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A ionosfera é a parte ionizada da atmosfera terrestre formada por íons e elétrons, constituída por camadas que se 

estendem de 50 km a aproximadamente 1000 km da superfície. O estudo de parâmetros que descrevem a ionosfera pode 

ser realizado através de equipamentos como a ionossonda/digissonda e radar de espalhamento. Porém, a maior 

concentração de elétrons reside nas camadas superiores da ionosfera e, com isso, o uso de transmissores sobre a 
superfície terrestre se torna um problema em seu estudo. Os sistemas de navegação GNSS (Global Navigation Satellite 

System), no entanto, têm sido utilizados nos últimos anos como uma maneira alternativa de estudar a ionosfera, pois, 

aliando a propriedade dispersiva da ionosfera ao atraso causado nos sinais transmitidos em, no mínimo, duas 

frequências distintas, é possível determinar a integral da densidade de elétrons, ou seja, o Conteúdo Total de Elétrons 

(TEC – Total Electron Content). Tal parâmetro permite, aos usuários GNSS, realizar a correção das observáveis, 

auxiliar na solução das ambiguidades, ou ainda, inferir sobre possíveis ocorrências de cintilação ionosférica. Dentre os 

modelos de representação da ionosfera mais empregados para a determinação do TEC, grande parte utiliza o conceito 

de pontos ionosféricos (Ionospheric Pierce Point - IPP), pontos estes formados pela intersecção do vetor 

receptor/satélite com uma camada infinitesimal da ionosfera que se localiza, em geral, entre 350 e 450 km acima da 

superfície terrestre. Além disso, no Brasil, recomenda-se a utilização de modelos regionais por ser uma região com 

características peculiares em termos de influência da ionosfera, sendo afetado pela presença da Anomalia Equatorial 

(AE), pela Anomalia Magnética da América do Sul (AMAS) e pela ocorrência de cintilações e bolhas ionosféricas. 
Porém, devido algumas limitações dos modelos que consideram a ionosfera como uma fina camada, há interesse no 

estudo de modelos tomográficos que permitam reconstruir o perfil de densidade de elétrons a partir da correlação de 

sinais advindos de diversos satélites do sistema GNSS. Os modelos tomográficos, em geral, se dividem em dois grupos: 

modelos baseados em funções e modelos baseados em células. Os modelos baseados em funções são construídos com 

um conjunto de funções de harmônicos esféricos e funções empíricas (EOF - Empirical Orthogonal Functions). As 

funções de harmônicos esféricos são usadas para descrever as características ionosféricas horizontais, enquanto as 

EOF’s são utilizadas para caracterizar as propriedades verticais da ionosfera. No que concerne aos modelos 

tomográficos baseados em células, a ionosfera é representada por um grid composto por células de três dimensões 

(latitude, longitude e altitude) ou duas dimensões (pixels), cujos tamanhos variam de acordo com a região estudada e 

com a técnica de reconstrução aplicada. Dentre os algoritmos para derivar o modelo tomográfico e estimar a densidade 

de elétrons dos pixels, pode-se citar as técnicas ART (Algebric Reconstruction Technique) e MART (Multiplicative 
Algebric Reconstruction Technique), dos quais realizam a reconstrução tomográfica do sinal iterativamente. Um modelo 

de reconstrução tomográfica da ionosfera com uso das técnicas ART e MART, e outras presentes na literatura, baseadas 

nos mesmo princípios, está sendo realizado na FCT/UNESP (Faculdade de Ciências e Tecnologia/Universidade 

Estadual Paulista). A estrutura para reconstrução dos sinais GNSS e para a aplicação das técnicas tomográficas é 

elaborada em linguagem de programação orientada ao objeto C/C++. O grid ionosférico é construído por meio da 

identificação dos arquivos RINEX (Receiver Independent Exchange Format) das estações GNSS de interesse, do 

intervalo em latitude e altitude dos pixels e pela quantidade de altitudes determinadas para o grid. Para cada sinal GNSS 

rastreado, calcula-se a posição dos IPP’s que interceptam as bordas de cada pixel do grid e adotam-se valores iniciais da 

densidade de elétrons para cada IPP. Tais valores iniciais são obtidos por meio do modelo empírico IRI2007 

(International Reference Ionosphere – 2007) e então aplicam-se os algoritmos de reconstrução tomográfica, os quais 

correlacionam o grid ionosférico com a densidade de elétrons de cada IPP e com o TEC advindo dos sinais GNSS. 


