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Resumo—Um sistema de navegação global por satélite, GNSS,
pode ser definido como um sistema capaz de proporcionar
o posicionamento a nível global usando uma constelação de
satélites. O Norte Americano GPS, o Russo GLONASS e o
Europeu Galileo são alguns exemplos.

Estes sistemas podem ser combinados, combinação da qual
resulta um aumento do número de satélites visíveis e uma
geometria por estes constituída mais favorável. Por conseguinte,
são obtidas estimativas de posição mais precisas e exactas. Dada
a dependência do mundo pelo posicionamento usando sistemas
globais de navegação por satélite, estas melhorias permitem
superar as limitações de cada sistema, sendo a combinação de
todo o interesse.

Mesmo tendo bastantes similaridades, cada sistema define o
seu próprio sistema de coordenadas, escala de tempo e algoritmo
para o cálculo da posição dos satélites e, portanto, não são com-
pletamente compatíveis entre si. O primeiro passo na combinação
é a resolução dos problemas de interoperabilidade.

Uma vez que o Galileo não está totalmente operacional, a
combinação é possível simulando a constelação e as posições dos
satélites considerando o segmento espacial previsto.

Este trabalho enfatiza as diferenças entre os principais siste-
mas de navegação global por satélite e explica como a combinação
destes é possível. As melhorias de desempenho em cenários de
multi-constelação são apresentadas em termos de qualidade da
geometria dos satélites, precisão e exactidão. Mais especifica-
mente, são apresentados os ganhos médios da combinação GPS+
GLONASS + Galileo relativamente a GPS + GLONASS, e
ambos com cada sistema sozinho.

Index Terms—GNSS, GPS, GLONASS, Galileo, Multi-
constelação.

I. INTRODUÇÃO

UM sistema de navegação global por satélite, GNSS, pode
ser definido como um sistema capaz de proporcionar

o posicionamento a nível global usando uma constelação de
satélites. Estes sistemas incluem GPS, GLONASS, Galileo,
Beidou e outros sistemas regionais.

O Global Positioning System GPS, que é o sistema de-
senvolvido pelos Estados Unidos, e o Globalnaya Navigatsi-
onnaya Sputnikovaya Sistema GLONASS, desenvolvido pela
Federação Russa, são os sistemas operacionais de momento.
O europeu Galileo está ainda em desenvolvimento.

Os sistemas navegação global por satélite revolucionaram a
navegação global por satélite e a geodesia, sendo usados com
fins científicos, comerciais e militares. Combinando vários
GNSS, o número de satélites visíveis aumenta o que melhora
a geometria por eles constituída, resultando em estimativas

mais precisas e num aumento em termos de disponibilidade
de solução. Esta combinação não só melhora muitas aplica-
ções, especialmente em condições de pouca visibilidade do
céu, mas também estas poderão tirar partido das diferentes
características de cada sistema.

A próxima secção apresenta como é conseguido o po-
sicionamento e a história e os desenvolvimentos do GPS,
GLONASS e Galileo. A terceira secção trata das diferenças na
definição de cada GNSS e explica como podem ser ultrapas-
sadas. Na quarta secção é discutido o algoritmo que permite
obter a posição do receptor e também os métodos para reduzir
o impacto das principais fontes de erros no posicionamento.

Uma vez que o Galileo não está ainda totalmente operacio-
nal, o posicionamento ou combinação com outras constelações
é possível usando parâmetros orbitais simulados. A secção
V apresenta uma visão geral da simulação da constelação de
Galileo e da posição dos satélites no seu plano orbital.

As secções VI e VII apresentam os resultados e respectivas
conclusões.

II. ESTADO DA ARTE

A. Posicionamento com GNSS
Um receptor de GNSS processa os sinais transmitidos pelos

satélites e calcula a sua própria posição, velocidade e tempo.
Cada estimativa de posição feita baseia-se na determinação da
distância entre receptor e o conjunto de satélites, conseguida
pela extracção do tempo de propagação dos sinais recebidos
de acordo com os relógios do satélite e receptor.

Contudo, esta distância é uma estimativa grosseira da reali-
dade uma vez que inclui erros tais como atrasos atmosféricos,
de equipamento e offsets de relógios (do satélite e do receptor).
Estes erros devem ser corrigidos antes de se usar a distância.

A mensagem de navegação transmitida por cada satélite
contém parâmetros para corrigir o offset do relógio do res-
pectivo satélite, i.e. um desvio entre o relógio do satélite e a
respectiva escala temporal do GNSS em questão, mas o offset
relativo ao relógio do receptor é desconhecido e portanto,
deve ser estimado juntamente com as coordenadas do receptor
(xR, yR, zR).

A posição do receptor é dada pela intersecção de esferas
centradas em cada um dos satélites visíveis com raio igual
à distância corrigida entre receptor e satélite. Uma vez que
se têm de determinar as 3 coordenadas do receptor, são
necessários no mínimo 3 satélites visíveis.
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Para estimar o offset relativo ao relógio do receptor, é
necessário um satélite adicional e portanto pelo menos 4
satélites visíveis (um por cada incógnita a ser determinada).

B. História e Desenvolvimentos
O lançamento do primeiro satélite Sputnik 1 pela U.S.S.R.

em 1957 impulsionou o desenvolvimento dos sistemas de
navegação por satélite. A Marinha dos Estados Unidos de-
senvolveu em 1960 o seu primeiro sistema de navegação por
satélite chamado Transit, constituído por 5 satélites e, em
1967, a U.S.S.R. desenvolveu o Tsiklon com 31 satélites e
com o intuito de proporcionar um posicionamento preciso aos
submarinos.

Embora operacionais, estes sistemas estavam longe de es-
tarem perfeitos e a necessidade de superar as suas limitações
imposta pela Guerra Fria levou à criação do GPS pelos Estados
Unidos em 1973 e do GLONASS pela U.S.S.R. em 1976.

Os novos sistemas foram considerados operacionais a nível
global em 1995 e dada a degradação intencional dos sinais
civis de GPS (selective availability), surgiu interesse na com-
binação destes dois sistemas.

Contudo, a sua combinação nem sempre foi atractiva devido
ao colapso da economia russa e consequente diminuição
de satélites em órbita e pela selective availability ter sido
desligada em 2000. Muitas técnicas de posicionamento foram
desenvolvidas maioritariamente para GPS durante a recessão
económica russa.

Nos anos 90, a União Europeia anteviu a necessidade do seu
próprio sistema de navegação uma vez que quer o GPS quer o
GLONASS tinham sido desenhados com propósitos militares
e o serviço civil por eles fornecido poder ser desligado ou in-
tencionalmente degradado. Tendo em conta a dependência do
mundo em sistemas de navegação global por satélite, o Galileo
irá proporcionar posicionamneto preciso e globalmente, sob
controlo civil. A combinação com outros GNSS será também
possível.

Actualmente, o GLONASS está mais uma vez totalmente
operacional e modernizado e a sua combinação com outro
GNSS foi reconsiderada. O Galileo, com 6 satélites em órbita
até ao momento, não está ainda totalmente operacional mas
podem ser feitos estudos por forma a melhorar a cobertura e
precisão para implementação ou desenvolvimento futuros.

III. COMBINAR GPS, GLONASS E GALILEO

Tendo em conta a dependência do mundo em sistemas de
navegação global por satélite, é de todo o interesse que as
aplicações na área dos sistemas de navegação tirem partido dos
benefícios da combinação de diferentes constelações, não só
em termos de disponibilidade de solução e precisão desta como
também das características específicas de cada constelação.

Contudo, esta combinação não é simples pois os sistemas
têm diferenças que remontam ao período do seu desenvol-
vimento. As implementações diferem em escalas de tempo,
sistemas de coordenadas e na forma como a posição do satélite
é determinada.

Se cada diferença for analisada, é possível superar os
problemas que advêm da combinação possibilitando o uso de
mais do que uma constelação na estimativa da posição.

A. Segmento Espacial

O segmento espacial pode ser definido por uma constelação
de satélites que garante pelo menos 4 satélites visíveis a
qualquer instante e em qualquer lugar na Terra, cuja função
principal é a transmissão de sinais de radionavegação que
permitem aos utilizadores calcular a posição, a velocidade e o
tempo.

1) Segmento Espacial do GPS: A constelação do GPS é
composta por 24 satélites, embora estejam disponíveis 32,
distribuídos em 6 planos orbitais que diferem entre si de 60
graus na longitude do nó ascendente.

Os satélites operam em órbitas a uma altitude de 20 200
km e com 55 graus de inclinação e têm um período orbital de
11 horas e 58 minutos.

2) Segmento Espacial do GLONASS: A constelação do
GLONASS é composta por 24 satélites distribuídos por 3
planos orbitais que diferem entre si em 120 graus na longitude
do nó ascendente.

Em cada plano estão 8 satélites afastados em 45 graus em
argumento de latitude. O valor do argumento de latitude de
satélites em slots equivalentes em 2 planos orbitais diferentes
difere em 15 graus.

Os satélites operam em órbitas a uma altitude de 19 100
km e com inclinação de 64.8 graus em relação ao equador.
O período orbital é de 11 horas e 15 minutos o que é
aproximadamente 8/17 de um dia sideral, significando 17
revoluções orbitais a cada 8 dias siderais.

3) Segmento Espacial do Galileo: A constelação do Galileo
será composta por 30 satélites distribuídos por 3 planos
orbitais com 56 graus de inclinação em relação ao equador,
diferindo entre si de 120 graus na longitude de nó ascendente.

Cada plano irá conter 9 satélites operacionais, 40 graus
afastados em argumento de latitude, mais um satélite suplente
para substituir qualquer um dos satélites operacionais em caso
de falha.

Os satélites irão operar em órbitas a uma altitude de 23 222
km e o período orbital é de aproximadamente 14 horas.

B. Sistemas de Tempo

GPS, GONASS e Galileo definem a sua própria escala de
tempo, estando estas ligadas a diferentes realizações da escala
de tempo UTC possibilitando assim a transformação duma
escala de tempo noutra.

Quando é usada mais do que uma constelação na resolução
do problema de navegação por satélite, o receptor tem de ser
capaz de sincronizar o seu relógio com a escala de tempo de
cada GNSS, caso contrário são introduzidos erros que afectam
a solução do posicionamento.

1) Escala de Tempo do GPS: A escala de tempo do GPS é
estabelecida pelo Segmento de Controlo e é coincidente com
a escala de tempo UTC (USNO), mantida pelo Observatório
Naval dos Estados Unidos desde 5 de Janeiro de 1980.

Esta escala difere da UTC pois não é corrigida por leap
seconds1 e portanto, é uma escala de tempo contínua.

A mensagem de navegação contém os parâmetros neces-
sários para identificar esta escala de tempo. São eles o GPS

1Desde Agosto de 2012, a diferença é de 16 leap seconds.
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Week Number WN , o número de semanas desde a meia noite
do dia 5 de Janeiro de 1980 e, o GPS Time of Week TOW ,
o número de segundos desde a transição da semana anterior
para a corrente.

2) Escala de Tempo do GLONASS: O tempo em GLO-
NASS é mantido pelo GLONASS Central Synchronizer e é
coincidente com a hora de Moscovo UTC(SU) ou UTC+3
horas2.

Esta escala de tempo é corrigida periodicamnete por um
certo número de segundos (leap seconds) bem como pelas
correcções à escala UTC, de acordo com as notificações do
Bureau International de l’Heure (BIH).

Na mensagem de navegação, a escala de tempo é represen-
tada pelo número de dia GLONASS, que é o número de dias
desde o último ano bissexto e cuja representação é NT , e pelo
instante do dia GLONASS t, correspondente ao número de
segundos decorridos no dia GLONASS.

3) Escala de Tempo do Galileo: O sistema de tempo do
Galileo (GST) é mantido pelo Galileo Central Segment e teve
início à meia-noite entre 21 e 22 de Agosto de 1999. Esta
escala de tempo está adiantada 15 leap seconds relativamente
à escala UTC desde 1 de Janeiro de 20093, sendo por isso
também uma escala de tempo contínua.

Na mensagem de navegação é representada pelo número da
semana WN , o número da semana desde a origem do tempo
na escala do Galileo, e pelo tempo da semana TOW que é
o número de segundos decorridos desde a mudança de semana.

Uma vez que o offset do relógio do receptor tem de ser
estimado juntamente com a posição deste, numa estimativa da
posição usando sistemas combinados haverá diferentes offsets
relativos a cada escala de tempo que deverão ser estimados
separadamente. Este facto constitui uma desvantagem uma
vez que serão precisos satélites adicionais para estimar estes
offsets.

Contudo, quando se combinam diferentes constelações há
um aumento significativo no número de satélites visíveis pelo
que os satélites adicionais para estimar cada offset de relógio
não são um problema.

C. Sistemas de Coordenadas

Analogamente às escalas de tempo, o GPS, o GLONASS e o
Galileo usam o seu próprio sistema de coordenadas para definir
as órbitas dos satélites. O GPS usa o World Geodetic System
1984, WGS-84, o GLONASS usa o Parametry Zemli PZ-
90.11 e o Galileo irá estabelecer uma realização independente
do International Terrestrial Reference System (ITRS) cujos
requisitos são para que as diferenças tri-dimensionais entre
a posição e a mais recente International Terrestrial Reference
Frame, ITRF, não excedam os 3 centímetros. Irá designar-se
Galileo Terrestrial Reference Frame (GTRF).

O plano de modernização do GLONASS prevê a revisão da
definição e da realização do seu sistema geodético a cada 3-5
anos para melhorar a precisão e o desempenho e permitir a

2Actualmente, a hora de Moscovo é UTC+4 horas mas o GLONASS
continua a integrar a definição de UTC+3 horas por razões de compatibilidade.

3Inicialmente, o GST estava adiantado 13 leap seconds.

interoperabilidade [4]. Em 2007, o PZ-90 foi alterado dando
origem ao PZ-90.02 por forma a coincidir com o ITRF. Em
Abril de 2014, a transição para PZ-90.11 foi implementada e
esta mais recente versão é consistente com o ITRF na época
2011.0 a nível centimétrico [4].

Embora definidos de forma similar, cada sistema de coor-
denadas usa um diferente conjunto de estações de referência
na sua realização e portanto, aquando da combinação das
constelações, as diferenças devem ser tidas em conta. Caso
contrário, o sistema de coordenadas da posição do receptor
será indefinido. A solução passa por transformar as coorde-
nadas dos satélites no instante de transmissão de um sistema
para outro antes da definição da matriz que mapeia o espaço
de estados no espaço das observações.

As efemerides (ou almanac) do GLONASS permitem cal-
cular a posição do satélite em PZ-90.11 e então, a posição do
receptor vem também em PZ-90.11 se apenas esta constelação
for usada. No caso do GPS, a posição do satélite é dada em
WGS-84 e o receptor estará também no mesmo sistema de
coordenadas. Analogamente, para o Galileo será em GTRF.

Uma vez que WGS-84 é mais usual que PZ-90.11 ou que
GTRF, as posições dos satélites em PZ-90.11 serão transfor-
madas em WGS-84 e as de Galileo em GTRF também em
WGS-84. Para isso, devem ser conhecidos os parâmetros das
respectivas transformações.

Relativamente ao PZ-90.11, os parâmetros de transformação
estão disponíveis [4] e encontram-se apresentados na tabela I,
onde ∆x,∆y,∆z são a translação da origem entre os sistemas
de coordenadas, Rx, Ry, Rz são as rotações que estabelecem
o paralelismo entre os sistemas de coordenadas e δs é o
factor de escala. mas representa mili-arcsegundos e a sua
conversão para radianos deve ser feita antes dos parâmetros
serem usados.

Contudo, a forma como a transformação é feita não é oficial
mas, uma vez que são conhecidos 7 parâmetros, pode-se usar
a Transformação de Helmert.

Relativamente a Galileo, a informação sobre o sistema de
coordenadas implementado como parâmetros geodéticos e de
transformação não está ainda no documento oficial (Galileo
official interface document - ICD) mas os parâmetros de
tranformação em ITRF 2005 são conhecidos.

D. Determinação do offset do relógio e da órbita do satélite

Quando o objectivo é calcular a posição do receptor, o
primeiro passo é a determinação do tempo de transmissão do
sinal e depois a posição do satélite nesse mesmo instante.
Como acontecia nas escalas de tempo e nos sistemas de
coordenadas, também os algoritmos para determinar a posição
do satélite e para corrigir o offset do relógio do satélite são
diferentes.

1) Offset do relógio do satélite: O offset do relógio do
satélite é um desvio da escala de tempo do respectivo GNSS
que aparece como um desvio nas medições de distância feitas
pelo receptor.

Em GPS, o offset do relógio do satélite pode ser determi-
nado somando duas componentes, a componente do offset do
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Tabela I
PARÂMETROS DE TRANSFORMAÇÃO EM PZ-90.11.

De ∆x[m] ∆y[m] ∆z[m] Rx[mas] Ry [mas] Rz [mas] δs[10−6m]
PZ-90 -1.443 +0.156 +0.222 -2.30 +3.54 -134.21 -0.228
PZ-90.02 -0.373 +0.186 +0.202 -2.30 +3.54 -4.21 -0.008
WGS-84 -0.013 +0.106 +0.022 -2.30 +3.54 -4.21 -0.008
ITRF2008 +0.003 +0.001 -0.000 -0.019 +0.042 -0.002 +0.000

relógio a bordo do satélite δt̃Sat com a componente do efeito
relativistico ∆trel.

As componentes mencionadas podem ser calculadas usando
as equações que se seguem [1]:

δt̃Sat = a0 + a1 (t− toc) + a2 (t− toc)2 (1)

∆trel = −4.442807633 · 10−10e
√
A sin (E) (2)

A mensagem de navegação fornece os coeficientes polino-
miais a0, a1 and a2 correspondentes ao offset do relógio do
satélites, drift e drift rate, o instante de referência dos dados
do relógio toc e a excentricidade da órbita e. O semi-eixo
maior da órbita do satélite A e a anomalia excêntrica E são
determinadas durante o processo de determinação da órbita e
posição do satélite.

Para medições de pseudo-distâncias em L1 e L2, os offsets
podem ser calculados conforme as equações 3 e 4, uma vez
que os sinais L1 e L2 podem ser transmitidos pelo satélite em
instantes diferentes devido a diferentes atrasos de hardware
nos equipamentos usados a bordo do satélite [1].

δt̃Sat,L1 = δt̃Sat + tgd (3)

δt̃Sat,L2 = δt̃Sat + γtgd (4)

Onde tgd é o atraso de grupo de hardware difundido na

mensagem de navegação, e γ =
(
fL1

fL2

)2
, com fL1 e fL2

como frequência nominais (fL1 = 1575.42 MHz e fL2 =
1227.6 MHz).

A mensagem de navegação de GLONASS contém parâme-
tros para determinar o offset do relógio do satélite relativo
ao sistema de tempo. São eles a diferença entre os atrasos
de equipamento em L1 e L2, ∆τn, o offset em relação ao
sistema de tempo, τn (tb), e o desvio relativo das frequências
portadoras previstas do valor nominal, γn, no instante de
referência tb. O parâmetro γn contém não só os efeitos do drift
do relógio do satélite como também os efeitos gravitacionais
e relativisticos [3], contrariamente ao GPS.

Este offset pode ser calculado usando a relação:

δtSat = −τn (tb) + γn (t− tb) (5)

Para medições de pseudo-distância em L1, o offset do relógio
do satélite é ainda calculado de acordo com a equação 5. Para
L2, o bias de interfrequência deve ser considerado:

δtSat,L2
= δtSat −∆τn (6)

A mensagem de navegação de Galileo contém os mesmos
parâmetros apresentados para o caso do GPS, embora
relativos ao sistema de tempo de Galileo, e portanto as
mesmas equações são aplicáveis [2].

2) Determinação da Órbita do Satélite: A mensagem de
navegação transmitida pelo satélite fornece informação que
descreve a órbita do satélite permitindo a determinação da
posição deste e depois a resolução do problema de navegação
por satélite.

Esta informação é constituída por 2 conjuntos de parâ-
metros: Efemérides e Almanaque. O respectivo uso depende
da precisão requerida por determinadas aplicações ou pela
antecedência da sua programação.

Cada GNSS difunde diferentes parâmetros para caracterizar
a órbita do satélite e estabelece diferentes algoritmos para
calcular a posição do satélite. De seguida são descritos os
algoritmos usados pelo GPS e pelo GLONASS quando são
usadas as efémerides.

As efemérides do GPS contêm um conjunto de elementos
orbitais de Kepler e os seus factores de perturbação, que
descrevem a órbita do satélite num dado instante de referência,
toe, normalmente actualizados a cada 2 a 4 horas. Para deter-
minar as coordenadas do satélite em WGS-84 num instante
específico t dentro da semana de GPS, é necessário usar o
seguinte algoritmo [1]:

1) Tempo decorrido desde o instante de referência:

tk =


t− toe − 604800, if (t− toe) > 302400

t− toe + 604800, if (t− toe) < −302400

t− toe, otherwise
(7)

2) Semi-eixo maior da órbita:

A =
(√

A
)2

(8)

3) Velocidade média angular corrigida:

η =

√
µ

A3
+ ∆η (9)

4) Anomalia média:

M = M0 + ηtk (10)

5) Excentricidade (usando método iterativo):

E = M + e sin(E) (11)

6) Anomalia verdadeira:

θ = arctan

(√
1− e2 sin(E)

cos(E)− e

)
(12)

7) Argumento de latitude:

φ = θ + ω (13)
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8) Argumento de latitude corrigido:

u = φ+ δu (14)

δu = Cuc · cos(2φ) + Cus · sin(2φ) (15)

9) Raio orbital:

r0 = A (1− e cos(E)) (16)

10) Raio orbital corrigido:

r = r0 + δr (17)

δr = Crc · cos(2φ) + Crs · sin(2φ) (18)

11) Ângulo de inclinação corrigido :

i = i0 + δi+ IDOT · tk (19)

δi = Cic · cos(2φ) + Cis · sin(2φ) (20)

12) Longitude do nó ascendente corrigida:

Ω = Ω0 − Ω̇et+ Ω̇tk (21)

13) Coordenadas cartesianas do satélite em WGS-84 no
instante t:

x = r (cos(u) cos(Ω)− sin(u) cos(i) sin(Ω)) (22)

y = r sin(u) sin(Ω) (1 + cos(i)) (23)

z = r sin(u) sin(i) (24)

onde M0 é a anomalia média no instante de referência, ∆n
é a diferença entre o movimento médio e o valor calculado,
e é a excentricidade,

√
A é a raiz quadrada do semi-eixo

maior, Ω0 é a longitude do nó ascendente do plano orbital
na época semanal, i0 é o ângulo de incinação no instante
de referência, ω é o argumento do perigeu, Ω̇ é o rate da
ascensão recta, IDOT é o rate do ângulo de inclinação,
Cuc, Cus são a amplitude dos termos de correcção do coseno
e seno harmónicos do argumento da latitude, Crc, Crs são
a amplitude dos termos de correcção do coseno e do seno
harmónicos do raio da órbita, Cic, Cis são a amplitude
dos termos de correcção do coseno e do seno harmónicos
do ângulo de inclinação e toe é a época de referência das
efemérides, em segundos da semana GPS.

Ao contrário do GPS, as efemérides do GLONASS contêm
a posição do satélite em PZ-90.11 no instante de referência
tb, (x, y, z), a velocidade do satélite (vx, vy, vz) e a sua
aceleração devida à atracção da lua e do sol (X ′′, Y ′′, Z ′′).
Estes parâmetros são normalmente actualizados a cada 30
minutos e o valor de tb diz respeito ao centro do intervalo
de 30 minutos [3].

Para determinar a posição do satélite num dado instante,
é preciso integrar seis equações diferenciais orbitais que des-
crevem o movimento do satélite num referencial ECI (Earth-
Centered Inertial) e que têm em conta a força de Coriolis,
equações essas publicadas no GLONASS Interface Control Do-
cument (GLONASS ICD) [3]. Os parâmetros das efemérides
são então usados como valores iniciais na integração.

dx

dt
= vx (25)

dy

dt
= vy (26)

dz

dt
= vz (27)

dvx
dt

= − µ
r3
x−3

2
J0
2

µa2e
r5

x(1−5
z2

r2
)+ω2

ex+2ωevy+X ′′ (28)

dvy
dt

= − µ
r3
y− 3

2
J0
2

µa2e
r5

y(1−5
z2

r2
)+ω2

ey−2ωevx+Y ′′ (29)

dvz
dt

= − µ
r3
z − 3

2
J0
2

µa2e
r5

z(3− 5
z2

r2
) + Z ′′ (30)

r é o raio orbital calculado por r =
√
x2 + y2 + z2. As

acelerações X ′′, Y ′′, Z ′′ devidas à atracção da lua e do sol
são constantes no intervalo de integração tb± 15 minutes [3].

Contudo, estas equações diferenciais são demasiado com-
plexas para serem resolvidas analiticamente e, portanto, a inte-
gração será conseguida numericamente usando o recomendado
método de quarta ordem Runge-Kutta [3].

Aquando da determinação da posição numericamente, a
precisão da posição e velocidade do satélite obtidas dependem
do step de integração escolhido (h). Este valor não é especifi-
cado pelo GLONASS ICD e portanto, o melhor step deve ser
escolhido tendo em conta a precisão e carga computacional
das determinações. Por forma a avaliar a influência deste
parâmetro na precisão foram integradas efemérides adjacentes
(para a frente e para trás do ponto de referência, ou seja, o
ponto central do intervalo de validade das efemérides) durante
7 dias. Os desvios nas posições e velocidades dos extremos
dos intervalos obtidos encontram-se sumariados nas tabelas II
and III.

Os resultados apresentados mostram que até o step de 30
segundos o erro da integração não depende do valor do step
escolhido e que, embora o erro diminua com aumento do step
aquando dos 50-225 segundos, a melhoria é da ordem dos
milímetros. O erro residual é causado pelas aproximações no
modelos de forças e por simplicações no método Runge-Kutta.

Com o intuito de diminuir a carga computacional na
determinação da órbita do satélite, pode-se usar um step
dinâmico: igual a 30 enquanto |t− tb| > 30, igual a 10
quando |t− tb| > 10, igual a 1 se |t− tb| > 1 e |t− tb| caso
contrário.

O Galileo usa os parâmetros das efemérides apresentados
para GPS. A posição do centro de fase da antena do satélite
na escala de tempo de Galileo (GST) pode ser calculada
usando o mesmo algoritmo, embora a posição final venha em
coordenadas GTRF [2].

IV. ESTIMAR A POSIÇÃO

A. Algoritmo de estimação: Weighted Least Squares

A abordagem do Weighted Least Squares é encontrar a
solução dum sistema sobredeterminado minimizando a função
de custo [6]:

x̂ = argminx

{
(Y −H · x)

T
W (Y −H · x)

}
=

=
(
HTWH

)−1
HTWZ

(31)
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Tabela II
ERROS NA INTEGRAÇÃO DA POSIÇÃO.

Step[s] |∆x|[m] |∆y|[m] |∆z|[m] σ2
x σ2

y σ2
z

1 0.48090 0.48164 0.51443 0.17972 0.16109 0.16525
5 0.48090 0.48164 0.51443 0.17972 0.16109 0.16525
10 0.48090 0.48164 0.51443 0.17972 0.16109 0.16525
30 0.48089 0.48163 0.51443 0.17972 0.16109 0.16525
45 0.48085 0.48159 0.51439 0.17970 0.16107 0.16523
50 0.48083 0.48157 0.51437 0.17969 0.16106 0.16522
60 0.48075 0.48150 0.51431 0.17965 0.16102 0.16520
90 0.48012 0.48097 0.51379 0.17937 0.16075 0.16497
100 0.47972 0.48062 0.51345 0.17919 0.16058 0.16483
150 0.47531 0.47679 0.50954 0.17718 0.15868 0.16315
180 0.47011 0.47262 0.50465 0.17506 0.15638 0.16098
225 0.46035 0.46546 0.49289 0.17237 0.15280 0.15562
300 0.49728 0.49640 0.47175 0.19281 0.17498 0.14839
450 1.62869 1.59929 0.98673 1.31210 1.08819 0.36930
900 27.22225 26.86325 18.26381 335.97314 262.32343 45.44828

Tabela III
ERROS NA INTEGRAÇÃO DA VELOCIDADE.

Step[s] |∆vx|[m/s] |∆vy |[m/s] |∆vz |[m/s] σ2
vx

σ2
vy

σ2
vz

1 1.37683 · 10−3 8.00277 · 10−4 1.17801 · 10−3 9.27626 · 10−7 3.46894 · 10−7 6.77898 · 10−7

5 1.37683 · 10−3 8.00277 · 10−4 1.17801 · 10−3 9.27626 · 10−7 3.46894 · 10−7 6.77898 · 10−7

10 1.37683 · 10−3 8.00277 · 10−4 1.17801 · 10−3 9.27626 · 10−7 3.46894 · 10−7 6.77898 · 10−7

30 1.37683 · 10−3 8.00277 · 10−4 1.17801 · 10−3 9.27627 · 10−7 3.46894 · 10−7 6.77901 · 10−7

45 1.37683 · 10−3 8.00277 · 10−4 1.17801 · 10−3 9.27632 · 10−7 3.46896 · 10−7 6.77912 · 10−7

50 1.37683 · 10−3 8.00276 · 10−4 1.17802 · 10−3 9.27634 · 10−7 3.46896 · 10−7 6.77920 · 10−7

60 1.37684 · 10−3 8.00276 · 10−4 1.17803 · 10−3 9.27643 · 10−7 3.46899 · 10−7 6.77943 · 10−7

90 1.37686 · 10−3 8.00270 · 10−4 1.17812 · 10−3 9.27711 · 10−7 3.46921 · 10−7 6.78125 · 10−7

100 1.37688 · 10−3 8.00267 · 10−4 1.17818 · 10−3 9.27755 · 10−7 3.46936 · 10−7 6.78245 · 10−7

150 1.37709 · 10−3 8.00249 · 10−4 1.17889 · 10−3 9.28291 · 10−7 3.47104 · 10−7 6.79667 · 10−7

180 1.37739 · 10−3 8.00289 · 10−4 1.17985 · 10−3 9.29027 · 10−7 3.47324 · 10−7 6.81594 · 10−7

225 1.37839 · 10−3 8.00711 · 10−4 1.18256 · 10−3 9.31257 · 10−7 3.48016 · 10−7 6.87112 · 10−7

300 1.38453 · 10−3 8.05657 · 10−4 1.19278 · 10−3 9.39782 · 10−7 3.52427 · 10−7 7.09699 · 10−7

450 1.48451 · 10−3 9.25201 · 10−4 1.26671 · 10−3 1.03924 · 10−6 4.55526 · 10−7 9.12956 · 10−7

900 7.93126 · 10−3 7.78826 · 10−3 5.12368 · 10−3 2.04443 · 10−5 1.98111 · 10−5 1.71994 · 10−5

em que x̂ é o melhor ajuste para o vector de incógnitas, x,
a serem estimadas, Z é o vector que contém as medições, H é
a matriz designada por design matrix que mapeia o espaço de
estados num espaço de observações e W é a matriz de pesos.

B. Estimar a Posição: Standard Point Positioning

O Standard Point Positioning usa um princípio de posici-
onamento baseado na resolução do problema geométrico das
medições de pseudo-distâncias ao satélites.

Aquando da combinação das medições de mais do que uma
constelação, é necessário mais um satélite por cada incógnita
adicionada (offset do relógio do receptor respeitante a outra
escala de tempo). No caso específico em que GPS, GLONASS
e Galileo são combinados, são precisos pelo menos 6 satélites
e o problema transforma-se em:

x =
[
xR yR zR c · δtGPS c · δtGLO c · δtGal

]T
(32)

H =



xR−x1,GPS

ρ
yR−y1,GPS

ρ
zR−z1,GPS

ρ 1 0 0

...
...

...
...

...
...

xR−xn,GPS

ρ
yR−yn,GPS

ρ
zR−zn,GPS

ρ 1 0 0

xR−x1,GLO

ρ
yR−y1,GLO

ρ
zR−z1,GLO

ρ 0 1 0

...
...

...
...

...
...

xR−xm,GLO

ρ
yR−ym,GLO

ρ
zR−zm,GLO

ρ 0 1 0

xR−x1,Gal

ρ
yR−y1,Gal

ρ
zR−z1,Gal

ρ 0 0 1

...
...

...
...

...
...

xR−xk,Gal

ρ
yR−yk,Gal

ρ
zR−zk,Gal

ρ 0 0 1


(33)

onde ρ é a distância geométrica entre o receptor e o satélite.
Conforme apresentado na subsecção dos sistemas de coor-

denadas, as posição dos satélites ~xGPS , ~xGLO e ~xGal devem
estar no mesmo sistema de coordenadas para que se obtenha
uma posição do receptor válida xR, yR, zR. As coordenadas
deste último são dadas no mesmo sistema de coordenadas que
as posições dos satélites.

A matriz de pesos W está definida na equação 34 assumindo
que as medições a diferentes satélites são independentes e têm
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uma distribuição Normal [11].

W =


1
σ2
1

0 · · · 0

0 1
σ2
2
· · · 0

...
...

. . .
...

0 0 · · · 1
σ2
n

 (34)

σi é o desvio padrão associado às medições do satélite i,
estimado a partir da informação disponível na mensagem de
navegação transmitida pelo satélite.

C. Correcção Ionosférica

A camada ionosférica da atmosfera terrestre é caracterizada
por ser um meio parcialmente ionizado, sendo dispersiva aos
sinais. Para que este efeito seja tido em conta, a equação
da observação para medições de pseudo-distâncias contém
uma componente respeitante ao atraso do sinal do satélite na
Ionosfera. Contudo, este atraso não é conhecido e varia não só
com a posição do satélite mas também com o tempo, levando a
mais uma incógnita por satélite a juntar às incógnitas a serem
estimadas já mencionadas.

Tendo observações numa só frequência, o número de incóg-
nitas é superior ao número de observações não sendo por isso
possível resolver o sistema de equações. De forma a evitar
isto, quer o GPS quer o Galileo introduziram o seu próprio
modelo para estimar este atraso: Klobuchar [1] e NecQuick
G, respectivamente. O documento oficial do GLONASS não
fornece qualquer modelo ionosférico para corrigir medições
numa só frequência, embora seja possível aplicar o modelo
sugerido para GPS às medições de GLONASS.

Tendo medições em duas frequências dum mesmo satélite
visível, a dependência da frequência deste atraso pode ser
usada para determinar o seu valor.

Não considerando o ruído das medições, os atrasos da
ionosfera nas duas frequências pode ser calculado por [5]:

c · δtS,IonoR (fL1) =
1

γ − 1

(
RSR,L2 −RSR,L1

)
(35)

c · δtS,IonoR (fL2) =
γ

γ − 1

(
RSR,L2 −RSR,L1

)
(36)

com γ =
(
fL1

fL1

)2
e onde c é a velocidade da luz. As medições

de pseudo-distância após a correcção do relógio do satélite
estão denotadas por RSR,L1 e RSR,L2.

D. Correcção Troposférica

Contrariamente ao que sucede na Ionosfera, a Troposfera
não é dispersiva aos sinais de GNSS: o índice de refracção
não depende da frequência. A velocidade de propagação dos
sinais na Troposfera é inferior à velocidade em espaço livre e
portanto, a distância aparente ao satélite parece maior.

Sabendo que as medições em diferentes bandas de frequên-
cia apresentam igual atraso nesta camada e que este atraso
depende da humidade, da temperatura e da pressão ao longo
do caminho do sinal, é preciso usar modelos para o corrigir.
O modelo Saastamoinen Model é um exemplo [6].

E. Efeito Sagnac

Durante o tempo de propagação do sinal transmitido pelo
satélite, a rotação da Terra irá transportar o receptor para uma
outra posição enquanto o sinal se propaga, ainda que este possa
estar estático relativamente à Terra. A correcção relacionada
com a rotação da Terra é designada por Efeito Sagnac [9] e
pode ser calculada por:

∆tSagnac =
ωe
c2
(
xS · yR − yS · xR

)
(37)

onde ωe é a velocidade de rotação da Terra.

V. SIMULAÇÃO DE GALILEO

Uma vez que a constelação do Galileo não está operacional,
o posicionamento ou combinação deste com outras constela-
ções apenas é possível simulando os parâmetros orbitais.

A. Parâmetros de Kepler

Os elementos orbitais clássicos, um conjunto de seis pa-
râmetros keplerianos, especificam o movimento do satélite
através da determinação da sua órbita e da orientação no
espaço desta última [8].

A orientação orbital no espaço é definida pela inclinação, i,
e pela longitude do nó ascendente, Ω.

A órbita pode ser definida no plano pelos parâmeros que ca-
racterizam a elipse: semi-eixo maior, a, e pela excentricidade,
e; e pelo argumento do perigeu, ω.

A posição do satélite na sua órbita pode ser definido pelo
instante da passagem no perigeu, Tp.

B. Coordenadas do Satélite no Plano Orbital

A posição do satélite no plano orbital pode ser expressa em
coordenadas segundo a equação 38. O referencial é definido
pelo eixo dos zz a apontar na direcção do eixo de rotação
da Terra (S-N) e pelo eixo dos xx a apontar na direcção do
Equinócio Vernal.

x0 = r cos θ , y0 = r sin θ , z0 = 0 (38)

onde θ é o ângulo medido desde o perigeu também conhe-
cido como Anomalia Verdadeira, e r é a distância à Terra (no
foco da elipse) e determinada por:

r =
a
(
1− e2

)
1 + e cos θ

(39)

Além da Anomalia Verdadeira θ, existem outras anomalias
como a Anomalia Excênctria, E, e Anomalia Média, M . Quer
a Anomalia Verdadeira quer a Anomalia Média podem ser
obtidas através da Anomalia Excêntrica usando as equações
40 e 41, respectivamente.

tan

(
θ

2

)
=

√
1 + e

1− e
tan

(
E

2

)
(40)

M = E − e sinE (41)
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Tabela IV
PARÂMETROS ORBITAIS DA CONSTELAÇÃO A 01.05.2013, 00:00:00 (EXTRAÍDO DE www.gsc-europa.eu).

Satélite SV id Slot Data de Lançamento a[km] e i[graus] Ω[graus] ω[graus] θ[graus]
GSAT0101 11 B05 21.10.11 29599.8 0.0001 56 113.6 0 295.9
GSAT0102 12 B06 21.10.11 29599.8 0.0001 56 113.6 0 335.9
GSAT0103 19 C04 12.10.12 29599.8 0.0001 56 233.6 0 269.2
GSAT0104 20 C05 12.10.12 29599.8 0.0001 56 233.6 0 309.2

C. Simulação da Órbita

A tabela IV mostra alguns parâmetros orbitais da constela-
ção de Galileo a 01.05.2013 00:00:00, disponíveis na página
de internet do European GNSS Service Centre (www.gsc-
europa.eu, visitado em Setembro de 2014).

Considerando esta informação podem-se fazer algumas
aproximações para se simular a órbita dos satélites de Galileo
e as suas posições.

A excentricidade é quase nula, por isso pode-se assumir uma
órbita circular (e = 0). As anomalias verdadeira e média são
iguais e então o satélite percorre áreas iguais em tempos iguais
e consequentemente não há qualquer variação na velocidade
angular. A velocidade média angular é assim, neste caso
particular, a velocidade angular.

Tendo isto em conta e sabendo a posição inicial do satélite
(anomalia verdadeira θ0 no instante t0 ), a posição do satélite
pode ser inferida da seguinte equação:

θ (t) = θ0 + η (t− t0) (42)

Os 4 satélites apresentados na tabela estão distribuídos
em 2 planos orbitais, pois diferem em 120 graus na longi-
tude do nó ascendente. O terceiro valor, ausente na tabela,
pode ser deduzido dos dois valores e posteriormente usados
como condições iniciais na simulação, no início da semana
(Ωplane10 = 113.6◦, Ωplane20 = 233.6◦, Ωplane30 = 353.6◦).

A inclinação é 56 graus e o semi-eixo maior tem o valor
29599.8 kilometers.

Slots consecutivos num dado plano orbital diferem 40 graus
na Anomalia Verdadeira.

Os satélites 11 e 20 estão no mesmo slot de dois pla-
nos orbitais diferentes (120 graus afastados na longitude do
nó ascendente) mas existe um offset no valor da Anomalia
Verdadeira. Com o intuito de descobrir qual o offset que
garante melhor disponibilidade de solução, foram consideradas
5 configurações: com offsets de 0, 5, 10, 15 e 20 graus. Para
cada uma das configurações, a disponibilidade de solução (nas
24 horas analisadas) é apresentada em termos da elevação
mínima (ângulo de máscara) dos satélites usados no cálculo da
posição: 10, 20, 30 ou 40 graus. As figuras 1 a 5 apresentam
os resultados obtidos para a disponibilidade (cores mediante
a percentagem das 24 horas em que foi possível o posiciona-
mento).

Independentemente da configuração, para o ângulo de más-
cara de 10 graus a disponibilidade é igual ou superior a 95 % a
nível global, proporcionando ainda uma boa cobertura mesmo
a latitudes de 75 graus, o que não é verificado com GPS.

Analogamente, para ângulo de máscara de 20 graus a
disponibilidade varia entre 85 e 100 %, embora seja mais

(a) Ângulo de máscara de 10 graus (b) Ângulo de máscara de 20 graus

(c) Ângulo de máscara de 30 graus (d) Ângulo de máscara de 40 graus

(e) Índice de Cores

Figura 1. Disponibilidade com a primeira configuração.

frequente superior a 95 % e continua a proporcionar uma boa
cobertura a nível polar.

Embora os resultados sejam bastante próximos, as confi-
gurações 3 e 4 introduzem melhor cobertura do globo em
termos de disponibilidade superior a 90 % quando o ângulo
de máscara é 20 ou 30 graus. Tendo em conta que estas
configurações correspondem aos offsets de 10 (configuração
3) and 15 (configuração 4) graus (figuras 3 e 4), o valor do
offset para simular a futura constelação Galileo escolhido foi
de 13 graus.

D. Simulação das Pseudo-distâncias

Analogamente à órbita, a distância aparente aos satélites foi
também simulada.

Esta distância foi calculada sabendo a posição do satélite
S no instante de transmissão e a posição do receptor R no
instante em que recebe o sinal, sendo também simulados os
residuais troposférico e do relógio do satélite, e a componente
do erro ionosférico que não é corrigido quando se usa o
modelo NecQuick G (cerca de 30% do erro ionosférico). O
offset do relógio do satélite foi assumido como nulo.
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(a) Ângulo de máscara de 10 graus (b) Ângulo de máscara de 20 graus

(c) Ângulo de máscara de 30 graus (d) Ângulo de máscara de 40 graus

(e) Índice de Cores

Figura 2. Disponibilidade com a segunda configuração.

(a) Ângulo de máscara de 10 graus (b) Ângulo de máscara de 20 graus

(c) Ângulo de máscara de 30 graus (d) Ângulo de máscara de 40 graus

(e) Índice de Cores

Figura 3. Disponibilidade com a terceira configuração.

De acordo com o International GNSS Service (IGS), as
estimativas do offset dos relógio do satélite produzidas por
diferentes IGS Analysis Centers (AC) estão de acordo com
um desvio padrão de 0.02 - 0.06 nanosegundos [7]. Assim

(a) Ângulo de máscara de 10 graus (b) Ângulo de máscara de 20 graus

(c) Ângulo de máscara de 30 graus (d) Ângulo de máscara de 40 graus

(e) Índice de Cores

Figura 4. Disponibilidade com a quarta configuração.

(a) Ângulo de máscara de 10 graus (b) Ângulo de máscara de 20 graus

(c) Ângulo de máscara de 30 graus (d) Ângulo de máscara de 40 graus

(e) Índice de Cores

Figura 5. Disponibilidade com a quinta configuração.

sendo, o residual do relógio do satélite foi simulado com uma
distribuição Normal, com média nula e desvio padrão de 0.04
nanosegundos.

Tipicamente, o atraso troposférico varia entre 2.5 e 25
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metros dependendo do ângulo de elevação do satélite elSR
[6]. O respectivo residual, também dependente da elevação
do satélite, varia entre 5 e 10 centímetros no zénite e pode
alcançar um erro de 0.5-1 metro a 5 graus de elevação [6].

Tendo isto em conta, o residual troposférico foi simulado
assumindo uma distribuição Normal com média nula e desvio
padrão igual a 0.08

sin(el) metros.
Relativamente ao atraso ionosférico, também este depende

do ângulo de elevação do satélite elSR, e o erro usual pode ir
até 15 metros no zénite e 9-45 metros em satélites a 5 graus de
elevação. O modelo NecQuick G, usado em medições numa
só frequência, só corrige 70 % do erro ionosférico e portanto
30 % desse erro deve ser introduzido na distância simulada.

Tendo em conta estes valores, a componente ionosférica foi
simulada usando uma distribuição Normal com média nula e
desvio padrão de 0.3·1

sin(elS
R
)

metros.
Tanto o residual troposférico como o erro ionosférico são

grandezas positivas e este facto deve estar presente quando se
obtém um número negativo da distribuição Normal.

Assumindo o erro e os residuais apresentados como va-
riáveis gaussianas independentes, pelo Teorema do Limite
Central a soma destas segue também uma distribuição Normal
com:

σ2 = σ2
residual clock + σ2

residual tropo + σ2
iono (43)

VI. RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados e a avaliação do
desempenho das soluções obtidas combinando GPS +
GLONASS e GPS +GLONASS +Galileo comparativa-
mente às obtidas usando apenas GPS, GLONASS e Galileo.
As melhorias na performance são analisadas em termos de
disponibilidade de solução, qualidade da geometria formada
pelos satélites visíveis, precisão e exactidão das estimativas
de posição.

Nos casos em que a constelação de Galileo não está
presente, a solução é obtida usando dados reais, caso contrário
é combinação entre dados reais (GPS e GLONASS) e dados
simulados (Galileo). Os dados reais (GPS e GLONASS) dizem
respeito ao dia 9 de Novembro de 2014 com início às 14:00
UTC, tendo sido adquiridos usando o receptor ProFlex 500
da Ashtech, um receptor desenhado para pesquisas de elevada
precisão que proporciona posicionamento em tempo real [10],
e usando uma antena L1/L2 GPS+GLONASS ProFlex 500
(AT1675-7M).

A. Disponibilidade de Solução

Num problema de navegação por satélite existem 4 in-
cógnitas: as três coordenadas da posição do receptor e o
offset do relógio do receptor respeitante à escala de tempo
do GNSS e, portanto, são precisos pelo menos 4 satélites para
a resolução do problema. Particularmente, nos casos em que
a posição do receptor é calculada usando mais do que uma
constelação como GPS e GLONASS ou GPS, GLONASS e
Galileo, existirá offset relativo à escala de tempo de cada
GNSS envolvido e, consequentemente, são necessários pelo
menos 5 e 6 satélites, respectivamente.

Com o objectivo de avaliar a disponibilidade da solução para
diferentes ângulos de máscara como critério na selecção dos
satélites a usar, analisou-se o número de satélites das soluções
com apenas GPS, GLONASS e Galileo e das soluções com
combinações GPS e GLONASS e, GPS, GLONASS e Galileo.

(a) GPS

(b) GLONASS

(c) Galileo

Figura 6. Number of satellites used in positioning.

Para ângulos de máscara entre os 10 e os 20 graus, todos os
GNSS sozinhos se comportam bem e são capazes de fornecer
uma solução. O GPS e o Galileo têm um número superior
de satélites visíveis que podem ser usados no posicionamento,
neste caso.

Entre os 20 e 30 graus, há uma notória perda de satélites
para todos os GNSS e as constelações de GLONASS e Galileo
são as mais afectadas. Este facto não é tão visível no GPS dado
o número inicial de satélites visíveis, superior a qualquer outra
constelação. Além disso, este facto é também justificado pelo
segmento espacial com 32 satélites disponíveis.
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Os ângulos de máscara de 30 e 40 graus constituem um
critério severo uma vez que limita o número de satélites que
podem ser usados no posicionamento. Estes ângulos permitem
simular cenários que tipicamente se encontram em ambiente
urbano, onde a visibilidade da constelação é reduzida. Con-
tudo, quer o GLONASS quer o Galileo começam a apresentar
falhas ou até mesmo incapacidade de satisfazer os requisitos
do posicionamento.

Relativamente à constelação do GLONASS com um ângulo
de máscara de 40 graus, durante cerca de 40 % do intervalo de
análise estiveram menos do que 4 satélites visíveis e por isso
não representado na figura 6 (b). No restante tempo, houve
apenas o número mínimo requirido para calcular a posição do
receptor.

Para o mesmo ângulo, mas desta para a constelação de
Galileo, não houve um número suficiente de satélites requirido
para o posicionamento e portanto não foi representado no
respectivo gráfico.

Nestes casos particulares, o posicionamento usando combi-
nação de constelações constitui uma vantagem tendo em conta
que não só aumenta o número de satélites (tem os satélites
disponíveis das várias constelações envolvidas) como também,
o posicionamento é possível.

A tabela V mostra a disponibilidade de solução no intervalo
de tempo considerado.

Um ponto importante a mencionar é o facto do Galileo
garantir pelo menos 7 satélites para os ângulos de máscara
entre os 10 e os 15 graus (ou 20 graus) provando que o
segmento espacial garante 6 a 8 satélites em qualquer instante
e em qualquer local na Terra para estes mesmos ângulos,
conforme previsto.

VII. PDOP

A Diluição de Precisão, DOP, é um parâmetro que especifica
o efeito da geometria dos satélites na precisão da solução
do posicionamento. Uma geometria ideal deve ter os satélites
dispersos pelo céu (correspondente a um valor baixo de DOP)
e não concentrados numa só região.

Especificamente, o PDOP é uma medida de quão precisa
é a posição tridimensional que o receptor consegue calcular
dada a geometria da constelação.

As figuras 7 a 10 mostram os valores de PDOP no intervalo
considerado das diferentes constelações sozinhas e os casos
especias das combinações destas.

Considerando o ângulo de máscara de 10 graus, os valores
de PDOP de cada constelação são sempre inferiores a 4
garantindo uma boa qualidade do posicionamento usando cada
constelação sozinha.

Para ângulos entre 10 e 20 graus, pode-se concluir que a
geometria da constelação do GLONASS começa a degradar-se
severamente. O valor de PDOP alcança um valor superior a 40
quando o número de satélites visíveis diminui para 4. O GPS
e o Galileo sozinhos continuam a apresentar valores inferiores
a 4.

Relativamente ao ângulo de máscara de 30 graus, o GPS
apresenta uma geometria cujo PDOP é inferior a 9 todo o
tempo e inferior a 4 quase metade do tempo analisado, o que

(a) GPS

Figura 7. Valores de PDOP da constelação de GPS.

(a) GLONASS

(b) GLONASS (zoom)

Figura 8. Valores de PDOP da constelação de GLONASS.

Figura 9. Valores de PDOP da constelação de Galileo.

é possível com o aumento do número de satélites (de 6 para
7). O Galileo começa a perder qualidade e apresenta valores
de PDOP superiores a 5 em todo o intervalo proporcionando
estimativas grosseiras ou garantindo os requisitos de qualidade
da maioria das aplicações.
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Tabela V
SOLUTION AVAILABILITY.

Ângulo de máscara GPS GLONASS Galileo GPS+GLONASS GPS+GLONASS+Galileo
10 graus 100% 100% 100% 100% 100%
15 graus 100% 100% 100% 100% 100%
20 graus 100% 100% 100% 100% 100%
30 graus 100% 100% 100% 100% 100%
40 graus 100% 57% 0% 100% 100%

Neste caso, as estimativas obtidas com GLONASS devem
ser descartadas. A geometria é severamente degradada e os
valores de PDOP no intervalo são superiores a 35.

Para o ângulo de máscara de 40 graus, o Galileo sozinho
é incapaz de proporcionar o posicionamento e o GLONASS
apresenta interrupções (cerca de 40 % to tempo analisado)
embora não seja capaz de cumprir os requisitos da maioria das
aplicações de GNSS uma vez que a geometria é avaliada com
um valor superior a 40 no PDOP. O GPS começa a perder
qualidade, apresentando um valor de PDOP superior a 6 o
tempo todo, mas é capaz de proporcionar o posicionamento
cumprindo os requisitos da maioria das aplicações.

Combinando as constelações de GPS e GLONASS, além
de outras vantagens da combinação já mencionadas, melhora
a qualidade da geometria quando comparada com a das conste-
lações do GPS e do GLONASS sozinhas. Independentemente
do ângulo, é facilmente visível que os valores de PDOP desta
combinação são sempre inferiores aos apresentados por cada
constelação sozinha.

(a) GPS and GLONASS

(b) GPS, GLONASS and Galileo

Figura 10. Valores de PDOP das constelações combinadas.

Até com um ângulo de máscara de 10 graus o PDOP da
combinação GPS+GLONASS é sempre inferior a 2, o que
corresponde a um ganho médio de 25% e 38% em relação às
constelações de GPS e GLONASS sozinhas, respectivemante.

Estes ganhos são consideravelmente mais significativos para
ângulos de máscara mais severos, como 30 e 40 graus. Para
ângulos entre estes últimos valores, o ganho médio relativo
a GLONASS sozinho é superior a 85 % dada a severa
degradação da geometria de GLONASS pela perda de satélites.

Relativamente a GPS, os ganhos são superiores a 10 % e
até mesmo superiores a 20% quando se usam ângulos severos
como critério. Isto pode ser explicado pelo facto da geometria
constituída pelos satélites de GPS não ter sido tão afectada
como a de GLONASS. E além do mais, o GLONASS contribui
apenas com 4 satélites.

Em GPS, apenas para 40 graus há uma notória perda de
qualidade da geometria e o ganho mostra isso.

Tabela VI
GANHOS MÉDIOS DA COMBINAÇÃO GPS E GLONASS (QUALIDADE DA

GEOMETRIA, PDOP).

Em relação a GPS GLONASS
10 graus 25.905% 38.364%
15 graus 17.361% 59.176%
20 graus 13.142% 81.339%
30 graus 21.451% 92.067%
40 graus 26.973% 89.251%

Os ganhos médios (da qualidade da geometria) apresentados
encontram-se na tabela VI.

Atendendo na figura 10, é facil ver que a combinação de
GPS, GLONASS e Galileo apresenta melhores valores de
PDOP que a combinação de GPS e GLONASS e, portanto,
melhor que cada constelação independente visto a última
combinação ser melhor que cada GNSS e por se ter agora mais
satélites visíveis envolvidos no posicionamento do receptor.

Os ganhos médios da combinação GPS, GLONASS e
Galileo em relação a cada GNSS e ao GPS e GLONASS
combinados encontram-se sumariados na tabela VII.

Relativamente ao ângulo de máscara de 40 graus, o baixo
ganho de 0.633% em relação à combinação GPS e GLONASS
é devido à contribuição de apenas um satélite de Galileo (ini-
cialmente). O número de satélites desta constelação aumenta
mas apenas no fim do intervalo de análise e por isso a melhoria
não é significativa no valor médio.

Uma geometria de satélites de mais do que uma constelação
é melhor que a apresentada por cada constelação sozinha.
Esta melhoria é ainda mais significativa quando se consideram
ângulos de máscara severos.
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Tabela VII
GANHOS MÉDIOS DA COMBINAÇÃO GPS,GLONASS E GALILEO (QUALIDADE DA GEOMETRIA, PDOP).

Em relação a GPS GLONASS Galileo GPS +GLONASS
10 graus 40.106% 49.897% 57.276% 18.928%
15 graus 32.397% 67.075% 58.548% 18.324%
20 graus 27.265% 84.447% 57.204% 16.063%
30 graus 37.886% 93.874% 64.278% 21.071%
40 graus 27.518% 89.886% − 0.633%

VIII. ERROS, PRECISÃO AND EXACTIDÃO

O HDOP e o VDOP representam a diluição de precisão
horizontal e vertical, e ambos decomposições do PDOP. Estes
parâmetros dizem respeito à precisão com que o receptor
consegue calcular a sua posição horizontal e verticalmente
dada uma certa geometria dos satélites visíveis, o que também
pode ser avaliado em termos dos erros e subsequente qualidade
da solução: precisão e exactidão.

A precisão refere-se a quão próximas estão as estimativas
da posição do receptor umas das outras e pode ser inferida do
desvio padrão das estimativas.

A exactidão refere-se a quão próximas estão as estimativas
da posição do receptor da verdadeira posição deste. Pode
ser avaliada usando a média das estimativas da posição ou
considerando o desvio médio entre a estimativa e a posição
verdadeira.

Nas figuras 11 e 12 encontram-se representados os erros
horizontal e vertical.

Independentemente do ângulo de máscara, quer o GPS quer
o GLONASS se comportam bem relativamente à componente
horizontal, sendo o GPS melhor que o GLONASS. Relativa-
mente à componente vertical, as soluções do GLONASS apre-
sentam valores uma ordem de grandeza acima das soluções
de GPS. Isto é mais evidente para ângulos superiores devido
à diminuição de satélites a serem usados no posicionamento
e consequente degradação da geometria por eles formada.

Quando comparados com as combinações GPS e GLO-
NASS e GPS, GLONASS e Galileo, as soluções obtidas
com combinação de constelações melhoram os resultados
especialmente na componente vertical do erro.

A combinação das constelações de GPS, GLONASS e
Galileo apresenta ainda melhorias face à combinação das
constelações GPS e GLONASS.

Tendo em conta a tabela VIII como exemplo, é mostrado
que a estimativa da posição obtida com a combinação das
constelações GPS, GLONASS e Galileo é mais próxima da
verdadeira posição do receptor (os valores médios dos erros
horizontal e vertical são os mais baixos) e portanto proporci-
ona estimativas mais exactas do que as obtidas usando o GPS
ou o GLONASS sozinhos e até mesmo que GPS e GLONASS
combinados. As estimativas obtidas com as constelações GPS
e GLONASS são mais exactas que as fornecidas por GPS e
GLONASS sozinhos.

Os desvios padrão das componentes horizontal e vertical
do erro são também inferiores aos apresentados por cada
GNSS sozinho quando se consideram soluções obtidas com
combinação de constelações. Pode ser dito que estas oferecem
estimativas mais precisas o que era expectável tendo em conta

(a) GPS

(b) GLONASS

(c) GPS+GLONASS

(d) GPS+GLONASS+Galileo

Figura 11. Erro horizontal (metros).
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Tabela VIII
RESULTADOS DO ERRO PARA O ÂNGULO DE MÁSCARA DE 10 GRAUS.

Erro [m] GPS GLONASS GPS +GLONASS GPS +GLONASS +Galileo
µhorizontal 3.359 2.642 2.505 0.4387
σhorizontal 2.028 1.543 0.876 0.259
µvertical −3.820 2.921 −2.305 0.252
σvertical 6.157 5.191 4.414 1.113

(a) GPS

(b) GLONASS

(c) GPS+GLONASS

(d) GPS+GLONASS+Galileo

Figura 12. Erro vertical (metros).

a geometria favorável de satélites conseguida pelo aumento do
número de satélites.

De mencionar ainda que a combinação GPS, GLONASS e
Galileo oferece estimativas mais precisas que qualquer outra
solução analisada.

As conclusões para os restantes ângulos de máscara
mantêm-se.

IX. CONCLUSÃO

O GPS, o GLONASS e o Galileo são três sistemas que ainda
com bastantes similaridades definem o seu próprio sistema
de coordenadas, escala de tempo e algoritmo para calcular a
posição do satélite no plano orbital. Se essas diferenças forem
tidas em conta, os sistemas podem ser combinados e usados
em aplicações que tirem partido das soluções mais exactas e
precisas que se obtêm.

As escalas de tempo descritas estão relacionadas com dife-
rentes realizações da escala UTC o que permite a transforma-
ção duma escala noutra.

Analogamente, se os parâmetros de transformação dum
sistema de coordenadas noutro forem conhecidos é possível
combinar constelações. A solução passa por transformar as
coordenadas dos satélites no instante de transmissão para
o sistema desejado antes da definição da matriz H (design
matrix). A posição do receptor é então obtida no sistema de
coordenados desejado após transformação, caso contrário seria
indefinido.

A mensagem e navegação dos diferentes GNSS contém
parâmetros que, combinados com os algoritmos apresentados,
possibilitam a correção do offset do relógio dos satélites e
definir a órbita destes para a determinação da sua posição.

Uma vez que a constelação de Galileo não está totalmente
operacional, a análise do posicionamento ou combinação com
outras constelações é possível usando parâmetros orbitais
simulados. Considerando 27 satélites operacionais distribuídos
por 3 planos igualmente espaçados, a posição do satélite no
plano orbital pode ser inferida e é ainda possível ajustar slots
equivalentes de dois planos distintos por forma a obter a
melhor disponibilidade. Analogamente à órbita, também a dis-
tância aos satélites pode ser simulada, podendo ser calculada
sabendo as posições do satélite no instante de transmissão e
do receptor no instante de recepção, na qual se introduzem
os residuais troposférico e do offset relógio do satélite, e a
componente do erro ionosférico não corrigido pelos modelos
para frequências únicas.

Usando dados reais, foi possível mostrar que a combinação
das constelações GPS e GLONASS não só aumenta o número
de satélites visíveis como também melhora as estimativas da
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posição do receptor comparativamente às obtidas apenas com
GPS ou GLONASS. A geometria dos satélites é melhor o que
corresponde a um valor de PDOP inferior.

Combinando dados reais (GPS e GLONASS) e simulados
(Galileo), foi ainda possível provar que a combinação das 3
constelações é melhor que a combinação de apenas 2 (GPS
e GLONASS) e que qualquer GNSS sozinho. Estas melho-
rias são particularmente significativas para os utilizadores do
GLONASS e do (futuro) Galileo.

A disponibilidade, a precisão e a exactidão de uma solução
obtida por combinação de constelações é consistentemente
melhor que a solução dada por qualquer sistema sozinho.
Isto é principalmente notado para ângulos de máscara severos
como 30 ou 40 graus e portanto importante para aplicações
que requeiram bom desempenho em condições de pouca
visibilidade do céu, como é típico em navegação urbana.
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