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O termo GNSS refere-se aos sistemas de posicionamento baseados no uso de 

satélites, dentre os quais destacam-se os sistemas GPS, GLONASS, BeiDou e 

Galileo, bem como os sistemas de aumento. A utilização dos GNSS em conjunto 

é atualmente um dos principais temas abordados em eventos científicos e 

revistas internacionais na área de navegação por satélite. A interoperabilidade 

entre os sistemas traz diversas vantagens como a obtenção de um maior número 

de observações para o ajustamento, melhor cobertura global, minimização de 

erros sistemáticos aos quais os sistemas estão sujeitos e uma melhor geometria 

dos satélites. Diversas pesquisas são realizadas todos os anos com o intuito de 

desenvolver métodos cada vez mais eficazes para mitigar os erros que afetam 

as observáveis GNSS e proporcionar um posicionamento mais acurado. 

Portanto, o principal objetivo desse trabalho é investigar o desempenho do uso 

combinado de dados dos sistemas que compõem o GNSS, bem como suas 

respectivas frequências, sob diferentes condições atmosféricas. O status atual 

das constelações de satélites dos GNSS contribui para a realização do trabalho, 

visto que recentemente o BeiDou foi declarado operacional e o Galileo está com 

sua constelação de satélites quase completa. O experimento foi realizado 

considerando dados dos quatro sistemas, no modo autônomo e combinado, 

obtidos a partir de estações da rede SIRGAS. Para o processamento dos dados 

foi utilizado um software científico que vem sendo desenvolvido pelos membros 

do Grupo de Estudo em Geodésia Espacial da FTC UNESP. A partir das 

resultantes das discrepâncias e dos desvios padrão obtidos nos 

processamentos, foram calculados os valores de EMQ 3D (Erro Médio 

Quadrático) do posicionamento. Por meio da análise dos resultados foi possível 

observar os benefícios da utilização de dados combinados dos GNSS, bem como 

o impacto das diferentes condições atmosféricas e configurações de frequências 

na obtenção da posição. 

  


