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Atualmente o Posicionamento por Ponto Preciso (PPP) é um método de posicionamento GNSS (Global 

Navigation Satellite System) com muita evidência. Isso ocorre pelo fato do PPP ser um método muito promissor quanto 

às suas aplicações e a acurácia que pode ser potencialmente alcançada. Essa acurácia promissora do PPP justifica os 

recentes estudos que vêm sendo realizados. O PPP, no modo estático, usando 24 horas de observações, é capaz de 

fornecer a acurácia de posicionamento da ordem de centímetros a poucos milímetros. No entanto, tantas horas de 

observação se torna inviável para aplicações onde o posicionamento estático rápido ou em tempo real é geralmente 

necessário. Como comparação, o posicionamento relativo estático pode fornecer centímetros a milímetros de acurácia 

usando apenas 15 minutos de observações, quando as ambiguidades são solucionadas. De uma maneira geral, define-se 

ambiguidade como o número inteiro de ciclos entre o satélite e o receptor no instante da primeira observação. Quando 

as ambiguidades da fase da onda portadora são solucionadas como vetor de números inteiros tem-se a chave para um 

posicionamento GNSS rápido ou em tempo real com alta acurácia. Desta forma, a solução das ambiguidades no PPP 

pode ser capaz de melhorar significativamente a acurácia do posicionamento em curtos períodos de observação ou 

mesmo em tempo real. Para o PPP, por se tratar de apenas um receptor, a Dupla Diferença (DD) de observáveis não 

pode ser realizada, o que dificulta o processo de solução das ambiguidades. O maior problema pra fixação das 

ambiguidades no PPP é que a não diferenciação dos parâmetros ou a SD entre satélites é naturalmente um valor não 

inteiro devido à presença dos componentes não calibrados do atraso da fase originados no satélite e receptor, chamados 

de UPD (uncalibrated phase delays). Mundialmente, pesquisas estão sendo desenvolvidas com relação à solução das 

ambiguidades no PPP. Estudos recentes revelaram que a solução de ambiguidades em uma única estação é possível se 

esses componentes forem eliminados ou estimados a partir de uma rede de estações. Um método baseado na eliminação 

dos componentes UPD por meio da DD de ambiguidades foi desenvolvido para solução de ambiguidades no PPP. Esse 

método foi implementado no software científico GIPSY (GNSS-Inferred Positioning System), e se encontra operacional 

em modo pós-processado a partir da versão 6.0. O processo de solução de ambiguidade no GIPSY é realizado por meio 

do processamento dos dados GPS utilizando o método PPP, juntamente com os componentes UPD, estimados com 

antecedência a partir de uma rede global. Experimentos foram realizados para verificar a melhoria que pode ser obtida 

com a solução das ambiguidades no PPP com a utilização do software GIPSY. Para tanto, foram utilizados dados da 

estação GOL2(Goldstone, EUA), pertencente à rede IGS (International GNSS Service), e da estação BRFT (Euzébio, 

BRA), pertencente as rede IGS e RMBC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo).  Na realização do PPP, foi 

utilizado o módulo gd2p.pl, do software GIPSY versão 6.1.2, com dados da pseudodistância e fase da onda portadora, 

nas frequências L1 e L2. Foram processados dados no modo estático, com soluções horárias, do dia 19 a 24 de maio de 

2013. Na estratégia de processamento adotou-se máscara de elevação de 15º, intervalo de rastreio de 15s, e correções 

para marés terrestres, cargas oceânicas e centro de fase da antena. Em todos os processamentos também foi aplicada a 

combinação linear ion-free e realizada a estimativa da troposfera. Os resultados iniciais mostram melhoria significativa 

a partir de duas horas de dados. A estação GOL2 apresentou Erro Médio Quadrático (EMQ) de 2,4 cm na componente 

leste, 0,8 cm na componente norte e 3,0 cm na componente vertical. Após a solução das ambiguidades, obteve-se uma 

melhoria de 15% nas componentes leste e norte, de 11% na componente vertical e de 16% na resultante 3D. Para a 

estação BRFT o EMQ foi de 4,7 cm na componente leste, 1,2 cm na componente norte e 5,5 cm na componente 

vertical. Após solução das ambiguidades, verificou-se melhoria de 26% na componente leste, 10% na componente 
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vertical e de 16% na resultante 3D. Estudos adicionais estão sendo realizados levando-se em consideração a localização 

das estações com relação à rede de referência que gera os produtos necessários para solução das ambiguidades. Outros 

fatores também devem comparecer em experimentos futuros, como a utilização de diferentes máscaras de elevação para 

os satélites e diferentes intervalos de rastreio.  

 

 

  


