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Capítulo 3 

 

FASE DA PORTADORA E SUAS COMBINAÇÕES LINEARES 

 

Após atravessarem a atmosfera, chegam simultaneamente à antena de um 

receptor GPS, dois sinais de cada satélite acima do horizonte desta antena. Se n 

satélites estão acima deste horizonte, e a antena é capaz de receber duas diferentes 

freqüências ao mesmo tempo, chegarão ao receptor 2n sinais simultaneamente. A fim 

de realizar as medições, o receptor tem de decompor os sinais, devidamente 

separados, em seus constituintes: o código C/A, a mensagem de dados, o código P e 

a onda portadora. 

A observação básica do sistema GPS é o tempo que o sinal despende para se 

propagar do satélite ao centro de fase da antena do receptor. Esta medida é realizada 

utilizando os códigos, P e/ou C/A. Para rastrear um código, o receptor deve ser capaz 

de gerar uma cópia do código a ser rastreado. O rastreamento é feito comparando o 

código recebido com o gerado e defasando este último no tempo, até se obter a 

máxima correlação. Assim que esta correlação é obtida, o sinal recebido fica livre do 

código correlacionado. O tempo de propagação observado, multiplicado pela 

velocidade da luz no vácuo, leva à observação conhecida como pseudodistância. 

Após retirar do sinal recebido todos os códigos, o receptor reconstrói a onda 

portadora e pode medir a fase da portadora, que é uma observação muita mais precisa 

que o tempo de propagação. Uma vez que esta é a observação utilizada para a 

maioria dos trabalhos geodésicos para o estabelecimento de redes, só ela será 

apresentada neste trabalho. 

As observações GPS, como qualquer outro tipo de observação, estão sujeitas 

a erros aleatórios, sistemáticos e grosseiros. A fim de obter um bom modelo 

estocástico para as observações realizadas é necessário estudar as diversas fontes de 

erros envolvidas no processo de medição. 

Neste capítulo é feita uma breve apresentação das diferentes fontes de erros 

nas observações GPS e são descritas combinações lineares das fases observadas que 

reduzem ou eliminam os efeitos desses erros. 
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3.1 - Fase da portadora 

 

Após retirar do sinal recebido todos os códigos, o receptor obtém a 

freqüência, fr , da onda portadora recebida. Misturando esta freqüência com aquela 

gerada pelo oscilador local ( fg ), o receptor forma a freqüência de batimento 

( frfg − ), conhecida como "freqüência de batimento da portadora reconstruída". 

Seja TL  ("Lock-on time"), o instante em que o receptor termina de executar 

pela primeira vez, as operações de isolamento, decomposição e mistura de um certo 

sinal, ou seja, o instante em que o receptor forma, pela primeira vez, a onda de 

freqüência igual a ( frfg − ). A fase desta onda, medida a cada instante, a partir de 

TL , em intervalos constantes e predefinidos, é a observação ‘fase da portadora’. 

 Empregando a escala de tempo GPS, com tt e tr representando, 

respectivamente, os instantes de transmissão e recepção do sinal, Wei (1986), chega 

à seguinte equação para a fase observada no instante tr , em ciclos, )tr(mφ : 

 

ε++φ−φ+⋅−+∆⋅+ρ⋅=φ ∫ o00

tr

tr
atm N)tr(s)tr(gdt)fsfg(Tfs)tr,tt(

C
fs)tr(m

0

 

                    (3.1) 
 
onde 

fs é a freqüência transmitida pelo satélite, 

C, a velocidade da luz no vácuo,  

)tr,tt(ρ , a distância geométrica entre a posição do satélite no instante tt  e o 

centro de fase da antena do receptor no instante tr ,  

atmT∆ , o atraso na propagação do sinal devido à refração atmosférica,  

)tr(g 0φ , a fase de referência, gerada no instante 0tr , 

)tr(s 0φ  , a fase transmitida pelo satélite no instante 0tr , 

oN  é o número inteiro de comprimentos de onda conhecido como 

‘ambigüidade’1 e 

ε , o efeito de ruídos no sinal, na fase da portadora, em ciclos. 

                                                 
1 Segundo Leick (1995) No “denotes the initial integer ambiguity, sometimes also called the 
lane identifier. It represents the arbitrary counter setting of tracking register at start of 
observation (phase lock).” 
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As coordenadas do satélite e do centro de fase da antena, as incógnitas de 

maior interesse neste trabalho, estão em )tr,tt(ρ , pois,  

[ ]{ [ ] [ ] }2
1

222 )tr(Z)tr,tt(ZS)tr(Y)tr,tt(YS)tr(X)tr,tt(XS)tr,tt( ++−+−=ρ ,      (3.2) 

  

onde )tr(Ze)tr(Y),tr(X , são as coordenadas do centro de fase da antena do 

receptor no instante tr. Se o centro de fase da antena é fixo e está num sistema 

também fixo em relação a ele, durante o tempo de observação, X)tr(X = , Y)tr(Y =  

e Z)tr(Z = . Já )tr,tt(ZSe)tr,tt(YS),tr,tt(XS , são as coordenadas da posição do 

satélite no instante tt , em um sistema fixo à Terra, no momento de realização da 

medida, tr . Estas coordenadas podem ser calculadas no “World Geodetic System – 

WGS84 (G873)”, utilizando as efemérides transmitidas ou em um ITRFyy, usando 

efemérides precisas.  

 
3.2 – Fontes de erros nas observações GPS 

 

 Em princípio todos os termos do lado direito da equação (3.1), com exceção 

das coordenadas do centro de fase da antena do receptor, deveriam ser 

predeterminados ou descritos por modelos matemáticos exatos. No entanto, tratam-se 

de variáveis e constantes físicas que a rigor não podem ser determinadas com 

exatidão e, conseqüentemente, incorrem-se em erros sistemáticos, grosseiros e 

aleatórios. 

Para se determinar e avaliar a confiabilidade dos resultados obtidos para as 

incógnitas de interesse, além de realizar várias observações para a fase da portadora, 

naturalmente eivadas de erros, deve-se conhecer as fontes de erros presentes no 

processo de observação e determinação das variáveis envolvidas na equação de 

observação. 

 As diversas fontes de erros para observações GPS estão: 

• no satélite: instabilidade dos osciladores que geram os sinais, 

instabilidade do satélite em sua órbita e atrasos eletrônicos; 

• no trajeto do sinal até a antena do receptor: refração ionosférica, 

refração troposférica e, bloqueios e reflexões dos sinais ocasionando 

perda de ciclos e multicaminho;  
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• no receptor/antena: instabilidade do oscilador e do centro de fase, 

atraso eletrônico e erro de centragem. 

Um estudo pormenorizado das fontes de erros pode ser feito em Leick(1995), 

Monico (2000), e Wells (1981).  

Os erros podem ser corrigidos, parametrizados e reduzidos ou eliminados por 

técnicas adequadas de observação, aproveitando o fato de haver, em determinadas 

situações, correlação entre diferentes fontes de erros. Estas técnicas consistem 

basicamente, em combinar as fases das portadoras L1 e L2, observadas em uma 

mesma estação e combinar observações, de uma mesma portadora, emitida por 

diferentes satélites, feitas simultaneamente em diferentes estações. 

 

3.3 – Combinações lineares de fases observadas em uma mesma estação 

 

Uma vez que a refração ionosférica é função da freqüência do sinal, torna-se 

possível reduzir ou eliminar o efeito dessa refração nas fases observadas, 

combinando observações das portadoras L1 e L2. 

 Uma combinação qualquer das fases das portadoras tem a seguinte forma, 

(Leick, 1995): 

 
2L21L1c mm φ⋅+φ⋅=φ                 (3.3) 

 
onde m1 e m2 são números arbitrados de acordo com a fonte de erro que se deseja 

reduzir ou eliminar.  

 Se, por exemplo, 1me1m 21 −== , tem-se que: 

 
2l1Lc φ−φ=φ                   (3.4) 

 
Esta portadora é conhecida com banda larga (“wide lane”) e, com um 

comprimento de onda bem maior que os das portadoras originais, cm86,25λ c = , 

facilita a determinação da ambigüidade quando não há fortes interferências 

ionosféricas. 

 De acordo com Leick (1995), na combinação linear adotada para reduzir ou 

eliminar os efeitos da ionosfera, adota-se: 
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Esta portadora é conhecida como “ion-free” (“ionospheric free observation”) ou 

portadora L3.  

 

3.4 – Combinações lineares de fases observadas em diferentes estações 

 

 Os erros nas observações GPS - advindos da instabilidade do satélite em sua 

órbita, da refração atmosférica, e das instabilidades dos osciladores dos satélites e 

receptores - obtidas em duas ou mais estações que rastreiam simultaneamente os 

mesmos sinais emitidos pelos mesmos satélites são correlacionados e por isso podem 

ser eliminados em parte. 

 As observações GPS podem ser diferenciadas entre receptores, entre satélites 

e entre épocas diferentes de medição. Muitas e diferentes combinações são possíveis. 

As usadas neste trabalho serão: simples diferença de fases entre receptores, dupla 

diferença receptores-satélites e tripla diferença de fases receptores-satélites-épocas, 

que serão denominadas simplesmente por simples, dupla e tripla diferença de fases, 

respectivamente.  

 

3.4.1- Simples diferença de fases 

 

A simples diferença de fases, usualmente aplicada em posicionamentos 

geodésicos, é a observação derivada de duas fases de uma portadora, medidas em um 

mesmo instante, por dois diferentes receptores sintonizados em um mesmo satélite. 

 

Matematicamente, a simples diferença de fases para os receptores A e B e o 

satélite j pode ser expressa como: 

 
)tr(m)tr(m)tr( j

A
j
B

j
AB φ−φ=φ∆ .                (3.7) 
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Aplicando a equação (3.1) na (3.7) e simplificando a notação do tempo, tem-se: 
 

[ ] +∆−∆⋅+ρ−ρ⋅=φ∆ )TT(fs)t()t(
C
fs)t( j

Aatm
j
Batm

j
A

j
B

j
AB  

BA
j
A

j
B0A0B

t

t
A

t

t
B NN)t(g)t(gdt)fsfg(dt)fsfg(

00

ε∆+−+φ−φ+⋅−−⋅− ∫∫
                     (3.8) 

 

Admitido a simultaneidade das observações, o efeito da instabilidade do 

oscilador do satélite é eliminado e os erros referentes às posições do satélite e à 

refração atmosférica são reduzidos na proporção inversa da distância entre as 

estações A e B, podendo-se supor que os sinais percorrem caminhos e condições 

atmosféricas semelhantes. 

 

3.4.2 - Dupla diferença de fases 

 

Dupla diferença de fases é uma observação derivada de duas simples 

diferença de fase, obtidas em um mesmo instante t , para dois diferentes satélites, j e 

k, ou seja,  

 

)t()t()t( J
AB

K
AB

jK
AB

2 φ∆−φ∆=φ∆ .                (3.9) 

 
Aplicando a equação (3.8) na (3.9) e representando j

A
j
B

k
A

k
B NNNN +−−  por 

jk
ABN∆ , tem-se: 
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j
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k
Batm N)TT(fs)TT(fs ∆+∆−∆⋅−∆−∆⋅  

          (3.10) 

Fazendo: 

j
Aatm

k
Aatm

A TT
C
at

∆−∆=
ρ                (3.11) 

j
Batm

k
Batm

B TT
C
at

∆−∆=
ρ ,              (3.12) 
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onde 

AA ateat ρρ , equivalem a um acréscimo na distância satélite receptor, em A 

e B, respectivamente, devido à refração atmosférica,  

e aplicando estas equações na (3.10) tem-se: 

 

[ ] jk
ABAB

j
A

j
B

k
A

k
B

jK
AB

2 Nat
C
fsat

C
fs)t()t()t()t(

C
fs)t( ∆+ρ⋅−ρ⋅+ρ+ρ−ρ−ρ⋅=φ∆   

                   (3.13) 

Como 
s

1
C
fs

λ
= , sendo sλ  o comprimento de onda da portadora transmitida, tem-se: 

 
[ ] jk

ABAB
j
A

j
B

k
A

k
B

jK
AB

2 Nsatat)t()t()t()t()t( ∆⋅λ+ρ−ρ+ρ+ρ−ρ−ρ=Φ∆  

                   (3.14) 

onde 

)t(s)t( jK
AB

2jK
AB

2 φ∆⋅λ=Φ∆                 (3.15) 

 

ou seja, )t(jK
AB

2Φ∆  é a dupla diferença de fases em unidade linear. 

 Com esta observação, assumindo que as freqüências dos osciladores do dois 

satélites são idênticas e que as observações são simultâneas, os efeitos das 

instabilidades dos osciladores dos satélites e receptores desaparecem, em outras 

palavras, a observação dupla diferença de fases é pouco sensível às instabilidades dos 

osciladores dos satélites e receptores. Isto torna esta observação útil na fixação de 

perdas de ciclos. 

 

3.4.3 - Tripla diferença de fases 

 

Tripla diferença de fases é uma observação derivada de duas duplas 

diferenças obtidas em tempos diferentes de observações simultâneas, ou seja,  

 
)1t()2t()2t,1t( jk

AB
2jk

AB
2jk

AB
3 φ∆−φ∆=φ∆ .             (3.16) 
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 Nesta observação os termos relacionados com as ambigüidades são 

eliminados. As incertezas nas órbitas e os erros devidos à refração atmosférica 

praticamente deixam de influir. 

 

3.5 – Corrigindo perdas de ciclos 

 

 Na equação (3.1) admite-se que o sinal foi rastreado continuamente a partir 

do instante em que ele é sintonizado pela primeira vez, e conseqüentemente o 

número inteiro de ciclos, No, é o mesmo em todas observações. No entanto, devido a 

algum bloqueio do sinal ou alguma falha do receptor, podem ser perdidos alguns, 

centenas, milhares ou até mesmo milhões de ciclos. 

Uma primeira abordagem para este problema consiste em introduzir uma 

incógnita a mais no modelo matemático, sempre que houver perda de ciclos. A 

desvantagem dessa abordagem, segundo Wei (1986), está no enfraquecimento do 

modelo, diminuindo o grau de liberdade, e na dificuldade de se detectar a perda de 

poucos ciclos. 

A detecção e correção de perdas de ciclos são feitas em dois passos: 

primeiramente, usando fases observadas e calculadas, detectam-se e corrigem-se 

perdas de muitos ciclos, acima de 30 por exemplo, ou define-se se a perda será 

considerada uma janela no rastreio do sinal - o que leva a inserir outra incógnita para 

o número inteiro de ciclos na equação de observação. Posteriormente, fixam-se as 

pequenas perdas remanescentes através das duplas diferenças de fase. 

 

3.5.1- Correção preliminar de perdas de ciclos 

 

 Dada uma série de fases medidas, 1φ , 2φ , 3φ , …, nφ  e outra série de fases 

correspondentes, determinadas usando as posições conhecidas do satélite e as 

coordenadas aproximadas da estação, 1cφ , 2cφ , 3cφ , …, ncφ , calcula-se as primeiras 

e segundas diferenças, no tempo, para estas fases, como mostrado na Tabela 3.1. 
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Tabela (3.1): Diferenças de fases observadas e calculadas 

 
Fases 

obser

vadas 

)t,t( 1ii
j
A +φ∆  )t,t( 1ii

j
A

2
+φ∆  

Fases 

calcu

ladas 

)t,t(c 1ii
j
A +φ∆  )t,t(c 1ii

j
A

2
+φ∆  c2φφ∆  

1φ  1φ - 2φ  1φ - 22φ + 3φ  1cφ  1cφ - 2cφ  1cφ - 2c2φ + 3cφ  
( 1φ - 1cφ )-

+φ−φ )c(2 22

( 3φ - 3cφ ) 

2φ  2φ - 3φ  2φ - 32φ + 4φ  2cφ  2cφ - 3cφ  2cφ - 3c2φ + 4cφ  
( 2φ - 2cφ )-

+φ−φ )c(2 33

( 4φ - 4cφ ) 

3φ  3φ - 4φ  3φ - 42φ + 5φ  3cφ  3cφ - 4cφ  3cφ - 4c2φ + 5φ  
( 3φ - 3cφ )-

+φ−φ )c(2 44

( 5φ - 5cφ ) 

4φ  4φ - 5φ  4φ - 52φ + 6φ  4cφ  4cφ - 5cφ  4cφ - 5c2φ + 6cφ  
( 4φ - 4cφ )-

+φ−φ )c(2 55

( 6φ - 6cφ ) 
5φ  5φ - 6φ   5cφ  5cφ - 6cφ    
6φ    6cφ     

 

 Se não há perda de ciclos e as fases determinadas têm a devida precisão, as 

diferenças c2φφ∆ , última coluna da Tabela (3.1), devem ser da ordem de poucos 

ciclos. Grandes valores nesta coluna indicam a presença de grandes perdas de ciclos.  

 Se, por exemplo, há uma perda de 3φ∆  ciclos em 3φ , então: 

33332211
2 )c()c(2)c()1(c φ∆−≈φ∆−φ−φ+φ−φ−φ−φ=φφ∆  

Se todas fases observadas da terceira época em diante têm a mesma perda, então:  

334433322
2 )c(2)c(2)c()2(c φ∆≈φ∆−φ−φ+φ∆+φ−φ−φ−φ=φφ∆  

Facilmente se verifica que as 3j),j(c2 ≥φφ∆ , não serão afetadas por 3φ∆ . Portanto, 

se uma perda de ciclo ocorre em uma determinada época, ela estará presente em 

apenas duas c2φφ∆  consecutivas e com sinais opostos. 

 Assim, grandes perdas de ciclos podem detectadas e corrigidas. A precisão 

com que isto é feito depende da estabilidade dos osciladores do satélite e do receptor 

e da precisão das coordenadas do satélite e da estação. 
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3.5.2- Correção de pequenas perdas de ciclos 

 

 As instabilidades dos osciladores do satélite e do receptor introduzem 

variações nas fases observadas de vários ciclos a cada época e isto dificulta a 

detecção e correção de pequenas perdas de ciclos usando as diferenças, no tempo, 

das fases, ou simples diferença de fases, observadas. No entanto, utilizando duplas 

ou triplas diferenças de fases, os efeitos das instabilidades são removidos e com elas 

pode-se corrigir as perdas de ciclos. Segundo Wei (1986), na prática, a detecção e a 

eliminação de tais perdas através das duplas diferenças são mais simples. 

 Uma perda de ciclos provoca um salto nos resíduos das duplas diferenças. As 

Figuras 8.1 e 8.2 mostram gráficos dos resíduos das duplas diferenças com perdas de 

milhares e de alguns ciclos, respectivamente. 

 Quando dois ou mais receptores observam simultaneamente e a perda de 

ciclos ocorre na estação de referência, elas se propagam para as outras estações, na 

formação das duplas diferenças de fases, e são corrigidas nestas estações e não na 

estação de referência, ou seja, a correção é feita de forma relativa, o que, de acordo 

com Wei (1986), não afeta o posicionamento relativo.  

 Mais detalhes sobre detecção e correção de perdas de ciclos pode ser visto em 

Leick (1995). 


