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O homem desde seu surgimento buscou se orientar no espaço em relação a um referencial, assim o 
desenvolvimento de métodos e técnicas para tal evoluiu com o passar dos anos e dos avanços tecnológicos, 
possibilitando o posicionamento de pessoas e objetos de forma cada vez mais precisa. Neste contexto, é 
amplamente empregado os sistemas globais de navegação por satélite (GNSS – Global Navigation Satellite 
System), que possuem como observáveis básicas a pseudodistância e a fase da onda portadora, em que os 
resultados mais precisos são obtidos com esta última. O problema em utilizar a observável fase da onda 
portadora é que ela é ambígua, ou seja, o número de ciclos inteiros na primeira época de coleta de dados é 
desconhecido, sendo denominado de ambiguidade. Assim, para obter alta precisão com o uso da fase da 
onda portadora é necessário solucionar essas ambiguidades. Um método amplamente utilizado pela 
comunidade científica internacional para obtenção da estimativa inteira das ambiguidades é o LAMBDA 
(Least-Squares Ambiguity Decorrelation Adjustment), devido a sua eficiência computacional, mas também 
por maximizar a probabilidade de uma estimativa inteira correta. Ainda assim, é indispensável avaliar a 
probabilidade da estimativa inteira, visto que a determinação de soluções errôneas para as ambiguidades 
gera erros que degradam o posicionamento, com isso, é essencial avaliar a estimativa da ambiguidade inteira. 
A avaliação da solução inteira baseia-se na taxa de sucesso definida como a probabilidade de uma estimativa 
inteira ser correta. Esta taxa de sucesso depende do modelo matemático e do método de estimativa inteira 
utilizados, e é difícil de ser obtida exatamente. Portanto, é necessário encontrar algumas aproximações que 
facilitem no processo de obtenção da taxa de sucesso. Várias aproximações e limites para a taxa de sucesso 
foram desenvolvidas para os três métodos de estimativas mais utilizados: Integer Rounding (IR), Integer 
Bootstrapping (IB) e Integer Least Squares (ILS). Nesse sentido, a ferramenta Ps-LAMBDA, desenvolvida por 
Verhagen (2013) no software Matlab®, pode ser empregada para avaliar as taxas de sucesso das 
ambiguidades. Nessa ferramenta, além da aproximação da taxa de sucesso baseada em simulação de Monte-
Carlo para os três métodos citados, pode-se avaliar as aproximações disponíveis e os limites inferior e 
superior da taxa de sucesso para cada método de estimação. Assim, esse trabalho visa analisar o impacto da 
modernização do GNSS e da atividade ionosférica na obtenção da estimativa inteira das ambiguidades, a 
partir das taxas de sucesso das ambiguidades. Para isso, dados do dia 01 de Janeiro de 2018 às 04 horas UTC 
(Universal Time Coordinated) e 04 de Outubro de 2014 às 18 horas UTC, de duas estações da Rede Brasileira 
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de Monitoramento Contínuo (RBMC) foram utilizados, SPTU e SPAR, localizadas em Tupã e Araçatuba, 
respectivamente. Com a finalidade de analisar o impacto ionosférico, utilizou-se o sistema GPS e a análise 
temporal. Já para a análise da modernização GNSS, empregou-se os sistemas GPS e Galileo, considerando 
seus usos isolados e combinados. Como resultados, tem-se ao analisar os dados comparando as influências 
ionosféricas que, de modo geral, os dados de 2014 proporcionam taxas de sucesso inferiores aos do ano de 
2018 e, quando são verificados os valores do TEC (Total Electron Content), nota-se que o conteúdo total de 
elétrons para o dia de 2014 é maior que para 2018, havendo relação direta entre a taxa de sucesso das 
ambiguidades e a influência da ionosfera na propagação do sinal proveniente do satélite. No que concerne 
às taxas de sucesso entre os sistemas GNSS, pode-se inferir que conforme aumenta-se o número de 
frequências empregadas no processamento dos dados observados, obtém-se uma maior probabilidade de 
estimativa inteira. Devido a isso, resultados promissores são obtidos quando se utiliza o sistema Galileo, uma 
vez que transmite sinais em quatro frequências. 
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