séries temporais):
● Gráfico da fase observada em cada frequência
● Gráfico da pseudo-distância observada em cada sinal
● Gráfico da distância calculada (independe do sinal)
● Gráfico da diferença entre distância observada e calculada
● Gráfico do Doppler observado
● Gráfico da rapidez (escalar) relativa entre estação e sat.
●Instruções:
● Identifique o nome e unidade de medida dos eixos
● Salve as figuras como slides (arquivo PPT)
● Comece com um único satélite
● Repita para mais satélites, até o final da aula.
●

Recapitulação de hoje
Parte I:
●Aplicações
●Princípio
●Requisitos do sistema
●Segmento espacial
●Espaçonave
●Órbitas
●Visibilidade
●Segmento de controle
●Segmento dos usuários
●Efemérides

Parte II:
●Requisitos do sinal
transmitido
●Frequência
electromagnética
●Polarização
●Razão sinal/ruído
●Modulação
●Mensagem de dados
transmitida
●Sinais GPS
●Observáveis

Lembrete
●

Cada aluno deverá indicar um tópico e formular
uma pergunta a serem discutidos e esclarecidos
na 6a-feira durante a sessão de recapitulação
●

Envie por email para fgnievinski@gmail.com

3a-feira
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Recapitulação de ontem
Parte I:
●Aplicações
●Princípio
●Requisitos do sistema
●Segmento espacial
●Espaçonave
●Órbitas
●Visibilidade
●Segmento de controle
●Segmento dos usuários
●Efemérides

Parte II:
●Requisitos do sinal
transmitido
●Frequência
electromagnética
●Polarização
●Razão sinal/ruído
●Modulação
●Mensagem de dados
transmitida
●Sinais GPS
●Observáveis

Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Parte I: Fontes de erro e
combinações lineares

Origem da fontes de erro
r= P̌ P̂
̂ D+⋯
P=
D=∥⃗r i ⃗r j∥

Crédito: IranMap.com

Por que as distâncias calculadas não são iguais às
pseudo-distâncias observadas?
● Parte da discrepância é previsível.
● Restante da discrepância é aleatória.
●Discrepância normalmente pode ser atribuída mais ao
modelo calculado do que às observações.
● Modelo é idealizado, simples demais.
● Modelo necessita correções para ser mais realista.
●

Nota: a unidade de medida das fontes de erro tem
dimensões de comprimento (metros); quando a
dimensão natural é tempo (relógios, atrasos, etc.), a
convenção é multiplicar pela velocidade da luz.

●

Relógios

j
̂
P=D+T
i T +⋯

(100 ns x c = 30 m, 106 ns x c = 1 ms x c = 300 km)

Crédito: K.M. Larson / P. Axelrad

Crédito: próprio (com NRCan PPP)

Definição de pseudo-distância envolve relógios.
●Relógio do receptor aumenta pseudo-distância.
● Relógio do satélite diminui pseudo-distância.
●Magnitude pode ser enorme – muitos quilômetros propagados!
●Relógios dos satélites são estáveis a longo prazo
● Porém erro acumula ao longo dos anos.
● Raramente segmento de controle reinicia um satélite.
● Além disso, são instáveis a curto prazo.
●Relógios dos receptores são em geral de pior qualidade
● Com exceção de estações de metrologia & hora legal
● Rec. portáteis tb. sujeitos a arrancadas (sobre-aceleração)
● Porém receptor pode ser configurado para:
● Deixar relógio flutuar livremente
● Reiniciá-lo quando a deriva exceder 1 ms (~ 300 km)
● Manter relógio zerado; é estimado e observações são
corrigidas internamente em tempo real.
●

●

Suposição: posição e relógio dos satélites conhecidos
●Qual o impacto na distância modelada de imperfeições
nas efemérides e relógios?
● Relógios: 1 x 1
● Depende da direção de visada.
●Erro nas efemérides pode ser decomposto em três:
● Radial (em direção à Terra),
● Transversal (~ tangente à velocidade do satélite)
● Normal (perpendicular ao plano radial x velocidade)
●Para satélites altos no céu (i.e., longe do horizonte), a
componente radial é a mais próxima da linha de visada
● Erro nas componentes não-radiais menos importante.
●Magnitude do erro depende do tipo de efeméride:
● Almanaque: ~ km
● Transmitidas: ~ 1-5 m
● Precisas: ~ 2.5 cm
●Efemérides/relógios transmitidas melhoram drasticamente
em 2000 com o desligamento da chamada
Disponibilidade Seletiva, uma degradação intencional
voltada a usuários em tempo real.
●

Repare que as observações não são instantâneas.
●Pseudo-distância definida em termos de:
● Posição e relógio do receptor na época de recepção
● Posição e relógio do satélite na época de transmissão
●Época de transmissão antecede época de recepção:
● Tempo de voo do sinal: D / c
● (Época de recepção tb. contém relógio do receptor)
●Problema cíclico:
● Época trans. depende da distância, e vice-versa
● Solução iterativa: supõe dt_i^j=P/c, obtém t^j, corrige dt_i^j...
● Posição e relógio do satélite são obtidos das efemérides
● (Interpolando nas tabelas ou avaliando fórmula.)
●Erro depende da velocidade e deriva do relógio do satélite
● O primeiro seria menor se GPS fosse geo-estacionário.
●

●

Erro relacionado: sistema de coordenadas (X,Y,Z) rotaciona
junto com a Terra – “efeito Sagnac”.
● Normalmente considerado efeito relativístico...

Relatividade

̂ D+T
̊
̊j
P=
i T +V + R+⋯

Crédito: NASA

Crédito: van Lindem
Crédito: próprio.

Crédito: Ashby

Efeitos da Relatividade são significativos em GPS
● Dezenas de metros de erro!
●Origem: tempo próprio do receptor e do satélite são
diferentes do tempo absoluto Newtoniano.
●Dilatação e contração do tempo:
● Relatividade Restrita: relógios em alta velocidade batem
mais devagar;
● Relatividade Geral: relógios na vizinhança de um campo
gravitacional batem mais rápido.
● Sinal algébrico oposto – efeitos se cancelam em parte
● Depende do raio orbital
●Em GPS, o efeito médio é compensado artificialmente
● Frequência divulgada equivale àquela recebida na Terra;
satélite transmite em frequência ligeiramente diferente.
● Efeito residual depende da excentricidade da órbita.
● É o mesmo para todos os receptores simultaneamente.
●Efeito no relógio do receptor é desprezado.
●

●

Meio de propagação
̂ = D+T
̊
̊j
W
i T +V + R
̂ W
̂ +⋯
P=
̂ + N λ+⋯
L̂ =W

Crédito: TheOzoneHole.com

Crédito:
USA Weather Service

Distância percorrida = tempo propagado x velocidade luz
● Idealização!
●Na verdade, meio de propagação real:
● não é um vácuo – velocidade (de grupo) é menor;
● não é homogêneo – trajetória não é retilínea;
● é dispersiva (depende da frequência) – velocidade de
fase não é a mesma que a velocidade de grupo;
● não é isotrópico – polarizações diferentes são afetadas
de forma diferente.
●Correção para idealização: atraso efetivo
● Efetivo porque inclui quatro efeitos acima
● Nota: sinal algébrico negativo, atraso negativo é avanço
●Distinção entre atrase de fase e de grupo exige distiguir
pseudo-distância da fase da portadora
● Diferença adicional: ambiguidade da fase.
●

Ionosfera

̂ = D+T
̊
̊j
W
i T +V + R
̂ W
̂ + I +⋯
P=
̂ + N λ I +⋯
L̂ =W

Crédito: Hansen et al.
Crédito: CODE

Crédito: NASA

Crédito: Kintner et al.

Ionosfera: porção carregada eletricamente da atmosfera
● Elétrons livres energizados pelo Sol; TEC
●Meio complexo:
● Plasma sob a influência do campo magnético da Terra
●Atraso ionosférico nas observações GPS:
● Magnitude: 40.3 x TEC/f^2 – 1 TEC ~ 20 cm
● Dependência com freq. foi o principal motivo para o uso
de duas frequências no GPS!
● Pode alcançar até 100 m; ~ 2 m é mais típico.
● Sinal algébrico – depende da observável!
● Em fase: negativo
● Em pseudo-distância: positivo
●Padrões climáticos:
● Temporalmente
● Ciclos solares (~ 11 anos)
● Ciclo diário; pico às 14 h (horário local!); ~ zero à noite.
● Melhor/pior hora do dia p/ usar GPS de uma freq.!
● Espacialmente: pior entre +/- 15° do equador geomag nético
● Atinge Brasil severamente!
●Msg de navegação transmitida contém correções para iono.
●

Atmosfera neutra
̂ = D+T
̊
̊j
W
i T +V + R
̂ W
̂ + I + A+⋯
P=
̂ + N λ I + A+⋯
L̂ =W
A= Aij = Å i ×k ij
A= Ad + Aw
Crédito: próprio

Crédito: P. Axelrad / K.M. Larson

Crédito: Wikipédia

Crédito: US Weather S.

Porção eletricamente neutra da atmosfera
● Troposfera + Mesosfera + Estratosfera ...
●Mais simples que ionosfera
● Meio isotrópico e não-dispersivo
● Atraso troposférico é igual para fase e pseudo-distância,
em ambas as frequências.
● Mas ainda não-homogêneo e mais denso que vácuo.
● Refração angular: satélite é visível depois que se poe
● Refração de propagação: atraso comparado com vácuo
●Decomposição: atraso zenital x função de mapeamento
● Função de mapeamento supõe-se conhecida
● Atraso zenital é o mesmo para diferentes satélites
● Pode ser estimado como mais uma incógnita
●Separação: atraso seco + atraso úmido
● Seco depende da pressão atm., úmido do vapor d'água
● Seco é maior e mais previsível que úmido
● 2 m / 20 cm a zênite; 10x maior no horizonte
●

●
●

Multicaminho

̂ = D+T
̊
̊j
W
i T +V + R
̂ W
̂ + I + A+ M +⋯
P=
̂L =W
̂ + N λ I + A+m+⋯

Crédito:
próprio

Crédito:
NGS

Crédito:
Axelrad
&Larson

Sinal transmitido é recebido por mais de um caminho
● Direto: pelo caminho mais rápido, ~ linha de visada
● Também refletido: atrasado, atenuado.
● Receptor confunde os dois. Os dois se misturam
●Difícil de predizer
● Com exceção dos cenários bem simples (p.ex., chão
plano e horizontal).
●Como evitar:
● Antenas protegidas
● Ambientes livres de estruturas metálicas
●Passível de ser filtrado
● Tende a ser repetir diariamente
● Consequência dos sat. nascerem no mesmo azimute
●Impossível de evitar completamente
● Especialmente em plataformas móveis.
●10x menor em fase do que em pseudo-distância.
●

A voltagem produzida como saída de uma antena é produto
do campo eletromagnético incidente e do padrão de ganho
e fase da antena.
●Padrão de ganho (de potência) determina quais direções de
incidência vão ser amplificadas e quais serão suprimidas
● Antenas para GPS são hemisféricas: satélites visíveis
apenas acima do horizonte.
● Ganho afeta a razão sinal/ruído, que por sua vez afeta a
precisão das observações
● Sat. altos no céu mais precisos que no horizonte.
● Efeito aleatório – nível de ruído.
●Padrão de fase determina o nível de esfericidade das frontes
de onda do sinal.
● Antena tem astigmatismo
● Centro de fase depende da direção
● Efeito pequeno (~ mm) porém sistemático.
●Erro relacionado: fase devido à orientação das antenas
● P.ex., 360° de rotação da antena leva a ~ 360° de f ase.
● Similar ao efeito Sagnac (rotação da Terra), às vezes é
considerado relativístico...
●

Ruído

̂ = D+T
̊
̊j
W
i T +V + R
̂ W
̂ + I + A+ M +e
P=
̂ + N λ I + A+m+e
L̂ =W
̂ y P2
̂
z= x P1+
σ z =( x σ + y σ
2

2
P1

2

1
2 2
P2

)

Crédito: NRCan PPP

Ruído (termo S, s) considera três tipos de erro:
● Erros de medição: consequência do ruido térmico na
voltagem que sai da antena e é processada pelo rec.
● Erros de comissão: imprecisão nas correções anteriores
● Erros de omissão: fontes de erro não consideradas
●Ruído é caracterizado estatisticamente de duas maneiras:
● Tendência (média) e dispersão (desvio padrão)
● Suposição: média zero
● Observáveis derivadas têm variância propagada
●Ruído da pseudo-distância 100x maior que de fase.
●Ruído tem dependência com ângulo de elevação
● Satélites mais baixos são mais ruidosos.
● Menor ganho da antena
● Maior erro troposférico
●

Observáveis derivadas –
combinações lineares
̂ D+T
̊
P1=
i
̂
̊
P2= D+T i
̂ D+T
̊
L1=
i
̂ D+T
̊
L2=
i

T̊ j +V + R+ I1+ A+M1+ E1
T̊ j +V +R+ I2+ A+ M2+ E2
T̊ j +V + R I1+ A+m1+e1+ N1 λ 1
T̊ j +V +R I2+ A+m2+e2+ N2 λ 2

I =40.3 TEC / f 2 : iono
̂
̂ P2=
̂ I12+ M12+ E12=40.3 TEC ( f 22 f 12 )/( f 1 f 2 )2+ε 12
P12=
P1
̂
TEC=( P12
ε 12)( f 12 f 22)/(40.3( f 22 f 12)): iono mapping
̂
I1=( P12
ε 12) f 22 /( f 22 f 21 )
2
2
2
̂
I2=( P12
ε12) f 1 /( f 2 f 1 )
̂ P1
̂ f 22 /( f 22 f 12) P2
̂ f 12 /( f 22
P3=

̂ 1,546 P2
̂ : iono-free
f 21 )≈2,546 P1

Coletando todos os termos correspondentes às fontes de
erro acima, chegamos nas equações das observáveis.
● Fase e pseudo-distância têm muitos termos em comum.
●É possível fazer combinações lineares entre observáveis,
para isolar e/ou cancelar termos em comum.
● Envolvendo observáveis do mesmo par satélite/receptor.
● Envolvendo frequências diferentes
●Observáveis derivadas têm utilidade especial; p.ex.:
● “Iono-free”: observáveis do tipo fase ou pseudo-distância
livre de atraso ionosférico (útil para posicionamento)
● Iono: atraso ionosférico em si (útil para mapear ionosfera)
●Nível de ruído muda conforme coeficientes da combinação
● Propagação de variâncias
●

●

Exercício

Gráfico de correções calculadas
● Tropo
●Gráfico de observáveis derivadas
● Iono
●Propagação de variâncias por simulação
● Iono-free
●

●

(Intervalo)
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Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Em contraste com as combinações lineares...
(entre observáveis diferentes do mesmo par rec/sat)
pode-se diferenciar observáveis iguais com rec/sat diferentes
● Objetivo: cancelar ainda mais termos em comum
●Suponha quatro observáveis
● Entre dois receptores (i,k) e dois satélites (j,l)
● Recebidas no mesmo instante, t = t_i = t_k.
●Diferenciamento simples – entre satélites, no mesmo receptor:
● Escolha um satélite de referência (p.ex., o mais alto no céu)
● Forme diferenças com cada um dos outros satélites
● Termos cancelados: relógio do receptor!
● Termos diminuídos: troposfera, ionosfera
● Eficácia depende da separação angular entre satélites.
● Termos aumentados: relógios dos satélites, multicaminho.
●Diferenciamento simples – entre receptores, para mesmo sat.:
● Termos cancelados: relógio do satélite & relatividade.
● Termos diminuídos: troposfera, ionosfera
● Eficácia depende da separação horiz & vert entre rec.
● Termos aumentados: relógios dos receptores, multicaminho.
●

●

Diferenciamento duplo – entre receptores e entre satélites:
● Termos cancelados: todos os relógios – dos rec. e dos sat.!
● Além da relatividade
● Termos diminuídos: troposfera, ionosfera
● Eficácia ainda depende da linha de base entre receptores
e da separação angular entre satélites
● Suposição: dois caminhos propagação sujeitos a meio =.
● Caso problemático: diferença de altura entre receptores.
● Termos aumentados: multicaminho.
● (Exceto caso trivial de receptores quase coincidentes.)
●Vantagem adicional: ambiguidade de fase residual é múltiplo
inteiro do comprimento de onda (\lambda_L1, \lambda_L2)
● Restringe conjunto de valores válidos → injunção nas amb.
● Permite resolvê-la ao invés de estimá-la como uma incógnita
● Necessário que linha de base não seja muito longa.
● Não se aplica a obs derivadas como comb linear não inteira
●Nível de ruído é sempre aumentado, com relação a obs. não-dif.
● Conforme propagação de variâncias.
●

●

Crédito: USGS

Crédito: Purdue

Posicionamento relativo

Crédito: IBGE

Posicionamento de um receptor em relação a outro
● Satélites visíveis simultaneamente a partir dos dois rec.
● Estação base parada e com coordenadas conhecidas
● Coordenadas do outro receptor são determinadas
● Observável passa por diferenciamento duplo
● Estação base pode ser real ou virtual (“VRS” – interpolada)
●Vantagens:
● Reduz o número de incógnitas – sem relógio do rec.
● Permite desprezar certas correções (relat., tropo, iono)
● Software de processamento mais simples
● Minimiza impacto de imprecisões nas efemérides e nos
relógios dos satélites
● Especialmente em tempo-real, com efem. transmitidas
● Ambiguidade de fase é múltiplo inteiro de \lambda
●Desvantagens:
● Qualidade depende do comprimento da linha de base
● Efeitos cancelados podem ser de interesse geofísico
● P.ex., subsidência afetando ambos receptores.
●Em tempo real: “RTK/Network RTK” (pública/comercial)
● Link: rádio UHF, celular+Internet, etc.
●

Posicionamento por ponto simples

Crédito: Purdue

Posicionamento absoluto ou por ponto
● Conforme princípio da trilateração
●Há três tipos: simples, preciso, e corrigido.
●Posicionamento por Ponto Simples:
● Mais comum em receptores de navegação
● Pseudo-distâncias apenas
● As vezes suavizada pela fase (< ruído)
● Efemérides e relógios transmitidos
● Sem a maioria dos modelos de correção
● Exceção: modelo ionosférico transmitido
● Incógnitas:
● Coordenadas do receptor (constante ou variável
temporalmente)
● Erro do relógio do receptor (1 incógnita por época)
●

●

Posicionamento por ponto preciso

Crédito: Purdue

●

Posicionamento por Ponto Preciso
● Receptores de uma ou duas frequências
● Com pseudo-distância e fase
● Usando efemérides e relógios precisos
● Com todos modelos de correção
● Incógnitas:
● Coordenadas do receptor (constante ou variável
temporalmente)
● Erro do relógio do receptor (1 incógnita por
época)
● Ambiguidades (~ 1 incógnita por satélite)
● Ambiguidades não inteiras – “flutuantes”
● Exige algumas horas p/ amb. convergirem
● Pior que posicionamento relativo quando há
estação base < 100 km
● Atraso zenital troposférico (~ 1 incógnita / hora)

Posicionamento por ponto corrigido

Crédito: Garmin

Crédito: U.S. FAA

Crédito: AIALA/GNSSPro

Posicionamento por Ponto Corrigido – dois sub-tipos
● Normalmente receptores móveis em tempo real
● Preocupação com integridade, disponibilidade, risco
● Utiliza sinais além dos transmitidos pelos sat. GPS
● Exige modem/rádio/celular
● Receptor aplica correções às pseudo-distâncias obs.
●Sistema Diferencial (DGPS) – Navegação marítima & fluvial
● Rádio-farol transmite correções, uma para cada sat.
● Obtida comparando (em tempo real) obs. medidas e
modeladas usando coordenadas conhecidas do farol
● Transmissão por rádio (Marinha); pela Internet (IBGE)
●Sistemas de Complementação (WADGPS) – Aviação
● Modalidade c/ radio-faróis terrestres (GBAS): ~ DGPS
● Modalidade c/ satélites geo-estacionários (SBAS):
● Correções separadas p/ iono, relógios, efemérides, etc.
● Correções vetoriais ao invés de escalar por pseudo-dist.
● Ainda não disponível livrem. no Brasil (testes de GBAS no
Galeão, testes de SBAS p/ América Latina pela OACI)
●Há serviços comerciais de correção:OmniStar,StarFire,Veripos
●

Processamento
Parâmetros
aproximados

Parâmetros
estimados

Correções p/
parâmetros

Modelo
direto

Observações
medidas

Observações
modeladas

Modelo
inverso

Resíduos
Crédito: próprio

Crédito: J.-M. Zogg

Como as coordenadas do receptor são obtidas na prática?
●Procedimento baseado em dois modelos: direto e inverso.
●Preparação:
● Dados principais: Observações
● Dados auxiliares: Efemérides (em pos. rel,, tb relógios)
● Informações adicionais: coordenadas do receptor (aprox)
●Modelagem direta: prediz valores observados
● De pseudo-distância e (opcionalmente) fase da portadora
●Comparar valores modelados com observados
● Resultado: resíduos preliminares
●Modelagem inversa: converter resíduos em correções para
os valores aproximados das coordenadas
●Repete ciclo direto/inverso até convergir.
●Produz resultados adicionais:
● Resíduos finais, incerteza dos parâmetros.
●Modelo direto já estudado anteriormente.
●

●

Modelo inverso
T

X=[ X (t ) ,Y (t ) , Z (t ) ,T i (t )] : vetor de parâm.
T
j
Y=[ P i (t )] , i=1, j=1,2,… , m : vetor de obs.
̌ ,Y
̂ ,Y
̃ : medido, modelado (final, preliminar)
Y
̌ : vetor de resíduos preliminares
̃ Y
y= Y
A=∂ Y /∂ X , A (r , s)=∂ Y r /∂ X s : matriz Jacobiana
T
T
1
N=A A , u=A y , C=N
̂ =X
̃ + x̂ : vetores estimados
x̂ = C u , ŷ = A x̂ , X

[

A(1, :)=

Xi X j
Yi Y j
,
,
̊
D̊
D

Zi Z j
, 1
̊
D

]

Objetivo: converter resíduos em correções para os valores
aproximados dos parâmetros:
● Parâmetros: coordenadas, relógios, ambiguidade, tropo.
●Princípio: mínimos quadrados
● Soma dos quadrados dos resíduos (SQR) finais é minima
● Variância das coordenadas é mínima / precisão é máxima
● Coordenadas estimadas têm valores mais prováveis
●Formulação: ponto estacionário tem 1a. derivada nula
● (Derivada da SQR com relação aos parâmetros)
●Condição: parâmetros e resíduos finais reproduzam obs.
●Ingrediente principal: Jacobiano
● Matriz de sensibilidade das obs. com relação aos parâm.
● Pode ser obtida analítica ou numericamente.
●Equação final converte resíduos em parâmetros:
●

●

Acurácia, Precisão e DOP
̂ σ̂ 0 C : incerteza
C=N =(A A) , C=
2
T
σ̂ 0 = ŷ ŷ /(m n) , m : no. obs. , n=4: no. parâm.
DOP= √ traço(C)=(σ 2X +σ Y2 +σ 2Z +σ T2 )1 /2
1

T

1

2

Crédito:
C. Rizzs
Crédito: F. Senese

Crédito: J.-M. Zogg

i

O método dos mínimos quadrados fornece ambos:
● Valores mais prováveis dos parâmetros
● Incerteza/precisão formal associada aos parâmetros
●Precisão dos parâmetros depende de:
● Precisão das observações:
● P.ex., pseudo-distância vs. fase da portadora.
● “Geometria”
● Satélites concentrados vs. espalhados no céu
● “Dilui” a precisão
● Presença de efeitos correlacionados
● P.ex., relógios e altura da estação.
●Precisão considera erros aleatórios
●Acurácia considera erros sistemáticos.
● P.ex., em pos. relativo, erro nas coordenadas da
estação base é transportado p/ coord. do receptor.
●

●
●

Exercício

Posicionamento por ponto simples
●Posicionamento relativo
●Repetir para cada época
●Plotar resultado 3D
●Plotar DOP vs. tempo
●

●

Recapitulação de hoje
Parte II:
Parte I:
●Origem da fontes de erro ●Diferenciamento simples
●Relógios
●Diferenciamento duplo
●Imprecisões de
●Posicionamento relativo
●Posicionamento por ponto
efemérides & relógios
●Tempo de voo
simples
●Relatividade
●Posicionamento por ponto
●Ionosfera
preciso
●Atmosfera neutra
●Posicionamento por ponto
●Multicaminho
corrigido
●Antena
●Processamento
●Receptor
●Modelo inverso
●Observáveis derivadas
●Acurácia, Precisão e DOP

Lembrete
●

Cada aluno deverá indicar um tópico e formular
uma pergunta a serem discutidos e esclarecidos
na 6a-feira durante a sessão de recapitulação
●

Envie por email para fgnievinski@gmail.com

4a-feira
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Recapitulação de ontem
Parte II:
Parte I:
●Origem da fontes de erro ●Diferenciamento simples
●Relógios
●Diferenciamento duplo
●Imprecisões de
●Posicionamento relativo
●Posicionamento por ponto
efemérides & relógios
●Tempo de voo
simples
●Relatividade
●Posicionamento por ponto
●Ionosfera
preciso
●Atmosfera neutra
●Posicionamento por ponto
●Multicaminho
corrigido
●Antena
●Processamento
●Receptor
●Modelo inverso
●Observáveis derivadas
●Acurácia, Precisão e DOP

Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Parte I: Sistemas de coordenadas

[
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Crédito: Seeber

Sistemas globais vs. locais

Crédito: Purdue.

Crédito: Kelso

Até agora vinhamos falando de coordenadas do receptor e
dos satélites sem explicitar o sistema subentendido.
●A primeira distinção é entre sistemas globais vs. Locais
●Com relação a origem:
● Sis. globais têm origem no centro da Terra (aproxim.)
● Sistemas locais têm origem no receptor
● Ou em um posição de referência próxima ao receptor
● É importante que a posição de ref. seja fixa, constante
●Com relação a orientação dos eixos Cartesianos
● Sis. globais têm eixo Z alinhados com o eixo de rotação
da Terra (aproximadamente)
● Em contraste, sistemas locais são orientados de forma
que dimensões horizontais e verticais são separadas.
● Mais intuitivo pois gravidade ↔ direção vertical
● Útil também porque precisão do GPS é pior na vertical
●

●

Crédito: OWLIM

Crédito: Koerner

Coordenadas Cartesianas vs. angulares

Crédito: HofmannWellenhof et al.

Crédito: W. Lowrie

Crédito: J. Cook

A segunda distinção é entre coordenadas Cartesianas e
angulares.
●No sistema local, as coordenadas angulares são do tipo esférico:
● Azimute (ângulo horizontal)
● Ângulo de elevação (vertical)
● Serve para determinar visibilidade ao satélite: ângulo > 0.
● Distância inclinada.
●No sistema local, as coordenadas angulares mais comuns são do
tipo elipsoidal;
● Longitude, latitude geodésica, altura elipsoidal
● Longitude é a mesma que em coordenadas esféricas
● Latitude geodésica é o ângulo entre o plano do Equador e a
direção normal ao elipsóide que passa pelo receptor
● Mais adequada que latitude esférica porque dir. da
gravidade é mais próxima da normal elipsoidal do que da
direção radial geo-cêntrica.
● Vantagem da altura elipsoidal é devida ao formato achatado
da Terra – raio Equatorial > raio polar
●

●

Crédito: Wikipédia

Sistema global terrestre ou celeste

Crédito: Beutler
Crédito: Wikipédia

Crédito:
próprio

Crédito: McCarthy & Seidelmann

Outra distinção importante, específica a sistemas globais, é se
o sistema é inercial ou se é fixo à Terra na sua rotação diária.
●Isso é importante na determinação de efemérides:
● As órbitas dos satélites formam planos no sistema inercial;
● Mas as estações de rastreio estão fixas à Terra.
● Portanto, parâm. de orientação da Terra são necessários.
●Transformação entre os dois sistemas: ⃗
r cel=Q R W ⃗r ter
● Ângulo de rotação da Terra: ~ 360º/24h
● Ângulos de oscilação eixo de rotação
● Precessão/nutação: torque luni-solar aplicado a esferoide
● Movimento do polo: componentes de alta freq. (período <
2 dias), expresso nos eixos terrestres (c/relação crosta)
●É difícil realizar um sistema perfeitamente inercial; na prática
há dois tipos de sistemas (quase) inerciais:
● Geo-cêntrico: não rotaciona com a Terra mas translada
com ela em torno do Sol, ao longo do ano
● Baricêntrico: origem no centro de massa do sistema solar
● Exige transformação relativística, não apenas geométrica.
●

Sistemas, marcos e redes de referência
The ITRS definition
conditions:
1. It is geocentric
2. The unit of length
is the meter
3. Its orientation is
given initially by the
BIH
4. The time evolution
of the orientation is
ensured by using a
no-net-rotation
condition over the
whole Earth

Crédito: Altamimi
Crédito: US NGS

Sistema de coordenadas global terrestre também é
chamado de referencial geodésico; envolve três partes.
● Sistema, marco, e rede de referência.
●O sistema de referência corresponde à conceptualização
do que o referencial deve ser.
● P.ex., origem perto do centro de massa, eixo Z próximo
ao eixo de rotação, metro como unidade de medida,...
●A rede de referência é constituída de duas sub-partes:
● A sua parte física são feições permanentes na crosta;
pinos ou monumentos de aço e concreto.
● A sua parte matemática são os valores numéricos
atribuídos às coordenadas de cada feição.
●O marco de referência é a materialização do sistema,
realizada através da rede de referência.
● Marco definido implicitamente pela rede
● Desvios entre o marco e a rede: distorções da rede
● Desvios entre o marco e o sistema: idealização do sis.
● Dois marcos são relacionados através de 7 parâmetros:
● 3 translações, 3 rotações, 1 fator de escala.
●

●

Referenciais legados

Crédito: IBGE

Há mais de um único referencial geodésico em uso.
●Novos referenciais surgem à medida que as técnicas de
levantamento vão melhorando.
● P.ex., primeiro teodolitos, depois GPS.
●Referenciais legados são os referenciais antigos que
continuam sendo usados
● Por causa de mapas e cadastros pré-existentes
●O mais rigoroso dos referenciais é o International
Terrestrial Reference Frame (ITRF)
● Uma série com diversas versões: ITRF94, 2000, etc.
●No GPS (i.e., nas efemérides transmitidas pelos sat.) é
utilizado o World Geodetic System 1984
● Também tem várias versões ao longo dos anos.
● Vem sendo alinhado ao ITRF a cada nova versão
●Nacionalmente, cada país desenvolveu o seu referencial
● No Brasil: South American Datum 1969, 1996, etc.
●Tendência atual é unificar referencias nacionais ao ITRF
● P.ex., na América do Sul: SIRGAS
●

●

Transformação de coordenadas
Crédito:
Knippers
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Crédito: ETH

(2) Cartesiano > Cartesiano

(1)
Cartesiano >
Elipsoidal

(3)
Elipsoidal >
Cartesiano

Crédito: J.-M. Zogg

Interpretação: feição física tem posição única na realidade,
mas pode ter coordenadas diferentes em referenciais
diferentes.
●Coordenadas em um referencial podem ser transformadas
para qualquer outros referencial por similaridade:
● 7 parâmetros: 3 translações, 3 rotações, 1 escala.
● Marcos de ref. são rígidos – transf. sem cisalhamento
● Aplicada a coordenadas globais Cartesianas
●Referenciais legados costumavam ter associado um
elipsoide de referência próprio
● Assim a transformação de coordenadas globais
angulares (elipsoidais) envolve três passos.
●Além disso, redes de referência mais antigas apresentam
significativa distorção com relação ao resp. marco de ref.
● Transf. nesse caso exige interpolação da distorção para
garantir encaixe em mapas pré-exist.
●No Brasil o IBGE regulamenta essas transformações.
●

●

Transformação de covariâncias
Global (XYZ) para local (xyz):

C ' =J T C J
C ' : matriz covariância no novo referencial
C : matriz covariância no referencial antigo
J : matriz Jacobiana
J=∂ ⃗r ' /∂ ⃗r

[
[

2

σX
C ' = σ YX
σ ZX
2

]
]

σ XY σ XZ
2
σ Y σ YZ
σ ZY σ 2Z

σ x σ xy σ xz
C ' = σ yx σ 2y σ yz
σ zx σ zy σ 2z

Crédito: K. Pu

Mudanças no sistemas de coordenadas afetam não
apenas as coordenadas do ponto mas também a
correlação e distribuição da precisão
●Fórmula segue regra da propagação de incertezas
● Jacobiano é composto das derivadas parciais de
cada coordenada em um sistema, com relação a
cada coordenada no outro sistema
● P.ex., entre sistemas Cartesianos global e local,
translação cancela (derivada zero), sobre rotação
● Nesse caso precisão 3D é invariante
● Rotação é ortogonal → não altera traço da matriz
●Ajuda na interpretação do resultado de posicionamento
● Precisão do GPS é ~ 3x pior na vertical do que horiz.
● DOP vertical vs. horizontal
●

●

Exercício

Plotar traço orbital terrestre (coordenadas globais
elipsoidais de um satélite)
● Compare altura do satélite com seu raio geo-cêntrico.
●Plotar traço orbital celeste (coordenadas locais esféricas
de um satélite)
● Para estações no polo, no equador, a meia latitude
●Plotar número de satélites visíveis
●Plotar soluções de posicionamento de ontem em
coordenadas locais
● Horizontal separado de vertical
●Transformar a matriz covariância, de coordenadas
Cartesianas globais para Cartesianas locais
● Calcule os auto-valores e auto-vetores da matriz
original e da matriz transformada; interprete a
direção principal.
●

(Intervalo)
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Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Parte II: Regularização de posições

Crédito: GGOS

Época de referência

t

⃗r (t )=⃗r (t 0 )+∫t ⃗v (t) d t '
0

⃗r (t )=⃗r R (t )+∆ ⃗r (t ,t 0)
⃗r R (t )≡⃗r (t 0 )+(t t 0 )⋅⃗̄v
t

⃗̄v ≡limt →∞ ∫ ⃗v (t ' )d t ' /(t t 0 )
t
0

Crédito: Drewes

Vimos que referenciais podem ter várias versões
● P.ex., ITRF2000, ITRF2005, etc.
● Essa época de versão se refere normalmente à data limite
para inclusão de observações (p.ex., até o final de 2005).
●Essa data não é necessariamente igual a época de referência
● P.ex., SIRGAS2000 tem época de ref. 2000,4
●A época de referência é necessária porque a posição instantânea
das estações – fixas à crosta terrestre – muda continuamente
● Referenciais geodésicos são fixos ao manto.
●Assim, se quisermos comparar posições levantadas em épocas
diferentes, é preciso trazê-las para época de ref.
●É conveniente postular uma trajetória regularizada
● Linear ao longo to tempo: velocidade média constante
● Velocidade média pode ser estimada junto com posição
●Regularização de posições significa aplicar correções para
deslocamentos não lineares.
●Referenciais geodésicos são fixos ao manto
● Manutenção da rede de referência exige velocidade da crosta
● Mapa oficial homologado pelo IBGE (produzido na Alemanha)
●

Domínio das observações vs. posições
Var=∫t ∆ r⃗T (t ' )⃗r (t ' )d t /(t 2 t 1 )
t2

1

Posição

∆ ⃗r (t ,t 0)≡⃗r (t ) ⃗r R (t )
⃗r R (t )≡⃗r (t 0 )+(t t 0)⋅⃗̄v

Obs.

t

t

Há dois domínios para a aplicação das correções não-lineares.
●No domínio das observações, a correção para o deslocamento
da estação é calculada para cada época observada, e
utilizada para obter os resíduos (modelado menos medido)
●No domínio das posições, a correção é calculada uma única
vez, como valor médio para o período todo.
●Domínio da observação é mais rigoroso mas é mais trabalhoso
e pode ser desnecessário
●Adequação depende da variância do deslocamento a ser
corrigido, comparado com a precisão da posição estimada.
● Variância é função da frequência e amplitude da correção, e
também do período de integração.
●Exemplo: obs. coletadas a cada 30 segundos por um ano,
acumuladas estimando posições por hora ou por dia.
● Marés (com período sub-diário e amplitude decimétrica)
devem ser corrigidas no domínio da observação em
sessões diárias, mas podem ser contabilizadas adequadamente no domínio da posição em sessões horárias.
●

●

Processamento

Crédito: IERS

Uma linha de base longa

Crédito: Houlié et al.

Deslocamentos bem conhecidos, tendo um modelo de correção
confiável – e independente do GPS –, são recomendados em
convenções de processamento, implementadas em softwares
científicos.
● P.ex., marés terrestres.
●Termos restantes aparecem ou na série temporal de posições
estimadas ou nos resíduos das observações
● (Deslocamentos lineares ou não, respectivamente.)
● Separação linear/não-linear muda c/ período de integração!
●Posicionamento relativo (em contraste com absoluto, por ponto)
cancela uma parte dos deslocamentos.
● Vantagens: software mais simples (não precisa implementar
convenções) e menos suscetível a deslocamentos pouco
conhecidos (sem convenções)
● Desvantagem: deslocamento cancelado pode ser de
interesse geofísico!
● Cancelamento depende da linha de base entre rec.
● Incluir pelo menos uma linha de base longa para recuperar
deslocamento completo.
●

●
●

Decomposição do deslocamento

⃗r R (t )≡⃗r (t 0)+(t t 0 )⋅⃗̄v
∆ ⃗r (t , t 0 )≡⃗r (t ) ⃗r R (t )
=∑ ⃗ai cos ( ωi⋅(t t 0 )+ϕi )
+∑ ⃗b j θ(t t j )+δ ⃗r (t , t 0 )

É conveniente decompor o deslocamento em mais termos
polinomiais e trigonométricos
●O termo polinomial linear representa movimentos seculares
ou duradouros;
● Em geral é dominado por deriva continental
horizontalmente e soerguimento pós-glacial verticalm.
● Pode ser estimada em séries de observação longas
● Pode ser predito a partir de modelos geológicos
●Os termos trigonométricos representam efeitos periódicos –
anuais, sazonais, diários, sub-diários.
● Componentes sub-diárias são dominadas por marés
(terrestres, oceânicas, atmosféricas);
● Componentes sazonais tendem a refletir carregamento
da crosta por massas hidrológicas – neve, cheias, etc.
●Os termos múltiplos de funções de Heaviside são
descontinuidades na série temporal (degraus, saltos)
● Podem representar efeitos geofísicos (terremotos) ou
instrumentais (troca de antena).
●

●

Crédito: K.M. Larson

Crédito: Agnew

Marés

A atração gravitacional da Lua e do Sol é diferente em cada
ponto na Terra – decai com distância ao astro.
● A diferença entre a gravidade luni-solar direta em um
certo ponto e a exercida na Terra como um todo é a
gravidade de maré
● Diferença explica por que a maré é ~máxima tanto no
ponto mais próximo quanto no ponto mais distante
●Aceleração de maré desloca três fases de massa da Terra
● Sólida, líquida, e gasosa: “chão”, oceanos, atmosfera.
●Em GPS o efeito direto é no deslocamento do chão
● Principais componentes têm períodos semi-diurno e
diurno (aprox.); amplitude ~ 30 cm.
● Não são perceptíveis porque atuam em larga escala
●Efeito indireto se dá através do carregamento da crosta
● Déficit/acréscimo de massa causa subsidência/
soerguimento da crosta, respectivamente.
● Significativo apenas perto da costa; ainda assim 10x <
● Batimetria complica predição do carregamento oceânico
●

Tectônica

Crédito: Bruyninx

Crédito: Freymueller

Crédito: Bird (2003)

Crédito: E. Calais

Crédito: UNAVCO

Tectônica tem taxas pequenas (~ cm/ano) mas o deslocamento
é cumulativo – aumenta com o passar dos anos.
●~85%/15%: proporção da superfície da Terra entre placas
tectônicas rígidas e áreas de deformação (interior vs. limites)
●Deslocamento da placa rígida: rotação de uma casca esférica
● Efeito praticamente apenas horizontal.
● Definido por polo de rotação e velocidade angular
● Polo não necessariamente contido na placa
● Rotação calculada mais facilmente em coordenadas globais
Cartesianas: simples produto vetorial
● Concordância entre estimativas geológicas e geodésicas –
movimento estável → trajetória regularizada (linear) é OK.
●Deformação nos limites de placas depende do tipo:
● Convergente
● Transformante
● Divergente
●Oportunidade para contribuição de medições GPS:
● Precisão de ~ 1 mm/ano com série temporal de ~ 2,5 anos.
●

●

Tectônica (2)

Crédito:
DGFI/ IBGE

Crédito: SIRGAS

Crédito:
NASA

Ciclo
sísmico
Crédito: Segall &
Davis (& Webb)

Crédito: K.M. Larson

Crédito: E. Calais

Deformação depende:
● Estágio de deformação: co-, pós-, e inter-sísmico
● Tipo e orientação da falha
● Distância da estação à falha
●Co-sísmico: deslocamento estático + ondas elásticas.
● Oscilações a curto prazo, descontinuidade a longo prazo
● Depende da distância do receptor à falha geológica
●Pós-sismo: relaxamento e acomodação.
● Decaimento do deslocamento com o tempo
●Inter-sísmico: acúmulo de energia que levará a nova ruptura
● Necessário remover contribuição da placa tectônica.
●Outro tipo: eventos lentos/silenciosos
● P.ex., M6.5 liberado em 10 dias (ao invés de 10 segundos)
●GPS é capaz de registrar o ciclo completo de deformação
● Sismômetro normalmente captura apenas co-sísmico
● Sismômetros saturam se muito próximos do epicentro
● Cada estágio exige diferentes taxas de amostragem nas
posições estimadas com GPS: instantâneo vs. diário.
●Causa deslocamentos severamente não lineares: trajetória
regularizada (linear) é inadequada → desafio para SIRGAS
●

Ciclo sísmico (2)

Crédito: Freymueller

Crédito: NRCan

Crédito: Sanchez, DGFI

Carregamento hidrológico

Crédito: B.H. Hager

Crédito: IBGE

Crédito: Dietrich et al.

Carregamento da crosta por massas de água & gelo
● Subsidência por acréscimo de massa: cheia dos rios,
acúmulo de neve, etc.
● Sazonal
● Soerguimento por remoção de massa: extração de
água subterrânea para irrigação, derretimento neve.
● ~Sazonal, natural ou artificial
● Derretimento das geleiras:
● Contemporâneo: montanhas ou nos polos
● Geológico: soerguimento pós-glacial ou ajustamento
isostático glacial
●Tendem a afetar posição vertical 10x mais que horizontal
●Sinal de baixa frequência, alto comprimento de onda
● Tanto temporal (lentos) quanto espacial (abrangentes)
●Pesquisa:
● Isolar contribuição contemporânea no derretimento gelo
● Monitoramento ambiental: secas & cheias
●

Falso positivos

Crédito: M. Simmons

A interpretação dos deslocamentos medidos pelo
GPS exige cuidado
● Muitos efeitos podem causar artefatos na série
temporal
●Corte de árvores
●Troca de antena
●Multicaminho (para taxas de estimação ~ instantânea)
●Migração do monumento (instalação ruim)
●Mudança nas opções de processamento
● Importância de arquivar observações e
reprocessar dados históricos com configuração
homogênea
●Idealmente: rede densa de estações para conferir
●

●
●

Espectro temporal e espacial
Rápido &
localizado

Lento &
abrangente
Crédito: G. Blewitt

E no Brasil?

Crédito: Assumpção & Dias Neto

Crédito: Machado & Assumpção

Placa tectônica da América do Sul
●Sismos no Nordeste, Acre, Tocantins
●Carregamento hidrológico:
● Sazonal: cheias na Amazônia (Pantanal também?)
● Enchimento de novas barragens
●Subsidência localizada:
● Metrô de SP?
● Marégrafos
● Extração de água para irrigação & petróleo/gás
●Mineração
●Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (INCRA)
● Coordenada – suposta constante – tem valor legal!
●Nos arredores:
● Andes: ciclo de terremotos, vulcões, etc.
● Patagônia: soerguimento pós-glacial
● Antártica: movimento da massa de gelo,
soerguimento da crosta devido a perda de gelo
(tanto elástico, contemporâneo, quanto viscoelástico, no tempo geológico)
●

●
●

Exercício

Crédito: Freymueller

Calcular e plotar campo de velocidade da placa da
América do Sul
● Domínio: posição dos pixels no mapa definida em
coordenadas globais angulares (elipsoidais)
● Usando polo de rotação de Euler, aplicado a
coordenadas globais Cartesianas
● Imagem: velocidade plotada em coordenadas
locais Cartesianas (componente horizontal
apenas)
●Calcular e plotar campo de velocidade residual
●

●

Recapitulação de hoje
Parte I:
●Sis. globais vs. locais
●Coord. Cartesianas vs.
angulares
●
Sistema global terrestre
ou celeste
●Sistemas, marcos e
redes de referência
●Referenciais legados
●Transformação por
similaridade
●Transformação de
covariâncias

Parte II:
●Época de referência
●Domínio das obs. vs. pos.
●Processamento
●
Decomposição do
deslocamento
●Marés
●Tectônica
●Ciclo sísmico
●Carregamento hidrológico
●Falso positivos
●Espectro temporal/espacial
●E no Brasil?

Lembrete
●

Cada aluno deverá indicar um tópico e formular
uma pergunta a serem discutidos e esclarecidos
na 6a-feira durante a sessão de recapitulação
●

Envie por email para fgnievinski@gmail.com

5a-feira
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Recapitulação de ontem
Parte I:
●Sis. globais vs. locais
●Coord. Cartesianas vs.
angulares
●
Sistema global terrestre
ou celeste
●Sistemas, marcos e
redes de referência
●Referenciais legados
●Transformação por
similaridade
●Transformação de
covariâncias

Parte II:
●Época de referência
●Domínio das obs. vs. pos.
●Processamento
●
Decomposição do
deslocamento
●Marés
●Tectônica
●Ciclo sísmico
●Carregamento hidrológico
●Falso positivos
●Espectro temporal/espacial
●E no Brasil?

Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Parte I: Opções de posicionamento

Propósito

Navegação: “onde estou?”
● aplicação: transporte em geral (terrestre, aéreo, marítimo)
● produto: posição atual e, opcionalmente, trajetória anterior
● exatidão: ~ 10 - 1 - 0,1 m
●Levantamento: “registre os locais visitados/indicados”
● aplicação: cadastro (imobiliário, geológico, ambiental, etc)
● produto: feições pontuais, lineares, ou zonais (p.ex., poços,
rios, lagos)
● exatidão: ~ 1 - 0,5 - 0,1 m
●Monitoramento: “como esse ponto muda de posição”
● aplicação: deformações da crosta ou de construções
● produto: série temporal da posição de pontos bem definidos
● exatidão: ~ 0,1 - 0,01 - 0,001 m
●Exatidão diferente: não necessariamente receptores diferentes
● P.ex.: receptor com exatidão instantânea deca-métrica pode
dar exatidão sub-métrica se for deixado fixo funcionando por
um dia inteiro (fazendo a média das posições instantâneas).
● Critério adicional: tempo de coleta, linha de base, equipamento
●

●

Opções

Opções de uso do GPS:
●Ocupação do ponto:
● Permanente
● Materializado (campanha)
● Temporária
●Modo de posicionamento:
● Relativo
● Estação base real
● Estação base virtual
● Por ponto
● Simples
● Preciso
● Corrigido
● Diferencial
● Complementado
●Processamento:
● Em gabinete (pós-coleta ou “pós-processado”)
● Em tempo real (embarcado)
●Nem todas combinações de opções são práticas:
● P.ex., modo por ponto complementado, proc. em gabinete
●

Situações (1)
(a)

(c)

(b)

(d)

Certas combinações de opções são mais comuns,
especialmente para certos propósitos de uso:
●Situação (a): navegação marítima (águas costeiras)
● Ocupação: temporária
● Modo: por ponto corrigido diferencial
● Processamento: em tempo real
●Situação (b): navegação aérea (pouso e decolagem)
● Ocupação: temporária
● Modo: por ponto corrigido por complementação
● Processamento: em tempo real
●Situação (c): navegação aérea (altura de cruzeiro) e marítima
(águas abertas) ou terrestre (recreação)
● Ocupação: temporária
● Modo: por ponto simples
● Processamento: em tempo real
●Situação (d): navegação – agricultura de precisão
● Ocupação: temporária
● Modo: relativo ou por ponto corrigido
● Processamento: em tempo real (RTK, VRS, DGPS, NTRIP)
●

●

Situações (2)
(e)

(f)

(g)
(h)

Situação (e): monitoramento – estação da rede de referência
geodésica (controle ativo, monitoramento contínuo).
● Ocupação: permanente
● Modo: relativo
● Processamento: em gabinete
●Situação (f): monitoramento – geofísica, vulcanismo ativo
● Ocupação: materializado (campanha)
● Modo: relativo ou por ponto preciso
● Processamento: em gabinete
●Situação (g): monitoramento – geofísica, sísmica/tectônica
● Ocupação: permanente
● Modo: relativo
● Processamento: em gabinete (com baixa latência)
●Situação (h): cadastro – construção e locação
● Ocupação: materializado
● Modo: relativo
● Processamento: em tempo real
●

●

Situações (3)

Situação (i): cadastro imobiliário rural – INCRA
● Vértice classe C1 (apoio básico, exatidão 10 cm)
● Ocupação: materializado
● Modo: relativo ou por ponto preciso
● Processamento: em gabinete ou em tempo real
● Vértice classe C2 (apoio imediato, exatidão 20 cm)
● Ocupação: materializado
● Modo: relativo ou por ponto preciso.
● Processamento: em gabinete ou em tempo real
● Vértice classe C4 (demarcação de limite, exatidão 50 cm)
● Ocupação: temporária
● Modo: relativo ou por ponto corrigido
● Processamento: em gabinete ou em tempo real
● Vértice classe C5 (limites naturais, exatidão 2 m)
● Ocupação: temporária
● Modo: relativo ou por ponto corrigido ou por ponto simples
● Processamento: em tempo real
●Quando o mesmo método serve várias classes, fatores variam.
●

●
●

Fatores

Crédito: INCRA

Crédito: IBGE

O alcance de uma determinada exatidão depende de fatores
como p.ex. (em ordem de importância):
● Comprimento da linha de base & tempo de coleta
● Medição da fase da portadora
● Medição da segunda frequência & atividade ionosférica
● Qualidade das efemérides (precisas ou transmitidas)
● Qualidade do software (científico ou comercial)
● Qualidade da monumentação
● Atividade troposférica, multicaminho, interrupções, ruído, ...
●Esses fatores se aplicam a ambos modos relativo ou por ponto
– com exceção do fator comprimento de linha de base:
● Não se aplica da pos. por ponto simples ou preciso
● Mas ainda se aplica a pos. por ponto corrigido diferencial
ou complementado (terrestre, não espacial)
●~Mesma exatidão pode ser alcançada compensando fatores:
● Linha curta & tempo curto vs. linha longa & tempo longo.
●Denominações:
● Estático vs estático-rápido: t > 25 min, rel; 2 h, PPP
● Cinemático vs semi-cinemático: pos. contínuo/não
● Estático-rápido vs. semi-cinemático: desliga ou não.
●

●

Receptor

Recreacionais (10$): uma frequência, pseudo-distância apenas;
registram posições, mas não observações (→ INCRA).
Tamanho de bolso; antena embutida (externa é opção). Tela
grande, teclado médio. Mais novos suportam SBAS.
●
Profissionais (10$$): uma frequência, incluindo fase da
portadora; ruído da pseudo-dist. suavizado (para pos. em
tempo real); registram obs. (para processamento em
gabinete); portáteis mas não de bolso (~ mochila); tela média,
teclado grande (para entrada de atributos textuais). Acessórios
Suportam DGPS e RTK (com acessórios).
●
Científicos (10$$$): rastreiam a fase em duas frequências;
suportam novos sinais. Permitem configuração detalhada.
Rec. portátil, mas baterias/antena pesadas. Tela/teclado
pequenos. Funcionam como servidor Internet.
●Especializados: balísticos, orbitais, embarcados.
●A relação entre receptor e propósito não é um-a-um (unívoca).
● P.ex., levantamentos podem usar um dos três tipos de rec.
● Mas nunca: recreacionais p/ monitor. ou científicos p/ nav.
● Às vezes chamados “navegação/topográficos/geodésicos”.
●

Antena

Tamanho (peso & volume):
● Navegação: miniaturizada (recreação), pequena
(aviação), impermeável (marinho), etc.
● Levantamento: portátil
● Monitoramento: supressão de reflexões (multicaminho),
através de chapa resistiva ou anéis bloqueadores
(pesados/volumosos); padrão de fase calibrado.
●Ganho:
● Omnidirecional em azimute
● Hemisférica em ângulo de elevação
● Polarização circular direita
● Combate multicaminho: reflexões de superfícies
condutoras tem polarização circular invertida
● Não direcionada fisicamente para cada satélite
● Ao contrário de p.ex. antenas parabólicas de TV
●Especializado: direcional (c/ ganho maior) e orientável,
mecanicamente (parabólica) ou eletricamente (matriz de
antenas).
●

●

Suporte & Monumentação

Crédito: IBGE, UNAVCO, NGS.

Ocupação temporária: tripé, bipé, bastão, mochila
●Ocupação materializada (campanha): pino/chapa &
marco piramidal (de concreto ou granito).
●Ocupação permanente (máxima estabilidade):
dispositivo de centragem forçada & pilar de concreto,
tripé de aço ancorado por perfuração (profunda, ~10
m, ou rasa, ~1,5 m), mastro aparafusado/pino com
rosca.
● Depende de critérios como tipo de solo, custo,
disponibilidade de materiais, acesso ao local,
segurança, etc.
● Se houver leito de rocha firme (substrato estável),
é preferível
● No Brasil prédios tendem a ser preferidos (por
segurança) mas a estabilidade não é ótima
●Má estabilidade pode levar a migração do marco
● Cria artefato na série temporal (vs. sinal geofísico)
● Importante comparar séries de estações próximas.
●

●

Exercício

Prática de campo:
●Acompanhar e repetir levantamento estático-rápido
●

●

(Intervalo)
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Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Parte II: Opções de processamento

Transferência

O primeiro passo é a transferência (download) dos
dados do receptor para um computador.
●Normalmente isso envolve tanto posições estimadas
em tempo real quanto observações brutas coletadas.
● Na maioria das vezes, ambos! (cf. INCRA)
●Em ocupações temporárias ou por campanha, a
transferência é realizada posteriormente ao trabalho
de campo.
●Em ocupações permanentes, a transferência acontece
diariamente, através de enlace de comunicação
● Internet, rádio, celular, satélite, etc.
●O hardware e software necessário pode ser:
● Genérico: chips de memória removíveis; rec. mais
novos podem atuar como um servidor de Internet
● Proprietário: fabricante forne cabos e software
●

●

Preparação

Preparação para processamento envolve:
● Conversão e edição de arquivos de observação
● Mudança de formato
● Mudança dos metadados (cabeçalho)
● Código da estação, código da antena, etc.
● Mudança da duração e taxa de rastreio
● P.ex., taxa de 1 Hz para 1/30 segundos;
● P.ex., arquivos horários para arquivos diários
● Controle de qualidade: nível de ruído, presença de
falhas e lacunas, número de satélites rastreados.
● Organização de arquivos auxiliares
● Efemérides & relógios
● Observações da estação base
● Notas de campo:
● Croqui das feições (em levantamentos)
● Tempo inicial e final das sessões

●

●
●

Formatos

Dados de de coleta incluem posições, observações, e a
mensagem transmitida (efemérides, relógios, iono).
●Originalmente os dados de coleta são transferidos em
um formato proprietário do receptor.
● É importante manter esse arquivo pois ele contém
mais detalhes do que os arquivos convertidos.
●Em GPS estabeleceu-se o RINEX, uma série de
formatos genéricos (independentes de modelo de
receptor) para troca de arquivos GPS usando texto:
● P/ arquivos de observação
● P/ mensagem transmitida
● P/ dados meteorológicos (coletados ocasionalmente)
●Formato p/ posições (p.ex., LandXML) fora do escopo.
●Muitos fabricantes fornecem software conversão RINEX
●Teqc: software genérico utilizado para conversão, edição
e controle de qualidade de arquivos RINEX.
●Outros formatos: RTCM (DGPS), NTRIP (RTK), IGS
(produtos precisos – SP3, CLK, IONEX, etc.).
●

Redes de suporte

Há uma hierarquia de redes e instituições que fornecem
serviços de facilitam o uso do GPS.
●International Earth Rotation and Reference Systems Service
(IERS): referenciais geodésicos (ITRF), parâmetros de
orientação da Terra; usa não apenas GPS (tb laser, VLBI,..)
●International GNSS Service (IGS, anteriormente Int. GPS
Service): efemérides e relógios precisos; contribui p/ IERS.
●Organização SIRGAS: densificação do ITRF nas Américas;
mapa de velocidade da América Sul e Central e do Caribe
●IBGE: densificação do SIRGAS no Brasil; rede ativa (RBMC)
& passiva (marcos); software de posicionamento online
(PPP) e serviços de correção pela Internet; transformação
de coordenadas (parâmetros de similaridade e mapa de
distorções da rede); contribui para o SIRGAS.
●INCRA: estações base adicionais; normatização de
levantamentos para o CNIR.
●Marinha Brasileira: radio-faróis DGPS.
●Estações base adicionais (privadas/comerciais).
●

●

Software

O software de processamento depende obviamente do modo de
posicionamento – relativo ou por ponto (simples, preciso, ou
corrigido) – e também se acontece em gabinete (pós-coleta) ou
em tempo real (embarcado).
●Processamento em gabinete pode aumentar exatidão e diminui
lacunas no posicionamento obtido em tempo real.
● Portanto colete obs. (não apenas pos.) sempre que possível.
● Não só prudente com às vezes também exigido (cf. INCRA).
●Com receptores de categoria profissional, costuma-se usar
softwares comerciais, do mesmo fabricante (p.ex., Trimble
Geomatics Office, Topcon Tools, NovAtel GrafNav).
●Com receptores de categoria científica, costuma-se usar ou
software comercial (para pos. relativo em linhas de base curtas)
ou softwares científicos (Gipsy do JPL, GAMIT do MIT, Bernese
Europeu) – unem o melhor do pos. relativo convencional e do
PPP: além de fazerem diferenciamento duplo, também aplicam
correções às observações e usam/geram efemérides precisas.
●PPP disponível online por várias instituições.
●

Configurações

●

As principais configurações de processamento são:
● Intervalo de estimação de posições: único (média,
“estático”), instantâneo (época-a-época, “cinemático”)
● Independente se ocupação é permanente ou temporária
● P.ex., ondas sísmicas em estações de monitoramento
● Máscara de elevação: ângulo de elevação abaixo do qual
obs. serão rejeitadas (típico: 10 graus)
● Combate multicaminho e troposfera.
● Estimação da troposfera: taxa de atualização
● Precisa ser mais frequente para receptor móvel
● Ionosfera: usar segunda frequência, se coletada/disponível
● Ruído indesejável se rec. móvel e linha de base < 5 km
● Resolução de ambiguidade: tentar inteira ou deixar flutuante
● Inteiro trás mais exatidão mas pode ser impossível em
linhas de base longas demais.
● Precisão das observações brutas: incertezas mais realistas
● Filtragem dos resultados: importante para rec. móvel
● Altura & modelo de antena

Posicionamento relativo

Resultados

Crédito: E. Calais

Principal resultado: coordenadas de posição
● Expressas com relação a um referencial geodésico e
associadas a uma época de referência:
● Em pos. relativo: herdados da estação base
● Em pos. por ponto simples e corrigido: WGS-84
● Em pos. por ponto preciso:
● Intrínseco: herdado das efemérides precisas (IGS/atual)
● Transformados (órgãos federais, referencial nacional):
IBGE: SIRGAS/2000,4; EUA/Canadá: NAD83/2010?
● Incerteza formal (desvio padrão): raramente é realista
●Exatidão: precisão (dispersão) vs. acurácia (tendenciosidade)
●Como avaliar exatidão:
● Pos. relativo com relação a estações base diferentes
● Pos. relativo vs. PPP: ajuda a detectar erros grosseiros
● Repetibilidade dia-a-dia ou época-a-época
● Ambiguidades: convergência (PPP); fixação inteira (pos rel).
● Geofísica: comportamento coerente de estações próximas
●

●

Créditos: NRCan; GrafNav

Performance – Pos. por ponto preciso

Créditos: NRCan; E. Calais

Performance – Pos. relativo

Exercício

Processamento por ponto preciso de observações de
uma estação da RBMC (livre escolha)
● Baixar arquivos de ftp://geoftp.ibge.gov.br/
●Usar serviços do IBGE: modo estático depois cinemático
● Comparar resultados com coordenadas oficiais
●Usar serviço do NRCan, variando configurações:
● L1 vs. L3
● Efemérides precisas vs. transmitidas
● Troposfera mais vs. menos variável vs. ausente
● Máscara de elevação: baixa vs. alta
●

●

Recapitulação de hoje
Parte I:
●Propósito
●Opções
●Situações (1)
●Situações (2)
●Situações (3)
●Fatores
●Receptor
●Antena
●Suporte &
Monumentação
●Exercício

Parte II:
●Transferência
●Preparação
●Formatos
●Redes de
suporte
●Software
●Configurações
●Resultados
●Performance

Lembrete
●

Cada aluno deverá indicar um tópico e formular
uma pergunta a serem discutidos e esclarecidos
na 6a-feira durante a sessão de recapitulação
●

Envie por email para fgnievinski@gmail.com

6a-feira
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Recapitulação de ontem
Parte I:
●Propósito
●Opções
●Situações (1)
●Situações (2)
●Situações (3)
●Fatores
●Receptor
●Antena
●Suporte &
Monumentação
●Exercício

Parte II:
●Transferência
●Preparação
●Formatos
●Redes de
suporte
●Software
●Configurações
●Resultados
●Performance

Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Parte I: Outros GNSS e
sistemas de complementação

GNSS
●

Apesar do GPS ser
propriedade dos EUA,
há outros sistemas
similares
●

●

Russo, Europeu, Chinês

Termo genérico para
“GPS”: “GNSS”
●

Global Navigation
Satellite System =

●

Sistema Global de
Navegação por Satélites

GPS modernizado

GLONASS: GNSS Russo

GALILEO: GNSS Europeu

BeiDou: GNSS Chinês

Crédito: G.X. Gao

Perspectiva

Sistemas de complementação
●

“Augmentation”

●

Ímpeto: aviação

●

2a. freq. não é
garantida legalmente
livre de interferência
●

●

Error ionosférico
exacerbado

Necessidade de
integridade

Recursos online
Instituições:
●

IERS

●

IAG

●

IGS

●

SIRGAS

●

IBGE

●

UNOOSA-ICG

Fabricantes:
●

Ashtech, NovAtel,
Septentrio, Topcon,
Trimble, etc.

Revistas:
●

InfoGNSS

●

InsideGNSS

●

GPSWorld

Exercício

Visitar o website de uma instituição, de um fabricante, e de
uma revista; montar um slide sobre cada um dos três.
● Individual.

●

(Intervalo)
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Cronograma
14:00 – 16:00

16:15 – 18:00

½ h: Apresentação do instrutor e alunos.
2a-feira 1h: Aplicações, princípio, segmentos.
½ h: Exercício (efemérides).

1h15min: Portadora, modulações,
observáveis.
½ h: Exercício (distâncias observadas e
calculadas).

1h30min: Fontes de erro; combinações
3a-feira lineares.
½ h: Exercício (fontes de erro).

1h: Formulação do posicionamento;
diferenciamento de observações.
45 min: Exercício (posicionamento por
ponto; posicionamento relativo).

1h: Sistemas de coordenadas.
4a-feira 1h: Exercício (traço orbital terrestre e
celeste).

1h: Regularização de posições.
45 min: Exercício (campo de velocidade;
placa rígida vs. áreas de deformação).

5a-feira

1h: Opções de posicionamento.
1h: Exercício (prática de campo).

1h30min: Outros GNSS e sistemas de
6a-feira complementação; recursos online.
½ h: Exercício (recursos online).

45min: Opções de processamento.
1h: Exercício (posicionamento por ponto
preciso).
1h30min: Recapitulação & tira-dúvidas.
15min: Avaliação do curso e instrutor.

Recapitulação de 2a-feira
Parte I:
●Aplicações
●Princípio
●Requisitos do sistema
●Segmento espacial
●Espaçonave
●Órbitas
●Visibilidade
●Segmento de controle
●Segmento dos usuários
●Efemérides

Parte II:
●Requisitos do sinal
transmitido
●Frequência
electromagnética
●Polarização
●Razão sinal/ruído
●Modulação
●Mensagem de dados
transmitida
●Sinais GPS
●Observáveis

Recapitulação de 3a-feira
Parte II:
Parte I:
●Origem da fontes de erro ●Diferenciamento simples
●Relógios
●Diferenciamento duplo
●Imprecisões de
●Posicionamento relativo
●Posicionamento por ponto
efemérides & relógios
●Tempo de voo
simples
●Relatividade
●Posicionamento por ponto
●Ionosfera
preciso
●Atmosfera neutra
●Posicionamento por ponto
●Multicaminho
corrigido
●Antena
●Processamento
●Receptor
●Modelo inverso
●Observáveis derivadas
●Acurácia, Precisão e DOP

Recapitulação de 4a-feira
Parte I:
●Sis. globais vs. locais
●Coord. Cartesianas vs.
angulares
●
Sistema global terrestre
ou celeste
●Sistemas, marcos e
redes de referência
●Referenciais legados
●Transformação por
similaridade
●Transformação de
covariâncias

Parte II:
●Época de referência
●Domínio das obs. vs. pos.
●Processamento
●
Decomposição do
deslocamento
●Marés
●Tectônica
●Ciclo sísmico
●Carregamento hidrológico
●Falso positivos
●Espectro temporal/espacial
●E no Brasil?

Recapitulação de 5a-feira
Parte I:
●Propósito
●Opções
●Situações (1)
●Situações (2)
●Situações (3)
●Fatores
●Receptor
●Antena
●Suporte &
Monumentação
●Exercício

Parte II:
●Transferência
●Preparação
●Formatos
●Redes de
suporte
●Software
●Configurações
●Resultados
●Performance

Avaliação do curso/instrutor

