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Os sinais advindos dos satélites podem chegar diretamente na antena GPS ou serem oriundos de reflexões de 

superfícies em seu percurso. Estes sinais são elipticamente polarizados à direita, porém, quando sofrem uma reflexão 

causada por uma superfície com um ângulo de incidência maior que o de Brewster os mesmos podem ser refletidos 

elipticamente polarizados à esquerda e estes não são reconhecidos pela antena GPS, já os sinais que possuem o ângulo 

de incidência menor que o de Brewster continuam polarizados à direita e estes são recebidos pela antena GPS. Estes 

podem sofrer um retardo de tempo em relação aos sinais que chegam direto na antena, segundo Polezel et al, (2004), o 

efeito do multicaminho, sendo um dos erros sistemáticos atuantes no posicionamento de alta precisão na superfície 

terrestre. Desde o ano de 2006, o Laboratório de Geodésia Espacial e Hidrografia (LAGEH), têm priorizado a inovação 

tecnológica para posicionamento de alta precisão utilizando observações GNSS. Dentre as inovações tecnológicas 

desenvolvidas e em fase de desenvolvimento pelo LAGEH cita-se: implantação da primeira Base de Calibração de 
Antenas GNSS no Brasil (BCAL/UFPR), o desenvolvimento de um material capaz de atenuar o sinal indireto (AEM-

LAGEH) (Viski 2012); o dispositivo mecânico denominado DRA (Dispositivo de Regulagem e Ângulo) e atualmente 

tem-se o dispositivo de inclinação(DAM- Dispositivo autônomo de movimento). Esse trabalho visa investigar o 

comportamento e os efeitos da inclinação da antena GNSS de maneira controlada empregando um (Dispositivo 

Robotizado Autônomo de Movimentos) desenvolvido pelo LAGEH. Dentre os objetivos específicos tem-se testar a 

eficiência do dispositivo e analisar o efeito do multicaminho através deste dispositivo de inclinação. Os experimentos 

foram realizados na RM01, um dos pontos que apresentam coordenadas precisas utilizadas para estudos do entorno do 

LAGEH, situada no centro Politécnico. Utilizou-se neste experimento o posicionamento estático com máscara de zero 

grau com o emprego de receptores de dupla frequência Leica 900. Os dados coletados foram avaliados inicialmente 

com o programa TEQC (Translate Edit Quality Check), que indica o nível de variação média do efeito do multicaminho 

numa estação de observação para a fase das ondas portadoras L1 e L2. Através desse experimento pode-se quantificar o 
efeito do multicaminho para cada satélite, obteve-se uma média do multicaminho para a onda portadora L1 de 0,347 

metros para o experimento do robô e de 0,845 metros para o experimento de referência (sem robô), já para a onda 

portadora L2 a média foi de 0,298 metros empregando-se o robô e de 0,72 metros sem o robô. Percebe-se que com o 

emprego do robô (levantamento 1) esta variação foi relativamente menor se comparado àqueles advindos dos 

levantamentos sem o robô (levantamento 2). Destaca-se que no primeiro caso foram analisados os satélites que neste 

momento tinham seus sinais chegando na antena próximo ao plano do horizonte e no segundo caso estes sinais foram 

recebidos pela antena com quase 90º. Constatou-se que o efeito é significativo para satélites que tem órbita próxima ao 

plano do horizonte, já que os satélites estudados estavam em ascensão. Para as análises dos resíduos das duplas 

diferenças de fase (DDF) foram selecionados os satélites G08 e G09 que apresentam ângulos de elevação entre 0º a 20º 

e azimutes próximos de 320º. Estas características devem contribuir para um maior efeito do multicaminho. Para a 

formação das duplas diferenças em face dele apresentar um ângulo de elevação superior a 60º. Os resíduos do código 

C/A também foram menores para o levantamento 1 (com o dispositivo) do que para o levantamento 2 (sem dispositivo). 
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