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O Brasil desde 2011 vem investindo cada vez mais em instituições de pesquisa, como órgãos do governo e 

universidades federais, na área de inovação tecnológica.  Inserido neste contexto, desde 2006, o LAGEH (Laboratório 

de Geodesia Espacial e Hidrografia) da Universidade Federal do Paraná, vem trabalhando com a proposta de 

desenvolver métodos e equipamentos com tecnologia nacional e de baixo custo de construção com potencial aplicação 
em áreas especificas da Geodesia Espacial, Marinha e levantamentos hidrográficos. Entre os diversos resultados já 

alcançados, destacam-se aqueles que contribuem com a minimização de erros sistemáticos inerentes ao posicionamento 

por satélites como o Atenuador do Efeito de Multicaminho (AEM). Neste ano de 2013 um novo equipamento foi 

desenvolvido, denominado de DAM (Dispositivo Autônomo de Movimentos). Esse equipamento é composto por 

motores de passo ou servo motores que são dispositivos eletromecânicos que convertem pulsos elétricos em 

movimentos mecânicos com variações angulares. Ele possibilita mover de forma precisa antenas geodésicas com 

relação a um ponto de origem seja um marco geodésico. Com o emprego deste equipamento vários fatores atuantes no 

posicionamento por satélites poderão ser controlados e analisados, tais como: ângulo de rotação, velocidade, posição e 

sincronismo. Para o controle do dispositivo robotizado desenvolvido pelo LAGEH, foi utilizada uma plataforma de 

controle de protótipos eletrônicos de hardware livre denominado de Arduíno, o qual permite controlar dois movimentos 

específicos deste dispositivo. Um dos movimentos consiste na inclinação da antena, sendo denominado de “movimento 

de elevação”. Ele permite elevar a antena de uma posição horizontal formando um arco de circunferência com a vertical 
possibilitando a coleta de dados de uma antena GPS inclinada entre -10º a 190º. O dispositivo automatizado também 

viabiliza o movimento horizontal da antena, denominado de “movimento azimutal” com variação de 0 º  a 360º. A 

possibilidade deste movimento do dispositivo permite ao usuário determinar uma direção qualquer para o início da 

coleta de dados, por exemplo, orientar a antena para o norte, posicionando o zero de graduação nesta direção. Entre as 

possíveis aplicações do DAM, podem-se destacar pesquisas no que tange o efeito de multicaminho e sua relação com o 

ângulo de incidência dos sinais, assim como questões relacionadas à captação deste mesmo sinal na parte da inferior da 

antena de antenas GPS (Leandro 2009). Será possível aplicar este dispositivo robotizado de forma a posicionar uma 

antena GPS de forma que ela possa rastrear determinado satélite, de forma isolada. Outro fator que vem sendo 

pesquisado com o emprego deste dispositivo automatizado é o potencial aproveitamento do efeito do multicaminho de 

sinais refletidos e direcionados em ambientes operacionais de difícil captação destes sinais como, por exemplo, em 

ambientes internos de construções, túneis ou paredões urbanos. Neste sentido é possível utilizar o dispositivo autônomo 
posicionando a antenas GPS visando a determinação de coordenadas posicionais à partir da reflexão dos sinais 

proveniente do multicaminho. O LAGEH vem estudando o emprego do DAM na BCAL/UFPR (Base de Calibração de 

Antenas GNSS na Universidade Federal do Paraná), no que diz respeito à Calibração absoluta de antenas GNSS em 

campo concebida originalmente por (WUBBENA et al.,1996). Neste método a antena a ser calibrada para a 

determinação de seus parâmetros direcionais deve ser submetida a movimentos de rotação e inclinação em torno de um 

ponto conhecido, atualmente este método utiliza um mecanismo automatizado robotizado que realiza movimentos 

programados posicionando a antena em ângulos e azimutes variados a fim de simular a mudança na geometria dos 

satélites. Neste sentido da aplicação do DAM na BCAL pode contribuir para a determinação de uma metodologia 

própria para a calibração absoluta de antenas GNSS em Campo. Atualmente testes com a utilização do DAM estão 

sendo realizados a fim de analisar a influência do multicaminho com a mudança de inclinação de antenas GPS. Para o 

primeiro teste foi analisado o resíduo da dupla diferença de fase (DDF) para o satélite G08 constelação GPS, que 

apresentam ângulos de elevação entre 0º a 15º.  Neste experimento foram analisados principalmente os dados do resíduo 
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da dupla diferença do código C/A com e sem o uso do DAM, que os valores da média dos resíduos da dupla diferença 

para o código C/A, tendo uma média de 0,020m com a utilização do DAM de forma que o a antena GPS utilizada 

pudesse acompanhar a trajetória do satélite G08 em sua orbita e 0,136m sem a utilização do dispositivo, mantendo a 

antena em sua posição normal. 

 

 

 

  


