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O posicionamento GNSS (Global Navigation Satellite System) tem apresentado resultados com alta precisão, 

oferecendo informações de posição cada vez mais acuradas. Atualmente, alguns métodos de posicionamento já 

apresentam erros de poucos centímetros. Um dos métodos de posicionamento que pode atingir esse nível de acurácia, 

muito utilizado pela comunidade civil e científica internacional, é o posicionamento baseado em redes. O crescimento 

do uso desse método está associado principalmente à disponibilidade e densidade de dados de redes de estações de 

referência GNSS existentes em muitos países, principalmente nos mais desenvolvidos. Mas, empregando a metodologia 

clássica de posicionamento baseado em redes, a acurácia centimétrica ocorre apenas quando as ambiguidades da fase da 

onda portadora são resolvidas corretamente como valores inteiros. As ambiguidades da fase da onda portadora são os 

números de ciclos inteiros entre as antenas do satélite e do receptor, na primeira época de dados. Elas são inseridas 

como parâmetro na equação de observação da fase da onda portadora. Solucioná-las é uma das principais etapas nos 

métodos tradicionais de posicionamento baseado em redes. No entanto, a solução correta das ambiguidades como 

valores inteiros é um desafio, e tem sido fonte de pesquisa no posicionamento GNSS, principalmente para linhas base 

médias ou longas, como é a realidade do Brasil. O problema da solução das ambiguidades como valores inteiros pode 

ser dividido em duas partes: a estimação e a validação. A estimação consiste em calcular as ambiguidades em valores 

inteiros e a validação é utilizada para verificar se o valor encontrado pode ser utilizado ou não. Este artigo foi 

desenvolvido em cima da estimação das ambiguidades e tem como objetivo atuar na solução das mesmas, além de 

verificar a credibilidade da solução através dos erros das elipses.  Para a realização dos experimentos, foram utilizados 

os resultados dos ajustamentos das linhas bases realizados em 16, 17 e 18 de outubro de 2009. A rede formada para a 

realização dos testes é dada por: Araçatuba (estação base do posicionamento em redes), São José do Rio Preto, 

Ourinhos, Ilha Solteira e Rosana, todas pertencentes a Rede GNSS/SP. Para resolver as ambiguidades utilizou-se o 

método LAMBDA (Least-squares AMBiguity Decorrelation Adjustment), proposto por Teunissen (1998).  Este método 

faz a estimação das ambiguidades inteiras aplicando uma decorrelação através da transformação    no grupo das 

ambiguidades originais, reduzindo a correlação e fornecendo uma melhor precisão.  Quando encontramos o resultado 

inteiro, o operador   é inverso e esta transformação é aplicada, proporcionando uma solução para o problema inicial.  A 

busca pelas ambiguidades é realizada em uma região elipsoidal, cuja forma e a orientação são conduzidas pela matriz de 

variância covariância das ambiguidades reais. Assim, após a decorrelação, o elipsoide tem um formato mais esférico, no 

qual a busca é mais eficaz, sendo então realizada sobre as ambiguidades transformadas. A fim de verificar a 

confiabilidade do resultado encontrado, os erros das elipses foram construídos, utilizando os autovalores e autovetores 

das matrizes de variância covariância, que foram decorrelacionadas através da transformação   . Portanto, com a 

construção dos erros da elipse pode-se constatar a decorrelação nas ambiguidades e consequentemente, uma melhoria 

na precisão nos resultados. Mais detalhes e os resultados obtidos serão apresentados no trabalho final. 
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