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RESUMO 

 

Este trabalho descreve o Sistema de Posisicionamento Global - GPS - e faz 
uma análise sobre suas potenciais fontes de interferência.  

Primeiramente, é realizado um estudo abrangente sobre o GPS, destacando 
seu princípio de funcionamento, sua estrutura e as características dos sinais 
envolvidos.  

A seguir, são analisados e descritos os diversos tipos de interferências 
intencionais e não intencionais, apresentando-se um equacionamento básico para 
dimensionamento de sistemas interferentes intencionais ("Jamming"). 

Testes realizados com um receptor de uso civil típico, perante sinais 
interferentes, permitiram a avaliação da relação interferência-sinal necessária para 
impedir a recepção e o processamento dos sinais oriundos da constelação GPS. 
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ABSTRACT 

 

This work describes the Global Positioning System (GPS) and provides an 
analysis about its potential sources of interference. 

Firstly, a consistent study about the GPS is presented, concerning its 
principles, system structure, and signal characteristics.  

After that, several sources of intentional and non-intentional interference are 
described. Basic equations to predict the signal level of jamming in the system are 
presented. 

Some tests on a commercial receiver were accomplished to evaluate its 
behavior in the presence of jamming. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ciência da navegação vem sendo desenvolvida há muito tempo. Não faltam 

registros nos quais marinheiros ancestrais observavam a localização do sol, da lua e 

das estrelas como forma de direcionamento marítimo (Logsdon, 1992). Com as 

crescentes inovações tecnológicas, surgiram os sistemas de radionavegação, os 

quais podem ser divididos em duas categorias: sistemas de radionavegação 

baseados em terra, dos quais se destacam o LORAN A, o LORAN C e o OMEGA; e 

sistemas de radionavegação baseados em satélite, dos quais se destacam o 

NAVSTAR-GPS, o GLONASS e o GALILEO. Os sistemas baseados em terra não 

são considerados neste trabalho. Informações sobre os mesmos podem ser obtidas 

em Logsdon (1992). 

O NAVSTAR-GPS ("Navigation System with Time And Ranging-Global 

Positioning System"), ou simplesmente GPS, foi desenvolvido na década de 70, pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DoD). Inicialmente, tratava-se de um 

projeto para uso exclusivo das forças armadas americanas. Entretanto, a precisão e 

a confiabilidade do sistema, além da viabilidade econômica na fabricação de 

receptores mais baratos, tornaram o GPS muito requisitado também em aplicações 

civis, tais como aviação, geodésia, agricultura, entre outras. 

Pode-se dividir o GPS em três segmentos principais: segmento espacial, 

segmento de controle e segmento de usuário. 

O segmento espacial é formado, basicamente, pelos satélites do sistema que 

são responsáveis pelo envio de sinais para as estações móveis localizadas em 

qualquer ponto do globo terrestre. Os sinais de GPS contêm três diferentes tipos de 

dados:  um código pseudorandômico que identifica o satélite que transmitiu a 

informação, os dados de efemérides que são transmitidos por cada satélite, e os 

dados de almanaque que informam ao receptor onde cada satélite deve estar, a 

qualquer hora do dia. Os satélites transmitem as informações orbitais dele próprio e 

de todos os outros satélites da constelação do GPS. 

O segmento de usuário é formado pelos receptores de GPS que estimam a 

própria posição baseados nos sinais recebidos do segmento espacial. 
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O segmento de controle realiza atualizações de dados nos satélites, como por 

exemplo, ajustes nos relógios e correção das efemérides. 

O GPS oferece dois tipos de serviço de posicionamento: o SPS ("Standard 

Positioning Service"), serviço de posicionamento padrão, e o PPS ("Precise or 

Protected Positioning Service"), serviço de posicionamento preciso. O SPS é 

liberado para qualquer usuário que possua um receptor adequado. Este serviço é 

gratuito e recomendado apenas para aplicações cujo requerimento de precisão não 

seja tão rigoroso. O PPS é restrito a usuários militares e a usuários civis 

devidamente autorizados. Esta restrição é feita através da ativação de um recurso 

denominado AS ("Anti-spoofing"), no qual os sinais destinados aos usuários 

autorizados são criptografados. 

O GLONASS é um sistema desenvolvido na antiga União Soviética, no início dos 

anos 70, com o objetivo de prover posicionamento tridimensional, velocidade e 

informações de tempo. Atualmente, vem sendo trabalhado pela Força Epacial da 

Federação Russa. Neste sistema, cada satélite transmite dois tipos de sinais: SP 

("Standard Precision") e HP ("High Precision"). O modo de acesso utilizado é 

baseado na técnica FDMA, na qual todos os satélites transmitem numa freqüência 

diferente. Algumas freqüências, entretanto, são reutilizadas. Para isso, o arranjo 

orbital dos satélites foi implementado de modo que os satélites que transmitam na 

mesma freqüência não estejam visíveis a uma região em comum, ou seja, de modo 

que eles não cubram, ao mesmo tempo, uma mesma região. Como no GPS, para 

estimação da posição, é necessária a observação das pseudodistâncias1 entre o 

receptor móvel e pelo menos quatro satélites. 

A constelação GLONASS é composta por 24 satélites, distribuídos em 3 planos 

orbitais quase circulares, separados de 120º e com inclinação de 64,8º, altitude de 

19.100 Km e período orbital de 11 horas e 15 minutos. Esta configuração permite 

cobertura global e ininterrupta de pelo menos 5 satélites. A Tabela 1 exibe uma 

comparação entre os sistemas GLONASS e GPS. 

 

                                            
1 Pseudodistância é a distância calculada entre o satélite e o receptor afetada por 

erros sistêmicos. 
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Tabela 1- Comparação entre os sistemas GLONASS e GPS. 

 

 

 

O sistema de posicionamento GALILEO está sendo proposto pelos países da 

União Européia (UE) como uma solução definitiva para GNSS ("Global Navigaton 

Sattelite System"). Isto porque o projeto, cujo desenvolvimento encontra-se em 

andamento, prevê total interoperabilidade com os sistemas GPS e GLONASS. Em 

sua concepção original, o sistema será formado por uma constelação de 30 satélites 

distribuídos em 3 planos orbitais com inclinação de 56º a uma altura de 

aproximadamente 24.000 Km.  

A implementação e a administração do Galileo é de inteira responsabilidade civil, 

embora ofereça serviços destinados também a aplicações críticas de segurança e 

militares. Dois tipos de serviço  serão oferecidos: OS ("Open Service") e CS 

("Commercial Service"). O serviço aberto (OS) será destinado a todos os usuários 

devidamente equipados, cujas atividades não exijam um alto grau de precisão. Em 

princípio, estima-se para este serviço uma precisão da ordem de 7 m, com 

disponibilidade da ordem de 99 %. O serviço comercialmente controlado (CS) será 

oferecido para usuários civis, cujas atividades dependam de um maior grau de 

precisão e maior disponibilidade, e para usuários militares. Os usuários deste 

serviço estarão sob responsabilidades contratuais, que incluem, dentre outras, o 

pagamento de uma taxa. 
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O foco principal deste trabalho é o sistema GPS. Embora seja extremamente 

complexo e bem elaborado, o GPS tem sido exposto a diversos tipos de 

interferências que podem causar alterações na precisão do serviço, ou 

simplesmente, impossibilitar a utilização do mesmo. Em virtude disto, diversos 

estudos, fóruns e debates têm sido realizados para discutir soluções para a 

"vulnerabilidade" do sistema. 

Neste trabalho, foram reunidas informações a respeito de diversas fontes de 

interferência que ameaçam a integridade do GPS, de maneira a contribuir com todos 

aqueles interessados no assunto. 

Inicia-se o estudo no capítulo 2, onde é feita uma abordagem geral sobre o 

sistema GPS, a qual engloba uma descrição dos três segmentos que formam o 

sistema. Neste capítulo, o sistema GPS é descrito com abrangência, por se tratar do 

primeiro trabalho sobre GPS realizado na Seção de Ensino de Engenharia Elétrica 

do IME. 

No capítulo 3, são apresentadas diversas fontes de interferências no sistema 

GPS. Discute-se, primeiramente, os efeitos das interferências sistêmicas e os efeitos 

das interferências causadas por outros serviços. Em seguida, é feito um estudo 

sobre as interferências intencionais ("Jamming"). 

O capítulo 4 é reservado para a descrição de testes realizados em campo, 

com o objetivo de avaliar o real comportamento de um receptor civil típico, quando 

submetido a sinais interferentes emitidos em sua direção. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões deste trabalho e as propostas 

para trabalhos futuros. 
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2 GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 

 

 

2.1 PRINCÍPIO DE NAVEGAÇÃO 

 

No GPS, a localização do receptor móvel é estimada com base nos sinais 

transmitidos pelos satélites do sistema. Para tal, é empregado um método de 

localização de posições conhecido como TRIANGULAÇÃO (Kaplan, 1996). 

De acordo com Seeber (1993), o princípio fundamental de funcionamento do 

GPS é baseado na medida das chamadas pseudodistâncias entre o usuário e pelo 

menos quatro satélites, uma vez que as coordenadas dos mesmos são conhecidas.  

 

 

FIG. 1- Raio de possíveis localizações. 

 

As pseudodistâncias são determinadas multiplicando-se o tempo de propagação 

dos sinais pela velocidade de propagação dos mesmos (no caso, a velocidade da 

luz).  A FIG. 1 expressa o raio de localização de um receptor em função da 

velocidade e do tempo de propagação do sinal transmitido pelo satélite2. Medidas 

tomadas de dois satélites originam uma ambiguidade de posições. Na FIG. 2, 

                                            
2 De fato, a cada satélite corresponde uma esfera de raio igual à pseudodistância 

calculada. Neste trabalho, para fins de representação do sistema, o problema será 

tratado em um plano, através de círculos.  

Raio de possíveis 
localizações 
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verifica-se a necessidade de medida de um terceiro satélite para que a posição do 

receptor seja estimada. 

 

 

 

FIG. 2 - Ambigüidade de posições. 

 

A FIG. 3 mostra a posição geométrica estimada de um receptor cujo cálculo da 

posição se baseia na recepção de sinais oriundos de três satélites. 

 

 

FIG. 3 - Posição estimada do receptor. 

 

Do ponto de vista geométrico, apenas três medidas seriam suficientes para 

determinação da posição do receptor. Porém, uma quarta observação se faz 

necessária para correção do erro de sincronismo entre os relógios instalados nos 

Localização do 

receptor 

Possíveis 
posições 
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satélites e no receptor. Este erro, na verdade, é o principal o responsável pela 

aplicação do termo “pseudodistância”.  A FIG. 4 representa a situação na qual o 

receptor estima sua posição baseado nos sinais provenientes de quatro satélites. 

Maiores detalhes sobre a necessidade de se obter os sinais provenientes de um 

quarto satélite são encontrados em Logsdon (1992). 

 

 

FIG. 4 - Pseudodistâncias entre o receptor e 4 satélites. 

 

2.2 ESTRUTURA DO GPS 

 

O sistema GPS pode ser subdividido em três segmentos: espacial, de controle e 

de usuário.  

 

2.2.1 SEGMENTO ESPACIAL 

 

2.2.1.1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O segmento espacial é formado basicamente pelos satélites do sistema, que por 

sua vez, estão estrategicamente posicionados de maneira a garantir que pelo menos 

quatro deles estejam visíveis em qualquer ponto do globo terrestre a qualquer hora 

do dia. A FIG. 5 e a FIG. 6 mostram a distribuição dos satélites em torno do globo 

terrestre. 
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FIG. 5 - Constelação formada pelos satélites do GPS. 

 

 

FIG. 6 - Distribuição orbital dos satélites. 

 

O segmento espacial consiste de 24 satélites distribuídos em seis planos orbitais 

com inclinação de 55o em relação a linha do equador e igualmente espaçados de 

60o entre si, conforme representação da FIG. 6. Cada plano orbital possui quatro 
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satélites que estão localizados a uma altura de aproximadamente 20.200 Km e 

levam doze horas para completar uma volta em torno da terra ("tempo sideral"). 

Os satélites GPS podem ser identificados pelo SVN ("Space Vehicle Number"), 

baseado na seqüência de lançamento e pelo PRN ("Pseudo Random Noise") ou 

SVID ("Space Vehicle Identification"), relacionado ao código associado a cada 

satélite. 

A posição no plano orbital também pode ser utilizada para identificar um satélite, 

uma vez que as órbitas são diferenciadas por letras (A-F) e os satélites numerados 

(1 - 4) em cada plano. A Tabela 2 mostra a constelação atual de satélites GPS. 

 

Tabela 2- Satélites operacionais. 
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O desenvolvimento dos veículos espaciais pode ser subdividido em blocos, 

mostrados na Tabela 3. Os satélites do bloco I foram desenvolvidos para testes 

preliminares do sistema e para servir de base para a construção dos blocos 

seguintes. Os satélites do bloco II / IIA formam a constelação atual, a qual será 

substituída pelos satélites do bloco IIR.  Os satélites do bloco IIF serão utilizados 

para novos procedimentos de operação e manutenção. 

 

Tabela 3 - Etapas de desenvolvimento dos satélites. 

 

 

Os satélites do bloco I (SVN 1 a 11) foram posicionados nos mesmos planos 

orbitais dos satélites do bloco II, mas com inclinação de 63o. Fabricados pela 

Rockwell International, eles pesavam 759 Kg e possuíam um “tempo de vida” 

estimado em 5 anos. O último satélite deste bloco, denominado SVID 12, foi 

desativado em 1995. 

Os satélites do bloco II (SVN 13 a 21) foram os primeiros a serem lançados em 

escala completa e a se tornarem operacionais. Eles foram fabricados pela Rockwell 

International, para fornecer 14 dias de operação sem contato com o segmento de 

controle, pesam 1660 Kg e possuem “tempo de vida” estimado em 7,5 anos. 

O bloco IIA (SVN 22 a 40)  foi o segundo a se tornar operacional. Seus satélites 

foram fabricados pela Rockwell International, para fornecer 180 dias de operação 

sem contato com o segmento de controle, pesam 1816 Kg e possuem “tempo de 

vida” estimado em 7,5 anos. 

Os satélites do bloco IIR (SVN 41 a 62) estão sendo desenvolvidos para fornecer 

pelo menos 14 dias de operação sem contato com o segmento de controle e mais de 

180 dias de operação no modo de navegação autônoma (AUTONAV). Duas novas 

características destes satélites em relação aos anteriores são a capacidade de medir 
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distâncias entre eles ("cross link rangers") e a capacidade de calcular efemérides no 

próprio satélite (Seeber, 1993), além de transmitir essas informações entre os 

satélites e o sistema de controle em terra (Monico, 2000). O primeiro satélite deste 

bloco a entrar em operação foi lançado com sucesso em 1998. Fabricados pela 

Lockheed Martin, estes satélites pesam 2032 Kg e possuem um “tempo de vida” 

estimado em 10 anos.   

Os satélites do bloco IIF fazem parte da chamada quarta geração, cujo projeto 

prevê a construção de 33 satélites com tecnologia atual para sustentar a utilidade do 

GPS em aplicações civis e militares. A empresa escolhida para desenvolver e 

fabricar os satélites do bloco IIF foi a Boeing (antiga Rockwell International). A 

entrega dos mesmos se iniciou em abril de 2001. O sistema em questão permite a 

inserção de novas tecnologias e atualização dos componentes, enfatizando a 

compatibilidade e a interoperabilidade com os veículos espaciais atuais, com o 

sistema de controle e com os equipamentos dos usuários, além de interagir com o 

novo sistema operacional de controle (OCS), cuja arquitetura está em 

desenvolvimento, e com a rede de controle de satélites da Força Aérea Americana 

(AFSCN). 

Os satélites deste bloco apresentam relógios atômicos avançados para melhorar 

o desempenho do sistema e dar maior visibilidade ao segmento de controle em 

relação ao estado de saúde dos satélites. As melhorias realizadas nesta geração 

envolvem a conversão dos relógios analógicos para digitais. Os relógios de Césio 

são otimizados continuamente através de ajustes de parâmetros internos e 

compensação de efeitos ambientais. Os relógios dos satélites anteriores são 

otimizados exclusivamente durante a fabricação. Os relógios digitais de Césio 

representam uma evolução dos padrões de freqüência no espaço e resultam numa 

melhor acurácia de posicionamento para usuários civis e militares. 

O primeiro satélite da mais nova geração, denominada GPS III, cuja arquitetura 

está sendo estudada pelas empresas Boeing e Lockheed Martin, tem previsão de 

lançamento para 2009 e possui uma estimativa de tempo de vida em torno de 21 

anos. A USAF (Força Aérea Americana) deseja que melhores técnicas contra 

interferências ("anti-jamming") sejam implementadas. A idéia é prover dois feixes de 

potência mais elevada para um novo código, denominado M-code ("Military Code") 

que serão embutidos nas portadoras L1 e L2. Além disso, serão implementadas 



 26 

mais duas portadoras que transportarão dados de navegação para usuários civis 

que necessitem de maior precisão nos serviços de posicionamento, tempo e 

navegação. É esperado que um desses sinais seja transmitido com uma potência 

maior que os sinais em L1 e L2 para melhorar a recepção em todo mundo.  

 

 

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DOS SINAIS DE GPS 

 

Os satélites GPS transmitem duas portadoras em banda L, L1= 1575,42 MHz e 

L2= 1227,6 MHz, que são derivadas de uma freqüência fundamental (f0) de 10,23 

MHz gerada por um conjunto de relógios atômicos instalados nos mesmos. Na 

verdade, para um observador na terra, este será o valor. Porém, no veículo espacial 

será gerado o valor de 10,22999999543 MHz para compensação dos efeitos 

relativísticos. Estas portadoras são moduladas, em BPSK, por um sinal resultante da 

combinação de códigos pseudo-aleatórios (PRN - "Pseudo Random Noise") com 

uma outra seqüência conhecida como  Mensagem de Navegação ("Data Signal").  

Os códigos PRN utilizados pelo GPS, denominados C/A e P, pertencem à família de 

códigos conhecida como Códigos de Gold (Leick, 1995). Eles  são associados a 

cada satélite e provocam um espalhamento na portadora. Suas características de 

baixa correlação cruzada possibilitam a recuperação da informação original com 

uma técnica baseada no CDMA ("Code Division Multiple Access"). 

A FIG. 7 mostra o esquema de geração dos sinais de GPS (Seeber, 1993). A 

portadora L1 é modulada tanto pelo código C/A quanto pelo código P, utilizando-se 

fase em quadratura, onde a portadora em questão é dividida em duas partes: uma 

deslocada de 90º e misturada ao código C/A, e outra (com fase de 0o) misturada 

com o código P. A portadora L2 transporta apenas o código P. A mensagem de 

navegação é embutida em ambas portadoras. 
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FIG. 7 - Geração dos sinais de GPS. 

 

Código C/A  ("Coarse Acquisition Code") 

 

O código C/A é modulado apenas na freqüência L1 e pode ser utilizado sem 

restrições. A largura de banda ocupada por um código C/A é de 2,046 MHz, uma vez 

que o mesmo possui uma taxa de transmissão de 1,023 MHz ou 1023 chips (chip 

rate). Cada chip3 tem 0,977µs de duração, produzindo um período total do código 

C/A de 1ms.  A forma espectral do código C/A pode ser visualizada na FIG. 8 

(Villalba, 2004). 

 

                                            
3 O termo chip é utilizado em lugar de bit para indicar que os códigos PRN não 

contém dados. 
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FIG. 8 - Espectro do Código C/A 

A largura de faixa de transmissão total do satélite GPS é de 20 MHz, para 

suportar a transmissão do código P. Consequentemente, a transmissão do código 

C/A conterá um lóbulo principal e vários lóbulos secundários. A FIG. 9 apresenta as 

características espectrais de um sinal GPS na freqüência L1, onde pode ser 

visualizada esta situação. 

 

FIG. 9 - Banda detalhada do GPS. 
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Existem 37 seqüências PRN usadas para representar os códigos C/A e P que 

servem apenas para identificação dos satélites, ou seja, não transportam nenhuma 

informação adicional.  O código C/A é obtido através da soma em módulo de duas 

seqüências PRN de 1023 chips, G1(x) e G2(x), que são geradas por dois registros de 

deslocamento lineares de comprimento máximo de 10 celas, utilizando um esquema 

de realimentação adequado, controlados por um relógio de 1,023 MHz, FIG. 10 

(ICD-GPS-200c). No instante inicial, todos os elementos do registro estão no estado 

1. Tendo o registro de deslocamento uma dimensão n, o comprimento da seqüência 

gerada será 2n-1 . Neste caso, com n = 10, o comprimento é de 1023. 

 

 

FIG. 10 - Geração do Código C/A. 

 

As realimentações para os geradores G1 e G2 e sua combinação para formar o 

código C/A são feitas mediante uso de somas módulo 2. Para o gerador G1, o 

polinômio que descreve sua estrutura é dado por 1+x
3 +x

10, onde os expoentes de x 

indicam os índices das celas que são somadas em módulo 2 e o número 1 indica 

que o resultado é realimentado à cela número 1. No caso do gerador 2, o polinômio 

é dado por: 1+x
2+x

3+x
6+x

8+x
9+x

10. A saída do gerador 2, denominada seleção de 

fase de código, não é a última cela, mas uma combinação de duas celas. Esta 
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combinação é única e depende do PRN do satélite. O sinal gerado na saída desta 

combinação seria a mesma considerando-se como saída a última cela do G2, mas 

com um determinado número de chips de atraso. As relações entre os números de 

identificação e o atraso podem ser visualizadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Atribuição de códigos. 
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Propriedades do código C/A 

 

Como citado anteriormente, as características de autocorrelação e correlação 

cruzada dos códigos PRN são fundamentais no processo de demodulação do sinal. 

A função de autocorrelação do código C/A é dada pela equação: 

∑
∞

∞−

+= )().()( ττ tCtCR iic  ( 1 ) 

Onde Ci(t) é o código C/A em função do tempo, para o i-ésimo satélite e τ  

representa a diferença (atraso) entre as duas  funções que estão sendo 

correlacionadas. Se τ for igual a zero, tem-se a máxima correlação e as duas 

funções são iguais. Vale ressaltar que os codigos gerados pelos vários satélites são 

ortogonais. Assim, teoricamente, o código de um satélite não interfere no outro, ou 

seja, a correlação entre os códigos de dois satélites é igual a zero. 

Os picos de correlação se repetem a cada período de código. O valor da 

autocorrelação cresce desde o chip anterior ao alinhamento dos códigos C/A até 

alavancar o valor máximo, neste caso 1 por estar normalizado, para depois 

decrescer até um chip depois do alinhamento, conforme ilustrado na FIG. 11. Este é 

um modelo simplificado da função de autocorrelação do código C/A, pois existem 

deslocamentos nos quais se produzem valores diferentes de -1/1023 entre os picos 

de correlação (+1). 

 

 

FIG. 11 - Função de autocorrelação simplificada de um código C/A típico. 

 

Como regra, os códigos C/A apresentam um alto pico de autocorrelação 

(aproximadamente 1000/1) e é esta a propriedade usada para sincronizar o código 

gerado pelo receptor com o código recebido. Idealmente, se os códigos fossem 

ortogonais, os valores de correlação cruzada seriam zero. Na prática, os códigos de 

Gold utilizados apresentam baixa relação cruzada. Portanto, para detectar um sinal 
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fraco na presença de sinais mais fortes, o pico de autocorrelação deve ser mais forte 

que os picos de correlação cruzada.  A correlação cruzada ideal é dada por: 

 

∑
∞

∞−
=+= 0)().()( ττ t

j
Ct

iij
R C  ( 2 ) 

 

Onde Ci  é o código C/A para o i-ésimo satélite e Cj é o código C/A para o j-ésimo 

satélite.  

 

A diferença entre o valor de pico da autocorrelação e os picos da correlação 

cruzada estabelecem o conceito de “ganho de processamento”. Uma vez que sinais 

de múltiplos satélites são recebidos com retardos e deslocamentos Doppler 

diferentes, os picos de correlação cruzada podem atingir valores altos, que, 

dependendo do ganho de processamento, podem causar uma falsa aquisição de 

sinal.  

 

Código P ("Precision or Protected Code") 

 

O código P é modulado nas duas portadoras, L1 e L2 e possui uma freqüência 

de 10,23 MHz ou aproximadamente 10,23 milhões de chips por segundo4, o que 

corresponde a um comprimento de onda por volta de 30 m e faz com que as 

medidas resultantes do código P sejam mais precisas que as medidas realizadas a 

partir do código C/A. 

O código P é uma seqüência extremamente longa e se repete apenas a cada 

266,4 dias. Na prática, porções de sete dias deste código são destinadas a cada 

satélite como forma de identificação dos mesmos. Todos os códigos são zerados 

semanalmente, à meia noite de sábado para domingo, criando a “semana GPS” que 

é a principal unidade de tempo do sistema. 

O código de precisão (P-code) foi implementado apenas para aplicações 

militares e para usuários civis devidamente autorizados. Este código pode ser 

                                            
4 Na verdade, o período total do código é de 1023 chips, sendo cada chip igual a 

0,977µs. 
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negado aos usuários, caso o segmento de controle ative um AS ("ANTISPOOFING" 

- modo de proteção contra informações que visam burlar o sistema) no satélite. 

Quando o AS é ativado, o P-code é encriptado para formar o chamado Y-code. 

Assim, o acrônimo freqüentemente utilizado para o código de precisão encriptado é 

"P(Y) code". O código P(Y) possui a mesma taxa de transferência dos códigos P e é 

gerado, matematicamente, a partir do produto de dois outros códigos PRN, X1 e X2, 

que por sua vez, também são gerados a partir do produto de dois outros códigos. O 

período do código X1 é de 1,5s, o que corresponde a 15.345.000 bits (1,5 x 106), 

enquanto que o código X2 possui 15.345.037 bits. Essa combinação acarreta o 

período total do código P: 

 

diass 4,26669,752.010.23
10354,2037.345.15000.345.15

0

14

==
×

=
×

ffo

 

utilizando-se  fo = 10,23 MHz. 

 

 Dados de navegação (Navdata) 

 

As mensagens de navegação (Navdata ou "data signal") fornecem informações 

básicas para o cálculo das posições dos satélites. Elas contêm parâmetros orbitais, 

dados para correção dos relógios dos satélites, dados relativos ao estado dos 

satélites, informações de “handover”5, entre outras. Com uma taxa de 50 bps, esta 

mensagem é combinada através da operação de adição em módulo 2 com os 

códigos C/A e P, modulando as freqüências L1 e L2, e transmitida.  

Uma mensagem de navegação, ilustrada na FIG. 12, é constituída de 25 

quadros ("dataframes"), leva 12,5 min para ser transmitida e é denominada 

“superquadro”. Com uma taxa de 50 bps, o tamanho total de cada quadro é de 1500 

bits e 30 s de duração. Este quadro é dividido em 5 subquadros ("subframes") de 6 

s, correspondente a 300 bits cada. Os subquadros possuem 10 palavras de 30 bits, 

                                            
5 Neste caso, handover pode ser definido como a passagem do código C/A para o 

código P. 
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dos quais seis são bits de controle. Os subquadros 1, 2 e 3 são transmitidos em 

cada quadro. Já os subquadros 4 e 5 contêm dados diferentes em cada quadro.  

 

 

 

FIG. 12 - Estrutura de um quadro de mensagens GPS. 

 

A Tabela 5 mostra a composição dos subquadros da mensagem de navegação. 

Pode-se observar na tabela que no início de cada subquadro aparecem duas 

palavras especiais, denominadas palavra de telemetria ("Telemtry Word" - TLM) e 

palavra de "handover" ("Handover Word" - HOW). Quando as mensagens estão 

sendo enviadas para os satélites ou outra operação estiver ocorrendo, a palavra 

TLM é alterada.  A TLM contém um preâmbulo fixo de 8 bits utilizado para indicar o 

início de cada subquadro, seguido de uma mensagem de 16 bits e 6 bits de 

paridade.  A palavra HOW contém uma versão truncada do contador “time of week”, 

TOW, nos 17 primeiros bits, seguidos de 2 bits que alertam quando a qualidade do 

sinal está ruim ou quando o modo "anti-spoofing" está ligado (bits de "flag") e mais 3 

bits para identificar o subquadro.  Os oito bits finais têm relação com a paridade da 

palavra. 

Em resumo, a palavra HOW contém um número que, multiplicado por 4, 

proporciona o TOW do próximo subquadro. HOW possui um contador, conhecido 

como “contador z” ("Z count"), que é expresso em unidades de 1,5 s, contadas a 

partir do início da semana GPS e com duração de 1 semana, isto é, variando de 0 a 

403.199. 
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Tabela 5 - Conteúdo dos subquadros da mensagem de navegação. 

 
TLM - Palavra de telemetria 
HOW - Palavra de "handover" 

 

O acesso ao código P somente é possível se o receptor estiver precisamente 

sincronizado com o tempo do GPS. Este sincronismo é de difícil aquisição devido ao 

fato deste código possuir uma seqüência extremamente longa. Para resolver este 

problema, o código C/A é utilizado para auxiliar na aquisição do mesmo. Se o 

contador z é conhecido, o código P pode ser adquirido nos próximos 6 segundos. 

De acordo com os itens anteriores, pode-se observar que o sinal transmitido do 

satélite GPS é uma combinação de três sinais: portadora, códigos e sinais de dados. 

As características principais destes três tipos de sinais são resumidamente 

mostradas na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Resumo dos sinais de GPS. 

 

 

A partir da FIG. 7, o sinal L1 pode ser descrito da seguinte forma (Spilker, 

1978): 

 

)cos()()()sen()()()( 111 ttDtCAttDtPAtS iiciipL ω+ω=  ( 3 ) 

 

onde 

 

Ap      = amplitude do código P 

Pi(t)   = seqüência do código P (estados +1 / -1) 

Di(t)   = fluxo dos dados de navegação (estados +1 / -1) 

Ac      = amplitude do código C/A 

Ci(t)   = seqüência do código C/A (estados +1 / -1) 

ω1   = freqüência angular relativa à L1 

i   = índice atribuído a cada satélite 

 

 

O sinal L2 tem uma estrutura mais simples porque não possui o código C/A: 

 

)sen()()()( 22 ttDtPBtS iipL ω=  ( 4 ) 

 

onde 
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Bp   = amplitude do código P 

ω2   = freqüência angular relativa à L2 

com os demais parâmetros definidos anteriormente. 

A FIG. 13 ilustra a formação do sinal do GPS em L1 a partir dos dados de 

navegação e do código C/A, assim como a utilização da técnica de modulação 

BPSK. 

 

 

 

FIG. 13 - Estrutura do sinal de GPS. 

2.2.2 SEGMENTO DE CONTROLE 

 

O segmento de controle é responsável pela operação do sistema GPS. Dentre 

suas diversas tarefas, pode-se destacar: 

 

- Monitoramento e controle contínuo do sistema de satélites 

- Determinação do sistema de tempo 

- Predição das efemérides dos satélites, monitoramento do comportamento 

dos relógios dos satélites e correção dos mesmos 

- Atualização periódica das mensagens de navegação para cada satélite 
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O segmento de controle é basicamente formado por uma estação de controle 

principal (MCS - "Master Control Station"), várias estações auxiliares de 

monitoramento (MS - "Monitor Station") e antenas terrestres (GA - "Ground 

Antenna"), utilizadas para transmissão dos dados para os satélites. 

A FIG. 14 mostra a distribuição geográfica das estações monitoras e demais 

elementos que compõem o segmento de controle. 

 

 

FIG. 14 - Localização das estações de controle. 

 

A MCS fica localizada em Colorado Springs, Colorado. As estações monitoras 

ficam localizadas em Diego Garcia, Hawaii, Kwajalein, Ascension Island e Colorado 

Springs.  Essas cinco estações pertencem à Força Aérea Americana (USAF ou AAF 

- "American Air Force”). Juntamente com outras sete do NIMA ("National Imagery 

and Mapping Agency"), compõem as estações de monitoramento do DoD (Monico, 

2000). 

As estações de monitoramento, equipadas com osciladores de alta performance, 

recebem sinais de todos os satélites, calculam as pseudodistâncias e as enviam 

para a estação Master, através de um enlace de comunicação, juntamente com  os 

dados metereológicos locais. A MCS, por sua vez, computa os dados relativos  às 

efemérides dos satélites e ao comportamento dos relógios e formula a mensagem 

de navegação. A mensagem de navegação é então, transmitida na banda S, ao 



 39 

segmento espacial através das antenas terrestres. Pode-se observar isto como o 

auxílio da FIG. 15 (Seeber, 1993). 

 

 

FIG. 15 - Fluxo de dados nas estações de monitoramento. 

 

  Os requerimentos de um sistema de navegação são plenamente satisfeitos 

pela distribuição geográfica das estações monitoras. Entretanto, para algumas 

aplicações que exigem informações altamente precisas, especialmente em 

aplicações geodinâmicas, foram e continuam sendo desenvolvidas diversas redes 

complementares de monitoramento cujo objetivo principal é fornecer efemérides 

mais precisas. 

 

2.2.3 SEGMENTO DE USUÁRIO 

 

2.2.3.1 DESCRIÇÃO DOS RECEPTORES DE GPS 

 

O segmento de usuário é composto, fundamentalmente, pelos receptores de 

GPS. Pode-se dizer que ele é o responsável pela iteração entre o homem e o 

sistema. Após receberem os sinais oriundos dos satélites, os receptores sintonizam 

os satélites visíveis, decodificam o sinal e fazem os cálculos requeridos. Os 

principais componentes de um receptor de GPS são visualizados através do 

diagrama em blocos exposto na FIG. 16 (Seeber, 1993). Em seguida, é realizada 

uma breve descrição dos mesmos.  
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FIG. 16 - Diagrama em blocos de um receptor de GPS típico. 

 

Antena com pré-amplificador 

 

Este dispositivo detecta as ondas eletromagnéticas oriundas dos satélites, 

convertem a energia em corrente elétrica, amplifica o nível do sinal e o envia para a 

parte eletrônica do receptor. A estrutura do sinal do GPS requer que as antenas 

sejam circularmente polarizadas à direita (RHCP - "Right Hand Circularly Polarised"). 

A sensibilidade e o ganho da antena devem ser suficientes para permitir a recepção 

do sinal (fraco) em todas as elevações e azimutes visíveis. Pode-se observar, na 

FIG. 17, alguns tipos de antena de GPS disponíveis: monopolo ou dipolo, helicoidal 

quadrifilar, helicoidal espiral, microfita ("microstrip"), anéis concêntricos ("choke 

ring"). 

 

 

FIG. 17 - Antenas usadas em GPS 
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Para aplicações que exigem alta precisão (aplicações geodésicas) são 

requeridas antenas que apresentem maior estabilidade no centro de fase e proteção 

contra multipercurso como, por exemplo, a "choke ring" (Yunk et al, 1989). As 

antenas geodésicas geralmente são projetadas para receberem as duas portadoras, 

L1 e L2. Equipamentos miniaturizados utilizam, em sua maioria, antenas do tipo 

microfita (“microstrip”), devido à facilidade de construção em tamanhos reduzidos. 

 

Seção de RF 

 

A seção de RF recebe o sinal da antena, realiza uma pré-amplificação do 

mesmo através de um pré-amplificador de baixo ruído, faz uma filtragem nas 

freqüências L1 e L2 e, visando facilitar o tratamento do sinal por parte dos outros 

blocos do receptor, o converte para uma freqüência mais baixa (FI). Esta conversão, 

na maioria dos receptores, é realizada com a utilização de múltiplos estágios para 

que a freqüência seja reduzida em etapas. Uma vez convertido, o sinal é trabalhado 

nos canais ou rastreadores ("trackers"). Os receptores de GPS podem ser 

classificados em: multicanais, seqüenciais ou multiplexados. 

Nos receptores multicanais, também conhecido como de canais paralelos, cada 

canal rastreia um satélite visível. Neste caso, precisa-se de pelo menos quatro 

canais para a estimação da posição e correção do relógio em tempo real. 

Receptores modernos possuem até doze canais. 

Nos receptores seqüenciais, apenas um canal comuta de satélite em satélite em 

intervalos de tempo regulares. Nestes receptores, o canal precisa ser comutado 

entre pelo menos quatro satélites para a obtenção da posição tridimensional. Como 

a taxa de alternância entre os satélites é assíncrona em relação à taxa de 

transmissão dos dados, a mensagem de um satélite só será completamente 

recebida após várias seqüências. Em muitos casos, são utilizados canais de 

sequenciamento rápido ("fast sequencing channels") que possuem uma taxa de 

alternância de aproximadamente 1s. 

Nos receptores multiplexados, as seqüências entre os satélites são efetuadas 

numa velocidade muito alta e, em alguns casos, em ambas as freqüências, L1 e L2. 

Diferentemente dos receptores seqüenciais, os que utilizam a técnica multiplex 

realizam a troca de seqüências de forma sincronizada com a mensagem de 
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navegação (50 bps ou 20 ms por bit) e precisam de 30 s para estimarem a primeira 

posição.  

Os receptores monocanais são de baixo custo, porém como são lentos na 

aquisição dos dados, ficando restritos às aplicações de baixa velocidade. Aqueles 

que possuem canais dedicados são mais rápidos, embora apresentem erros 

sistemáticos entre os   canais ("inter-channel biases"), os quais são minimizados no 

processo de calibração realizado pelo processador. 

 

Microprocessador 

 

O microprocessador é necessário para controlar as operações do receptor, 

incluindo aquisição, processamento do sinal e decodificação da mensagem de 

navegação. Ele realiza, também, outras tarefas como cálculo da velocidade, cálculo 

da posição e controle do fluxo de entrada e saída dos dados. 

 

Oscilador de precisão 

 

O oscilador de precisão gera uma freqüência de referência no receptor. Embora 

apresente baixa performance, quando comparado aos osciladores de Césio e 

Rubídio, os osciladores de quartzo são mais utilizados nos receptores devido ao seu 

baixo custo, uma vez que as informações de tempo são obtidas dos satélites e os 

erros nos relógios dos usuários são eliminados com a observância de um quarto 

satélite. Para navegação com três satélites é necessário um relógio de alto 

desempenho. Muitos receptores atuais possuem interface para adaptação de um 

relógio externo. 

 

Suprimento de energia 

 

O suprimento de energia para os receptores modernos deixou de ser um 

problema crítico, pois eles funcionam com um consumo de energia relativamente 

baixo. Sendo assim, alguns receptores são equipados com baterias (pilhas) comuns 

ou com baterias recarregáveis, possuindo entrada para alimentação externa. 
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Memória 

 

A função da memória é armazenar as informações necessárias para 

processamento futuro, tais como medidas de pseudodistâncias, medidas de fase das 

portadoras e efemérides dos satélites. Alguns receptores possuem facilidades 

externas de armazenamento, por exemplo, PCMCIA. Através de uma simples porta 

RS232, alguns receptores podem ser conectados à um microcomputador com a 

finalidade de permitir operação remota e utilização dos dispositivos de 

armazenamento do mesmo (HD, floppy disk, etc.).  Para isso faz-se necessária a 

utilização de um programa específico para gerenciamento da transferência dos 

dados. 

 

Interface com o usuário 

 

Os receptores possuem um teclado e um display para comunicação entre o 

homem e a máquina. Isto engloba entrada de dados através dos diversos menus 

existentes e apresentação dos resultados. A maioria dos receptores modernos 

dispõem de um padrão de operação pré-estabelecido. 

 

2.2.3.2  CLASSIFICAÇÃO DOS RECEPTORES 

  

Os receptores de GPS podem ser classificados de diversas formas. As mais 

presentes na literatura disponível o fazem com os seguintes critérios: 

 

De acordo com a comunidade de usuários: 

 

- Receptor de uso civil 

- Receptor de uso militar 
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De acordo com a aplicação: 

 

- Receptor de navegação 

- Receptor geodésico 

- Receptor para SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

- Receptor de aquisição de tempo 

 

De acordo com o tipo de dados: 

 

- Código C/A 

- Código C/A e portadora L1 

- Código C/A e portadoras L1 e L2 

- Código C/A e P e portadoras L1 e L2 

- Portadora L1 

- Portadoras L1 e L2 

-  

2.2.3.2 PROCESSAMENTO DO SINAL 

 

Processamento do sinal dependente do código (correlação de código) 

 

Nesta técnica, o conhecimento dos códigos envolvidos é fundamental. Uma 

réplica do código PRN, gerado no receptor com o mesmo algoritmo utilizado no 

satélite, modula uma portadora de referência para ser correlacionada com o sinal 

recebido do satélite. Esta correlação é realizada por dispositivos denominados 

correlatores ("correlators"). A FIG. 18 mostra o uso de correlatores em um receptor 

típico. O espaçamento entre correlatores, definido como o intervalo de tempo em 

unidades de chips dos sinais gerados para correlação, é um parâmetro de extrema 

importância na determinação do grau de precisão das medidas geradas pelo 

receptor. Quanto menor o espaçamento entre os correlatores, melhor a acurácia 

resultante. Entretanto, o espaçamento não pode ser reduzido arbitrariamente (Leick, 

1995). Valores típicos deste parâmetro estão entre 1 chip (espaçamento padrão) e 
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0,1 chip (espaçamento estreito). Receptores civis de alto desempenho utilizam 

correlatores de espaçamento estreito. 

 

 

 

FIG. 18 - Uso de correlatores em um receptor típico de GPS. 

 

O deslocamento de tempo necessário para alinhar os códigos está relacionado 

ao tempo de propagação do sinal entre o satélite e o centro de fase da antena do 

receptor. Este parâmetro (∆t), mostrado na FIG. 19, é usado para o cálculo da 

pseudodistância. 
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FIG. 19 - Princípio da medida de pseudodistância. 

 

Após o cálculo da pseudodistância, o código PRN é removido da portadora para 

posterior extração dos dados de navegação, entre outros parâmetros. Ao final do 

processo, tem-se como resultado: 

- Pseudodistâncias 

- Fase de batimento da portadora 

- Variação de fase da portadora (devido ao efeito Doppler) 

- Mensagens de navegação 

 

Vale ressaltar que esta técnica só pode ser implementada quando os códigos 

são conhecidos, como é o caso dos usuários do SPS que utilizam o código C/A e 

dos usuários do PPS autorizados a utilizar o código Y (código P criptografado).  O 

código P para usuários não autorizados só pode ser utilizado quando o recurso AS 

estiver inoperante. 

 

Processamento do sinal independente do código 

 

A maioria dos receptores modernos utiliza um sistema híbrido, onde a portadora 

L1 é reconstruída via correlação de código e a portadora L2 é reconstruída através 

de técnicas que não dependem de um conhecimento prévio dos códigos. 

A vantagem desta última técnica é que os receptores ficam independentes de 

possíveis restrições de acesso ao código. A principal desvantagem é a perda das 



 47 

informações contidas na mensagem de navegação (efemérides, almanaque e 

informações de tempo), o que leva à necessidade de adaptação de fontes externas 

para fornecimento das mesmas. 

É certo que os códigos C/A estão sempre disponíveis aos usuários civis, o que 

torna, neste caso, estas técnicas desnecessárias. Entretanto, para os usuários do 

código P, a técnica de processamento independente do código pode ser de grande 

valia, quando o recurso AS estiver ativado. 

Existem inúmeras técnicas de processamento do sinal independentes dos 

códigos, dentre as quais pode-se citar: a multiplicação do sinal por ele mesmo 

("signal squaring"), correlação cruzada ("cross-correlation") e a técnica conhecida 

como "Z tracking". Uma explanação sobre estas técnicas pode ser encontrada em 

Monico (2000).  

 

2.3 AS OBSERVÁVEIS DO GPS 

 

As observáveis do GPS são os parâmetros básicos necessários para o cálculo 

da posição, da velocidade e do tempo. As observáveis são basicamente de dois 

tipos (Seeber, 1993): 

 

- Pseudodistância 

- Fase da onda portadora (ou diferença de fase da onda portadora) 

 

As pseudodistâncias são freqüentemente utilizadas em navegação, ao passo 

que as aplicações de alta precisão usam a fase da portadora. 

 

2.3.1 PSEUDODISTÂNCIA 

 

A pseudodistância é obtida do produto do deslocamento de tempo necessário 

para correlacionar a seqüência de código recebida do satélite com a seqüência de 

código gerada no receptor (tempo de propagação), pela velocidade da luz. 

O termo pseudodistância é usado na literatura em razão da falta de 

sincronismo entre os relógios dos satélites e do receptor, assim como dos erros 
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devido à propagação, ao multipercurso e ao próprio sistema de medidas. 

Matematicamente, a pseudodistância pode ser estimada através da equação 

(Monico, 2000): 

 

s

r
PD

s

r

s

r

s

r

s

r

s

r

s

r dmTIdtdtcPPD ε++++−+= ][  ( 5 ) 

 

onde 

 
s

dt  

s

rP  

c  

rdt  

s
dt  

s

rI  

s

rT  

s

rdm  

s
rPD

ε  

 

2.3.2 FASE DA ONDA PORTADORA 

 

A fase da onda portadora é uma observável medida através da diferença entre a 

fase do sinal transmitido pelo satélite e a fase do sinal gerado pelo receptor. A fase 

observada, em ciclos, pode ser descrita da seguinte forma (King et al, 1988). 
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onde 

)(ts

rφ  = fase observada, em ciclos 

= erro devido a refração troposférica 

= pseudodistância entre o satélite e o receptor 

= distância geométrica entre o satélite e o  receptor 

= velocidade da luz no vácuo 

= erro do relógio do satélite em relação ao tempo do GPS no instante 
s

t  

= erro do relógio do receptor em relação ao tempo do GPS no 

= erro devido a refração ionosférica 

= erro na medida da pseudodistância 

= erro devido ao multipercurso 
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A fase da onda portadora é uma medida muito mais precisa que a 

pseudodistância. Por isso, é a observável utilizada em aplicações que necessitam de 

maior acurácia, como por exemplo, aplicações geodésicas. 

 

Uma expressão mais completa para a fase da portadora é dada por (Monico, 

2000): 
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com os demais termos definidos anteriormente. 

 

É importante notar que na observação da fase os efeitos ionosféricos são 

subtrativos, ao contrário do que ocorre na observação da pseudodistância. Maiores 

detalhes sobre as grandezas de observação do GPS podem ser obtidas em Seeber 

(1993) e Langley (1996). 

 

 

= termo dependente da distribuição geométrica entre o satélite e o 

= termo que representa os efeitos provocados pela refração 

= termo que representa os efeitos provocados pela refração 

= termo que representa os efeitos provocados pelo multipercurso 

= fase do sinal gerado no receptor no instante t 

= fase do sinal gerado no satélite no instante t 

= ambigüidade da fase (ciclos inteiros entre as antenas Tx e Rx). 

= erro na fase da portadora 
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2.4 DISPONIBILIDADE SELETIVA  

 

O projeto original do GPS previa uma precisão para os usuários do código 

C/A da ordem 400 metros. Entretanto, testes práticos demonstraram uma precisão 

muito além da esperada, de cerca de 40 metros (Seeber, 1993). Temendo quanto à 

segurança dos EUA, o departamento de defesa deste país (DoD) resolveu 

implementar um recurso para deteriorar intencionalmente a precisão das medidas. 

Trata-se da Disponibilidade Seletiva ("Selective Availability"- SA).  

A SA foi implementada nos satélites do bloco II de duas formas: a primeira 

utilizava uma técnica para manipular as informações referentes às posições orbitais 

dos satélites, e a segunda utilizava uma técnica com o objetivo de desestabilizar o 

relógio dos satélites. A FIG. 20 ilustra os erros verificados no GPS com e sem 

ativação da SA. Estes resultados foram obtidos em testes realizados no Centro 

Tecnológico da Aeronáutica (autor, 2001) e publicados na revista SPECTRUM - Nº 4 

/ nov 2001. Neste caso, o erro médio de posicionamento gerado pelo GPS é de 

aproximadamente 25 metros com SA e 6 metros sem SA. 

 

 

FIG. 20 - Erros em função da SA. 

 

c

s
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Em maio de 2000, o governo dos EUA autorizou a desativação da SA, 

favorecendo milhares de usuários civis interessados na utilização do sistema. A 

decisão de retirar a SA, do ponto de vista comercial, significou a possibilidade dos 

americanos reaverem boa parte do investimento aplicado no sistema, uma vez que o 

mesmo fora desenvolvido, originalmente, para fins militares. 

 

2.5 DGPS ("DIFFERENTIAL GPS") 

 

A técnica GPS diferencial é utilizada para auxiliar o receptor móvel no cálculo 

de posicionamento, com o objetivo de se atingir uma maior acurácia. O princípio 

básico de funcionamento consiste em compensar erros do sistema através de 

correções nas pseudodistâncias, coordenadas de posição ou outras variáveis de 

interesse, correções estas que o usuário por si só não é capaz de estimar devido à 

indefinição da sua própria posição. 

Trata-se de uma estação-base, localizada num ponto cujas coordenadas são 

bem conhecidas, que realiza o rastreamento contínuo dos satélites visíveis e calcula 

valores de correções das pseudodistâncias baseada na diferença entre as 

pseudistâncias observadas e as pseudodistâncias calculadas a partir dos sinais dos 

satélites. Essas correções são enviadas ao receptor, através de um enlace de rádio, 

que as utiliza para correção do posicionamento. A FIG. 21 ilustra o conceito de GPS 

diferencial. O receptor deve estar equipado com esta facilidade.  
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FIG. 21 - GPS Diferencial. 

 

Com o DGPS, parte dos erros devidos à propagação ionosférica, à 

disponibilidade seletiva e aos erros nas posições dos satélites (efemérides) são 

corrigidos. 

Para se obter uma maior eficácia da técnica DGPS é necessário que a 

estação-base esteja localizada nas proximidades da região de interesse (acerca de 

200 Km), para que haja correlação entre os erros calculados por ela e os erros do 

receptor (Monico, 2000). 

As correções proporcionadas pelo DGPS são aplicadas apenas aos usuários 

do serviço de posicionamento padrão e acarretam uma melhoria de 90% na 

precisão. Porém, quando a SA está ativada, uma discrepância maior, entre os 

valores reais e calculados, é verificada com a utilização da técnica DGPS. Neste 

caso, os cálculos realizados apenas pelo receptor tornam-se mais apurados.  
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3 INTERFERÊNCIAS NO GPS 

 

As interferências nos sistemas de navegação, em especial no GPS, têm sido 

objeto de muitos estudos e discussões em todo mundo. Elas podem ser divididas em 

interferências intencionais e não-intencionais. 

A qualidade do sinal pode ser avaliada através da chamada relação sinal-

ruído (S/N), que pode ser definida como sendo a relação entre a potência do sinal 

recebido do satélite e a potência de ruído que acompanha o sinal. O ruído pode ser 

causado pelo próprio receptor, em decorrência do movimento aleatório de elétrons 

no circuito (ruído térmico), por fenômenos naturais (radiações atmosféricas 

capturadas pela antena) ou por transmissores de sinais interferentes. 

No GPS, quanto maior for o ângulo de elevação do satélite, maior será a 

potência do sinal recebido. O nível de sinal, oriundo do satélite, recebido pelo 

receptor é de aproximadamente - 161 dBW em elevação máxima. 

As interferências não intencionais são atribuídas às fontes de erros sistêmicos  e 

aos problemas causados por emissões espúrias oriundas de outros serviços, tais 

como  TV via satélite, estações de rádio FM, radioamadores, entre outros. 

As interferências intencionais são aquelas que mais preocupam a 

comunidade usuária. São provenientes de transmissores de diversos tipos,  

projetados exclusivamente com o propósito de causar danos ao sistema, podendo 

causar o bloqueio dos canais, impossibilitando a aquisição dos códigos, ou provocar 

alteração dos mesmos com o objetivo de afetar a precisão do posicionamento. 

As interferências podem ser transmitidas de maneira contínua ou pulsadas, 

sendo comumente classificadas de acordo com a largura de faixa espectral que 

ocupam: 

 

• Sinais de onda contínua ("Continuous Wave" – CW): sinais, transmitidos 

continuamente, com largura de faixa menor que 100 KHz. Muitas vezes, 

este tipo de sinal é definido como sendo de freqüência única. 
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• Sinais de faixa estreita ("Narrowband" – NB):  sinais ocupando uma banda 

de aproximadamente 1,023 MHz (largura de banda do código C/A). 

Apesar de não ser condição necessária, estes sinais são normalmente 

centrados em L1 ou L2. 

 

• Sinais de banda larga ("Wideband” – WB): sinais ocupando 

aproximadamente 10,23 MHz (largura de banda do código P) centrados 

em L1ou L2. 

 

 

A Tabela 7 (Miyoshi e Sanches, 2002) mostra alguns tipos de interferência e 

suas fontes típicas.  

 

Tabela 7- Alguns de interferência. 

Tipos Fontes típicas
WB gaussiano Ruídos interferidores intencionais

Harmônicos de TV ou transmissores
de microondas próximo da banda

Interferidores intencionais de sinais
espalhados ou pseudosatélites

WB-pulsado Radares
NB AM / FM Harmônicos de estações AM

NB - continuous wave (CW) Interferidores intencionais CW

Interferências

WB PM / FM

WB - espalhamento espectral

 

 

3.1 INTERFERÊNCIAS NÃO-INTENCIONAIS 

 

As interferências não-intencionais podem ser causadas por erros sistêmicos 

ou por emissões eletromagnéticas espúrias originadas de outros serviços que 

ocupem faixas espectrais adjacentes.  

 

3.1.1 INTERFERÊNCIAS PROVOCADAS POR ERROS SISTÊMICOS 
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Pode-se dividir as fontes de erros sistêmicos em três grupos (Hoffman-

Wellenhof et al, 2001): erros relacionados com os satélites, erros relacionados com o 

meio de propagação do sinal e erros relacionados com o receptor.  

O grau de precisão das grandezas de observação está diretamente 

relacionado com a eliminação ou redução dos erros sistêmicos. Pode-se verificar isto 

nas equações 5 e 6 da página 48 e 48, respectivamente. 

 

3.1.1.1 ERROS RELACIONADOS COM OS SATÉLITES 

 

Erros no relógio dos satélites 

  

Este erro está relacionado à falta de sincronismo entre os relógios atômicos 

dos satélites e o sistema de tempo do GPS. Esta diferença de tempo é embutida na 

mensagem de navegação através do segmento de controle e seus efeitos podem 

atingir algo em torno de 80 ns, correspondendo a um erro da ordem de 24m. Estes 

erros podem ser eliminados através do posicionamento diferencial (relativo), 

utilizando uma das redes de fornecimento de dados precisos disponíveis. No Brasil, 

pode-se obter os serviços oferecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) através da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo (RBMC). 

 

Erros orbitais 

 

Os erros orbitais ou erros de efemérides ocorrem devido à discrepância nas 

coordenadas transmitidas pelos satélites, em tempo real, através da mensagem 

de navegação, e a verdadeira posição do satélite.  

Para reduzir este efeito, aplicações que requerem alto grau de precisão, 

obtêm as informações através de redes externas dedicadas à transmissão de 

efemérides precisas, como por exemplo, a rede do IGS (“International GPS 

Service”), destinada a aplicações geodésicas. 

De acordo com a literatura especializada, a acurácia das efemérides 

transmitida varia entre 0 e 20 m (Seeber, 1993; Hofmann-Wellenhof et al., 1992). 

As efemérides precisas têm uma acurácia estimada entre 5 a 10 cm. 
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Erros devidos à disponibilidade seletiva (SA) 

 

A disponibilidade seletiva, ou SA (“Selective Availability”), foi implantada nos 

satélites do bloco II para redução intencional da qualidade de posicionamento 

dirigida aos usuários do SPS. A implantação da SA pode ocorrer através da 

manipulação dos dados relativos às efemérides transmitidas (técnica épsilon, ξ) e 

através da desestabilização intencional dos relógios dos satélites (técnica dither, δ). 

A AS foi desativada em maio de 2000. 

 

Erros devidos à distribuição geométrica dos satélites 

 

A geometria formada pela distribuição dos satélites em relação ao receptor 

também influencia na precisão do posicionamento. Ela pode ser avaliada através 

dos fatores DOP ("Dilution of Precision"): 

 

HDOP – usado para avaliar o posicionamento horizontal 

VDOP – usado para avaliar o posicionamento vertical 

PDOP – usado para avaliar o posicionamento tridimensional 

TDOP – usado para avaliar a determinação do tempo 

 

O fator mais utilizado é o PDOP, definido como o inverso do volume de um 

tetraedro formado pelas posições do usuário e de 4 satélites. Quanto maior o volume 

do tetraedro, menor o fator PDOP e melhor a acurácia do posicionamento. Ou seja, 

quanto mais espaçados entre si estiverem os satélites, melhor será a precisão. A 

FIG. 22 ilustra o explicado. 
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FIG. 22 - Fatores PDOP. 

 

Erros devido à relatividade 

 

Os relógios do satélite e do receptor estão submetidos a campos gravitacionais 

de diferentes intensidades e se deslocam com velocidades diferentes. Isto provoca 

uma variação na freqüência das portadoras. Este erro é praticamente eliminado pela 

redução nominal dos relógios dos satélites em 4,55 x 10-3 Hz. 

 

Erros decorrentes do atraso entre as duas portadoras no hardware do satélite  

 

Este erro acontece porque as portadoras L1 e L2 percorrem diferentes caminhos 

no hardware do satélite. No processo de calibração, realizado durante os testes que 

antecedem o lançamento, este atraso é quantificado e introduzido na mensagem de 

navegação para compensação posterior (Wilson et al, 1999). 

 

3.1.1.2 ERROS RELACIONADOS COM O MEIO DE PROPAGAÇÃO 

 

Os sinais que partem dos satélites se propagam em diferentes meios, sofrendo 

diversos tipos de influência, que acabam por provocar variações nas observáveis. A 
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Troposfera se estende da superfície terrestre até 50 km e a Ionosfera abrange a 

região que vai de 50 km até 1000 km acima da terra. 

 

Erro devido à refração ionosférica 

 

A refração ionosférica depende da freqüência e do índice de refração. Seu efeito 

é proporcional ao número de elétrons presentes ao longo do caminho percorrido 

pelo sinal entre o satélite e o receptor (TEC -"Total of Electron Contents"). O 

principal problema é que o TEC varia no tempo e no espaço, em razão de diversos 

fenômenos como fluxo de ionização solar, atividade magnética, ciclo de manchas 

solares, etc. (Leick, 1995). Essas variações podem provocar um enfraquecimento do 

sinal, caso específico do fenômeno conhecido como cintilação. Maiores detalhes 

sobre os fenômenos que causam variação do TEC são dados em Camargo (1999). 

Para fins de análise do comportamento da onda, a região ionosférica pode ser 

dividida em camadas que costumam ser identificadas como camada D, camada E e 

camada F, cada uma com suas características e suas propriedades. Eventualmente, 

identifica-se também uma camada C abaixo da camada D, confundindo-se com a 

troposfera. A FIG. 23 ilustra as características aproximadas da ionosfera, mostrando 

o grau de concentração de elétrons em função da altitude (Justino, 2004). 

Em virtude da dispersão do sinal, as medidas de códigos sofrem retardos, 

acarretando pseudodistâncias maiores que as distâncias geométricas; as medidas 

de fase sofrem adiantamento, acarretando pseudodistâncias menores. 

Estes efeitos podem ser neutralizados com a utilização de receptores com dupla 

freqüência (Leick, 1996). Essa é a razão pela qual o GPS utiliza duas portadoras, L1 

e L2. A refração ionosférica é a principal fonte de erro para receptores de freqüência 

simples em levantamentos envolvendo distâncias acima de 20 m. Este problema 

pode ser minimizado com a utilização de modelos matemáticos, baseados em 

medidas de fases colhidas de receptores de dupla freqüência para estimar correções 

(Newby e Langley, 1990). 
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FIG. 23 - Concentração de elétrons na atmosfera. 

 

Vale ressaltar também que dentro da mensagem de navegação é embutido o 

modelo global da ionosfera, desenvolvido por Klobuchar (1986), que elimina cerca 

de 50% do referido efeito (Monico, 2000). 

 

 Erro devido à refração troposférica 

 

A troposfera corresponde à parte mais baixa da região gasosa que envolve a 

terra, na qual a temperatura decresce com a altura. O índice de refração neste meio 

é quase sempre igual a 1, mas existe uma pequena variação com a altura que terá 

influência nos enlaces a longas distâncias, respondendo por uma curvatura na 

trajetória da onda eletromagnética que não deve ser desconsiderada (Justino, 2004). 

As pseudodistâncias sofrem aumento que variam de acordo com a cossecante 

do ângulo de elevação do satélite (Leick, 1996) e com a concentração de elétrons na 

atmosfera. 

O comportamento da refração troposférica em função do ângulo de elevação 

pode ser avaliado com o auxílio da FIG. 24 (Monico, 2000). 
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FIG. 24 - Erros devido à refração troposférica em função do ângulo de elevação. 

 

Os efeitos podem causar uma variação de poucos metros até 28m. No caso do 

GPS, recomenda-se não utilizar observações abaixo de 5º de elevação.  

A refração troposférica afeta a modulação do código e a fase com a mesma 

intensidade, causando uma diminuição na velocidade de propagação dos sinais. 

Com isso, as pseudodistâncias obtidas são maiores que as geométricas. Até 30 

GHz, os efeitos da refração troposférica não variam em função da freqüência, 

portanto, ela não pode ser eliminada com observações de dupla freqüência, mas 

pode ser reduzida com o aproveitamento de modelos matemáticos.  

 

Erro devido ao multipercurso 

 

Este tipo de erro ocorre devido às reflexões dos sinais nos mais variados tipos 

de estrutura (carros, prédios, árvores, etc.). Essas reflexões são captadas pela 

antena do receptor juntamente com o sinal direto. Dependendo das combinações de 

fase, ocorrem variações na intensidade do sinal recebido. 

Devido à infinidade de situações possíveis, um modelamento determinístico para 

o efeito de multipercurso não pode ser definido. Com isso, em muitas situações, a 

pseudodistância e a fase da onda são degradadas e provocam erro no cálculo do 

posicionamento. A FIG. 25 ilustra a situação conhecida como multipercurso. 
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FIG. 25 - Multipercurso ou multicaminho. 

 

O impacto nas observáveis dos sinais refletidos depende de uma variedade de 

fatores, tais como intensidade e atraso dos mesmos em comparação ao sinal direto, 

características das superfícies refletoras e diagrama de irradiação da antena. 

O sinal refletido é mais fraco por causa da atenuação sofrida no plano refletor. 

Esta atenuação depende do material do refletor, do ângulo de incidência e da 

polarização. Em geral, reflexões com pequenos ângulos de incidência não sofrem 

quase nenhuma atenuação. Isto explica porque satélites com baixo ângulo de 

elevação geram fortes sinais de multipercurso. O impacto do erro produzido pelo 

multipercurso na fase da onda portadora é tratado por Leick (1995). 

De forma geral, os efeitos do multipercurso não podem ser ignorados nem na 

análise da fase nem na análise da pseudodistância. O erro de multipercurso sobre a 

pseudodistância é, em geral, algumas ordens de grandeza maior que o erro da 

medida de fase (Leick, 1995). 
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3.1.1.3  ERROS RELACIONADOS COM O RECEPTOR E A ANTENA 

 

Erro no relógio do receptor 

 

O erro no relógio dos receptores provém da deriva (marcha) da freqüência dos 

osciladores internos desses relógios, que diferem do tempo do GPS. Estes erros são 

eliminados no posicionamento relativo e reduzidos com a utilização de relógios 

externos fabricados com material de melhor precisão que o quartzo (utilizado nos 

receptores em virtude do baixo custo de fabricação). 

  

Erro entre os canais 

 

Receptores multicanais exibem diferentes atrasos de propagação do sinal em 

virtude deste percorrer diferentes caminhos eletrônicos no mesmo. Para compensar 

este efeito, os receptores realizam uma “autocalibração” no início de cada 

levantamento. Resíduos pós-calibração também podem provocar erros, segundo 

literatura especializada. Contudo, um erro residual de 5º na observação da fase só 

acarretaria um erro de 2,5 mm no posicionamento, o que é desprezível na maioria 

das aplicações. 

 

Erro no centro de fase da antena 

 

O centro de fase da antena é o ponto no qual as medidas dos sinais são 

referenciadas, não coincidindo geralmente com o centro geométrico. A discrepância 

varia com a direção dos sinais, e é diferente para as portadoras L1 e L2. Para 

levantamentos de alta precisão, todas as antenas envolvidas no projeto devem ser 

calibradas, visando minimizar os erros decorrentes. 

 

3.1.2 INTERFERÊNCIAS CAUSADAS POR OUTROS SISTEMAS 

 

Esta seção tem por finalidade descrever e analisar algumas fontes de 

interferências não intencionais que afetam os receptores civis e militares. A FIG. 9, 
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localizada na página 28, exibe detalhadamente a banda ocupada pela portadora L1 

do GPS. Observa-se que o lóbulo principal do código P possui uma largura de faixa 

de 20 MHz, enquanto o do código C/A ocupa 2 MHz. A banda destinada à portadora 

L2 é semelhante à destinada a portadora L1, porém fica centrada em 1227,6 MHz e 

transporta apenas o código P. 

A faixa do GPS pode ser afetada por harmônicos resultantes de outros serviços, 

devido ao baixo nível do sinal recebido pelos receptores. Como exemplo, a Tabela 8 

mostra algumas fontes de interferência do GPS, onde são apresentados alguns 

serviços (nos EUA) cujos harmônicos podem cair na faixa do GPS. 

 

Tabela 8 - Harmônicos de Interferência. 

 

 

3.1.2.1 INTERFERÊNCIAS DEVIDO ÀS EMISSÕES DE HARMÔNICOS DE TV 

 

A Tabela 9 exibe seis canais de TV brasileiros cujos harmônicos podem 

provocar interferência no sistema GPS.  A FIG. 26 expõe a situação na qual a banda 

destinada à portadora L1 é sobreposta por alguns destes harmônicos. 
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Tabela 9 - Canais de TV - VHF e UHF. 

 

 

As estações VHF emitem sinais com valores máximos de aproximadamente 55 

dBW (vídeo) e 48 dBW (áudio), enquanto que as estações UHF emitem sinais com 

valores máximos de 67 dBW (vídeo) e 60 dBW (áudio). 

 

 

FIG. 26 - Harmônicos de TV  interferentes. 
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A relação interferência-sinal pode ser avaliada neste caso através da equação 

(Landry e Renard, 1997): 

 

SPi

tx

i GSR
λ

4π
20logRP

S

I
−−−−−=   ( 8 ) 

 

onde 

 

=tx

iP   potência de interferência efetivamente transmitida 

 

=iR   rejeição de harmônicos no transmissor 

 

=
λ

πd4
log20   perda no espaço livre 

 

=R   rejeição fora da banda (0 dB, se a interferência é na banda do GPS) 

 

=S   sinal recebido (-160 dBW para o código C/A) 

 

=SPG   ganho de processamento (tipicamente 24 dB para CW) 

 

Fazendo-se I/S = 0 dB, condição onde o nível do sinal interferente e o nível do 

sinal recebido do satélite são iguais, e admitindo-se os valores típicos de Ri = 60 dB, 

Gsp = 24 dB (para sinais CW), R = 0 (considerando-se que a interferência esteja toda 

na banda GPS) e S = -160 dBW, para o código C/A (Landry e Renard, 1997), tem-se 

que um transmissor VHF irradiando uma potência de 42 dBW (EIRP - Potência 

Efetivamente Irradiada) pode provocar  interferência num receptor civil localizado à 

12 Km de distância. Outros valores são apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Distância de interferência X EIRP. 

 

 

Supondo-se que para sinais CW, com ganho de processamento típico de 24 dB, 

é requerida uma relação interferência-sinal de -14dB, então, um repetidor de 1 KW 

de potência deveria estar a pelo menos 15 Km de distância do receptor para 

assegurar a integridade do sistema. 

Diante do apresentado, pode-se concluir que as emissões espúrias dos 

harmônicos de TV são, verdadeiramente, potenciais fontes de interferência para o 

sistema GPS. Este problema tende a ser mais crítico em países onde não há um 

controle efetivo do nível de potência das emissoras. A instalação de filtros nas 

estações de TV pode ser utilizada como recurso para diminuir os efeitos da 

interferência. 

 

3.1.2.2 INTERFERÊNCIAS DEVIDO ÀS EMISSÕES ESPÚRIAS DE HARMÔNICOS 

DE VHFCOM 

 

O sistema de controle de tráfego aéreo (ATC – “Air Traffic Control”) utiliza o 

sistema VHFCOM para comunicação entre as estações terrestres e as aeronaves.  A 

banda de freqüências destinada a este serviço é dividida em 760 canais espaçados 

de 25 kHz entre si. Alguns dados típicos deste serviço são: 

 

• Potência de transmissão no sentido aeronave-terra: 14 dBW. 

• Potência de transmissão no sentido terra-aeronave: 17 dBW. 

• Rejeição à interferência mínima (aeronave-terra): 54 dB 

• Rejeição à interferência mínima (terra-aeronave): 57 dB 
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A FIG. 27 ilustra a distribuição espectral dos harmônicos de VHFCOM. Duas 

situações de interferência podem ocorrer: a primeira quando o interferidor é o 

transmissor instalado no próprio avião, ou seja, próximo do receptor de GPS; a 

segunda quando o interferidor é o transmissor localizado nas estações terrestres.  

 

 

 

FIG. 27 - Harmônicos de VHFCOM interferentes. 

 

Interferências causadas por transmissores de aeronaves (enlace aeronave-terra) 

 

Neste caso, a relação sinal-interferência pode ser expressa por (Landry e 

Renard, 1997): 

 

SRGISORP
S

I
SPi

tx

i −−−−−=  ( 9 ) 

 

onde  

 

=ISO   isolação entre as antenas do receptor de GPS e do transmissor 

VHFCOM, ambos instalados na aeronave. 
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Os demais termos foram definidos anteriormente. 

 

Considerando-se uma relação interferência-sinal de -14 dB e uma rejeição à 

interferências de 60 dB é necessária uma isolação mínima de 104 dB entre o 

transmissor e o receptor de GPS para que se mantenha a integridade do sistema. A 

Tabela 11 mostra os valores mínimos de isolação entre as antenas do VHFCOM e 

do GPS em função da rejeição no emissor.  

A solução para suavizar os efeitos deste tipo de interferência passa por 

instalação de melhores filtros na saída do transmissor VHFCOM e pela utilização de 

esquemas de cancelamento de interferência no receptor. 

 

Tabela 11 - Isolação mínima para I/S= -14 dB. 

 

 

Interferências causadas por transmissores terrestres (enlace terra-aeronave) 

 

Neste caso, o receptor de GPS instalado na aeronave sofre interferência dos 

sinais transmitidos pela estação terrestre. Mais uma vez, a relação interferência-sinal 

pode ser avaliada através da equação 8. 

Conclui-se que para uma relação interferência-sinal de -14 dB, um transmissor 

que possui uma rejeição de 57 dB, deverá estar localizado a pelo menos 4800 m de 

distância do receptor (aeronave).  Na Tabela 12, verifica-se que a distância de 

interferência pode ser consideravelmente reduzida com a utilização de melhores 

filtros no transmissor do sistema VHFCOM. 
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Tabela 12- Distâncias em função da rejeição. 

 

 

3.1.2.3 INTERFERÊNCIAS DEVIDO ÀS EMISSÕES ESPÚRIAS DE 

HARMÔNICOS DE FM. 

 

Muitas freqüências contidas  na faixa destinada às rádios FM [87,5 – 108 MHz] 

possuem harmônicos dentro da faixa ocupada pelo GPS (FIG. 28 e Tabela 13). Os 

canais possuem um espaçamento de 150 kHz e transmitem uma potência máxima 

de 50 dBW. Os sinais interferentes oriundos dos transmissores FM podem ser 

considerados de banda larga. Neste caso, vale definir o conceito de "primeira 

perturbação" como sendo o instante onde a relação sinal-ruído (S/N) do receptor cai 

de 3 dB, o que representa o início da degradação. Esta definição representa o caso 

onde a potência do sinal interferente passa a ser maior que a soma do ruído térmico 

com o fator de ruído do mesmo. 

 

 

FIG. 28 - Harmônicos de FM interferentes. 
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Tabela 13 - Harmônicos de FM nocivos ao GPS. 

 

 

A FIG. 29 apresenta um gráfico de S/N em função da potência de interferência, 

no qual pode-se entender melhor o conceito explicado. O conceito de primeira 

perturbação não se aplica a sinais interferentes CW / NB. 

 

 

FIG. 29 - Potência de interferência X Sinal/Ruído. 

 

Pode-se estimar a distância na qual ocorre a primeira perturbação utilizando-

se a equação (Landry e Renard, 1997) 

 

bTSPi

tx

i FNGRRP
d

−−−−−−≥
λ

π
)(

4
log20  ( 10 ) 
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onde 

 

bF = figura (ou fator) de ruído do receptor 

 

=TN   ruído térmico (-204 dBW/Hz) 

 

Com os outros demais termos definidos anteriormente. 

 

Para Fb = 3 dB , Ri = 80 dB, R = 0, GSP = 60 dB, tx

IP  = 50 dBW, o ponto de 

primeira perturbação, ou seja, local onde ocorre o início da degradação do sinal, 

está a uma distância de interferência de aproximadamente 5.370 m. 

Analisando o resultado obtido, conclui-se que o sinal interferente pode ser 

significante num raio de aproximadamente 5 Km. Com a implementação de filtros de 

maior rejeição no transmissor (100 dB, por exemplo), consegue-se diminuir esta 

distância  (para algo em torno de 530 m, no caso).  

 

3.1.2.4  INTERFERÊNCIAS PROVOCADAS POR RADIOAMADORES 

 

 Outra potencial fonte de interferência para o GPS são os harmônicos dos 

sinais transmitidos por radioamadores.  O sistema de radioamadores dos EUA (220 

MHz - 225 MHz) possui 4 harmônicos de 7ª ordem dentro da banda destinada aos 

usuários civis do GPS (FIG. 30). A legislação local estipula que os harmônicos de 7ª 

ordem devem estar 60 dB abaixo do nível de potência efetivamente irradiada.  
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FIG. 30 - Harmônicos de Radioamadores interferentes. 

 

A distância de interferência pode ser estimada através da equação 8. 

Considerando-se os como parâmetros: I/S = -14 dB; Ri = 60 dB; R = 0 dB; Gsp = 24 

dB, S = -160 dBW ; Pi
tx = 27 dBW, tem-se  d = 10,7 Km.  

Conclui-se, então, que a imunidade do GPS em relação às interferências 

provocadas pelos radioamadores depende da rejeição aos harmônicos de 7ª ordem 

e da qualidade dos transmissores. 

 

3.2 INTERFERÊNCIAS INTENCIONAIS ("JAMMING") 

 

Conforme comentado no início deste capítulo, as interferências intencionais 

podem ser classificadas de acordo com a forma de transmissão, contínua ou 

pulsada, e de acordo com a largura de faixa ocupada (CW, NB ou WB). 

O receptor de GPS correlaciona o sinal recebido com uma réplica do mesmo, 

gerada internamente por ele, e realiza a demodulação do sinal na unidade 

conhecida como "carrier-tracking loop" (doravante denominado demodulador). 

A potência de ruído (N) no receptor pode ser obtida de 

LBNN 0=  ( 11 ) 

onde N0 é a densidade de potência de ruído térmico e BL é a largura de faixa do 

demodulador. 
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É comum normalizar a relação sinal-ruído do sistema S/N em relação a largura 

de faixa do demodulador, de forma que a relação sinal-ruído pode ser repesentada 

por S/N0. A FIG. 31 apresenta a variação da precisão da pseudodistância em função 

de S/N  e do ângulo de elevação (El), para um correlator padrão e para um correlator 

de faixa estreita (Butsch, 2002). 

 

 

FIG. 31 - Variação da precisão das pseudodistâncias em função de S/N0. 

 

Na Tabela 7 da página 54 são mencionadas algumas fontes típicas de 

interferência intencionais que podem afetar o sistema GPS, onde são citados, por 

exemplo, interferidores intencionais de banda larga e de banda estreita. 

Quando um sinal interferente é recebido juntamente com o sinal desejado, ele 

também é correlatado com a réplica do código durante processo de recepção e sofre 

espalhamento sobre a banda do GPS. Simultaneamente, o sinal desejado é 

recompactado. O sinal espalhado pode ser considerado como um ruído artificial que 
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será somado ao ruído térmico, provocando uma degradação na relação S/N, a qual 

passa a ser: 

JNN

S

N

S

+
=









0

 ( 12 ) 

onde NJ é a densidade de potência do ruído interferente (Butsch, 2002). 

A FIG. 32 mostra a degradação da relação sinal-ruído do receptor em função 

da densidade de potência de interferência (Butsch, 2002). 

 

 

 

FIG. 32 - Degradação de S/(N0+NJ) devido à interferência. 

 

Se a potência do ruído interferente (artificial) for menor que a potência do ruído 

térmico, não haverá impacto significativo no sistema. Se NJ = N0 , a relação S/N é 

degradada em 3 dB. Muitos projetos de interferidores baseiam-se nesta teoria para 

transmitir sinais com níveis de potência suficientemente grandes para provocar 
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degradação na relação S/N, de forma a torná-la menor que a mínima exigida pelo 

receptor para que os dados possam ser demodulados [ (S/N)TH]. 

Num projeto de interferidores, é de fundamental importância conhecer a 

potência mínima necessária para afetar um receptor num determinado ponto.  No 

caso de um interferidor de faixa estreita (NB), esta potência pode ser calculada 

através da equação (Landry e Renard, 1997): 

THrJJ PGG
d

P =++
π

λ
−

4
log20  ( 13 ) 

onde 

=JP   potência do interferidor   

=d   distância de interferência 

=JG   ganho da antena de transmissão do sinal interferente 

=rG   ganho da antena de recepção 

=THP  potência de limiar (nível do sinal recebido do satélite Prx , adicionado de 

uma margem de segurança MJ, ou seja, JrxTH MPP += ) 

 

 

A margem de segurança para garantir a eficiência do interferidor pode ser 

determinada através de (Landry e Renard, 1997): 

 

















+−=

out

syspJ
N

S
LGM  ( 14 ) 

 

onde GP  é o ganho de processamento (característico da técnica de espalhamento de 

espectro), dado por:  
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023.1
===   ( 15 ) 



 76 

e LSYS é a perda no correlator (que varia entre 0,5 e 3 dB, sendo tipicamente igual a 

2 dB)  e 
outN

S







  é a relação sinal-ruído requerida pelo demodulador para obtenção 

dos dados de navegação. Para uma BER < 10-5 este último parâmetro vale 

tipicamente 16dB (Landry e Renard, 1997). 

O sinal recebido do satélite possui uma potência de aproximadamente −127 dBm 

(ou −157dBW). Substituindo os valores típicos mencionados na equação 14, obtém-

se uma margem de segurança de intererência de 25 dB. A distância de interferência 

pode ser calculada, através da equação 13, considerando-se uma potência de limiar 

(PTH), que, neste exemplo, é de −102 dBm. 

O gráfico da FIG. 33 mostra os valores da distância em função da potência de 

interferência, considerando-se uma potência de limiar de −102 dBm com os 

seguintes dados:  

 

Ganho da antena de transmissão: 3 dBi 

Ganho da antena de recepção: 0 dBi 

Potência de recepção: −127 dBm 

Margem de interferência: 25 dB 

 

 

FIG. 33 - Distância × Potência de "Jammig" (PJ). 

 



 77 

De acordo com o gráfico FIG. 33, conclui-se que, teoricamente, para interferir 

num receptor civil posicionado à 40 Km de distância com os parâmetros de circuito 

anteriores, deve-se projetar um interferidor com 15 dBm de potência. 

Outro parâmetro usualmente definido para avaliar a influência de um interferidor 

sobre o sistema receptor é a relação interferência-sinal, a qual pode ser expressa 

em dB por: 

rxJ PP
S

J
−=  ( 16 ) 

onde 

 

 JP =  nível do sinal interferente 

 rxP =  nível do sinal desejado/recebido 

 

 

No enlace interferente, tem-se: 

 

rPJJr GGLGPP +−−+=  ( 17 ) 

 

onde 

 

rP   = potência recebida do sinal interferente 

L   =  perda no espaço livre, dada por (Justino, 2004) 

 

][log20][log2044,32)( MHzfKmddBL ++=  ( 18 ) 
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onde 

 

d  é a distância entre o interferidor e o receptor de GPS 

 f  é a  frequência do sinal (1575,42 MHz)  

   

 

O Ganho de processamento pode ser calculado, alternativamente à equação 

(15), por 

]log[10
b

P
R

BW
G =  ( 19 ) 

onde 

BW   largura de faixa do sinal transmitido (1,023 MHz para o código C/A) 

Rb  taxa de transmissão de dados (50 Hz) 

 

 

De forma análoga, no enlace direto (satélite-receptor), tem-se: 

 

rxPtxtxrx GGLGPP ++−+=  ( 20 ) 

 

onde 

 

rxP =   potência recebida do sinal do satélite  

txP =   potência de transmissão do satélite 

txG =   ganho da antena de transmissão do satélite 

rxG =   ganho da antena do receptor na direção do sinal do satélite 

   



 79 

 

O desenvolvimento apresentado pode ser reduzido em uma única expressão: 

PrxrtxtxJJ GGGddGPGPdBSJ −−++−+−+= 21 log20log20)()(/  ( 21 ) 

onde 

d1 =   distância entre o sistema interferidor e o receptor 

d2 =   distância entre o satélite e o receptor 

 

com os demais parâmetros definidos anteriormente. 

 

3.1.2 ALGUMAS TÉCNICAS UTILIZADAS PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DAS 

INTERFERÊNCIAS INTENCIONAIS 

 

Os receptores, de forma geral, exibem diferentes níveis de vulnerabilidade a 

diferentes tipos de sinais interferentes (AM, FM, PM, etc.). Diversas técnicas podem 

ser encontradas na literatura para minimizar os efeitos de interferidores intencionais, 

tais como (Casabona e Murray, 1999):  

� Filtragem no receptor, que podem reduzir em até 30 dB o efeito da 

interferência e são de fácil implementação, mas inserem atraso no processo 

de aquisição do sinal, atenuam o sinal do GPS e não conseguem eliminar 

interferências de faixa larga ou interferências devidas a múltiplos 

interferidores. 

� Filtragem espacial ("beam steering"), a qual pode ser obtida pela adaptação 

eletrônica do diagrama de irradiação da antena, pelo chaveamento e/ou 

cancelamento de lóbulos, apresentando problemas de implementação 

decorrentes, principalmente, dos tamanhos dos arranjos das antenas 

("arrays"). 

� Cancelamento em amplitude ou fase (“amplitude/phase cancellation”), na 

qual são empregados dois conjuntos de antenas separados verticalmente 

que recebem, individualmente, cópias do mesmo sinal defasado em 

amplitude e/ou fase. A combinação dos dois sinais permite a separação entre 



 80 

a interferência e o sinal do GPS podendo produzir de 20 a 30 dB de 

supressão de fontes interferidoras. Esta técnica não é efetiva contra múltiplos 

interferidores. 

� Cancelamento em polarização (“polarization anti-jam”) é a técnica mais 

recomendada para atuar contra múltiplas fontes de interferência, sendo 

adequada, em termos de facilidade de implementação, para pequenos 

receptores. Nesta técnica, o circuito de recepção provoca a atenuação de 

todos os sinais que não têm a mesma polarização do sinal do GPS, ou seja, 

que não sejam RHCP (“right hand circular polarized”). Esta técnica produz 

uma supressão de interferência, inclusive banda larga, de aproximadamente 

40 dB. Entretanto, também provoca uma atenuação do sinal GPS. 
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4 TESTES DE INTERFERÊNCIA NO GPS (JAMMING) 

 

Com o propósito de se avaliar o comportamento de um receptor de GPS de uso 

civil quando submetido a sinais interferentes irradiados intencionalmente na sua 

direção, foi implementado um “sistema gerador de interferência” , como o mostrado 

na FIG. 34, o qual consiste de um gerador de sinais em L1 ou L2, um acoplador 

direcional para amostrar parte do sinal em um analisador de espectro, um atenuador 

variável e por fim, uma antena de GPS. 

A implementação do gerador de interferência da FIG. 34 teve como meta uma  

análise qualitativa da vulnerabilidade de um sistema GPS comercial. Não houve, no 

trabalho, objetivo de se realizar testes extensivos com um grande número de 

receptores civis ou militares, nem com vasta gama de sinais interferentes. Vale 

ressaltar que o receptor testado foi escolhido aleatoriamente, dentre os disponíveis 

na ocasião da realização dos testes. 

 

FIG. 34 - Sistema gerador de interferência simplificado. 
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Com o sistema da FIG. 34, foram gerados alguns tipos de sinais interferentes 

cujas características espectrais pudessem causar interferência nos canais do 

receptor. O analisador de espectro foi usado para se avaliar os níveis de potência 

irradiada e a forma espectral do sinal transmitido. A variação da distância de 

interferência foi simulada pelo atenuador variável. Quanto maior o valor da 

atenuação, maior a distância entre o receptor e o interferidor.  

 

 

4.1 PLANEJAMENTO 

 

O trabalho consistiu na geração de sinais interferentes de faixa estreita (NB), 

onde foram utilizados três tipos de sinais na freqüência de L1: 

  

• Sinais modulados externamente em amplitude 

•  Sinais modulados externamente em freqüência 

• Sinais sem modulação 

 

Inicialmente, pretendia-se realizar, também, testes com a geração de um sinal 

interferente de banda larga, utilizando-se um gerador de ruído para provocar o 

espalhamento espectral de uma portadora centrada em 1575,42 MHz. Porém, 

devido à fragilidade apresentada pelo GPS perante aos sinais de faixa estreita, 

conforme comprovado pelos resultados a seguir, esses testes tornaram-se 

desnecessários. 

A implementação física do sistema gerador de interferência da FIG. 34 é 

mostrada na FIG. 35. Vale lembrar que este foi elaborado de acordo com os 

recursos disponíveis no IME. Os equipamentos utilizados foram os seguintes: 

 

• Gerador de sinais HP 8656 B 

• Duplicador de freqüência HP 8754 

• Acoplador direcional  

• Carga de terminação (50 ohms) 
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• Atenuador (10 dB) 

• Analisador de espectro HO 8566 B 

• Gerador de funções Tektronix CFG 253 

• Antena de GPS - Trimble 

• Receptor de GPS 80 - Garmin (L1 C/A-CODE) 

 

 

FIG. 35 - Configuração utilizada para testes de interferência no GPS. 
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4.2  TESTES COM SINAIS DE FAIXA ESTREITA 

 

Primeiramente, a montagem do sistema interferente foi realizada no Laboratório 

de Microondas. Porém, foi constatada ausência de sinal de GPS por se tratar de um 

ambiente fechado. Decidiu-se, então, pela realização dos testes em ambiente 

aberto, com maiores possibilidades de obtenção de visada direta entre os satélites e 

o receptor.  Por questões técnicas, tais como facilidade de transporte e pontos de 

energia para alimentação, os equipamentos do sistema gerador de interferência 

foram instalados numa sala com janela para a rua (onde o receptor foi posicionado), 

embora existisse uma árvore na linha de visada entre a antena do sistema 

interferente e o receptor. 

A FIG. 36 ilustra o ambiente dos testes realizados. 

 

 

 

FIG. 36 - Ambientes dos testes. 

 

 

interferidor 
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Inicialmente, foi irradiada uma potência interferente de 15 dBm, incluindo as 

perdas no duplicador de freqüências, nos cabos e nos conectores, correspondente à 

máxima potência do gerador. A antena utilizada possui um diagrama de irradiação 

hemisférico com ganho máximo de 10 dB na frequência L1. A distância entre o 

sistema interferente e o receptor de GPS utilizado nos testes foi de 

aproximadamente 40 m. Com os valores apresentados, da equação 19, chegou-se a 

uma potência de interferência recebida de –96 dBm e, da equação 21, a uma 

potência recebida do sinal desejado de –124 dBm, o que gera uma razão J/S de 28 

dB. 

Em seguida, com o auxílio de um atenuador variável, provocou-se variações na 

relação J/S e observou-se os resultados apresentados na Tabela 14. O bloqueio foi 

caracterizado pela mensagem de "fraca cobertura de GPS no receptor". 

 

Tabela 14 - Resultados da ação do interferidor sobre o receptor em teste. 

 

 

Em resumo, pelos testes realizados, pode-se dizer que foi constatada a 

necessidade de se gerar uma relação J/S mínima entre 18 e 23 dB para interferir no 

receptor de GPS utilizado. Não foi constatada nenhuma diferença na eficiência de 

interferência em virtude da utilização das técnicas de modulação testadas. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Iniciou-se este trabalho realizando-se uma descrição do GPS de maneira 

simples e voltada para as questões de interferência. Foram destacados alguns 

aspectos relevantes ao entendimento do sistema, tais como princípio de 

funcionamento, estrutura, características dos sinais, DGPS, disponibilidade seletiva, 

entre outros. 

Em seguida, foram analisadas diversas formas de interferência não 

intencionais, caracterizadas por erros sistêmicos e por erros provocados por outros 

serviços, e intencionais, caracterizadas por sinais (CW, NB ou WB) emitidos na 

direção do receptor com o objetivo de impedir ou atrapalhar o funcionamento do 

mesmo ("Jamming").  

Foi proposto um equacionamento para dimensionamento de interferidores 

intencionais e destacou-se algumas contramedidas para minimizar ou bloquear 

estas interferências. 

Alguns testes foram realizados com interferidores transmitindo sinais NB, 

modulados em amplitude (AM) e em freqüência (FM), e com sinais CW, sem 

modulação. O objetivo foi analisar, de forma sucinta, o comportamento de um 

receptor de uso civil típico na presença de sinais interferentes.  

Devido à grande distância entre os satélites e os receptores, a “imunidade” da 

técnica de espalhamento espectral torna-se praticamente sem efeito na presença de 

sinais interferentes com níveis de potência relativamente baixos. Nos testes, 

observou-se que o receptor apresentou a mensagem "Fraca cobertura de GPS" 

quando atingido por um sinal intereferente produzindo um relação interferência-sinal 

(I/S) de aproximadamente 23 dB. Observou-se que uma relação I/S = 18 dB não foi 

suficiente para provocar o bloqueio dos canais do receptor testado. 

Adicionalmente, não foi constatada nenhuma diferença na eficiência de 

interferência em virtude da utilização das técnicas de modulação em banda estreita. 

Vale ressaltar a simplicidade dos testes realizados, aproveitando-se os recursos 

disponíveis no IME. 
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Este trabalho representa o primeiro passo para a  implementação de sistemas 

interferidores mais elaborados, com contribuições para aqueles que buscam 

informações sobre o sistema GPS e possíveis formas de inerferência. 

Acredita-se que as informações apresentadas podem ser aproveitadas tanto 

por aqueles interessados em projetar sistemas interferidores quanto por aqueles 

interessados em prover maior segurança ao sistema.  

As sugestões para trabalhos futuros são as seguintes: 

• Realização de testes envolvendo outros tipos de receptores, com variação 

dos níveis de potência transmitidos e, também, variação de distância 

• Estudo mais detalhado em sistemas de DGPS, visando o bloqueio do canal 

de envio dos dados de correção 

• Projeto e testes de interferidores inteligentes utilizando o efeito de 

multipercurso, possivelmente através de uma memória digital de rádio-

freqüência, ou através de geradores de códigos pseudoaleatórios do GPS 

• Estudo sobre os erros sistêmicos ocorridos em outros sistemas de navegação 

e comparação com o GPS 

• Estudo sobre interferidores de múltiplas freqüências, visando atingir 

receptores duais (GPS, GLONASS e Galileo) 

• Estudo mais detalhado das implementações do GPS III e formas de 

interferência no mesmo 

• Projeto e implementação de um interferidor prático utilizando as técnicas 

discutidas neste trabalho 
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