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As coordenadas dos satélites GPS normalmente são assumidas como fixas nos modelos matemáticos utilizados
para posicionamento. Em tempo real, tais coordenadas podem ser calculadas a partir das efemérides transmitidas ou das
efemérides preditas pelo IGS (International GNSS Service) denominada de IGU. Enquanto o cálculo das coordenadas
dos satélites a partir das efemérides transmitidas é realizado em função dos elementos keplerianos e suas variações, no
caso  das  efemérides  IGU  é  necessário  empregar  um  método  de  interpolação/extrapolação.  Neste  último  caso,  a
determinação de coeficientes de um polinômio é uma solução adotada com sucesso. Portanto, é importante destacar que,
além da  qualidade das coordenadas contidas  nas  efemérides,  a  limitação  do método  de interpolação/extrapolação
adotado também é responsável pelo erro na determinação das coordenadas dos satélites. Nesta pesquisa, uma avaliação
acerca da qualidade das coordenadas obtidas através das efemérides transmitidas e das efemérides IGU foi realizada,
onde as coordenadas de todos só satélites contidos nas efemérides precisas do IGS (IGS) de 21/03/2001 e 22/06/2009
foram consideradas referência. As análises foram conduzidas com dados de 24 horas a uma frequência de 15 minutos,
evitando a interpolação/extrapolação das efemérides do IGS. A qualidade do método de interpolação/extrapolação das
coordenadas dos satélites das efemérides IGU foi avaliada em um experimento paralelo. Neste caso, as coordenadas de
todos os satélites foram interpoladas/extrapoladas durante 24 horas utilizando um polinômio com função trigonométrica
de ordem nove e uma efemérides de controle, gerada com frequência de 5 minutos no dia 01 de janeiro de 2002. A
comparação entre as coordenadas obtidas com as efemérides de 2001 e de 2009 revelou uma melhora de cerca de 66%
na qualidade das efemérides transmitidas, onde o erro médio quadrático (EMQ) passou de cerca de 5,2 m, em 2001,
para aproximadamente 1,8 m, em 2009. Uma melhora de aproximadamente 53% na qualidade das efemérides IGU
também pôde ser observada, onde o EQM diminuiu de cerca de 0,2 m para 0,1 m. Destaca-se que a qualidade das
efemérides IGU de 2009 é cerca de 94 % melhor do que as das efemérides transmitidas da mesma data. No experimento
sobre  a  limitação  do  método  de  interpolação,  uma  análise  da  distribuição  das  diferenças  entre  as  coordenadas
interpoladas e as coordenadas das efemérides de controle mostrou que cerca de 99% de tais diferenças ficaram entre
±0,5 cm nas três componentes e que durante a extrapolação, cerca de 90% das diferenças ficaram entre ±20,0 cm. Além
disso, observa-se que durante a interpolação, os erros máximos nas três componentes são inferiores a 1,5 cm, com erro
médio quadrático (RMS) de aproximadamente 0,1 cm, enquanto que na extrapolação estes erros chegaram a mais de 50
cm, em alguns casos. Por fim, conclui-se que as coordenadas dos satélites GPS calculadas através das efemérides IGU
apresentam melhor qualidade do que as obtidas com as efemérides transmitidas, mesmo considerando uma possível
extrapolação nos últimos 15 minutos.
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