
 

 

Precisão de localização de posição reduzida a 

centímetros 

Precisão de localização de posição reduzida a 

centímetros 
Fevereiro 2004 

 

Precisão de localização de posição reduzida a centímetros 

Offenburg - Quando veículos estão sendo desenvolvidos e testados, 

sistemas sofisticados de sensores inerciais equipados com giroscópios e 

acelerômetros são usados para objetivamente mapear o movimento do 

corpo de veículo. O sistema de navegação GPS provê a referência de 

posição absoluta. Quando estes sistemas são usados de maneira 

combinada, os estados de movimento de cada veículo podem ser gravados 

com precisão e com referência à localização. A tecnologia de medição de 

GPS pode ser usada de formas variadas dependendo da tarefa a ser 

executada e do nível de precisão. 

Navegação baseada em satélite usando GPS (Global Positioning System) se tornou uma 

solução popular in determinar o posicionamento em várias áreas. O GPS começou como 

uma aplicação puramente militar, mas tem sido usada em aviação e navegação marítima 

civil desde 1980. Serviços de emergência usam o sistema para localizar a cena de uma 

chamada, e motoristas usam-no para alcançar os seus destinos de forma confiante. A 

tecnologia de navegação está também se tornando altamente popular entre exploradores, já 

que economiza tempo e dinheiro. E os mais recentes sistemas de navegação baseados em 

GPS têm agora se tornado disponíveis para o consumidor comum.   

Os sistemas estão estabelecidos na 

tecnologia de medição automotiva, por 

exemplo em desenvolvimento e teste de 

veículos (dinâmicas de condução, 

assistência ao motorista, medição de 

distâncias, teste de conforto, verificação de 

modelos de simulação, etc.). Quando 

combinados com sistemas de sensores 

inerciais (equipados com giroscópios e 

acelerômetros), permitem que os estados 

do veículo sejam gravados com precisão.  

As medidas de posição oferecidas 

comercialmente nos receptores GPS são 

precisas entre 3 a 5 metros, as quais não 

mais são adequadas a certas aplicações. 

Teste de desvio de faixas de rodagem, por 

exemplo, requerem dados para que sejam 

consistentemente precisos e consistentes 

dentro de 10 cm. 

Fig. 1: Sistema de medição de 

giroscópio ADMA (Analisador de 

Movimento Dinâmico Automotivo) da 

Genesys Elektronik GmbH com receptor 

GPS, modem wireless e fonte de 

alimentação, instalado em um carro. 
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Limitações do GPS 

Em termos simplificados, um receptor de GPS calcula a posição medindo a distância entre o 

receptor e o satélite. A distância é conhecida como pseudofaixa e é calculada medindo o 

atraso de tempo do sinal de satélite recebido e a velocidade de propagação do sinal. Então a 

precisão do cálculo de posição é muito vinculada à precisão da medida de atraso de tempo e 

da precisão da velocidade de propagação. Alguns erros típicos surgem como resultado de: 

 a posição individual dos satélites em relação ao receptor e portanto as diferentes 

distâncias que a onda de rádio tem que trafegar(com diferentes velocidades de propagação) 

através das camadas da atmosfera 

 multipercurso, onde a onda de rádio do GPS trafega até a antena do GPS por mais 

de uma rota por causa da reflexão 

 o desvio dos satélites de suas órbitas nominais ou fazendo manobras corretivas 

 deslocamento do relógio afetando o receptor e os satélites 

 

Para algumas aplicações, como localização de posição absoluta em um contexto de 

mapeamento objetivo do movimento do corpo do veículo, a precisão convencional do GPs 

de navegação é inadequada. Para tarefas como estas é possível aumentar a precisão da 

medição de posicionamento GPS usando um receptor fixo de referência. Este método é 

conhecido como DGPS (Differential Global Positioning System). 

Aplicações dinâmicas que demandam alta precisão de posicionamento também necessitam 

receptores especiais que estimam o desvio Doppler da fase da portadora do sinal do GPS, 

causada pelo movimento do receptor. Isto permite alta precisão a ser alcançada mesmo em 

movimento. Esta técnica é conhecida como RTK (Real Time Kinematic). 

 

DGPS para maior precisão 
 

Um receptor fixo de referência (base) cuja posição é conhecida estima erros de posição nas 

medições do GPS e gera dados de correção local. O receptor móvel (itinerante) incorpora 

estes dados em seus cálculos de posição. Quanto mais próximos a base e o itinerante estão, 

é mais provável que as ondas de rádio recebidas dos satélites GPS  tenham tomado a 

mesma rota, na qual caso as correções calculadas pela base também possam ser aplicadas 

pelo itinerante. Existem também os ‘erros não comuns’, como o deslocamento do relógio do 

receptor e erros de mutipercurso, os quais são únicos para cada receptor individual. 

 

Figura 2: Esquema de uma variante de área local DGPS. Os sinais de satélite são recebidos 

pelas antenas dos veículos e pelo receptor fixo de referência. O receptor de referência 

estima os erros de posição nas medições GPS e gera os dados de correção local. Estes 

dados são transmitidos ao veículo via uma antena modem wireless. 
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Quanto maior a distância entre a base e o itinerante, menos as correções serão 

correlacionadas e, portanto menor a precisão conseguida (veja Tabela1). Usando esta 

técnica é possível alcançar precisões de até 1 cm, mesmo em movimento, dependendo do 

método aplicado. 

 

Separação 
base/itinerante 

< 10 Km < 15 Km < 25 Km < 35 Km 

Precisão 1-5 cm 5-10 cm 7-15 cm 25-40 cm 

Tabela 1: precisão típica DGPS em relação à separação base/itinerante 

 

 

 

Fig. 2: Esquema de uma variante de área local DGPS. Os sinais de satélite são 
recebidos  pelas antenas GPS dos veículos e o receptor de referência fixa. O 
receptor de referência estima os erros de posicionamento na medição do GPS e 
gera os dados de correção local. E estes dados são transmitidos ao veículos pela 
antena do modem wireless. 
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Variantes DGPS 
 

Cálculos DGPS podem ser feitos em tempo real (online), mas também, em princípio, offline. 

Quando o método DGPS é usado online, um número de erros mencionados acima são 

estimados pela estação de referência e esta correlações enviadas ao itinerante, o qual as  

usa para calcular sal posição. Existe também a possibilidade de gravar os dados puros da 

estação de referência e do itinerante e calcular a posição do itinerante offline, usando as 

correções, num processo posterior de avaliação. Isto, entretanto, requer um maior 

conhecimento do equipamento. 

DGPS está disponível em variantes de áreas locais e de longa distância. 

        

Máxima precisão com área local GPS 

 

Com área local DGPS, a área de operação do itinerante está localizada de maneira próxima à 

estação de referência. É instalada tipicamente próxima a área dinâmica de condução ou do 

curso de manuseio, então em muitos casos a base está na linha de visão. Pelo fato dos 

receptores estarem fisicamente próximos um do outro, um alto grau de precisão pode ser 

esperado na medição de posição (reduzido a poucos centímetros). Esta variante é usada 

sempre quando uma alta precisão é requerida, por exemplo, em medidas de desvio de 

faixas de rolamento, testes com motoristas robôs ou medindo de distâncias. A base pode 

transmitir dados de correção ao itinerante por modem wireless ou GSM. 

 

Um modem wireless com alcance máximo de 30 quilômetros, dependendo da potência do  

transmissor, precisa ter virtualmente linha direta de visão(visada direta). Isto geralmente 

limita o raio de ação. Como um princípio geral, o alcance pode ser estendido não somente 

aumentando a potência de transmissão (máx. 4W) mas escolhendo uma posição tão alta 

quanto possível para a antena de transmissão (um mastro ou uma torre). Uma aplicação 

típica para modem wireless é medição sobre uma área limpa, desobstruída como área de 

dinâmica de testes de condução, curso de manuseio ou instalação similar. 
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O número de receptores possíveis para correção de dados 
(em outras palavras, itinerantes) é virtualmente ilimitada. 
Modems wireless transmitem a frequência de 433 MHz ou 
868 MHz. Para operar um modem wireless, tudo o que você 
precisa é uma permissão da autoridade regulatória de 
telecomunicações e postal, a Regulierungsbehörde für 
Telekommunikation und Post (RegTP). Atualmente, há uma 
taxa de inscrição em torno de € 80 e uma taxa de uso anual 
de €100.  
Usar um modem GSM dá a você uma cobertura muito mais 
ampla já que você pode usar a densa rede de estações de 
transmissão das operadoras móveis. Não é mais necessário 
ter uma linha de visão com a base, a qual aumenta 
significativamente o raio de ação do itinerante. Entretanto, a 
qualidade de correção de dados diminui a medida que a 
separação base/itinerante aumenta, como mostrado na 
Tabela 1. Modems GSM são usados tipicamente para rodar 
testes em áreas que não oferecem muita visibilidade, por 
exemplo, por causa das coberturas de árvores altas, ou 
itinerários interurbanos curtos, ou testes em partes de 
rodovias.  
Um modem com banda tripla para 900 MHz, 1800 MHz e 1900 MHz pode ser usado 
mundialmente. Ao contrário do modem wireless, estes modems só transmitem dados de 
correção para um receptor único. Entretanto, dois modems GSM são necessários 
adicionalmente a dois telefones celulares, um para a base e outro para o itinerante, 
acessórios e uma opção de transmissão de dados ativada. Transmissão de dados é cobrada 
a taxas regulares para telefones celulares. 
 

Dados de correção para Alemanha e Europa com área de longa distância 
DGPS 
 
Área de longa distância DGPS usa serviços fixos para transmitir dados de correção. Estes 
serviços obtêm dados das estações de referência distribuídos através de uma grande área. 
Isto permite dados de correção a serem fornecidos para uma vasta área através de grandes 
partes da Alemanha ou, sem dúvida, de toda a Europa, mas com precisão reduzida 
comparada com a área local DGPS. 
 
Este sistema é usado tipicamente para medições combinadas com sistemas de medição 
inercial GPS para aplicações que não requerem tão alta precisão, como trajetos interurbanos 
ou medições padrão de dinâmicas de condução. Esta variante pode, entretanto, também ser 
usada com uma solução de contingência para uma área local DGPS. Poderia haver algumas 
interrupções temporárias para a correção de dados de uma rede local DGPS (via wireless ou 
modem GSM) durante um processo de medição, o usuário pode utilizar a área de longa 
distância DGPS com precisão reduzida. 

Fig. 3: Antena GPS e 

antena de modem wireless 

no teto do veículo. 
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Pra transmitir os dados de correção existem transmissores fixos de onda longa ou uma 
opção de usar RDS (Radio Data System) na faixa de VHS. Serviços baseados em satélite 
estão também disponíveis numa variante não baseada no solo. Isto elimina a necessidade 
de uma estação base separada com um segundo receptor GPS pra calcular os dados de 
correção, o qual em retorno reduz os custos de aquisição. 
 
Um serviço operado com onda longa é o ALF (Accurate Positioning by Low-Frequency). 
Desenvolvido pela Agência Federal Alemã para Cartografia e Geodésia em Frankfurt, está 
localizada em Mainflingen e operada pela DETEX. Cada 2 ou 3 segundos, transmite dados de 
correção atualizados em formato RTCM. O alcance máximo é aproximadamente 600 Km, 
com uma precisão de posição em torno de 1 metro. A taxa única de uso está incluída na 
aquisição do receptor. 
 
Existem vários receptores disponíveis comercialmente e decodificadores que usam RDS com 
transmissor VHF. Novamente, taxas de uso se aplicam. Um sistema bem conhecido é 
RASANT (Radio Aided Satellite Navigation Technique). 
Os serviços disponíveis baseados em satélite ou SBAS (Satellite-Based Augmentation 
System) incluem o sistema americano WAAS (Wide Area Augmentation System), o sistema 
europeu EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) e o serviço 
OMNISTAR. As correções estimadas, geradas por várias estações fixas através de uma 
extensa área, são enviadas de volta à Terra por um satélite geoestacionário.  Se este 
satélite e outros satélites estiverem na linha de visão do receptor GPS, ele pode rceber os 
dados e calcular a posição com uma precisão de 0,2 a 2 metros Alguns receptores de GPS já 
tem a característica de um canal para sinais SBAS o qual pode ser ativado mediante uma 
taxa de adesão. 
 
EGNOS está programado para se tornar operacional em meados de 2004. Entretanto, sinais 
já podem ser recebidos de um número de satélites. Para receber correções do OMNISTAR, 
usuários precisam de um equipamento receptor especial. A correção de dados está 
disponível em duas classes de precisão, 0,7 metros e 0,2 metros e uma inicialização 
relativamente longa de 30 a 40 minutos, se aplica. Neste caso, os receptores especiais GPS 
com unidade receptora integrada demandam custos adicionais. Taxas adicionais baseadas 
no tempo de utilização também se aplicam, variando de acordo com a classe de serviço 
(taxas anuais de € 1500 a € 4500).  
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Tabela 2 mostra um resumo das vantagens e desvantagens dos vários métodos DGPS 
  
Método 
DGPS 

Precisão Alcance Vantagens Desvantagens 

Área local 
com 

modem 
wireless 

Até 1 cm, 
dependendo da 

separação 
base/itinerante 

Linha de visão, max. 
5-30 Km, 

dependendo da 
potência de 
transmissão 

Alta precisão 
 
Estação de referência própria 
 
Pode ser usada mundialmente 
 
Sem custo operação do modem 
wireless 
 
Possível vários receptores 

Custo extra para base 
 
Área limitada 
 
Base precisa ter visada 
direta 

Área local 
com 

modem 
GSM 

Até 1 cm, 
dependendo da 

separação 
base/itinerante 

Teoricamente  
ilimitada, depende da 

rede GSM 

Alta precisão 
 
Estação de referência dedicada 
 
Pode ser usada mundialmente 
 
Visada direta não essencial 
 

Custo extra para base 
 
Custos de transmissão 
 
Comparado com wireless: 
só possível um receptor 

 

Longa 
distância 
RASANT 

Até a faixa de 
submetro 

Dentro do alcance de 
transmissor VHF com 
operação RASANT 

Base própria não necessária Custos adicionais para 
unidade de recepção 
 
Custos de uso de serviço 

Longa 
distância 

ALF 

Até a faixa de 
submetro 

Dentro de até aprox. 
600 Km de raio de 

Mainflingen 

Base própria não necessária 
 
Recepção muito confiável com 
onda longa 
 
 

Custos adicionais para 
unidade de recepção 
 
Limitada a Alemanha 

Longa 
distância 
EGNOS 

20 cm a 2 m Europa Pode usar em toda Europa 
 
Base própria não necessária 
 

Satélite com visada direta 

Longa 
distância 

OMNISTAR 

20 cm a 2 m Europa Pode usar em toda Europa 
 
Base própria não necessária 
 

Custo adicional para 
unidade de recepção 
 
Custo de uso de serviço 
 
Satélite com visada direta 
 
Longo tempo de 
inicialização 

Tabela 2: Vantagens e desvantagens dos métodos DGPS  
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Em resumo 
 
Em combinação com sistemas de sensores inerciais, a tecnologia de medição DGPS já está 
sendo aplicado em várias áreas como medição de dinâmicas de condução, teste de sistemas 
de auxílio ao motorista, medidas de distâncias, verificação de modelos de simulação e testes 
de conforto. 
 
Em medição de veículos a 
variante de tecnologia de 
área local é principalmente 
usada quando é necessária 
alta precisão de posição, por 
exemplo, quando medindo 
desvios de faixa de rolagem, 
testes com motoristas robôs 
ou medindo distâncias. 
Transmitir a correção de 
dados via modem wireless é 
ideal para medições em uma 
área desobstruída como 
áreas de dinâmicas de 
condução ou cursos de 
manuseio.  
 
 
Modems GSM são tipicamente usados para rodar testes em pequenas áreas com visibilidade 
reduzida, trajetos interurbanos curtos ou testes de direção em rodovias. Variantes de áreas 
de longa distância DGPS são ideais para tarefas de medição que não requerem tão alta 
precisão, como trajetos interurbanos e medições padrão de dinâmica de condução. Esta 
variante pode também ser usada como solução de contingência para áreas locais DGPS em 
caso de pequenas interrupções para correção de dados. 
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Fig. 4: Um sistema real de área local DGPS como 

representado no esquema.  


