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A diluição da precisão das ambiguidades GNSS, conhecida como ADOP (Ambiguity Dilution of Precision), é um 

conceito relativamente novo dentro de posicionamento por satélite, mas já faz parte do conteúdo da disciplina 

Posicionamento por Satélite ministrado no Programa de Pós Graduação em Ciências Cartográfica da UNESP de 

Presidente Prudente. O conceito, de certa forma similar ao PDOP (Position Diluiton of Precision) foi introduzido pelos 

pesquisadores de Delft, na Holanda. Basicamente, o ADOP é definido como uma medida escalar para avaliar a precisão 

das ambiguidades reais (float). Assim, entre as inúmeras possibilidades, a ADOP pode auxiliar na previsão do 

comportamento de uma linha base ou de uma rede de receptores GNSS no que diz respeito ao problema de solução das 

ambiguidades envolvidas, quer seja em tempo real (instantânea), ou no modo pós-processado. A vantagem de utilizar a 

grandeza ADOP advém da possibilidade de extrair uma expressão analítica simplificada, considerando os diversos 

fatores que afetam a resolução das ambiguidades. Além disso, essa grandeza traz informação a respeito da taxa de 

sucesso de resolução das ambiguidades. Em sua expressão, podem-se levar em consideração alguns fatores, como por 

exemplo, informações a priori da precisão das medidas de fase da onda portadora e pseudodistância, número de estações 

e satélites, número de frequências disponíveis e o comportamento da atmosfera, considerando tanto a troposfera como a 

ionosfera. A partir dessas informações, diversos cenários são factíveis de serem estabelecidos visando analisar o 

impacto de cada informação particular na resolução das ambiguidades. As análises foram realizadas no contexto de 

algumas estações da rede GNSS-SP, uma rede GNSS estabelecida no Estado de São Paulo. 
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