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O erro sistemático ou tendência inter-frequência (Inter-Frequency Bias - IFB) é causado por atrasos no caminho do 

sinal GNSS ao percorrer o hardware do satélite e do receptor, neste último inclui-se ainda o caminho percorrido no 

cabo que conecta a antena ao receptor. O conhecimento desses valores é importante na estimativa do conteúdo total de 

elétrons (Total Electron Content – TEC) e no posicionamento por ponto preciso, bem como no posicionamento relativo. 

Neste trabalho de pesquisa tem-se como objetivo estabelecer uma metodologia para a estimativa dos erros sistemáticos 

inter-frequências dos satélites GNSS (Global Navigation Satellite System) e dos receptores das redes ativas dos sistemas 

GNSS. Para a estimativa das IFBs é utilizado o programa Mod_Ion e dados GNSS no formato RINEX (Receiver 

INdependent EXchange), da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Continuo dos Sistemas GNSS) e da Rede 

GNSS do Estado de São Paulo. A metodologia utilizada no Mod_Ion difere da proposta pelo IGS (International GNSS 

Service) para eliminar a deficiência de característica do sistema de equações normais no processo de ajustamento das 

observações com o método paramétrico com injunção. Os centros de análises do IGS adotam como injunção funcional a 

imposição de que a média dos IFBs dos satélites seja nula (zero-mean), enquanto que no Mod_Ion as IFBs são 

determinadas em relação a um ou mais receptores, que são tomados como referências, na forma de injunção absoluta ou 

relativa. Para validar a metodologia proposta foram realizados experimentos como a finalidade de estimar as IFBs dos 

receptores das estações da RBMC e da Rede GNSS do Estado de São Paulo e dos satélites GPS (Global Positioning 

Satellite). Os experimentos foram realizados utilizando uma semana de dados GPS dos meses de janeiro, abril, julho e 

outubro dos anos de 2011 e 2012. Foram estimadas IFBs de cerca de 90 estações das redes e de todos os satélites GPS, 

num total de 32. Nestes experimentos a estação BELE da RBMC foi injuncionada de forma absoluta, e o valor da IFB 

da estação foi considerado como sendo igual a zero. Na análise dos resultados, nota-se que em algumas estações das 

redes tiveram os valores das IBFs dos receptores alterados devido a troca do conjunto receptor/cabo/antena. Com base 

nos resultados pode-se concluir que cada conjunto receptor/cabo/antena possui o seu próprio valor de IFB, bem como 

no caso dos satélites. Apesar desta discrepância, as IFBs apresentaram comportamento sazonal durante o período 

considerado, tanto para os receptores quanto para os satélites. Os resultados obtidos com o Mod_ion são diferentes dos 

obtidos pelo IGS devido ao critério adotado como injunção. Porém, os valores das IFBs não interferem na estimativa do 

TEC absoluto, mas os erros sistemáticos são estimados em relação ao receptor considerado como referência. Novos 

experimentos estão sendo realizados, porém utilizando a Rede LISN (Low-latitude Ionospheric Sensor Network), cujos 

dados são gerenciados pelo Instituto Geofísico do Peru (Instituto Geofísico del Peru), e vários receptores dessa rede 

podem ser injuncionados de forma absoluta ou relativa; pois, os mesmos, ou seja, o conjunto receptor/cabo/antena, 

foram calibrados pelo fabricante; dessa forma, as IFBs dos receptores (rx_bias) são conhecidas. 

 


