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RESUMO

Atualmente, o posicionamento na superfície terrestre faz uso de tecnologias 
e métodos espaciais, usando satélites específicos para esse fim. Um dos méto-
dos que possui ótima relação “custo x benefício” é chamado DGPS. Este artigo 
tem como objetivo avaliar a influência da latência das correções transmitidas via 
RTCM 2.3 e do comprimento da linha de base na determinação de coordenadas 
corrigidas aplicando o método DGPS. A ideia principal do artigo é a de simular, 
em modo pós-processado, o comportamento de um rastreador GPS que estivesse 
constantemente recebendo correções, compatíveis com as transmitidas por meio 
do protocolo RTCM 2.3, com uma latência conhecida. O desenvolvimento do arti-
go exigiu a construção de um sistema computacional específico, denominado de 
LATSIM (Latency Simulator). Os experimentos foram realizados com 4 estações 
(sendo uma delas como base e as outras móveis), com distâncias variando de 12 
a 665 km, simulando latências de até 60 segundos nas correções. Os resultados 
mostraram que a distância entre as estações afeta mais intensamente o erro médio 
das coordenadas, enquanto que a latência afeta a precisão. 
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ABSTRACT

Currently, the positioning on the earth surface makes use of space technolo-
gies and techniques, using specific satellites for this purpose. One technique that 
has excellent cost-benefit ratio is DGPS. This study aims to evaluate the influence 
of the latency of the corrections transmitted via RTCM 2.3 and the baseline length 
in determining precise coordinates by applying the technique DGPS. The main idea 
of the work is to simulate, in post-processed mode, the behavior of a GPS receiver 
that was constantly getting corrections compatibles with those provided through the 
protocol RTCM 2.3, with a delay of known quantity. The development of this work 
required the construction of specific computer software, called LATSIM (Latency 
Simulator). The experiments were performed with 4 stations (one of them as a base 
and other ones as rover), with distances ranging from 12 to 665 km, simulating de-
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lays of up to 60 seconds in corrections. The results showed that the distance betwe-
en the stations more strongly affects the average error of the coordinates, while the 
latency affects the precision. 
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INTRODUÇÃO

O Sistema de Posicionamento Global (GPS - Global Positioning System) é 
o mais conhecido e utilizado Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS - 
Global Navigation Satellite System). Este consiste de um sistema capaz de propor-). Este consiste de um sistema capaz de propor-
cionar o posicionamento tridimensional de um dado fenômeno em um sistema de 
referência geocêntrico, que para o GPS é o WGS-84. O sistema pode ser dividido 
em três segmentos: o segmento espacial, o de controle e o de usuário. O segmento 
espacial consiste da constelação de satélites que transmitem sinal utilizado para as 
medições. Este conceito faz com que o sistema GPS seja um sistema passivo para 
o usuário, permitindo um número de usuários ilimitados. O segmento de controle é 
o responsável pela manutenção dos satélites e seu funcionamento apropriado. Ele 
atualiza os dados de efemérides e das modelagens dos relógios dos satélites. O 
segmento usuário consiste no conjunto de rastreadores utilizados pelos usuários 
do sistema (Kaplan, 2006).

O GPS é mantido e operado pelos Estados Unidos, possuindo dois tipos de 
serviços: um destinado ao público civil e outro destinado somente para usuários au-
torizados, tais como militares norte-americanos e seus aliados. O serviço destinado 
aos civis, e que é amplamente utilizado por diversos setores de atividades huma-
nas e áreas de conhecimento, é chamado de SPS (Standard Positioning Service) e 
é mundialmente e continuamente disponível, além de ser isento do pagamento de 
quaisquer taxas para sua utilização (Hegarty, 2008). 

O SPS utiliza o tempo de propagação do sinal entre o satélite e o rastreador 
para estimar a distância entre eles. Como os relógios envolvidos nesta medição 
não estão sincronizados, a grandeza obtida não é a distância geométrica entre 
eles. A grandeza obtida pelo tempo de propagação do sinal é denominada pseudo-
distância.

O serviço disponível ao público civil estava, inicialmente, sujeito a uma de-
gradação proposital e controlada, denominada disponibilidade seletiva (Selective 
Availability – SA), o que fazia com que a medida da pseudodistância se afastasse 
do valor real. Desta forma, a precisão do SPS era da ordem de 100 metros com a 
SA ativa e de 13 metros (planimetria) e 22 metros (altimetria) sem a SA (Seeber, 
2003). A SA foi desligada em 2 de maio de 2000 (Monico, 2000).

DGPS

O método de posicionamento DGPS foi desenvolvido inicialmente como uma 
forma de reduzir os efeitos da SA sobre o SPS. Este método melhora não somente 
a acurácia do posicionamento, mas também a integridade do mesmo. Ela pode ser 
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aplicada sobre as pseudodistâncias observadas, proporcionando acurácia de 1 a 5 
metros, podendo ser feito em tempo real ou pós-processado (Monico, 2000). Estes 
níveis de acurácia dependem, em grande parte, da distância entre as estações 
utilizadas.

As correções utilizadas pelo DGPS são geradas em uma estação de coor-
denadas conhecidas (base), transmitidas para um rastreador cujas coordenadas 
deseja-se conhecer (móvel), onde as correções são aplicadas sobre as pseudodis-
tâncias medidas neste último. Para a transmissão destas correções foi desenvolvi-
do o protocolo RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services). Para a 
transmissão de correções DGPS, o protocolo mais utilizado é o RTCM 2.3 (RTCM, 
2001), uma vez que o RTCM 3.x não envia correções DGPS, somente as observá-
veis medidas na estação base (RTCM, 2006). 

O protocolo RTCM 2.3 é dividido em tipos de mensagens. A mensagem uti-
lizada para enviar as correções DGPS é a mensagem tipo 1. Ela transmite, entre 
outras grandezas, o instante de tempo de referência das correções t0  , o valor da 
correção, em metros, para o instante de tempo de referência PRC ( t0 ) e a taxa de 
variação linear da correção com o tempo RRC ( t0 ) (RTCM, 2001). A aplicação des-
tas correções é feita segundo as equações abaixo:

Nas expressões anteriores,  PDC (tm ) é a pseudodistância corrigida,(tm – t0 )   é 
a latência da correção e PDM ( tm )  é a pseudodistância medida, ambas no instante 
de tempo tm.

Desta forma, nota-se a influência da latência da correção, uma vez que ela é 
gerada no instante de tempo t0 e é aplicada no instante de tempo tm. Desta forma a 
taxa de variação da correção da pseudodistância é útil para minimizar o efeito da 
latência da correção. Esta taxa de variação era maior durante o período em que 
a SA encontrava-se ativa. Porém, após sua desativação a variação temporal da 
correção da pseudodistância passou a ser muito menor, uma vez que os fatores 
que passaram a ter maior influência na medição da pseudodistância foram os atra-
sos atmosféricos e a modelagem do erro do relógio do satélite, que possuem uma 
maior estabilidade temporal (Park, 2006).

As fontes de erros minimizados pelo DGPS ou são dependentes de cada saté-
lite, como o erro da posição do satélite e o erro da modelagem do relógio do satéli-
te, ou são dependentes da sua localização geográfica, como os erros atmosféricos. 
Os erros dependentes exclusivamente de cada satélite sofrem quase nenhuma 
mudança com o aumento da distância entre os rastreadores base e móvel (linha de 
base). Já os erros relacionados à posição geográfica sofrem uma variação que é 
dependente do comprimento da linha de base. 

METODOLOGIA

Para a elaboração da análise do efeito da latência das correções sobre a 
acurácia das coordenadas corrigidas foi desenvolvido um programa, em lingua-
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gem JAVA, denominado LATSIM, para obter coordenadas corrigidas, por meio do 
DGPS, utilizando arquivos no formato RINEX (Receiver Independent Exchange) 
(http://igscb.jpl.nasa.gov/igscb/data/format/rinex210.txt) com as observáveis dos 
rastreadores envolvidos, bem como as efemérides transmitidas. Este programa si-
mulou o efeito da latência das correções.

Os dados foram obtidos por intermédio do protocolo NTRIP (Networked Trans-Networked Trans-
port of RTCM via Internet Protocol) (http://igs.bkg.bund.de/ntrip/about) e armaze-) (http://igs.bkg.bund.de/ntrip/about) e armaze-
nados no formato RINEX utilizando o programa BNC (BKG Ntrip Client, versão 
2.4). Foram utilizadas estações do serviço RBMC-IP (http://www.ibge.gov.br/home/
geociencias/geodesia/rbmc/ntrip/) e IGS-IP (http://igs.bkg.bund.de/ntrip/products), 
que são serviços mantidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca) e IGS (International GPS Service), respectivamente. Para as efemérides foram 
utilizados os dados fornecidos pelo serviço do IGS que disponibiliza as efemérides 
transmitidas por meio do protocolo NTRIP. Foram adquiridos dados para as esta-
ções utilizadas durante um período de 1 hora, com um intervalo de 1 (uma) época 
por segundo.

Para cada época foram ainda geradas as taxas de variação das correções 
(RRC( t0 )). O valor da RRC( t0 ) foi gerado através da regressão linear dos valores 
do PRC das épocas anteriores. A quantidade máxima de épocas utilizadas para a 
determinação do  RRC ( t0 ) também foi variada entre 2 e 10 épocas. 

Depois de gerados os  PRC ( t0 ) e RRC ( t0 ) para cada época da estação 
base, foram determinadas as coordenadas corrigidas por meio do DGPS. Para 
cada época na estação móvel foram lidos os valores das pseudodistâncias para to-
dos os satélites disponíveis. Estes valores foram corrigidos utilizando os valores de   
PRC ( t0 ) e  RRC ( t0 ) da época atrasada de n de segundos, simulando assim que a 
estação móvel recebeu um conjunto de correções há n segundos e os estão apli-
cando na época atual. Cabe ressaltar que n = tm – t0, onde tm é a época da determi-
nação das coordenadas na estação móvel e t0 é a época da geração da correção 
na estação base. Para a determinação das coordenadas corrigidas foram utilizadas 
somente as pseudodistâncias para as quais existiam correções disponíveis.

Para a geração dos dados deste artigo foram utilizados os pares de estações 
constantes na Tabela 1, de forma que fosse possível variar o comprimento das li-1, de forma que fosse possível variar o comprimento das li-, de forma que fosse possível variar o comprimento das li-
nhas de base entre as estações utilizadas. A distribuição geográfica das estações 
pode ser vista na Figura 1. Essas estações disponibilizam dados GPS por meio do 
protocolo NTRIP pela internet.

Tabela 1. Estações utilizadas.

Estação Base Estação Móvel Linha de Base (km)

RIOD0 ONRJ0 12,0

RIOD0 RJCG0 235,0

RIOD0 SJRP0 664,8
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Figura 1. Distribuição geográfica das estações utilizadas 
(Fonte dos dados: http://www.ibge.gov.br/home/default.php).

Para cada par de estações (base–móvel) foram determinadas as coordena-
das corrigidas das estações móveis para todas as épocas para as quais existiam 
correções com a latência desejada. A latência foi variada de 0 a 60 segundos com 
intervalos de 1 segundo. Assim, foi obtido, para cada par de estações, e para cada 
valor de latência, um conjunto de coordenadas para todas as épocas possíveis. 
Com estas coordenadas calculadas, foi calculado o valor médio das coordenadas, 
permitindo determinar o erro do valor médio das coordenadas, que é um indicador 
da tendência das medições (componente sistemático da acurácia), por exemplo, 
para uma latência de 0 segundo, foi calculado o valor médio das coordenadas, ob-
tendo um ponto cujas coordenadas são a média de todas as coordenadas medidas 
para a latência de 0 segundo. A distância medida entre este ponto médio e o ponto 
onde a estação móvel realmente está localizada é o erro do valor médio para uma 
latência de 0 segundo. Foram determinados também os valores da precisão (com-
ponente da dispersão da acurácia) e da acurácia (junção dos componentes de dis-
persão e sistemático). Estas medidas são 2DRMS (Distance Root Mean Squared), 
ou seja, representam o valor máximo esperado com uma probabilidade de 95% a 
98% (Leick, 2004). Todas as medidas foram ainda separadas em suas componen-
tes planimétricas e altimétricas.

RESULTADOS E ANÁLISE

As Figuras 2, 3 e 4 mostram a dispersão planimétrica dos resultados obtidos 
com a estação RIOD0 (RBMC-IP) como estação base e as estações ONRJ0 (RB-
MC-IP), RJCG0 (RBMC-IP) e SJRP0 (IGS-IP), respectivamente. O centro de cada 
gráfico representa as coordenadas conhecidas da estação utilizada como móvel, 
ou seja, as coordenadas que se desejava obter com o posicionamento preciso por 
DGPS. Destas, pode-se notar que o aumento da dimensão da linha de base afeta 
mais significativamente o erro do valor médio das coordenadas (distância entre o 
centro do gráfico e centro da nuvem de dispersão) do que a precisão. Por outro 
lado, a latência das correções afeta mais intensamente a precisão (tamanho da 
nuvem de dispersão) do que o erro do valor médio do posicionamento.



54    – 1o Trimestre de 2013

Figura 2. Dispersão planimétrica em função das latências de 0s (A), 5s (B), 10s (C), 15s (D), 20s (E), 25s (F), 
30s (G), 45s (H) e 60s (I) utilizando o par de estações RIOD0 (base) e ONRJ0 (móvel).

Figura 3. Dispersão planimétrica em função das latências de 0s (A), 5s (B), 10s (C), 15s (D), 20s (E), 25s (F), 
30s (G), 45s (H) e 60s (I) utilizando o par de estações RIOD0 (base) e RJCG0 (móvel).

Figura 4. Dispersão planimétrica em função das latências de 0s (A), 5s (B), 10s (C), 15s (D), 20s (E), 25s (F), 
30s (G), 45s (H) e 60s (I) utilizando o par de estações RIOD0 (base) e SJRP0 (móvel).
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As Figuras 5 e 6 mostram o comportamento da acurácia (2DRMS) planimé-
trica e altimétrica, respectivamente. As Figuras 7 e 8 mostram o comportamento 
somente da precisão (2DRMS), ou seja, considerando que o erro médio seja nulo, 
obtendo assim uma medida exclusivamente da dispersão, planimétrica e altimétri-
ca, respectivamente. As Figuras 9 e 10 mostram o comportamento do erro do valor 
médio encontrado na planimetria e na altimetria, respectivamente. Estas Figuras (5 
a 10) mostram o comportamento em função da latência das correções.

Figura 5. Acurácia planimétrica (2DRMS) em função da latência das correções.

Figura 6. Acurácia altimétrica (2DRMS) em função da latência das correções.
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Figura 7. Precisão planimétrica (2DRMS) em função da latência das correções.

Figura 8. Precisão altimétrica (2DRMS) em função da latência das correções.

Figura 9. Erro planimétrico do valor médio em função da latência das correções.
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Figura 9. Erro altimétrico do valor médio em função da latência das correções.

Uma comparação feita entre as Figuras de 2 a 4 mostram que com o aumen-
to da latência das correções há uma elevação na área de dispersão (precisão) 
das coordenadas planimétricas, porém o centro desta dispersão (tendência) per-
manece praticamente inalterado. Isso leva a crer que o aumento na latência das 
correções influencia mais significativamente a precisão, enquanto que o aumento 
do comprimento da linha de base influencia mais significativamente a tendência. 
As Figuras de 5 a 10 permitem confirmar o efeito da latência das correções obser-
vado nas Figuras 2 a 4, pois mostram separadamente a precisão e o erro do valor 
médio (indicador de tendência), além da medida que agrega estes dois valores que 
é a acurácia. Estas figuras permitem ainda confirmar que o efeito da latência das 
correções afeta de forma semelhante tanto as coordenadas planimétricas quanto 
a altimétrica.
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CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o comprimento da linha de base influencia mais intensa-
mente no erro médio do posicionamento do que na sua precisão. Por outro lado, a 
latência das correções influencia mais significativamente a precisão do posiciona-
mento, em especial após uma latência de 10 a 15 segundos. De qualquer forma, 
a precisão se mantém no nível de dispersão esperado para o DGPS para valores 
de latência menores que 30 segundos. Este valor é o comumente utilizado pelos 
equipamentos como limite para utilização das correções DGPS. 

O DGPS se baseia na elevada correlação dos erros envolvidos na medida 
da pseudodistância. Alguns erros são dependentes da sua localização geográfica, 
desta forma, o distanciamento da estação base implica na adição de erros siste-
máticos aos valores das correções. Além disso, alguns destes erros, em especial 
os atmosféricos, são dependentes do ângulo formado entre o plano do horizonte e 
a linha que liga o satélite à antena do rastreador (ângulo de elevação do satélite). 
Estações próximas apresentam, para uma mesma época, ângulos de elevação se-
melhantes para cada satélite. Porém, com o distanciamento dos rastreadores estes 
ângulos de elevação passam a apresentar valores diferentes, provocando assim 
uma influência na acurácia do posicionamento.

A latência das correções implica em uma influência na precisão muito maior 
do que na tendência. Isso se explica pelo fato que o RRC é uma correção linear, 
enquanto que o comportamento do PRC não é linear. Desta forma o RRC, com o 
aumento da latência, passa a produzir uma dispersão maior do posicionamento, 
influenciando pouco a tendência.
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