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Para determinar as coordenadas geodésicas com alta precisão de um ponto utilizando método de posicionamento 
por satélites é necessário conhecer o centro de fase individual (próprio) das antenas envolvidas. Chama-se centro de 
fase o ponto observado em uma antena GPS durante a recepção de um sinal vindo de um satélite, isso é á posição de 
recepção do sinal que vem do satélite, negligenciá-la pode conduzir erros na determinação da altitude elipsoidal do 
ponto de até 10 cm (LEICK, 2004). Para determinar o centro de fase (PCO e PCV) das antenas receptoras do sinal GPS 
utiliza-se de métodos de calibrações. A variação do centro de fase com relação ao ARP é denominada de offset do 
centro de fase. No Brasil a comunidade usuária de serviços GNSS ainda não tem a consciência em minimizar esse erro 
advindo do centro de fase das antenas. Diferentemente do Brasil, na Alemanha diversas pesquisas são realizadas no 
âmbito de calibração de antenas, existem várias instituições que prestam esse serviço, possibilitando assim que os 
usuários calibrem suas antenas. Visando atender essa comunidade usuária do Brasil e da America Latina implantou-se a 
BCAL/UFPR. Esta base de calibração está locada no Campus Centro Politécnico da UFPR, na cidade de Curitiba, PR. 
Aplica-se a metodologia de calibração relativa e os parâmetros são determinados em nível absoluto. Para validar a 
metodologia e os resultados das calibrações da BCAL/UFPR compararam-se parâmetros produzidos pela essa base de 
calibração com parâmetros individuais produzidos por duas instituições alemãs (GEO++ e Geodetic Institute of the 

University of Dresden). Diversas antenas já foram calibradas nessa base de calibração proporcionando resultados que 
comprovam a importância na disponibilização desse serviço. Essa pesquisa visa evidenciar a diferença obtida entre os 
parâmetros individuais de antenas do mesmo modelo aplicando a mesma metodologia. Para sua realização verificou-se 
a magnitude da variação entre os parâmetros de calibração individuais com parâmetros médios de um mesmo modelo de 
antena (Zephyr Geodésica GNSS II). Foram calibradas cinco antenas do mesmo modelo por duas vezes. Os valores 
produzidos foram comparados entre si e com valores médios obtidos do grupo de antenas. Também se realizou a 
comparação dos parâmetros produzidos na BCAL/UFPR com valores disponibilizados pelo NGS (National Geodetic 

Survey, USA).  O NGS conta com um grupo de pesquisa no âmbito de calibração de antenas e disponibiliza parâmetros 
de calibração médios de antenas. Os parâmetros produzidos pelo NGS devem ser utilizados para fins de levantamento, 
engenharia, mapeamento e infra-estrutura (NOAA, 2011). Como resultados das calibrações dessas antenas têm-se 
valores obtidos para as componentes do PCO (norte, leste e vertical), valores dos PCV (dependentes de elevação e 
dependentes de azimute e elevação) para ambas as portadoras (L1 e L2). A primeira análise visou-se verificar os valores 
obtidos das duas calibrações individuais de cada antena. Observou que não há variação significativa entre as duas 
calibrações. A segunda análise conduziu-se no sentido de verificar a magnitude da variação dos valores individuais com 
valores médios obtidos das calibrações individuais. Quando se comparou os valores do PCO visualiza-se que o máximo 
erro tridimensional obtido é de 1,85 mm para a portadora L1 e de 1,39 mm para a portadora L2. Com relação ao PCV 
dependente de elevação verifica-se uma variação maior que 4 mm nas elevações de 0° a 20° para a portadora L2.  Na 
comparação dos valores do PCV dependente de azimute e elevação percebe-se uma variação máxima de 4,77 mm para a 
portadora L1. Na terceira análise observaram-se as diferenças entre os valores individuais de cada antena com os 
valores determinados pelo NGS para o mesmo modelo de antena. Para o PCO verificou-se que a máxima diferença 
tridimensional obtida é de 2,45 mm para a portadora L1 e de 4,56 mm para a portadora L2. Ressalta-se que todas as 
diferenças tridimensionais para a portadora L2 são superiores a 2mm. Na comparação dos valores do PCV dependente 
de elevação visualiza-se uma máxima diferença de 3,06 mm e de 5,29 mm para as portadoras (L1 e L2), 
respectivamente. Para realizar a comparação dos valores do PCV depende de azimute e elevação elegeu-se a antena 
(1441053217) que apresentou a menor diferença entre as duas calibrações individuais. As maiores variações encontram-
se para a portadora L2, valor médio de 1,83 mm, desvio-padrão de 1,08 mm e máxima diferença de 4,42 mm. Conclui-



VIII   Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                                                  Curitiba, 3 a 5 de dezembro de 2013 

p 000-000 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
S.C.M.Huinca; C.P.Krueger 

se que com essa pesquisa que antenas do mesmo modelo produzem parâmetros de calibrações diferentes. Com as 
comparações desses parâmetros com os valores produzidos pelo NGS as diferenças encontradas são significativas, 
sendo superior há 4 mm. Esse trabalho mostra a importância na calibração individual das antenas, pois cada antena 
conduz a seu próprio parâmetro de calibração. Essas análises foram conduzidas conforme Schmitz et al. (2004) e 
Görres, et al., (2006), sendo que os parâmetros obtidos por meio de um mesmo método de calibração não pode ser 
superior a 1 mm para ambas as portadoras.   
 


