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1 1 -- IntroduIntroduççãoão
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CCáálculo da Distância ao Satlculo da Distância ao Satéélitelite

SatSatéélite transmite lite transmite 
sinal com dados e sinal com dados e 
instante de instante de 
transmissãotransmissão

Receptor mede Receptor mede 
instante de instante de 
receprecepççãoão

Receptor calcula Receptor calcula 
distância ao satdistância ao satéélitelite
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ResoluResoluçção da Equaão da Equaçção de ão de 
NavegaNavegaççãoão

Cada satCada satéélite envia parâmetros orbitais, efemlite envia parâmetros orbitais, efeméérides, que permitem ao rides, que permitem ao 
receptor calcular a posireceptor calcular a posiçção do satão do satéélitelite

Se 4 satSe 4 satéélites estiverem em linha de vista, a resolulites estiverem em linha de vista, a resoluçção da equaão da equaçção de ão de 
naveganavegaçção resumeão resume--se a resoluse a resoluçção de um sistema não linear de quatro ão de um sistema não linear de quatro 
incincóógnitas com quatro equagnitas com quatro equaççõesões

Sendo as quatro incSendo as quatro incóógnitasgnitas

•• PosiPosiçção do Receptor (X, Y, Z)ão do Receptor (X, Y, Z)

•• Erro de relErro de relóógio do Receptor (T)gio do Receptor (T)
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2 2 –– Estrutura do ReceptorEstrutura do Receptor
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PrincPrincíípio de Funcionamentopio de Funcionamento
A maioria dos sistemas de navegaA maioria dos sistemas de navegaçção por satão por satéélite usam lite usam 
um esquema CDMAum esquema CDMA

Para alPara aléém da mensagem de navegam da mensagem de navegaçção, cada satão, cada satéélite lite 
transmite um transmite um úúnico cnico cóódigo digo pseudopseudo--aleataleatóóriorio baseado em baseado em 
sequências sequências GoldGold, c, cóódigo PRNdigo PRN

O receptor gera uma rO receptor gera uma rééplica local do cplica local do cóódigo PRN do digo PRN do 
satsatéélite que deseja seguir e correlacionalite que deseja seguir e correlaciona--a com o sinal a com o sinal 
recebidorecebido

O receptor sincronizaO receptor sincroniza--se com o sinal que chega pelo se com o sinal que chega pelo 
alinhamento dos calinhamento dos cóódigos tendo em conta os desvios na digos tendo em conta os desvios na 
frequência por efeito de frequência por efeito de DopplerDoppler

Estes cEstes cóódigos têm fundigos têm funçções de ões de autocorrelaautocorrelaççãoão muito muito 
estreitas (da ordem do tempo de chip) e correlaestreitas (da ordem do tempo de chip) e correlaçções ões 
cruzadas praticamente nulas (rejeicruzadas praticamente nulas (rejeiçção dos restantes ão dos restantes 
satsatéélites)lites)
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FunFunçções de Auto Correlaões de Auto Correlaççãoão

•• uma alinhada com o uma alinhada com o 
sinal recebido sinal recebido 
((promptprompt))

•• Uma avanUma avanççada em ada em 
relarelaçção ao sinal ão ao sinal 
((earlyearly))

•• Uma retardada em Uma retardada em 
relarelaçção ao sinal ão ao sinal 
(late)(late)

A partir das estimativas de cA partir das estimativas de cóódigo e de digo e de 
frequência do satfrequência do satéélite, o receptor gera na lite, o receptor gera na 
realidade três replicas locais:realidade três replicas locais:
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DiscriminadorDiscriminador de Cde Cóódigodigo
A nova estimativa de cA nova estimativa de cóódigo para a prdigo para a próóxima xima 
iteraiteraçção ão éé feita a partir da subtracfeita a partir da subtracçção da rão da rééplica plica 
em atraso e da que estem atraso e da que estáá em avanem avanççoo
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3 3 –– DefiniDefiniçção de Multipercursoão de Multipercurso
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DefiniDefiniççãoão

Na presenNa presençça de obsta de obstááculos, o culos, o 
sinal emitido pelo satsinal emitido pelo satéélite lite éé
reflectidoreflectido

O sinal que chega ao receptor O sinal que chega ao receptor 
éé a soma do sinal directo e de a soma do sinal directo e de 
todas as reflexõestodas as reflexões

( ) ( )( ) ( )∑
=

+−=
MP

i
ii tnttstAtr

0
)( τ



1212

Efeito no ReceptorEfeito no Receptor
Na presenNa presençça de a de multipercursomultipercurso, a resposta do , a resposta do 
discriminadordiscriminador, tamb, tambéém conhecida por curva S, m conhecida por curva S, éé
distorcida, afectando a estimativa do cdistorcida, afectando a estimativa do cóódigo de um erro digo de um erro 
adicionaladicional
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Erros das Pseudo DistânciasErros das Pseudo Distâncias
VVáários factores introduzem atraso do sinal transmitido, logo erro rios factores introduzem atraso do sinal transmitido, logo erro na na 
distância estimada ao satdistância estimada ao satéélitelite

Usando tUsando téécnicas diferenciais, cnicas diferenciais, éé posspossíível corrigir estes erros vel corrigir estes erros 
aproveitando a sua dependência espacialaproveitando a sua dependência espacial

As tAs téécnicas diferenciais corrigem a maior parte dos erros, cnicas diferenciais corrigem a maior parte dos erros, àà excepexcepçção ão 
do do multipercursomultipercurso ([1([1σσ,m,m])])
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4 4 –– Revisão das TRevisão das Téécnicas de cnicas de 
MitigaMitigaçção de Multipercursoão de Multipercurso
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TTéécnicas existentescnicas existentes
Existem vExistem váários tipos de trios tipos de téécnicas de cnicas de 
mitigamitigaçção de ão de multipercursomultipercurso

•• MMéétodos baseados na estimatodos baseados na estimaçção das ão das 
componentes reflectidas ou em parâmetros componentes reflectidas ou em parâmetros 
que modelem o ambienteque modelem o ambiente

•• MMéétodos baseados na correctodos baseados na correcçção directaão directa

Em geral, a escolha entre mEm geral, a escolha entre méétodos todos 
reside na anreside na anáálise lise benefbenefííciocio-- custo de custo de 
complexidade no receptor complexidade no receptor vsvs
desempenhodesempenho
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AnAnáálise de Desempenholise de Desempenho
Envolvente de Envolvente de multimulti--percursopercurso considera apenas considera apenas 
uma reflexão uma reflexão –– o atraso o atraso éé variado e o erro variado e o erro éé
calculado para o caso em fase e em quadratura calculado para o caso em fase e em quadratura 

•• Multipercurso Multipercurso 
persiste para persiste para 
distâncias curtasdistâncias curtas

•• Para atrasos Para atrasos 
superiores a 1 chip superiores a 1 chip 
(~293 metros para (~293 metros para 
GPS L1 C/A) GPS L1 C/A) éé
inexistenteinexistente

•• MMéédias distâncias dias distâncias 
permanece permanece 
dependendo das dependendo das 
ttéécnicascnicas
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Desafios NovosDesafios Novos
O alargamento do mercado das aplicaO alargamento do mercado das aplicaçções de ões de 
naveganavegaçção por satão por satéélites impôs a emergência de lites impôs a emergência de 
novos sistemasnovos sistemas

Ao antigo GPS americano e GLONASS russo, Ao antigo GPS americano e GLONASS russo, 
juntamjuntam--se agora o GALILEO europeu e o se agora o GALILEO europeu e o 
BeidouBeidou--CompassCompass chinês; assim como a chinês; assim como a 
modernizamodernizaçção dos primeirosão dos primeiros

O desenvolvimento de novos sistemas trouxe a O desenvolvimento de novos sistemas trouxe a 
oportunidade do uso de sinais novos e oportunidade do uso de sinais novos e 
modulamodulaçções mais robustasões mais robustas

Uma das consequências Uma das consequências éé a necessidade de a necessidade de 
revisão das trevisão das téécnicas de mitigacnicas de mitigaçção de ão de 
multipercursomultipercurso no sentido de adaptano sentido de adaptaçção ão ààs s 
novas modulanovas modulaççõesões



1818

5 5 -- ConclusãoConclusão
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ResumoResumo
Este Este éé o tema do mestrado desenvolvido o tema do mestrado desenvolvido 
no IST intitulado no IST intitulado ““Multipath Mitigation Multipath Mitigation 
TechniquesTechniques for GNSS for GNSS SignalsSignals””

Revisão das tRevisão das téécnicas de mitigacnicas de mitigaçção ão 
existentesexistentes

AnAnáálise do seu desempenho quando lise do seu desempenho quando 
aplicadas aos novos sinaisaplicadas aos novos sinais

ApresentaApresentaçção do estado da arte das ão do estado da arte das 
novas tnovas téécnicascnicas
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