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Uma das aplicações dos sistemas de posicionamento por satélites é a determinação de coordenadas 

tridimensionais de qualquer ponto sobre a superfície da Terra com acurácia comparável ao nível milimétrico. Para que 

tal qualidade no posicionamento possa ser atingida, é necessário o conhecimento e modelagem dos erros sistemáticos 

que afetam as medidas. A acurácia nas observações é degradada por algumas fontes de erros cujos efeitos necessitam 

ser tratados de maneira adequada para que o sistema desempenhe com máxima eficácia as suas funções. As principais 

fontes de erros podem ser divididas em três grupos: erros inerentes à posição do satélite em órbita, erros devidos à 

propagação do sinal na atmosfera e erros relacionados ao receptor. Integram este último grupo, os erros provocados 

pelas variações do centro de fase das antenas GNSS (Global Navigation Satellite System). Nas aplicações geodésicas, é 

importante conhecer com a máxima acurácia possível a posição do centro de fase da antena do receptor, uma vez que a 

posição é estimada, justamente, onde se encontra a antena. O estudo das variações do centro de fase de uma antena GPS 

(Global Positioning System) é de fundamental relevância e vem sendo objeto de intensa pesquisa. O conhecimento 

completo do centro de fase da antena se dá mediante a determinação do vetor PCO (Phase Center Offset) e das PCV 

(Phase Center Variations) associadas. Seus valores exprimem as alterações do estado da fase da onda portadora e 

variam de acordo com a intensidade, frequência e direção do sinal incidente. A determinação dos parâmetros PCO e 

PCV tem caráter empírico e acontece através do processo de calibração de antenas com a utilização de softwares 

específicos como o programa WaSoft/Kalib. O programa é composto por módulos que desempenham determinadas 

funções. O módulo WaAnt tem a tarefa de determinar as coordenadas do vetor PCO, no sistema de referência da antena, 

e as variações do centro de fase, PCV, que são vinculadas a ele em função do azimute e ângulo zenital do satélite. Os 

valores determinados fazem com que os erros ocasionados pela mudança da localização do centro de fase sejam 

minimizados ou eliminados por completo quando utilizados no processamento dos dados. Em geral, o modelo 

matemático para a determinação das PCV compreende a utilização de funções harmônicas esféricas cujos coeficientes 

são considerados como arbitrários pela literatura específica. A partir dos parâmetros PCV fornecidos pelo programa 

WaSoft/Kalib, foram determinados os coeficientes anm e bnm das funções harmônicas esféricas para dois tipos de 

antenas, LEIAT 504 e LEIAX 1202GG, submetidas a 3 campanhas de calibração cada uma. Para a determinação dos 



 VIII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                                                      Curitiba, 1 a 4 de dezembro de 2013  

                                                                                                                                                                                                     p 000-000 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

L.F.M.Morescki Junior; L.D.D.Ferreira; S.C.M.Huinca; C.A.Dartora 

 

coeficientes, foram utilizados dois conjuntos de dados: o primeiro conjunto utiliza as PCV da primeira campanha e o 

segundo utiliza a média das PCV para as 3 campanhas. A metodologia seguida para a determinação dos coeficientes das 

funções harmônicas esféricas utiliza a resolução numérica de integrais duplas envolvendo os parâmetros PCV do 

programa WaSoft/Kalib.  Os coeficientes obtidos são utilizados na determinação de novos parâmetros PCV através do 

desenvolvimento de funções harmônicas esféricas até o grau e ordem 16. Para o conhecimento completo do centro de 

fase das antenas, as coordenadas do vetor PCO associadas aos novos parâmetros PCV também são determinadas. Os 

novos parâmetros PCV e PCO são então confrontados com os parâmetros determinados pelo programa de calibração. 

As discrepâncias apresentadas são menores, em módulo, do que 1 mm na comparação entre os parâmetros PCV. Por sua 

vez, as discrepâncias entre as coordenadas do vetor PCO atingem valores, em módulo, menores do que 0,3 mm para a 

antena LEIAT 504 e valores de até 1,4 mm, em módulo, para a antena LEIAX 1202GG. 

 

 


