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Resumo
Veículos espaciais se movem com velocidades elevadas e sofrem mudanças bruscas de
aceleração. Então, para que um receptor de GPS possa calcular soluções de navegação
estando a bordo de tais veículos, o efeito Doppler deve ser levado em consideração durante os
processos de aquisição e rastreio de sinais de satélites. Assim, para que o receptor submetido à
alta dinâmica comporte os deslocamentos de frequência no sinal recebido, decorrentes desse
efeito, é necessário ajustar sua largura de banda de varredura de frequências e aumentar a
ordem de sua malha de rastreio. Este trabalho apresenta as modificações no software no GPS
Orion, um receptor de arquitetura aberta da GEC Plessey Semiconductors, hoje Zarlink, a fim
de torná-lo apto a gerar soluções de navegação em veículos submetidos à alta dinâmica,
especialmente satélites de órbita baixa. A plataforma de desenvolvimento GPS Architect,
comercializada pela mesma empresa, foi utilizada para dar suporte às modificações. Além
disso, são apresentadas as características do Monitor GPS Aeroespacial, uma ferramenta
computacional desenvolvida para monitorar as soluções de navegação calculadas pelo
receptor de GPS através de gráficos. Apesar de não ter sido possível fazer simulações em alta
dinâmica com as modificações de software implementadas no receptor, verificou-se seu
funcionamento satisfatório, em regime estacionário, fazendo uso, inclusive, da nova interface
gráfica. A dissertação apresenta ainda os resultados do experimento Receptor de GPS para
Aplicações Aeroespaciais, obtidos com a participação do receptor numa missão suborbital, a
Operação Maracati 2, em dezembro de 2010, utilizando uma malha de rastreio de portadora
digital de segunda ordem. Apesar de um incidente ocorrido momentos antes do lançamento
ter prejudicado a navegação efetiva do receptor, foi observado que o experimento funcionou
adequadamente, rastreando e adquirindo novos satélites durante o voo do foguete VSB-30.

Palavras-chave: Malha de sincronismo de frequência, receptor de GPS, Monitor GPS
Aeroespacial, Operação Maracati 2.

Abstract
Spacecraft move with high speeds and suffer abrupt changes in acceleration. So, an
onboard GPS receiver could calculate navigation solutions if the Doppler effect is taken into
consideration during the satellite signals acquisition and tracking. Thus, for the receiver
subject to such dynamic cope these shifts in the frequency signal, resulting from this effect, it
is imperative to adjust its acquisition bandwidth and increase its tracking loop to a higher
order. This paper presents the changes in the GPS Orion’s software, an open architecture
receiver produced by GEC Plessey Semiconductors, nowadays Zarlink, in order to make it
able to generate navigation fix for vehicle under high dynamics, especially Low Earth Orbit
satellites. GPS Architect development system, sold by the same company, supported the
modifications. Furthermore, it presents GPS Monitor Aerospace’s characteristics, a
computational tool developed for monitoring navigation fix calculated by the GPS receiver,
through graphics. Although it was not possible to simulate the software modifications
implemented in the receiver in high dynamics, it was observed that the receiver worked in
stationary tests, verified also in the new interface. This work also presents the results of GPS
Receiver for Aerospace Applications experiment, achieved with the receiver’s participation in
a suborbital mission, Operation Maracati 2, in December 2010, using a digital second order
carrier tracking loop. Despite an incident moments before the launch have hindered the
effective navigation of the receiver, it was observed that the experiment worked properly,
acquiring new satellites and tracking them during the VSB-30 rocket flight.

Keywords: Frequency Locked Loop, GPS receiver, GPS Monitor Aerospace, Operation
Maracati 2.
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Capítulo 1
Introdução

1.1. Apresentação
O embarque de um receptor de sinais do Sistema Global de Posicionamento por
Satélites em veículos de alta dinâmica 1 já é uma realidade no Programa Espacial Brasileiro.
Isto foi viabilizado por meio da diretriz de Desenvolvimento de Veículos Lançadores de
Satélites do PNAE (Programa Nacional de Atividades Espaciais), conforme (CGU, 2008).
Outros países, como a Alemanha, também têm usado receptores em lançamentos, para estudos
em ambiente de microgravidade (MONTENBRUCK, 2001).
O desenvolvimento de receptores de GPS com aplicação na área aeroespacial
representa um avanço rumo à independência tecnológica e à soberania nacional, fazendo com
que o Brasil, atualmente, não precise recorrer a países fabricantes de tais receptores. Com o
domínio dessa tecnologia, o país passa a fazer parte de um grupo de nações com maior
influência no contexto mundial.
A utilização de receptores de GPS embarcados possibilita conhecer a posição e a
velocidade dos veículos nos quais estão inseridos, além de lhes fornecer o horário com uma
precisão da ordem de nanossegundos (GPSJPO, 1995). Essas informações podem ser usadas
para:
a) acompanhar, em tempo real, a trajetória realizada pelo veículo e conhecer informações
sobre a dinâmica envolvida;
b) disparar, durante o voo, eventos de outros experimentos embarcados, que requerem
um intervalo de tempo e altitude precisos para execução;
c) obter a posição da carga útil para auxiliar no seu resgate, ao final da missão.

1

Veículos de alta dinâmica são aqueles que se deslocam em velocidades elevadas e estão sujeitos a mudanças
bruscas de aceleração, tais como foguetes de sondagem e satélites.
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Entretanto, para que o receptor possa extrair as informações moduladas nos sinais dos
satélites de GPS e calcular as soluções de navegação, é preciso que ele esteja apto a receber
estes sinais e segui-los na frequência em que eles chegam. Acontece que, em função do
movimento da fonte dos sinais, isto é, os satélites de GPS, a frequência da onda recebida varia
em relação à frequência original. Essa mudança na frequência é o efeito Doppler, e pode fazer
com que o receptor deixe de rastrear os satélites, deixando, consequentemente, de calcular sua
posição.

1.2. Justificativa
Receptores de GPS comerciais, bastante utilizados atualmente em automóveis e
smartphones, são projetados para operar em baixas altitudes e velocidades. Eles não são
capazes de fornecer soluções de navegação em condições diferentes destas. Além disso, seu
hardware e software não podem ser alterados, e os receptores saem de fábrica com algumas
restrições operacionais.
A tecnologia por trás dos receptores de GPS possui restrições que foram definidas,
durante a Guerra Fria, pelo CoCom (Coordinating Committee for Multilateral Export
Controls). Este comitê, com apoio do governo americano, estabeleceu um limite de operação
para os receptores: velocidade máxima de 1.852 km/h e altitude de 18.000 metros. Todo
equipamento deveria ser configurado de fábrica para parar de funcionar sempre que qualquer
um destes parâmetros fosse ultrapassado. O propósito óbvio deste controle era evitar que os
receptores de GPS fossem utilizados pela então União Soviética, nos projetos de sua indústria
bélica. Dessa forma, qualquer fabricante de receptores de GPS era impedido de exportar o
código ou receptores sem as restrições, sob pena de severas sanções.
As limitações do CoCom continuam sendo aplicadas atualmente, sob a lista de
tecnologias restritas do Wassenaar Arrangement, que trata o GPS com o mesmo rigor que tem
com a exportação de munição.
Além das restrições impostas pelo governo, existe outra limitação no código de
receptores comerciais: o tamanho do intervalo de aquisição de sinais. O receptor faz uma
varredura dentro desse intervalo em busca de sinais de satélites de GPS, a fim de alocá-los em
seus canais de correlação. Quanto maior for esse intervalo, mais demorada será a procura e
menos eficiente será o processo. Em veículos de baixa dinâmica, o sinal proveniente dos
satélites de GPS sofre um deslocamento de frequência, resultante do efeito Doppler, de, no
máximo, ±5 kHz em relação à frequência central (TSUI, 2000). Como o objetivo dos

18

receptores de navegação automotiva, por exemplo, é prover soluções em baixa dinâmica, esse
limite é suficiente. Mas um receptor a bordo de satélites de órbita baixa (LEO – Low Earth
Orbit) precisa ter seu intervalo de aquisição redimensionado, sob pena de não conseguir
adquirir novos satélites.
Outra alteração importante está relacionada com a agilidade da malha de sincronismo
da portadora de GPS em manter os sinais sincronizados. Uma malha de sincronismo de
segunda ordem é suficiente para garantir que o receptor embarcado em foguetes de sondagem
irá seguir os sinais dos satélites de GPS, como é apresentado no capítulo 5, sobre a Operação
Maracati 2. No entanto, num receptor de GPS embarcado num satélite de LEO, é necessário
lidar com jerks

2

constantes e de valores elevados. A jerk pode fazer o receptor perder o

sincronismo com os sinais dos satélites. A retomada desse processo exige uma malha de
sincronismo com dinâmica compatível, haja vista a alta taxa de variação de frequência
envolvida.
Daí surge a necessidade de utilizar um receptor de GPS cujo código seja acessível e
permita alterações. E o GPS Orion, da Zarlink Semiconductor, atende a este e a outros
requisitos 3. Essas alterações comportam, na parte de software, o aumento da ordem da sua
malha de sincronismo da portadora, uma FLL (Frequency-Locked Loop) de segunda ordem,
para uma malha de terceira ordem e o ajuste de sua largura de banda de aquisição. Para
suportar as modificações, a plataforma de desenvolvimento GPS Architect, também projetada
pela Zarlink, é utilizada.
Com a proximidade da realização da Operação Maracati 2, uma missão suborbital de
lançamento de um foguete VSB-30, se tornou necessário desenvolver uma interface gráfica
para monitorar em tempo real os parâmetros das sentenças NMEA, que são produzidas pelo
GPS Orion. A apresentação das soluções de navegação precisa ser feita de forma clara e
confiável, mas as limitações dos programas de monitoramento disponíveis no mercado e o
trabalho requerido para gerar manualmente os gráficos que vão compor relatórios, conduziu
ao desenvolvimento de uma ferramenta específica. A interface, chamada Monitor GPS
Aeroespacial, é um software para computador, que pode ser modificada para apresentar
outros parâmetros, conforme a implementação no receptor, ou fazer cálculos a partir daqueles
presentes nas sentenças existentes.
Por último, a Operação Maracati 2 proporcionou mais uma oportunidade para utilizar
o receptor GPS Orion em veículos de alta dinâmica – ele já tinha sido embarcado na Operação
2
3

Jerk é a derivada da aceleração no tempo, medida em g/s ou m/s3.
Conforme é detalhado na seção 2.2.
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Angicos. Além disso, ressalta-se a importância de participar de missões suborbitais com
foguetes de sondagem do Programa Espacial Brasileiro. Indubitavelmente, são experiências
enriquecedoras para todos os pesquisadores envolvidos.
O Programa Espacial Brasileiro tem oferecido boas possibilidades para que o receptor
de GPS seja desenvolvido e testado. E a perspectiva de fazer do receptor um item obrigatório
nas operações, como parte integrante do computador de bordo da carga útil, traz mais
interesse em dar continuidade à pesquisa.

1.3. Organização do trabalho
Esta dissertação apresenta as atividades do projeto de pesquisa Receptor de GPS para
Aplicações Aeroespaciais, que englobaram:
a) o aumento da ordem da malha de sincronismo da portadora de sinais e ajuste da
largura de banda de aquisição do receptor de arquitetura aberta GPS Orion;
b) o desenvolvimento da interface gráfica para monitoramento das sentenças NMEA
produzidas pelo receptor de GPS; e
c) a participação do projeto na forma de um experimento embarcado no foguete, na
missão suborbital Maracati 2.

O trabalho está organizado da seguinte forma: no capítulo 2 são apresentados os
princípios de funcionamento do sistema de navegação por satélites, o receptor de GPS
utilizado na pesquisa e as características da malha de sincronismo de portadora. No capítulo 3,
são mostradas as modificações no código do receptor de GPS e a análise dos testes
estacionários realizados. No capítulo 4, é apresentada a interface de monitoramento das
sentenças NMEA, com seu funcionamento interno e a descrição de sua operação, e o capítulo
5 traz os resultados da Operação Maracati 2 e do experimento. Por último, as conclusões, com
propostas para continuidade da pesquisa e os apêndices, com detalhes sobre a plataforma de
desenvolvimento GPS Architect e as sentenças NMEA geradas pelo receptor.
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Capítulo 2
Fundamentação teórica

2.1. Sistema de Posicionamento Global por Satélites
2.1.1. Introdução
O NAVSTAR/GPS (NAVigation System with Timing And Ranging/Global Positioning
System), mais conhecido apenas por GPS, é um sistema de posicionamento global por satélites
que torna possível a um receptor de seus sinais calcular sua posição e velocidade e utilizar
essas informações para propósitos de navegação.
O GPS foi desenvolvido, inicialmente com objetivos militares, pelo Departamento de
Defesa americano, mas seu uso se difundiu também em aplicações civis, comerciais e
científicas. Iniciado em 1973, ele foi declarado completamente funcional em julho de 1995
(NAVCEN, 2001) e, desde então, o sistema é mantido pela Força Aérea dos Estados Unidos
da América.
Este sistema de navegação é composto por três segmentos: espacial, de controle e de
usuário.

2.1.3. Segmento espacial
Ele é formado por uma constelação de 24 satélites artificiais cujo raio é de
aproximadamente 26.600 km. Nesta configuração, eles estão dispostos em 6 planos orbitais,
com 4 satélites em cada plano. Cada satélite possui uma órbita com um período nominal de 11
horas e 58 minutos. As órbitas são aproximadamente circulares e estão igualmente espaçadas
com 60º de separação, com uma inclinação relativa ao plano equatorial de 55º (KAPLAN e
HEGARTY, 2006).
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Como os satélites têm uma vida útil limitada a alguns anos, existem, na realidade,
mais satélites em órbita, além dos 24 mencionados, para substituir aqueles que deixarem de
funcionar ou para manutenções eventuais.
A disposição dos satélites em planos permite que os sinais de 4 ou mais satélites sejam
vistos simultaneamente acima do horizonte em qualquer lugar do planeta; além disso, ela
contribui para uma geometria dos satélites suficientemente diversa, a fim de aumentar a
exatidão das soluções de navegação.
A figura 2.1 apresenta uma representação da constelação de satélites de GPS.

Figura 2.1: Representação da constelação de satélites de GPS.

2.1.4. Segmento de controle
Este segmento é responsável por monitorar e controlar os satélites da constelação de
GPS. Ele é constituído por uma estação principal, localizada na Base Aérea Schriever, no
Colorado, Estados Unidos; por 5 estações de monitoramento (Monitor Stations), na Ilha da
Ascensão, Diego Garcia, Kwajalein, Havaí e Cabo Canaveral; e por 4 antenas de terra
(Ground Antennas) 4, conforme mostra a figura 2.2. Estes locais foram escolhidos por sua
proximidade à Linha do Equador, o que maximiza a cobertura na área de interesse do sistema
(KAPLAN e HEGARTY, 2006).
A função das estações é rastrear os satélites, atualizar suas posições, sincronizar seus
relógios, além de atualizar os dados de almanaque.

4

As antenas de terra foram utilizadas no início do projeto para verificar o funcionamento do GPS sem lançar
satélites no espaço. Hoje elas possuem funções específicas e auxiliam as estações de monitoramento.
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Figura 2.2: Distribuição das estações de monitoramento do GPS.
Fonte: adaptada de (KAPLAN e HEGARTY, 2006).

2.1.5. Segmento de usuário
Os receptores de GPS utilizados em diversas aplicações pelo mundo formam este
segmento. Inicialmente, os receptores restringiam-se ao ambiente militar, e eram pesados e
volumosos. Porém, com a tendência de miniaturização de componentes e a produção em
escala industrial, os receptores passaram a ter tamanho e massa reduzidos, acompanhados de
um baixo custo, a ponto de poderem ser embarcados em itens do cotidiano, como
smartphones com suporte a mapas e conexão à Internet, câmeras fotográficas e automóveis.
As unidades de recepção embarcadas geralmente implementam esquemas de gerenciamento
de energia para otimizar o uso de suas baterias e não requerer uma quantidade significativa de
recursos da aplicação principal.

2.1.6. Sinais de GPS
Cada satélite transmite uma mensagem de navegação a uma taxa de 50 bps, em cinco
subframes de 300 bits. Essa mensagem possui várias informações, dentre elas: a saúde

5

de

cada satélite, as coordenadas de sua posição, parâmetros de correção do relógio, dados de
efemérides, almanaque 6 e número da semana 7 (KAPLAN e HEGARTY, 2006).
Dois codificadores implementam a técnica de CDMA (Code Division Multiple Access)
na mensagem:
5

Este campo indica se o satélite está operando normalmente ou se componentes do sinal ou dados de
navegação apresentam suspeita de estarem com erro.
6
Elementos orbitais que permitem ao receptor determinar posições aproximadas dos outros satélites para
auxiliar o processo de aquisição de sinais.
7
Número de semanas, módulo 1024, que passaram desde 0 horas de 6 de janeiro de 1980.
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a) o código C/A (Coarse/ Acquisition), que é uma sequência de 1023 bits (chips) e tem
um chipping rate de 1,023 MHz, o que indica um período de repetição de 1
milissegundo; e
b) o código P (Precision), uma sequência longa com chipping rate de 10,23 MHz (ou
seja, 10 vezes a taxa do C/A) e período de repetição de 266,41 dias ou 38,058
semanas. Quando o modo antispoofing está ativo, este codificador é criptografado,
ficando conhecido como P(Y).
A cada satélite é associado um número PRN (Pseudo-Random Noise) que o identifica
individualmente no sistema, tanto no C/A quanto no código P(Y). O PRN é formado por
pedações sequenciais dos códigos, de acordo com o atraso da saída de deslocadores internos.
As mensagens codificadas são, então, moduladas em BPSK (Binary Phase Shift Key) e
transmitidas em duas 8 frequências da banda L: 1.575,42 MHz, conhecida como Link 1, ou L1
e 1.227,60 MHz, L2 (GPSJPO, 1995).
A figura 2.3 apresenta o diagrama de blocos da estrutura dos sinais de satélites de
GPS. A frequência nominal de referência f0 vale 10,23 MHz para um observador em terra.
Para compensar efeitos relativísticos, a saída de frequência padrão dos satélites é desviada em
4,57 mHz, resultando em 10,22999999543 MHz.
De acordo com a figura 2.3, observa-se que o sinal transmitido na frequência L1 é a
mensagem de navegação modulada pelos códigos C/A e P(Y) ao mesmo tempo, aplicada à
portadora. Na L2, a mensagem pode ser codificada por C/A ou P(Y); contudo, o Segmento de
Controle do sistema usualmente escolhe o código P(Y) (KAPLAN e HEGARTY, 2006).
Receptores de uso civil utilizam a frequência L1, mas decodificam apenas o código
C/A. Já os receptores militares

9

, podem calcular as soluções de posicionamento e

temporização a partir das frequências L1 e L2. No entanto, é necessário que o receptor de L2
possua uma chave criptográfica válida para descriptografar a mensagem de navegação.

8

Está sendo implementado o uso do L5, na frequência de 1.176,45 MHz (GPSJPO, 2005), e de novos sinais
civis, chamados L1C e L2C, nas frequências citadas no texto (GPSJPO, 2006, 2008).
9
Como o DAGR (Defense Advanced GPS Receiver), um receptor militar portátil produzido pela Rockwell
Collins exclusivamente para o Departamento de Defesa americano.
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Figura 2.3: Estrutura dos sinais dos satélites de GPS.
Fonte: adaptada de (KAPLAN e HEGARTY, 2006).

O GPS é um sistema que apresenta dois serviços separados, um para uso civil, o SPS
(Standard Positioning Service), e outro para uso militar, o PPS (Precise Positioning Service).

2.1.7. SPS
SPS é o serviço, provido na frequência L1, desenvolvido para uso sem tarifação por
qualquer usuário que esteja em um país onde seu uso é permitido

10

. Este serviço foi

especificado para prover uma precisão de 13 m no plano horizontal e 22 m no vertical (ou
seja, 95% das soluções de posicionamento calculadas estão contidas num círculo com este
raio). A precisão da temporização é especificada para ser melhor que 40 nanossegundos
(GPSJPO, 1995).

2.1.8. PPS
PPS é o serviço de posicionamento e temporização provido por meio de acesso
autorizado nas frequências L1 e L2 e foi especificado para prover uma precisão 11 de 22 m no

10

No momento em este trabalho foi escrito, a Síria e a Coreia do Norte mantinham a proibição do uso do
GPS por questões de segurança.
11
A precisão do PPS varia segundo alguns parâmetros; conferir (GPSJPO, 2007).
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plano horizontal e 27,7 m no vertical (95%) (KAPLAN e HEGARTY, 2006). A precisão da
temporização é especificada para ser melhor que 40 nanossegundos.
Este serviço é primariamente direcionado a usuários militares e de agências do
governo americano específicas. O uso civil é permitido apenas com aprovação do
Departamento de Defesa dos Estados Unidos e é rigorosamente controlado, pela assinatura de
termos de responsabilidade de uso, não comercialização e devolução ao término da concessão,
para que o receptor seja destruído.

2.1.9. Cálculo das soluções de posicionamento
Esse cálculo é feito considerando as distâncias entre o receptor de GPS (mais
especificamente sua antena) e os satélites cujos sinais estão sendo captados pelo receptor.
A distância de um satélite ao receptor é calculada através da medição do tempo de
propagação necessário para que um sinal enviado por este satélite percorra o espaço entre
eles. A figura 2.4 mostra um exemplo de como é feito esse processo.
Um sinal enviado pelo satélite em t1 chega ao receptor de GPS ∆t segundos depois.
Uma réplica do sinal é gerada internamente pelo receptor e é deslocada no tempo até alcançar
a máxima correlação com o sinal recebido. Caso os relógios do satélite e do receptor estejam
perfeitamente sincronizados, o tempo de propagação exato é obtido. Multiplicando-se esse
tempo de propagação pela velocidade da luz, a distância real entre o satélite e o receptor é
calculada. Contudo, os relógios geralmente não estão sincronizados.
O receptor de GPS apresenta um erro em relação à hora do relógio dos satélites do
sistema. Isto se nota pois os satélites estão equipados com relógios internos de césio ou
rubídio de alta precisão e frequentemente são atualizados pelo Segmento de Controle. Assim,
a distância calculada no processo de correlação é chamada pseudorange (“pseudodistância”),
devido à falta de sincronismo entre os relógios utilizados no cálculo.
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Figura 2.4: Uso de réplica para determinação do tempo de propagação do sinal.
Fonte: adaptada de (KAPLAN e HEGARTY, 2006).

O princípio empregado no cálculo das soluções é a trilateração, na qual o receptor de
GPS é visto como um ponto de coordenadas desconhecidas que se encontra na intercessão de
“esferas” em cujos centros estão cada satélite envolvido.
A fim de calcular a posição do receptor em três dimensões e o desvio do relógio do
receptor em relação à hora do sistema, é necessário medir as pseudoranges de quatro satélites,
resultando no sistema de equações (2.1):

ρ i = ( xi − xu ) 2 + ( yi − yu ) 2 + ( zi − zu ) 2 + ctu
onde:
(xi, yi, zi), sendo i = 1 a 4, são as coordenadas dos satélites;
(xu, yu, zu) são as coordenadas do receptor;
c é a constante da velocidade da luz, isto é, 299.792.458 m/s; e
tu é o desvio do relógio do receptor.

(2.1)
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O sistema apresentado possui 4 equações não lineares com 4 incógnitas, (xn, yn, zn e
tu). Ele pode ser resolvido utilizando soluções de forma aproximada, técnicas iterativas
baseadas em linearização ou filtragem de Kalman. A linearização não será tratada neste
trabalho, mas informação adicional pode ser encontrada em (KAPLAN e HEGARTY, 2006).
Um número maior de satélites utilizados no cálculo, que é limitado pelo número de
canais de correlação do receptor, usualmente diminui o erro nas soluções apresentadas, pois
contribui para uma melhor geometria de distribuição dos satélites. Assim, é desejável que
mais satélites sejam captados pelo receptor.

2.2. Receptor GPS Orion
2.2.1. Introdução
O receptor GPS Orion é um dispositivo eletrônico que contém as funções básicas para
a recepção de sinais de GPS. Ele foi desenvolvido pela empresa GEC Plessey, atualmente a
canadense Zarlink Semiconductor, como um modelo aberto e de referência para divulgar a
aplicabilidade do chipset GP2000, sobre o qual o Orion foi projetado, e permitir que
pesquisadores de software e hardware aprimorem esse receptor, adicionando funções
conforme suas necessidades.
O GPS Orion foi projetado, originalmente, para funcionar sobre a superfície terrestre,
e em condições de baixa dinâmica. Por causa disso, seu código implementa rotinas que
contêm limitações

12

de velocidade e altitude, e seus componentes eletrônicos estão

especificados para operar dentro da faixa industrial de temperatura (-40 a +85ºC) (ZARLINK,
2001).

2.2.2. Características do GPS Orion
2.2.2.1. Hardware
O GPS Orion se compõe de duas placas de circuito impresso (ZARLINK, 2001):
a) a placa de recepção, que é o receptor propriamente dito, constituído por uma PCB
de 4 camadas com os componentes eletrônicos que formam o GP2000; e
b) a placa de interface, de duas camadas, que regula a tensão de entrada,
estabilizando-a no nível de trabalho dos componentes do receptor, e envia as soluções de
navegação para outros dispositivos, através de uma porta de comunicação serial.

12

As mesmas definidas pelo CoCom (ver capítulo 1).
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A figura 2.5 mostra a vista da camada superior das duas placas e o receptor montado,
enquanto a figura 2.6 apresenta um desenho esquemático da arquitetura original do GPS
Orion.
O chipset GP2000 é formado por duas partes principais: o Front End e o correlator. A
função do Front End é realizada pelo chip GP2015

13

, em conjunto com um filtro SAW

DW9255 (Surface Acoustic Wave), passa-faixa, de 35,42 MHz e um TCXO (Temperature
Compensated Crystal Oscillator) de 10 MHz. O correlator de sinais é desempenhado pelo
chip GP2021 14, e usa um cristal de relógio de 32 kHz.
As informações no GPS Orion são manipuladas por um processador ARM6 de 32 bits
que utiliza chips de SRAM (Static Random Access Memory); os chips de EPROM (Erasable
Programmable Read-Only Memory) armazenam o software do receptor (ZARLINK, 1999).
Os demais componentes são passivos e são soldados nas PCBs através de SMT (Surface
Mount Technology).

(a)

(b)

Figura 2.5: (a) Vista superior das placas que formam o GPS Orion: PCB do receptor,
à esquerda, e da interface, à direita; e (b) GPS Orion montado.
Fonte: (a) acervo do projeto; (b) (ZARLINK, 2001).

13

Ou pelo GP2010, uma versão anterior com 44 pinos, quatro pinos a menos que o GP2015.
Existe uma atualização no GP2000 que combinou as funções do correlator com o processador ARM7TDMI
num único chip, denominado GP4020 (ZARLINK, 2008).
14

29

Figura 2.6: Arquitetura do GPS Orion.
Fonte: adaptada de (ZARLINK, 2001).

Conforme a figura 2.6 indica, o GPS Orion possui quatro interfaces para se conectar a
outros equipamentos:
a) a entrada da antena ativa (ou uma antena passiva mais um LNA – Low Noise
Amplifier) que opera em 1.575,42 MHz;
b) a entrada de alimentação, através da qual o conjunto recebe tensão contínua na faixa
de +8 a +30 Volts; e
c) as duas portas seriais. Elas são os canais de comunicação dos dois UARTs (Universal
Asynchronous Receiver/Transmitter) do GP2021 e usam o protocolo RS232, nos
níveis TTL (Transistor-Transistor Logic) de tensão.
• A porta A, originalmente, serve para enviar comandos de correção diferencial no
formato RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Service). Esta porta, na
implementação proposta neste trabalho, não está sendo utilizada;
• Através da porta B, as soluções de navegação calculadas pelo receptor são
enviadas, a uma taxa de 1 Hz 15, a um PC, na forma de sentenças no padrão NMEA
0183

16

versão 2.1 (Nautical Marine Electronics Association) ou no formato

proprietária WINMON.

15

Essa taxa de atualização poder ser modificada através da rotina TNav. Contudo, apresentar soluções a uma
taxa maior dependerá também de um processador mais veloz.
16
Para maiores informações sobre as sentenças NMEA, conferir o Apêndice B.
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2.2.2.2. Software
O software do GPS Orion é, basicamente, um sistema operacional chaveador de
tarefas, as quais podem assumir um destes dois estados: ativa ou suspensa. A cada interrupção
do GP2021, com período constante de 900,025 µs, a ISR (Interrupt Service Routine)
armazena o contexto da tarefa ativa e um chaveamento poderá acontecer. Dessa forma, as
tarefas são executadas conforme sua prioridade, e quando várias tarefas concorrem pelo uso
do processador a que tiver maior prioridade será executada. Se apenas a de menor prioridade
estiver ativa, assim ela permanecerá até que outra requeira o uso do processador (MITEL,
1999).
A figura 2.7 mostra a estrutura concorrente do software implementado no GPS Orion.
O código que é gravado nas EPROMs é composto por arquivos binários, compilados a
partir de arquivos-fonte com conteúdo em texto ASCII (American Standard Code for
Information Interchange) e programados na linguagem C, em sua maioria, e em Assembly.

Figura 2.7: Estrutura concorrente de tarefas do software do receptor.
Fonte: adaptada de (MITEL, 1998).
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As funções das seis tarefas presentes nesses arquivos-fonte são as seguintes:
a) TTakeMeas: controla o processo de busca da frequência da portadora do sinal e coleta
medidas de observação não processadas dos canais ativos, tais como fase do código e
contagem de época. Esta tarefa também dá suporte ao processo de reaquisição rápida
de sinal quando estão disponíveis informações o suficiente para isto acontecer;
b) TNav: calcula as soluções de navegação a partir dos dados dos satélites obtidos nos
canais;
c) TDisplay: organiza as informações selecionadas na forma de sentenças para o monitor
DUART do GP2021, para serem enviadas através da conexão serial;
d) TProcSbf: decodifica e extrai informações a partir da mensagem de satélite recebida;
e) TAlloc: aloca satélites nos canais do correlator, de acordo com o status do receptor e as
regras definidas; e
f) Main: inicializa funções do sistema e permanece ativo enquanto as outras tarefas de
maior prioridade estão suspensas.

O aprimoramento desse código-fonte é feito utilizando o GPS Architect Development
System 17, uma plataforma composta pelo ARM Toolkit, um ambiente de desenvolvimento, e
uma PCB de camada simples que combina todas as funções do GPS Orion, com algumas
diferenças de software e hardware.

2.2.3. Motivos para escolha do receptor
O receptor GPS Orion possui algumas características importantes que o tornam
especial para a aplicação aeroespacial. Dentre elas, se destacam (ZARLINK, 2001):
a) tamanho compacto: o receptor é formado por um conjunto de duas PCBs
interconectadas, com dimensão total de 95 mm de comprimento por 50 mm de largura
e 30 mm de altura;
b) baixa potência: 1,85 Watts para a placa do receptor e 1,98 Watts incluindo a antena
ativa;
c) correlator com 12 canais independentes entre si, sendo que cada canal permite a
alocação e o rastreio de 1 satélite;

17

Para maiores detalhes sobre o GPS Architect, ver Apêndice A.
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d) circuito regulador de tensão e bateria recarregável: a placa do receptor é alimentada
em +5 VDC, após o regulador atuar, e a bateria assegura a retenção dos dados na
memória RAM por até 1.000 horas; e
e) arquitetura aberta: tanto o hardware quanto o software do receptor são conhecidos e
podem ser modificados.
Como o receptor de GPS será utilizado a bordo de um veículo de alta dinâmica, todas
as características são desejáveis. Ocupar um pequeno volume dentro da carga útil, permitindo,
assim, outros experimentos, e utilizar poucos recursos da limitada energia do módulo são
fundamentais para sua aprovação e integração no veículo. Além disso, 12 canais de correlação
proporcionam a alocação de satélites suficientes para que a DOP seja baixa. Como o GPS
Orion possui sua seção de interface em uma placa separada da que contém as funções de
receptor propriamente ditas, é possível que, caso um padrão diferente do RS-232 seja
utilizado pelo computador de bordo, apenas essa interface seja reprojetada.
Entretanto, a característica mais significante para a escolha do GPS Orion como
receptor para aplicações aeroespaciais foi apresentar uma arquitetura aberta. Seu
funcionamento interno é conhecido, o que torna viável modificar o arranjo de seus
componentes eletrônicos e, sobretudo, seu código-fonte, adicionando funções ao receptor.

2.2.4. Funcionamento do GPS Orion
O funcionamento do receptor GPS Orion pode ser descrito com o auxílio do
fluxograma de processamento de sinais, apresentado na figura 2.8.

Figura 2.8: Fluxograma de processamento do receptor GPS Orion.

O sinal, transmitido na frequência de 1.575,42 MHz, é recebido pela antena ativa e é
amplificado pelo LNA. Em seguida, o Front End converte o código C/A presente nesse sinal
para uma IF (frequência intermediária) digital de 1,405 MHz, quantizada em 2 bits, usando
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um plano de frequência de tripla conversão, com o primeiro estágio em 175,42 MHz, o
segundo em 35,42 MHz e o terceiro estágio em 4,309 MHz. O GP2015 contém todos os
circuitos necessários para a conversão mencionada (exceto os filtros de IF), além de um
conversor analógico-digital de 2 bits, com níveis de quantização suficientes para reproduzir
corretamente o sinal amostrado e atenuar as interferências no sinal. A filtragem dos estágios
de IF acontece fora do chip, em componentes auxiliares, como o filtro SAW. Do correlator,
são obtidos os sinais de fase e quadratura para o processo de correlação entre o sinal original e
sua cópia, e então o cálculo dos dados de navegação do receptor é feito. Finalmente, o
receptor monta as sentenças no formato NMEA ou WINMON e envia esses dados à placa de
interface, que faz a comunicação com dispositivos conectados ao receptor pela porta serial.
2.2.4.1. Aquisição do sinal
Como já foi mencionado anteriormente, os satélites transmitem seus sinais em
portadoras nas frequências L1 e L2. Esses satélites estão em movimento e, em consequência
disso, a frequência do sinal recebido apresenta um deslocamento em relação à frequência em
que foi transmitido. Para o receptor realizar a aquisição do sinal do satélite é necessário que o
sinal recebido por ele esteja dentro de seu intervalo de varredura de frequências. Este processo
de busca é crítico durante a inicialização do sistema, e será repetido sempre que o sinal de um
satélite for perdido.
A partir dos dados de almanaque e efemérides, o receptor é capaz de saber quais são os
satélites que estão acima do horizonte, procurar por cada um deles e, então, associá-los aos
canais disponíveis no correlator, sob a forma de um número PRN. Quando existe um
almanaque válido, e o horário e a posição iniciais são conhecidos, mas as efemérides não são
válidas, pois os últimos dados estão na memória há 4 horas

18

ou mais, o sistema faz uma

partida morna (warm start). Já a hot start, ou partida a quente, acontece quando existem dados
válidos de almanaque e efemérides, e o erro de posição é menor que 100 km e o erro de
horário é menor que 5 minutos. Se os dados não estiverem disponíveis quando o receptor for
ligado ele fará uma partida a frio (cold start), buscando um satélite de cada vez, num processo
mais demorado (ZARLINK, 2001). Portanto, a velocidade com que as soluções serão
calculadas pelo receptor dependerá do tempo que os dados de almanaque e efemérides estão
armazenados na memória do receptor.
O receptor GPS Orion permite alocar até 12 satélites simultaneamente, nos canais do
correlator GP2021, que operam independentes entre si.
18

Tendo em conta um receptor operando em baixa dinâmica; para alta dinâmica, esse tempo é menor.
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Para encontrar seu satélite associado, cada canal começa dividindo o intervalo de
frequência estabelecido para a aquisição de sinais em subintervalos de frequência (doppler
bins). Cada subintervalo tem uma largura ajustável (doppler bin width). O GPS Orion foi
configurado para utilizar subintervalos de 500 Hz. A partir de testes com diferentes larguras,
foi verificado que esse valor apresenta uma relação aceitável entre probabilidade de aquisição
do sinal e detecções perdidas (LUMINATI et al., 1999).
Durante o início do processo de aquisição, o canal seleciona, através do Doppler
estimado, a frequência central que será o limite do primeiro doppler bin a ser verificado,
utilizando a largura definida. O sistema, então, busca todas as fases do código possíveis neste
subintervalo. O correlator faz isso reproduzindo o código PRN do satélite associado a cada
canal numa taxa levemente menor que a frequência nominal de 1,023 MHz do código sem
desvio Doppler. Cada período de integração leva aproximadamente 1 ms para ser completado.
O deslocamento do código PRN gerado pelo correlator faz a fase do código ser deslocada em
1 bit por período de integração, aproximadamente. Como o código PRN tem um comprimento
de 1.023 bits, é necessário apenas 1 segundo para buscar todas as fases de código em uma
determinada frequência. Se nenhuma correlação forte é produzida por qualquer fase de
código, o canal busca o próximo subintervalo, cujo limite é definido pela largura do doppler
bin. A correlação forte é definida como aquela que excede o limiar de sincronismo de código
e de portadora, que é 4,75 dB para ambos.
A busca pela correlação forte continua até o canal ter percorrido todos os
subintervalos. A figura 2.9 mostra, no tempo, a estratégia de busca nos subintervalos, a partir
da frequência central definida inicialmente, adotada pelo GPS Orion.

Figura 2.9: Estratégia de busca no processo de aquisição adotada pelo GPS Orion.
Fonte: adaptada de (GREWAL et al., 2007).
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Se toda a largura de banda para aquisição do sinal foi verificada e nenhum sinal foi
encontrado, o sistema desistirá da busca pelo satélite previamente associado ao canal e o
processo naquele canal será reiniciado, para um novo satélite.

2.2.4.2. Rastreio do sinal
Após encontrar o sinal do satélite através do processo de aquisição, o receptor de GPS
precisa assegurar que o “salto” do sinal recebido para a nova frequência não gere um erro
crescente em regime permanente. Assim, para atender a essa especificação, o receptor tem de
ter uma malha de sincronismo com uma dinâmica eficiente para acompanhar as variações da
frequência do sinal, para cada satélite. Caso contrário, o sincronismo será perdido.
Para rastrear o sinal da portadora dos satélites, a Zarlink implementou, no código
original do receptor GPS Architect, uma FLL digital de segunda ordem com largura de banda
de 1 Hz. Como o receptor foi projetado para baixa dinâmica, a FLL foi escolhida por oferecer
robustez e insensibilidade à interferência, além de um desempenho superior à dinâmica em
comparação à PLL (MITEL, 1999).

2.3. Malha de sincronismo
2.3.1. Introdução
A malha de sincronismo é um sistema de controle cujo objetivo é ajustar a frequência
do sinal de saída de um oscilador local, para que passe a oscilar na mesma frequência de um
sinal de entrada ou de referência (BEST, 2003).
Como é apresentado no diagrama de blocos básico, conforme a figura 2.10, a malha de
sincronismo é formada por três blocos funcionais:
a) o Detector de Fase (PD – Phase Detector), que mede continuamente a diferença de
fase/frequência do sinal de entrada e de saída e gera um sinal proporcional ao valor
medido;
b) o Filtro de Malha (LF – Loop Filter), que determina a dinâmica da malha e limita o
ruído presente no sinal gerado pelo Detector de Fase; e
c) o Oscilador Controlado por Tensão (VCO – Voltage-Controlled Oscillator), cuja
frequência de oscilação é variada a fim de manter a malha em sincronismo.
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Sinal de
referência

Detector
de fase

Oscilador
Controlado
por Tensão

Filtro de
Malha

Sinal de saída
Figura 2.10: Diagrama de blocos básico de uma malha de sincronismo.

Uma malha de sincronismo, basicamente, se classifica em um dos dois tipos:
a) FLL (Frequency Locked Loop): a malha realiza o sincronismo de frequência entre os
sinais, sem considerar a fase entre eles; ou
b) PLL (Phase Locked Loop): os sinais não apresentam diferença de fase após o
sincronismo (os sinais também estão na mesma frequência).
Além disso, as malhas de sincronismo podem ser implementadas através de circuitos
analógicos ou digitais e também através de software, numa abordagem discretizada.
Apesar de cada tipo de malha de sincronismo apresentar um comportamento, o
desempenho observado em uma é similar àquele nas outras. Consequentemente, pode-se
desenvolver uma teoria que é válida para todas elas (BEST, 2003). E, sendo a PLL analógica
uma malha de sincronismo amplamente documentada na literatura (conferir (BEST, 2003),
(TSUI, 2000) e (STEPHENS, 2002)), é apresentada uma revisão que se baseia nela. Essa
revisão dá base para entender como funciona a malha implementada por software no GPS
Orion, a qual deriva de uma malha contínua (CAHN et al., 1977).

2.3.2. Funcionamento
O diagrama de blocos da PLL analógica, da figura 2.10, pode ser modificado, a fim de
facilitar a compreensão do funcionamento da malha de sincronismo, resultando no diagrama
mostrado na figura 2.11.

θi(t)

PD

ud(t)

LF

uf(t)

VCO

θo(t)
Figura 2.11: Diagrama de blocos da PLL analógica no domínio do tempo.
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O sinal de entrada, ou de referência, é θi(t) e a saída do VCO é θo(t). O PD gera um
sinal ud(t) proporcional à diferença de fase entre esses dois sinais. O LF deixa passar apenas o
termo de baixa frequência de ud(t) e o sinal resultante, uf(t), faz a frequência de oscilação do
VCO variar, fazendo a frequência do sinal de saída se aproximar daquela do sinal de entrada.
Assumindo-se, inicialmente, que a frequência do sinal de entrada é igual à frequência
central do VCO 19, na qual está operando, verifica-se que o erro de fase é igual a zero. Então o
sinal gerado pelo PD é zero. Por conseguinte, o sinal de saída do LF tende a ser muito
pequeno. Esta é a condição que permite que o VCO funcione em sua frequência central.
Se o erro de fase verificado pelo PD, inicialmente, não é zero, ele irá produzir um sinal
de saída diferente de zero. Após algum tempo, o LF produzirá um sinal finito. Este sinal
provocará uma mudança na frequência do VCO, que vai resultar no desaparecimento do erro
de fase.
Se a frequência do sinal de entrada muda repentinamente, uma diferença entre as fases
desse sinal e do sinal de saída se tornará evidente, e crescerá com o tempo. O PD, então,
detectará esse erro de fase e passará a produzir um sinal também crescente com o tempo. Em
seguida, a saída do LF irá aumentar. Isto fará o VCO oscilar numa frequência maior. Então, o
erro de fase irá diminuir e, depois de um intervalo, o VCO estará oscilando numa frequência
que é a mesma do sinal de entrada. Dependendo da ordem da PLL, o erro de fase será
reduzido a zero ou a um valor finito.
O VCO oscila numa frequência angular ωf que é dada por

ω f = ωo + K o u f (t )

(2.2)

onde ωo é a frequência angular central do VCO e ko é seu ganho. Assim, o valor de ωf varia
para mais ou para menos, dependendo do valor de uf(t).

2.3.3. Análise no domínio da frequência
Integrando a equação (2.2) e aplicando a transformada de Laplace, se obtém a saída do
VCO no domínio da frequência:

θ o ( s) =

Ko
.
s

(2.3)

Para facilitar a análise, a malha foi colocada o domínio da frequência. Seu diagrama de
blocos é mostrado na figura 2.12.

19

Numa implementação digital, o VCO é chamado DCO, ou Oscilador Controlado Digitalmente.
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PD
LF
θi(s)

+

θe(s)

Ui(s)

KD

F(s)

VCO
Uf(s)

Ko/s

θo(s)
Figura 2.12: Diagrama de blocos da PLL analógica no domínio da frequência.

Da figura 2.12, as equações
U i ( s ) = K D [θ i ( s ) − θ o ( s )] ,

(2.4)

U f (s ) = U i (s) F ( s) ,

(2.5)

Ko
,
s

(2.6)

θ o (s) = U f (s)

são obtidas, onde KD é o ganho do PD e F(s) é a função de transferência do LF. Manipulando
essas equações, a função de transferência da malha, H(s), é definida como

H ( s) ≡

θ o (s)
K D K o F (s)
=
θ i ( s) s + K D K o F ( s) .

(2.7)

Pela inspeção de H(s), percebe-se que a ordem da malha de sincronismo depende
unicamente da ordem do filtro utilizado.
A função de transferência do erro, outra função importante para a análise do
desempenho da malha, é definida como
H e ( s) =

θ i (s ) − θ o ( s)
s
= 1 − H (s) =
θ i ( s)
s + K D K o F ( s) .

(2.8)

2.3.4. Análise das malhas para diferentes tipos de entrada
2.3.4.1. Malha de segunda ordem
Analisando uma PLL de segunda ordem, assume-se que o filtro tem a forma
F ( s) =

sτ 2 + 1
sτ 1 ,

sendo τ1 e τ2 constantes. Substituindo (2.9) em (2.7), H(s) se torna

(2.9)

39

K D K oτ 2 s
H ( s) =

τ1

s +
2

+

K D K oτ 2 s

τ1

KD Ko

τ1

+

2ζω n s + ωn2
s 2 + 2ζω n s + ω n2

≡

K D Ko

τ1

(2.10)

onde ωn é a frequência natural e ζ é o fator de amortecimento, e são expressos por

KD Ko

ωn =
ζ =

(2.11)

τ1

ωn 2τ 2
2

(2.12)
.

A função de transferência do erro é

H e ( s) = 1 − H ( s) =

s2
s 2 + 2ζω n s + ω n2

.

(2.13)

Para um sinal de entrada do tipo degrau de fase, apresentado na figura 2.13,

θ i (t ) = ∆θ u (t ) .

(2.14)

A fase do sinal de entrada, no domínio de Laplace, será da forma

θ i (s) =

∆θ
s

(2.15)

O erro em regime permanente pode ser encontrado através do teorema do valor final
da transformada de Laplace, definido como
lim y (t ) = lim sY ( s )
t →∞

s→0

Figura 2.13: Degrau de fase.

(2.16)
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Para um sinal de entrada do tipo degrau de fase, o erro é dado pela equação

ε (s ) = θi ( s) H e (s) =

s
s + 2ζωn s + ωn2 .
2

(2.17)

De (2.12), o erro em regime permanente para o degrau de fase é
lim ε (t ) = lim sε ( s ) = 0 .
t →∞
s →0

(2.18)

O sinal de entrada do tipo degrau de frequência é

θ i (t ) = ∆ω t u (t )

(2.19)

e sua fase, no domínio de Laplace, tem a forma

θi ( s) =

∆ω
.
s2

(2.20)

A figura 2.14 mostra o degrau de frequência, também chamado de rampa de fase. Para
esse tipo de entrada, a função do erro é

ε ( s) =

1
s + 2ζωn s + ωn2 .
2

(2.21)

O erro em regime permanente para esta entrada é
lim ε (t ) = lim sε ( s ) = 0 .
t →∞
s →0

Figura 2.14: Degrau de frequência.

(2.22)
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Assim, verifica-se que o erro em regime da PLL de segunda ordem para uma entrada
tipo degrau de frequência (assim como para um degrau de fase) é nulo. Isto significa que a
PLL de segunda ordem é capaz de sincronizar sinais modulados em frequência, para um
receptor do tipo estacionário.
Contudo, para sinais nos quais a influência do efeito Doppler está presente, a PLL de
segunda ordem apresenta limitações em sua dinâmica de sincronismo. Uma malha de ordem
superior, então, é requerida.

2.3.4.2. Malha de terceira ordem
Supondo agora que há uma variação linear de frequência instantânea, ∆ω , tal que

θ i (t ) = ∆ω t 2 u (t )

(2.23)

esta variação linear de frequência equivale a uma variação quadrática de fase, conforme é
mostrado na figura 2.15. A fase do sinal de entrada, no domínio de Laplace, será da forma

θ i ( s) =

∆ω
s3

(2.24)

Este tipo de sinal de entrada é chamado de rampa de frequência ou parábola de fase.

Figura 2.15: Rampa de frequência.

Uma das formas do filtro da PLL de terceira ordem é (JAFFE e RECHTIN, 1955)

F ( s) =

s 2τ 2 + sτ 3 + 1
s 2τ 1

onde τ1, τ2 e τ3 são constantes.
A função de transferência H(s) dessa malha é

(2.25)
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H ( s) ≡

θ o (s)
K K ( s 2τ 2 + sτ 3 + 1)
= 3 D o
θ i ( s) s τ 1 + K D K o ( s 2τ 2 + sτ 3 + 1)

(2.26)

e a função de transferência do erro é
H e ( s) = 1 − H ( s) =

s 3τ 1
.
s 3τ 1 + K D K o ( s 2τ 2 + sτ 3 + 1)

(2.27)

Para um sinal de entrada do tipo rampa de frequência, o erro é dado pela equação

ε ( s) = θ i (s) H e (s) =

∆ωτ 1
s τ 1 + K D K o ( s 2τ 2 + sτ 3 + 1) .

(2.28)

3

De (2.28), o erro em regime permanente para este sinal é
lim ε (t ) = lim sε ( s ) = 0 .
t →∞
s →0

(2.29)

O erro em regime, conforme a equação (2.29), é nulo, o que significa que essa malha
acompanha a dinâmica do sinal de entrada.

2.3.4.3. Simulações
Para verificar os resultados da seção anterior, foram feitas simulações computacionais
comparando a malha de segunda ordem com a malha de terceira ordem, utilizando o software
Scicos, versão 4.3. A tabela 2.1 apresenta os parâmetros e seus valores sugeridos, conforme
(JAFFE e RECHTIN, 1955), necessários para obter as constantes τ1, τ2 e τ3 da equação (2.25).
Tabela 2.1: Parâmetros de simulação.

Parâmetro
λ
∆α
N0/A0

Significado
Multiplicador lagrangeano

Valor
0,003

Rampa de frequência em radianos

1

Razão entre o ruído e o sinal de
entrada esperados

1

∆f

Largura de banda do ruído de entrada

A0

Amplitude do sinal de entrada
esperada

1

A

Amplitude do sinal de entrada

1

K

Ganho de parâmetros da malha

1

12,5
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Esses parâmetros são aplicados na equação do parâmetro de largura de banda da
malha, B0, que, no caso do filtro de segunda ordem, é definido em (JAFFE e RECHTIN,
1955) como



λ (∆α )
B0 = 
2∆f
 N0

 A0

1

2






(2.30)

e, em seguida, no filtro de malha de segunda ordem
B + 2 B0 s
.
F ( s) = 0
A0 Ks
2

(2.31)

A equação (2.32) apresenta a equação do filtro com os valores de τ1, τ2 e τ3 calculados
F ( s) =

0,0144 + 0,1697 s
s

(2.32)
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Figura 2.16: Erro da PLL de segunda ordem para uma rampa de frequência.

Um sinal de entrada do tipo rampa de frequência de 50 radianos/s2 foi aplicado ao
sistema e foi obtida a figura 2.16, que apresenta o comportamento da diferença entre a entrada
e a saída, ao longo do tempo, para a PLL de segunda ordem. O eixo vertical está em radianos
e o horizontal, em milissegundos.
Agora, as constantes informadas acima foram aplicadas na equação (2.33) que define o
parâmetro de largura de banda para a malha de terceira ordem
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λ (∆α )
B2 = 
2∆f
 N0

 A0

1

3






(2.33)

para fazer o cálculo da equação do filtro de malha correspondente
B2 + 2 B2 s + 2 B 2 s 2
.
A0 Ks 2
3

F ( s) =

2

(2.34)

A equação do filtro obtida para a malha de terceira ordem é

F ( s) =

0,013824 + 0,1152 s + 0,48s 2
s2

(2.35)

Novamente, a entrada do tipo rampa de frequência de 50 radianos/s2 foi aplicada ao
sistema e um gráfico para o erro ao longo do tempo é obtido. Este gráfico é mostrado na
figura 2.17.
Em ambas simulações, um integrador foi usado para representar o VCO.
Observa-se claramente, na figura 2.16, um aumento do erro para um valor muito
elevado (aproximadamente 4.000 radianos), que se mantém constante em torno deste valor. Já
na figura 2.17, a curva mostra um retorno para o erro nulo após ter variado para um valor 10
vezes menor que no caso anterior.
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Figura 2.17: Erro da PLL de terceira ordem para uma rampa de frequência.

Como, a cada segundo, acontece um grande deslocamento de frequência, por causa da
dinâmica envolvida, uma malha de sincronismo cujo erro não tende a um valor próximo a
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zero vai acumular um erro elevado, se tornando imprópria para atender aos requisitos do
problema.
Assim, verifica-se que o erro em regime para uma entrada do tipo rampa de
frequência, no caso da malha de terceira ordem, tende a zero, confirmando o cálculo
apresentado na equação (2.29).
As curvas aqui apresentadas têm a função de ilustrar o comportamento das duas
malhas estudadas diante de um sinal de entrada específico, a rampa de frequência. A escolha
dos parâmetros que definem a malha a ser implementada no código do receptor é feita a partir
de testes de desempenho utilizando um simulador de satélites de GPS com perfis de voo de
veículos de alta dinâmica.
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Capítulo 3
Modificações no receptor de GPS

3.1. Modificações na malha de rastreio de portadora do GPS Orion
3.1.1. Introdução
A função da malha de sincronismo da portadora (carrier tracking loop) no receptor
GPS Orion é rastrear o sinal de cada satélite, a fim de produzir medidas da fase da portadora
para calcular os pseudoranges. E como a razão da frequência de portadora para a de código é
constante (scale factor), esse laço também auxilia a malha de rastreio de código (code
tracking loop), através da diminuição do efeito Doppler percebido por este.
A figura 3.1 mostra o diagrama de blocos do processo de rastreio de portadora do GPS
Orion. O sinal digital, proveniente do Front End

20

, é separado em sinais em fase e em

quadratura que, após passar pelo processo de correlação, são utilizados no discriminante de
frequência da portadora para reduzir o erro de frequência da ordem de centenas para poucos
Hertz. Em seguida, a saída do discriminante é injetada no filtro da malha. O sinal resultante
configura o termo de correção de frequência do NCO, que passará a oscilar na nova
frequência. Adicionalmente, a saída do filtro entra no cálculo do fator que auxiliará a malha
de rastreio de código.
Sinal
proveniente Geração de
do Front End amostras em
quadratura e
em fase

I

IP

Q

QP

Correlação

Discriminante
da malha da
portadora

P
cos

sen

Filtro de
Malha da
portadora

Oscilador
Controlado
Digitalmente

Fator de
escala

IP , QP

Réplica

Figura 3.1: Diagrama de blocos do processo de rastreio de portadora
do receptor GPS Orion.
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Detalhes do GPS Orion, vide o capítulo 2, seção 2.2.

Vai para
a malha
de código
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No software do receptor GPS Orion está implementada, originalmente, uma FLL de
segunda ordem para efetuar o rastreio da portadora de sinais - mais especificamente uma
malha de sincronismo discretizada com um filtro tipo Jaffe-Rechtin
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de segunda ordem

(CAHN et al., 1977). Embora a FLL não possa prover uma fase de portadora tão precisa
quanto a PLL, ela oferece melhor desempenho dinâmico e robustez e é menos sensível a
interferências. Além disso, os projetistas da GEC Plessey escolheram a malha de segunda
ordem porque ela possui um erro em regime permanente igual a zero para sinais com uma
taxa constante de mudança na frequência (aceleração) (MITEL, 1998). Essas características
atendem às especificações de um receptor de GPS que opere em baixa dinâmica, aplicação
para a qual o GPS Orion foi projetado.
O sinal recebido pelo receptor de GPS tem a forma geral apresentada na equação (3.1),
conforme (CAHN et al., 1977)
s (t ) = m ⋅ 2 S ⋅ cos(ωt + PRN (t − τ ) + θ )

(3.1)

onde:
S = potência do sinal recebido;
m = modulação bifásica da portadora;

θ = fase da portadora;
ω = frequência da portadora;
τ = fase do espalhamento espectral; e
PRN = codificação de fase pseudoaleatória.
Os bits de dados da mensagem de navegação, para o sinal do código C/A, possuem um
período de 20 ms. Ao final de cada período acontece uma transição e os bits de dados mudam
de sinal. Essa mudança é representada em (3.1) por m, que assume os valores ±1.
A fim de compor amostras do sinal s(t) em fase e em quadratura (com 90º de
defasagem), representadas respectivamente por I e Q
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, o receptor correlaciona o sinal

recebido com uma réplica, gerada a partir das estimativas τˆ , θˆ e ω̂ .
I = m⋅

21

sin[(ω − ωˆ )T / 2]
x
⋅ R (τ − τˆ) ⋅ cos(θ − θˆ) +
(ω − ωˆ )T / 2
2 ST / N o

(3.2)

Uma análise detalhada do filtro, em sua forma contínua, pode ser encontrada em (JAFFE e RECHTIN,
1955).
22
Para simplificar, serão denominados sem o índice P (prompt) do processo de correlação.
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Q = m⋅

sin[(ω − ωˆ )T / 2]
y
⋅ R(τ − τˆ) ⋅ sin(θ − θˆ) +
(ω − ωˆ )T / 2
2 ST / N o

(3.3)

onde:
R (τ − τˆ) = correlação do sinal recebido e sua réplica;
T = período de integração, em milissegundos;
No = densidade espectral de ruído gaussiano; e
x, y = amostras independentes de ruído gaussiano, com média em zero e variância
unitária.

3.1.2. Malha de rastreio original
Na implementação da malha de sincronismo de frequência, primeiramente, o
discriminante de frequência f k , que equivale a uma mudança de fase no período de
amostragem, é obtido. Na malha original, foi usado um dos discriminantes descritos em
(KAPLAN e HEGARTY, 2006): o produto vetorial de duas amostras consecutivas (CAHN et
al., 1977)
f k = Qk I k −1 − I k Qk −1

(3.4)

onde k denota a amostra atual. Esse discriminante é válido, contanto que m não mude de
polaridade devido a uma transição de dados, e pode ser utilizado desde que
I k + Qk = I k −1 + Qk −1
2

2

2

2

(3.5)

Utilizando as relações trigonométricas
1
( sen(a − b) + sen(a + b))
2
1
cos(a ) sen(b) = ( sen(a + b) − sen(a − b))
2
sen(a ) cos(b) =

(3.6)

em (3.4), tem-se que
f k = ( I k + Qk ) sen(φ k − φ k −1 )
2

2

(3.7)

onde φk e φk −1 são fases da portadora em leituras sucessivas. Consequentemente, para um
pequeno φk − φk −1 , tem-se
f k = ( I k + Qk )∆φ
2

2

(3.8)

onde ∆φ é a mudança de fase em 1 milissegundo, que é o intervalo de amostragem.
Em seguida, f k é normalizado para
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f kN =

fk
I + Qk2 .
2
k

(3.9)

O discriminante normalizado é utilizado no filtro da malha, cuja configuração
analógica é apresentada na figura 3.2.

Figura 3.2: Diagrama de blocos analógico do filtro
da malha de 2a. ordem (incluindo o DCO).
Fonte: adaptada de (KAPLAN e HEGARTY, 2006).

Assim, primeiro a derivada da frequência do sinal é atualizada para
2
ωˆ& k = ωˆ& k −1 + ω nF
f kN

(3.10)

onde ωnF = 1,89 BFLL e BFLL é a largura de banda do filtro. Em seguida, a frequência atual do
sinal e sua derivada são usadas para calcular a nova frequência da portadora, a saber,

ωˆ k = ωˆ k −1 + Tωˆ& k −1 + 2ω nF f kN .

(3.11)

O DCO (Digitally-Controlled Oscillator) é, então, atualizado com a nova frequência
da portadora, somando seu valor anterior com a variação da frequência.
A seleção da largura de banda da malha é uma tarefa crítica para o funcionamento
adequado do receptor. Uma grande largura permite que o sistema lide com uma variedade
maior de frequências de entrada; por outro lado, irá passar tanto ruído que provavelmente a
malha vai operar abaixo do limiar requerido para o rastreio. Assim, a seleção da largura de
banda da FLL é dada pela relação (CAHN et al., 1977)

ω&&
(1,89 BFLL )

2

=

0,25
T

(3.12)

onde ω&& é o jerk máximo comportado pelo sistema.
No software do GPS Orion, a largura de banda original era de 1 Hz, o que,
teoricamente, permite rastrear sinais quando o receptor está sujeito a um jerk de até 138,9
Hz/s2 (MITEL,1999). Na frequência L1, na qual o comprimento de onda é 0,19 metros, isso
equivale a 2,7 g/s. Através de simulações com valores diferentes, usando perfis de voo de
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foguetes reais configurados em um simulador de constelação de satélites de GPS,
(LUMINATI et al., 1999) selecionou a largura de banda de 12 Hz como uma de suas
modificações ao GPS Orion. Isto dá uma tolerância a jerk de 388 g/s
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(aceleração da

gravidade por segundo) para o receptor operando na L1.
A indicação de que a malha da portadora está em sincronismo (locked) é feita através
do produto escalar
I k I k −1 + Qk Qk −1

(3.13)

de amostras adjacentes. Este valor é comparado com limiares preestabelecidos, tanto para
rastreio quanto para perda de sincronismo.
Uma média é calculada a fim de evitar algum ruído presente em valores instantâneos,
e isso ajuda a reduzir a ocorrência de falso lock e de falsa perda de sincronismo.

3.1.3. Aumento da ordem da malha de rastreio
No projeto da malha de rastreio de terceira ordem será utilizado um filtro de segunda
ordem. Conforme foi mostrado na seção 2.3, a malha de sincronismo de terceira ordem é
suficiente para comportar as variações de aceleração (jerk) presentes em veículos submetidos
à alta dinâmica. Ela permanece estável para larguras de banda menores ou iguais a 18 Hz
(KAPLAN e HEGARTY, 2006).
Assim como na malha de segunda ordem, é necessário selecionar o tipo de malha que
se deseja projetar - de frequência ou de fase - através de seu discriminante característico. A
FLL apresenta vantagens em relação à PLL, como descreve (MITEL, 1998):
a) sincronização mais rápida de sinais;
b) manutenção do sincronismo com menor limiar de rastreio;
c) menor sensibilidade a interferências; e
d) menor complexidade de implementação.
Com base nestas informações, uma FLL de terceira ordem é apresentada para
substituir a malha de sincronismo da portadora existente no código do receptor GPS Orion,
cuja estrutura é apresentada na figura 3.3.

23

Para se ter uma ideia, o foguete VSB-30, descrito no capítulo 5, esteve submetido a 81,4 g/s.
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Ik
Qk
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da malha da
portadora

Filtro de
malha da
portadora

Oscilador
Controlado
Digitalmente

Ik-1 , Qk-1
Figura 3.3: Diagrama de blocos da malha de sincronismo da portadora.

O mesmo discriminante f k de frequência da malha de segunda ordem, apresentado
pela equação (3.4), é adotado para a FLL de terceira ordem, por ser, entre os discriminantes
de FLL, o que apresenta menor carga computacional, além de ter um bom desempenho para
sinais com baixa relação sinal-ruído (KAPLAN e HEGARTY, 2006). Ele é normalizado,
conforme a equação (3.9), e utilizado no filtro.
Como a malha escolhida também é de sincronismo de frequência, o que muda
efetivamente é o filtro, cuja configuração analógica é apresentada na figura 3.4. O último
integrador é a representação do DCO.

Figura 3.4: Diagrama de blocos do filtro analógico
da malha de 3a. ordem (incluindo o DCO).

Fonte: adaptada de (KAPLAN e HEGARTY, 2006).

Para a implementação em software, deve-se obter a função de transferência do filtro,
expressando-a no domínio do tempo e discretizando-a para um intervalo de amostragem T.
Para isso, a seguinte relação deve ser considerada
dω ω k − ω k −1
=
dt
T

(3.14)
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As equações (3.15), (3.16) e (3.17) (CAHN et al., 1977) representam a saída dos
integradores na figura 3.4. Novamente, como no filtro de segunda ordem, ω n = 1,89 BFLL e
BFLL é a largura de banda do filtro.

Primeiro, é feita a atualização da derivada segunda da frequência do sinal,

ω&ˆ&k = ω&ˆ&k −1 + ω n 3Tf kN

(3.15)

ω&ˆ k = ωˆ& k −1 + Tω&ˆ&k −1 + 2ω n 2Tf kN

(3.16)

depois, a derivada primeira

e, finalmente, a nova frequência da portadora é calculada como

ωˆ k = ωˆ k −1 + Tω&ˆ k −1 + 2ω nTf kN .

(3.17)

O DCO é, finalmente, ajustado, incrementando seu valor anterior com a variação da
frequência da portadora.
O cálculo da largura de banda da malha de terceira ordem também é feito como na
malha de segunda, através da relação apresentada na equação (3.12), haja vista ambas serem
de sincronismo de frequência.
Para a largura de banda de 12 Hz – do software do GPS Orion com a malha de
segunda ordem –, o receptor comporta variações na aceleração de até 388,2 g/s. Um
incremento da largura da malha de terceira ordem para 18 Hz permite que esta trabalhe no
limite de sua faixa de estabilidade, e que o receptor apresente uma tolerância a até 873,5 g/s.
Espera-se que este novo valor seja suficiente para suportar as mudanças de aceleração às
quais o receptor estará sujeito estando em satélites de LEO.

3.2. Ajuste da largura de banda de aquisição
O objetivo do processo de aquisição é saber em que frequência os sinais dos satélites
chegam. Por causa disso, o receptor de GPS deve ter uma banda de frequência de entrada de
sinal suficientemente grande, para que seja alta a probabilidade deste sinal estar no intervalo,
sem que haja, no entanto, perdas decorrentes da entrada de ruído no sistema.
Num receptor operando em LEO, o sinal de GPS recebido pode ter sua frequência
deslocada em, no máximo, ±51 kHz. Este valor é função:
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a) do movimento do veículo no qual o receptor está embarcado, que causa um
deslocamento máximo de ±44,7 kHz 24; e
b) da precisão total de 4 ppm (parts per million) do TCXO, que no caso do GPS Orion
resulta, para a frequência L1, em ±6,3 kHz (ECS, 2006).
A aplicação de um intervalo de varredura de frequência só faz sentido quando o
sistema está realizando uma cold start. Em outras formas de partida, os dados presentes na
memória do receptor auxiliam-no no processo de aquisição mais rapidamente, pois poucos
subintervalos necessitam ser verificados.
Embora a utilização do receptor na partida a frio não seja a mais usual em um
ambiente espacial sob condições normais de funcionamento, é desejável encontrar um valor
menor para essa largura, a fim de fazer com que o processo tenha uma maior probabilidade de
sucesso num menor intervalo de busca.
De acordo com (LEUNG et al., 2002), um protótipo do GPS Orion com o software
modificado foi utilizado no satélite PCSat. O intervalo de aquisição configurado foi de ±15
kHz, um valor de largura de banda relativamente pequeno. No receptor desse satélite foi
implementado um algoritmo de auxílio de estimação do valor do deslocamento Doppler, que
se baseava nos resultados de um modelo de órbita analítica.
Adicionalmente, (RENAUDIE, 2006) apresenta os resultados de uma série de testes de
aquisição de um receptor de GPS, utilizando um simulador de constelação, com 3 intervalos
de varredura diferentes, concluindo que em 92% dos testes com a largura de banda de ±11,5
kHz foram obtidas soluções de navegação em menos de 15 minutos, em partida a frio, e a
média de TTFF foi de 9 minutos.
Com base nessas informações, espera-se que o GPS Orion seja capaz de adquirir, num
tempo aceitável, os sinais dos satélites, sendo também configurado para ter um intervalo de
±11,5 kHz. Obviamente, esse resultado só pode ser verificado a partir do uso do simulador de
constelação de GPS, estando configurado para simular o perfil de voo de um satélite de LEO,
com as velocidades e acelerações apropriadas. Este trabalho, contudo, não traz resultados de
medições para diferentes valores da janela de aquisição, pois o simulador disponível, modelo
Spirent GSS7700 do INPE de São José dos Campos/SP, apresentou uma falha que
impossibilitou a realização das simulações em alta dinâmica. Optou-se, portanto, por fazer os
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Considerando que o receptor está embarcado num satélite em LEO, como, por exemplo, o CBERS, a 778
km de altitude (INPE, 2007), as variações de distância em direção à constelação de GPS são desprezíveis. O
satélite de GPS se desloca, em média, a 3.874 m/s, e sua velocidade radial, em linha de visada com o
receptor, é de, aproximadamente, 1.042 m/s.

54

testes estacionários apenas com o valor de janela de varredura que apresentou melhor
desempenho segundo o estudo de (RENAUDIE, 2006).

3.3. Testes e resultados
3.3.1. Descrição dos testes
Para comparar o desempenho do receptor com a malha de rastreio de terceira ordem
foram feitos testes estacionários. A partir das sentenças NMEA produzidas pelo receptor, os
dados úteis à pesquisa são extraídos.
Os experimentos consistiram na coleta e posterior análise das sentenças NMEA
geradas pelo GPS Architect
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(da GEC Plessey Semiconductors, número de série 092) com

memórias EPROM nele embarcadas (modo self booting), com o código contendo as malhas
de frequência de segunda e de terceira ordem. Os testes aconteceram nos dias 11 e 12 de
janeiro de 2010, em 6 conjuntos de 2 experimentos para cada malha, com duração de 20
minutos cada, iniciando às 9 horas e sendo repetidas conforme o esquema de horários
detalhado na figura 3.5. Após os 20 minutos do primeiro teste de cada malha, um comando
reset via hardware é aplicado ao receptor. A janela para aquisição de sinais adotada foi de
±11,5 kHz, conforme explicado na seção anterior.

9h

10 h

15 h

14 h

19 h

20 h

Teste com a malha de 2ª ordem
Teste com a malha de 3ª ordem
Figura 3.5: Esquema de horários adotado para realização dos testes.

As sentenças NMEA fornecidas
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foram: GGA, RMC, GSV e GSA. Seus parâmetros

estão conforme a especificação original, exceto a sentença RMC, que está apresentando a
velocidade em quilômetros por hora e não em nós.
O receptor de GPS funcionou conectado a uma antena de GPS com um ganho LNA de
+28 dB e figura de ruído de 1,5 dB, instalada na cobertura do prédio Gama do CRN-INPE em
25
26

Mais informações sobre o GPS Architect no apêndice A.
A estrutura das sentenças NMEA citadas está disponível no apêndice B.
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Natal/RN, e a um PC, através de uma porta serial RS-232, fornecendo as sentenças NMEA. A
configuração de conexão entre os equipamentos envolvidos nos experimentos é apresentada
na figura 3.6.

Receptor
GPS
Architect

PC

Figura 3.6: Conexão entre os equipamentos utilizados nos experimentos.

3.3.2. Resultados e análise
A tabela 3.1 apresenta a síntese dos resultados encontrados a partir dos testes descritos
na seção anterior.

Tabela 3.1: Parâmetros das malhas e síntese dos resultados obtidos nos testes.

Ordem da malha de frequência
Largura de banda da malha (Hertz)
Tempo médio de aquisição do primeiro
satélite (segundos)
Tempo médio para a primeira solução
de navegação (TTFF)

segunda

terceira

12

18

67,8

81,7

2’31s

7’28s

100%

83,3%

5,2

4,5

12

12

7

6

3,2

3,5

34-45

36-44

Porcentagem das soluções de
navegação obtidas em menos de 10
minutos
Número médio de satélites utilizados na
solução de navegação
Número máximo de satélites rastreados
Número máximo de satélites utilizados
na solução
Diluição da precisão da posição média
Intervalo de SNR dos satélites
observado (dB-Hz)
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Fazendo-se a análise dos resultados, observa-se que, em média, o tempo de aquisição
do sinal do primeiro satélite pelo receptor com uma malha de terceira ordem não teve um
aumento significativo em relação àquele com uma malha de segunda ordem, como é mostrado

Primeira aquisição (segundos)

na figura 3.7.
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Figura 3.7: Tempos de aquisição do primeiro satélite obtidos nos experimentos.

Por outro lado, o tempo médio para calcular a primeira solução de navegação pelo
receptor com a nova malha aumentou bastante – aproximadamente 5 minutos –, mas para
valores dentro do aceitável para um receptor a ser embarcado em veículo de alta dinâmica. A

TTFF (segundos)

figura 3.8 mostra a variação do TTFF obtida.
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Figura 3.8: Variação do TTFF obtida nos experimentos.

Todas as soluções de navegação calculadas pelo receptor com a malha inicial
estiveram dentro do limite de 10 minutos. Na nova malha, contudo, em dois experimentos
esse limite foi ultrapassado (coincidentemente, ambos aconteceram nos testes realizados à
noite).
Observou-se também que o número médio de satélites utilizados na solução de
navegação é um pouco maior para o receptor com a malha de segunda ordem. Testes
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posteriores, com uma hora de duração, mostraram que o receptor com ambas as malhas é
capaz de calcular as soluções de navegação com uma quantidade maior de satélites, o que
aumenta essa média ainda mais. Nesses testes mais demorados, foi possível utilizar até 9
satélites nos cálculos, com a malha de terceira ordem implementada no receptor.
A figura 3.9 mostra a variação do número de satélites utilizados nas soluções de
navegação obtidas nos testes.

satélites utilizados
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2
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8
experimento
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12

Figura 3.9: Variação do número de satélites utilizados obtida nos experimentos.

Ambos os modos de rastreio da portadora, o de segunda e de terceira ordem,
habilitaram o receptor a rastrear satélites em todos os 12 canais de correlação. O número
máximo de satélites usados nos cálculos é que foi menor (um satélite a mais para a malha de
2ª ordem), mas suficiente para prover uma PDOP média num valor aceitável, por volta de 3.
A figura 3.10 mostra a variação da PDOP obtida.
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Figura 3.10: Variação da PDOP obtida nos experimentos.

Por último, observou-se que a qualidade dos sinais recebidos na malha de terceira
ordem, através do parâmetro da SNR, se manteve num intervalo semelhante ao apresentado
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pelo receptor com a malha de segunda ordem. Isto indica que o limiar de rastreio
característico da nova malha manteve praticamente inalterado o modo como o receptor
sincroniza os sinais.
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Capítulo 4
Desenvolvimento do Monitor GPS Aeroespacial

4.1. Introdução
A utilização da plataforma de desenvolvimento ARM Toolkit possibilita acessar o
código do GPS Orion que gera os dados de saída e é possível adaptar as sentenças e adicionar
ou remover parâmetros, conforme a finalidade do projeto. No entanto, os programas
comerciais disponíveis para interpretar esses dados se baseiam nos padrões estabelecidos pela
NMEA, e, além disso, têm formato proprietário e fechado, não permitindo modificações. Por
isso, eles não são capazes de apresentar os gráficos corretos para sequências de dados que não
obedecem à NMEA. A solução para gerar gráficos e observar o comportamento dos
parâmetros é, portanto, armazenar todos os dados recebidos num arquivo de texto, usando, por
exemplo, o Microsoft HyperTerminal, identificá-los dentro das sentenças e extraí-los
manualmente, colocando-os nas células de uma planilha eletrônica através de um programa
que manipule esse tipo de arquivo. Em seguida, executar a sequência de procedimentos para
gerar o gráfico desejado e, por último, formatá-lo.
Com um processo como este, braçal, lento e consequentemente propenso a apresentar
erros por contar apenas com a atenção do operador, o acompanhamento do voo de veículos de
alta dinâmica se torna menos perceptível, e a geração de relatórios de voo algo em que não se
pode confiar. Daí, surge a necessidade de desenvolver um software supervisor que apresente
as informações da maneira desejada e que, ao mesmo tempo, seja flexível para novas
alterações.
Assim, foi desenvolvido o Monitor GPS Aeroespacial, uma ferramenta computacional
para apresentação dos parâmetros calculados pelo receptor de GPS Orion, sob a forma de
gráficos, em tempo real ou a partir de dados previamente armazenados. O software foi
implementado para rodar no ambiente Microsoft Windows através do Delphi, versão 5, que é
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uma plataforma de RAD (Rapid Application Development - Desenvolvimento Rápido de
Aplicações) muito utilizada no mercado, produzida pela Borland Software Corporation 27.
A escolha dessa plataforma de desenvolvimento teve como base essencialmente dois
fatores:
a) a simplicidade da linguagem utilizada pelo Delphi - o Object Pascal - que é uma
derivada do Pascal, orientada a objetos. Além disso, ela apresenta vasto material
disponível para consulta, tanto em livros impressos como websites de fóruns
especializados; e
b) a possibilidade de migrar o desenvolvimento do projeto, no futuro, para outros
sistemas operacionais, através do Lazarus

28

, um IDE (Integrated Development

Environment – Ambiente de Desenvolvimento Integrado) multiplataforma e de código
aberto, que é similar ao Delphi em inúmeras funções. Com esse IDE é possível dar
continuidade à implementação do software a partir do código desenvolvido em Delphi,
efetuando apenas pequenas alterações de compatibilidade.
Essas considerações são importantes, pois permitem eliminar os custos de aquisição e
atualização da plataforma de desenvolvimento, viabilizando, assim, o prosseguimento desse
projeto, e fazendo uso de uma linguagem que continua sendo adotada e suportada pelo
mercado.

4.2. Funcionalidades
O Monitor GPS Aeroespacial foi projetado para fazer mais que apenas a separação dos
parâmetros presentes nas sentenças; ele é capaz de realizar algumas tarefas auxiliares para
viabilizar a elaboração de um relatório com os gráficos produzidos ou acompanhar a geração
destes gráficos utilizando os dados registrados em um arquivo de texto através de um
programa de acesso à porta serial.
Assim, as seguintes funções estão implementadas:
a) configuração e gerenciamento de conexão com uma porta serial existente;
b) armazenamento dos dados recebidos em um arquivo novo;
c) replay dos dados a partir da leitura sequencial de um arquivo existente, controlado
pelas propriedades de uma thread;

27

Em maio de 2008, a Borland vendeu a divisão CodeGear, responsável pelo Delphi, e a comercialização
deste produto passou a ser feita pela Embarcadero Technologies. Atualmente, o software está na versão
2010 Architect.
28
O Lazarus encontra-se na versão 0.9.30, disponível em <http://www.lazarus.freepascal.org/>.
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d) apresentação das sentenças NMEA sem tratamento e dos parâmetros instantâneos,
atualizados em tempo real;
e) geração dos gráficos, em tempo real, com manipulação de zoom, conforme
relacionados a seguir:
– velocidade versus hora UTC;
– altitude versus hora UTC;
– relação sinal-ruído versus hora UTC;
– diluição de precisão e número de satélites versus hora UTC; e
– latitude versus longitude;
f) exportação dos gráficos escolhidos para arquivos no formato WMF (Windows
MetaFile) 29.

4.3. Características de projeto do software
A interface do Monitor GPS Aeroespacial foi implementada utilizando MDI (Multiple
Document Interface – Interface de Documentos Múltiplos) e se compõe de um formulário
principal contendo janelas-filhas, independentes entre si. As janelas-filhas podem ser
visualizadas simultaneamente, garantindo, com isso, uma estrutura de apresentação dinâmica,
na qual o tamanho das janelas pode ser ajustado de acordo com a necessidade, inclusive sendo
maximizadas ou minimizadas. Adicionalmente, foi criada uma rotina para reorganizar as
janelas em cascata ou lado a lado.
Uma estrutura fixa do programa, uma barra de ferramentas, foi incorporada para
apresentar as principais opções do menu do programa, com botões que contêm imagens que
facilitam a operação. E uma barra de status, também fixa, mostra o estado da conexão com a
porta serial, além dos dados de configuração.
O projeto desse software é composto por arquivos de código-fonte chamados de units
ou unidades. Cada unit agrupa e especifica as funções e atributos dos componentes mostrados
nos forms (ou formulário), aos quais geralmente estão associados. Cada form, por sua vez,
representa uma das janelas mostradas na aplicação. Além das units das janelas-filhas e da
janela principal, existe uma para a leitura do conteúdo de um arquivo armazenado no disco,
uma para a janela de seleção dos gráficos que se deseja exportar e outra para a janela que
apresenta informações sobre a aplicação.

29

O WMF é um formato de arquivo do Windows que armazena gráficos vetoriais.
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Para que o Monitor GPS Aeroespacial possa configurar e gerenciar a conexão com
uma porta serial do computador em ambiente Windows, foi utilizado o componente
TCommPortDriver

30

, versão 2.1, desenvolvido em Borland Delphi 4.0 por Marco Cocco e

lançado em julho de 2000. Já para o replay dos dados de um arquivo existente, uma thread foi
implementada para dar controle ao usuário sobre o processo. As propriedades dessa thread
são as seguintes:
a) iniciar execução (execute): coloca o ponteiro de leitura no início do arquivo e,
enquanto não chega ao final, processa as sentenças;
b) suspender execução (suspend): pausa o processamento das sentenças;
c) retomar execução (resume): recomeça o processamento a partir do ponto onde ele foi
interrompido; e
d) parar execução (terminate): encerra a thread, finalizando o processamento. A
aplicação, no entanto, continua ativa, sem acrescentar nada aos gráficos.

4.4. Funcionamento
O funcionamento do Monitor GPS Aeroespacial obedece à sequência apresentada no
fluxograma da figura 4.1. Inicialmente, o operador escolhe o que deseja fazer: conectar a uma
porta serial existente, que esteja disponível para conexão, ou acessar um arquivo de dados,
existente numa memória de massa, que contenha uma sequência de sentenças válidas. Caso
tenha sido feita opção pela primeira, após o operador configurar a porta com a qual deseja se
conectar, o software irá tentar conexão e, não havendo nenhum impedimento, a conexão é
estabelecida. Os dados são, então, recebidos pelo programa e passam a ser armazenados,
continuamente e antes de serem processados, num novo arquivo. Se a opção foi pela segunda
alternativa, o arquivo selecionado pelo operador será aberto e terá início a execução de uma
thread para a leitura das linhas desse arquivo.
Em seguida, é realizada a parte comum aos dois modos de operação. Uma verificação
da integridade da sequência de parâmetros em cada sentença recebida é feita e, estando de
acordo com o que foi estabelecido na geração do código pelo receptor, as sentenças são
processadas e as informações são exibidas nas respectivas janelas. E, finalmente, o operador
poderá selecionar os gráficos e exportá-los para arquivos WMF ou reiniciar todo o processo.

30

O autor garante o uso do código para qualquer propósito, contanto que as informações de copyright por ele
citadas sejam acrescentadas na documentação do software.
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Figura 4.1: Fluxograma de funcionamento do software.

Cada um dos modos de operação gerencia o processamento de uma maneira particular.
No modo de replay, o processamento continua enquanto o final do arquivo de dados não for
alcançado ou o operador não cancelar a execução da thread. A qualquer momento o operador
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pode cancelar ou pausar o processamento das sentenças. Caso tenha pausado, ele pode decidir
por reativar ou cancelar esse processamento, finalizando a thread de replay e fechando o
arquivo. Além disso, a exportação dos gráficos está disponível apenas quando o software não
está processando os dados.
Já no modo de conexão à porta serial, o processamento acontece até que o operador
interrompa a conexão. Caso esteja conectado, mas nada esteja chegando através da porta
serial, o software não atualizará os gráficos, deixando-os com a aparência da última sequência
válida.
Os dois modos de funcionamento processam as sentenças exatamente da mesma
maneira. A figura 4.2 mostra o conteúdo da operação Processar dados, representada em dois
blocos com contorno tracejado da figura 4.1.

Figura 4.2: Fluxograma interno da operação Processar dados.
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Nessa operação, inicialmente, as sentenças mais recentes são selecionadas e as
anteriores são descartadas. Em seguida, cada uma delas é identificada e armazenada em uma
variável do tipo texto. Cada variável precisa, então, ter seu conteúdo processado, conforme
será visto mais adiante. Toda essa manipulação é sequencial e independente das demais
variáveis.
Os blocos de operação da sequência mostrada na figura 4.2 são detalhados nas figuras
a seguir. O triângulo é o símbolo para separação e a cruz circunscrita é a função lógica e.
O fluxograma com as operações realizadas com os parâmetros no bloco Processar
Sentença GGA é apresentado na figura 4.3. Primeiro, eles são identificados dentro de cada
sentença e separados. Em seguida, são armazenados em variáveis dos tipos texto ou ponto
flutuante, conforme for o caso. A partir daí, acontece a manipulação das variáveis
propriamente dita, com conversão de formatos para apresentação nos gráficos e em seus eixos
e legendas, além da apresentação na janela de relatório.

Figura 4.3: Fluxograma de processamento da sentença GGA.
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A figura 4.4 mostra o processamento da sentença RMC, e segue uma lógica
semelhante à da sentença anterior: algumas conversões e a apresentação de cada variável em
uma ou mais janelas. E a operação global dentro de cada bloco só termina quando todos os
dados são processados (os blocos internos estão representados em paralelo, pois algumas
variáveis são usadas entre eles).

Figura 4.4: Fluxograma de processamento da sentença RMC.

A seguir, a figura 4.5 mostra o fluxograma de processamento da sentença GSV.
Apesar de internamente seguir a mesma sequência lógica dos demais blocos tracejados
da figura 4.2, ou seja, identificar, separar e armazenar os parâmetros em variáveis, e
manipulá-los, esta sentença varia de acordo o número de satélites vistos pelo receptor. Se este
aloca quatro satélites em seus canais, uma sentença é produzida. De 5 a 8 satélites o software
gera 2 sentenças GSV; e para apresentar de 9 a 12 satélites, o NMEA especifica 3 sentenças.
O programa só segue para a próxima etapa se todas as sentenças presentes tiverem
sido processadas, como visto na figura 4.2.
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Figura 4.5: Fluxograma de processamento da sentença GSV.

Por último, é apresentado na figura 4.6 o fluxograma de processamento da sentença
GSA. Novamente, a mesma sequência interna das figuras anteriores, com destaque para os
parâmetros correspondentes a essa sentença: PDOP, VDOP, HDOP e Indicador de modo de
navegação.
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Figura 4.6: Fluxograma de processamento da sentença GSA.

4.5. Interface com o usuário
A seção do Monitor GPS Aeroespacial que é operada pelo usuário é uma interface
composta por uma janela principal e suas janelas-filhas. A figura 4.7 ilustra a captura da tela
do software, com gráficos gerados a partir de um arquivo com dados de exemplo.
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Figura 4.7: Interface do software.

Observam-se, na parte esquerda, as janelas de relatório geral de informações
instantâneas, chamada Info Online, mostrada na figura 4.8, e, abaixo, Relação Sinal-Ruído,
com dados instantâneos dos satélites na aba Online, como PRN, elevação, azimute e SNR,
mostrada na figura 4.9, e na aba Histórico, que está oculta na interface-monitor, o gráfico de
SNR versus a Hora UTC das amostras, mostrado na figura 4.10.

Figura 4.8: Janela Info Online.
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Figura 4.9: Janela Relação Sinal-Ruído.
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Figura 4.10: Gráfico SNR versus a Hora UTC.

É importante observar que em caso de replay de um arquivo existente, além dos
parâmetros extraídos das sentenças, a hora da amostra inicial é registrada e são apresentados,
a cada momento, o número de amostras desde o início e o tempo decorrido de rastreio. Com
isso, o usuário tem informações que complementam os gráficos, aumentando sua percepção
dos dados de rastreio.
Na parte central da figura 4.7, duas janelas contendo gráficos são exibidas: DOP
versus Número de Satélites Rastreados com os dados de PDOP, HDOP e VDOP e a
quantidade de satélites usados pelo receptor na solução de navegação, mostrada na figura
4.11.
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Figura 4.11: Gráfico DOP versus Número de Satélites Rastreados.

Julgou-se adequado apresentar estas informações na mesma janela, pois foi observado
que a diluição de precisão varia proporcionalmente à quantidade de satélites rastreados pelo
receptor.
Ainda no centro, na parte inferior, uma janela exibe o gráfico Latitude versus
Longitude, conforme mostrado na figura 4.12. Esse gráfico contém as coordenadas
geográficas do GPS Orion, no sistema WSG84.
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Figura 4.12: Gráfico Latitude versus Longitude.

Na parte direita da interface, são apresentadas três janelas: Velocidade, com seu
respectivo gráfico em km/h e a hora UTC no eixo horizontal, conforme mostra a figura 4.13;
Altitude, com a variação dessa grandeza em metros, mostrada na figura 4.14 e a janela
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Sentenças NMEA, que contém os dados provenientes do receptor GPS, no formato em que são
recebidos na porta serial.
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Figura 4.13: Gráfico Velocidade versus Hora UTC.
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Figura 4.14: Gráfico Altitude versus Hora UTC.

Além das janelas-filhas, o Monitor GPS Aeroespacial apresenta algumas janelas que
permitem realizar ações auxiliares, tais como:
a) configuração da conexão com uma porta serial;
b) seleção do arquivo de dados para replay; e
c) seleção dos gráficos para exportação.

Assim, para configurar a conexão com uma porta serial, o operador seleciona a opção
Configurar... no menu Ações. Uma janela será exibida, com abas para definir os ajustes. A
primeira delas é Configurações Básicas, como mostra a figura 4.15.
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Figura 4.15: Aba Básicas da janela Configurações da conexão serial.

Na aba Configurações Básicas, o operador pode escolher uma das portas seriais,
apresentadas no combobox, disponíveis no Registro

31

do Windows. Nos campos seguintes,

são selecionados os parâmetros associados a essa porta:
a) a taxa de dados: quantidade de bits por segundo que se deseja transmitir do GPS
Orion para o PC. Taxas comuns de transmissão são 300, 1.200, 2.400, 9.600 e 19.200
bps;
b) o número de bits de dados: quantidade de informação propriamente dita, pode ser 5,
6, 7 ou 8;
c) a paridade: pode ser None (nenhuma), Odd (ímpar), Even (par), Mark (marca) ou
Space (espaço). A paridade é usada pelo receptor dos dados para detectar a
transmissão contendo erros. Ela funciona modificando os dados, em cada byte
enviado. Quando não há paridade, os dados não são modificados. Na paridade par, os
dados são ajustados para que o número de bits "1" dentro um byte seja um número par;
isto é feito definindo o bit de paridade (geralmente os bits mais ou menos
significativo) como "0" ou "1". Já na paridade ímpar, o número de "1"'s nos bits de
dados é um número ímpar. Quando a paridade é definida como Marca, um bit é
adicionado, mas sempre definido como 0, ao passo que na paridade Espaço, esse bit
será sempre 1; e
d) o número de bits de parada: é escolhido dentre as opções 1, 1,5 e 2 bits. Os bits de
parada são enviados no fim de cada byte transmitido, a fim de permitir que o PC
receptor dos dados enviados pelo GPS Orion faça uma sincronização com este.

O software está configurado para apresentar um formulário com 8 bits de dados,
paridade nula e 1 bit de parada para qualquer uma das portas presentes.
31

Dentro da chave HKEY_LOCAL_MACHINE/hardware/devicemap/serialcomm.
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Na aba seguinte, Controle de fluxo, mostrada na figura 4.16, é possível escolher o tipo
de controle que se deseja estabelecer: de hardware ou de software.
O primeiro é feito através do método RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send), no
qual o dispositivo que envia deve elevar o nível do sinal CTS (pronto para enviar) no pino do
conector e esperar que o dispositivo de recepção responda com RTS (envie os dados). O
segundo, o controle de software, também conhecido como controle XON/XOFF, não usa
pinos no conector e sim caracteres especiais no fluxo dos dados, de modo que, quando um dos
terminais conectados não suporta mais dados que os que estão chegando, ele usa o caractere
XOFF e diz ao dispositivo emissor para parar de enviar caracteres. Assim que estiver pronto
para receber dados novamente, o caractere XON é enviado e a transmissão recomeça.

Figura 4.16: Janela de Configurações, aba Controle de Fluxo.

Por padrão, os campos do formulário são configurados para controle de fluxo de
hardware; a opção de software existe apenas para testes.
Para fazer o replay dos dados existentes num arquivo, o operador seleciona a opção
Replay de arquivo no menu Ações. Em seguida, uma janela no padrão do Windows é aberta e
o arquivo desejado é escolhido. Caso o operador desista dessa ação, o software volta a seu
estado anterior.
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A figura 4.17 apresenta a janela Abrir arquivo.

Figura 4.17: Janela Abrir arquivo.

Por último, para exportar os gráficos gerados a partir do rastreio ou dos dados
armazenados em disco, o operador acessa o menu Ações, opção Exportar gráficos. Uma
janela é apresentada, e permite selecionar os gráficos que se deseja exportar –
individualmente ou todos eles. Os arquivos WMF são gravados no mesmo diretório em que o
Monitor GPS Aeroespacial está.
A figura 4.18 mostra a janela Exportar gráficos.

Figura 4.18: Janela Exportar gráficos.
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Capítulo 5
Participação do receptor de GPS no Programa Espacial
Brasileiro

5.1. O Programa Microgravidade
O Programa Microgravidade (µg), da AEB (Agência Espacial Brasileira), tem como
objetivo proporcionar a oportunidade de realização de experimentos científicos e tecnológicos
nacionais em ambiente de microgravidade, fornecendo o acesso e o suporte técnico
necessários. Anúncios de Oportunidades (AO) são publicados pela Agência para tornar
pública a seleção de propostas de experimentos para embarcarem nos foguetes de sondagem.
O Programa é desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira, em parceria com a
Academia Brasileira de Ciências (ABC), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e
o Instituto de Aeronáutica e Espaço do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(IAE/DCTA).

5.2. Operações
5.2.1. Angicos
A Operação Angicos foi o resultado da parceria feita entre a AEB e a CONAE
(Comisión Nacional de Actividades Espaciales), a agência argentina. Os pesquisadores da
Argentina desenvolveram a carga útil e o Brasil forneceu o VS-30, um foguete monoestágio,
movido por um propulsor S-30 movido a propelente sólido.
O objetivo da Angicos, para os argentinos, era validar, em uma prova de voo
suborbital, o desempenho do hardware e software de um sistema integrado de navegação e
um sistema de atitude utilizando tubeiras de gás frio (CONAE, 2007). Para o Brasil, a
intenção do acordo era promover o treinamento do pessoal, desde o processo de fabricação do
foguete, seguindo com a logística de transporte, de lançamento e de resgate da carga útil.
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O lançamento do foguete VS-30 aconteceu em 16 de dezembro de 2007, as 9h15 UTC,
e o experimento do receptor de GPS da UFRN, que recebeu da AEB a denominação GPS-AE
(GPS para Aplicações Aeroespaciais), funcionou com sucesso, rastreando satélites e
calculando soluções de navegação desde o lançamento até o momento em que o computador
de bordo apresentou problemas na telemetria, o que totalizou aproximadamente 80 segundos
de rastreio. A carga útil foi resgatada e o receptor de GPS continua funcional.
Esta Operação, bem como os resultados do experimento, está amplamente
documentada em (ALBUQUERQUE, 2009). O trabalho apresenta o relato da construção de
um protótipo do receptor de GPS Orion modificado para alta dinâmica, validado através do
voo do VS-30.

5.2.2. Maracati 2
5.2.2.1. Apresentação
A Operação Maracati 2 compreendeu o conjunto de ações realizadas pela AEB e pela
DLR (Deustches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt), a agência aeroespacial alemã. Seu
objetivo era lançar um foguete de sondagem brasileiro, um VSB-30 contendo experimentos
científicos, para o ambiente de microgravidade, atendendo aos editais do 2º e 3º Anúncios de
Oportunidades (este lançado em 21 de novembro de 2006).
A figura 5.1 mostra a logomarca da Operação. Nela são listadas em amarelo as
instituições envolvidas com o financiamento da Campanha, supervisão e testes da montagem
do foguete e integração da carga útil, logística de lançamento, rastreio remoto e recuperação
da carga útil. Em laranja estão as instituições de ensino envolvidas com os experimentos.

Figura 5.1: Logomarca da Operação Maracati 2.
Fonte: divulgação - Agência Espacial Brasileira.
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As atividades da Operação foram iniciadas oficialmente em 16 de novembro de 2010 e
compreenderam o lançamento dos foguetes Orion V03 (um foguete para testes de lançamento
e rastreio, sem recuperação), em 06 de dezembro e VSB-30 V07, no dia 12 de dezembro, as
15h35 UTC, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, com o resgate de
sua carga útil.
A Estação de Telemetria do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), em
Parnamirim/RN, e a Estação de Telemetria Móvel da agência espacial alemã, instalada no
Sítio de Radares da Raposa/MA, receberam dados enviados pelo VSB-30 durante todo o voo,
fornecendo dados durante 12 minutos.
A carga útil foi localizada pela tripulação de uma aeronave de patrulha P-95 da Força
Aérea Brasileira (FAB) e foi recuperada por um helicóptero H-60L Black Hawk, que a
transportou içada até a base avançada, localizada na Ilha de Santana/MA. Técnicos em solo
acondicionaram adequadamente alguns experimentos que tinham restrições com temperatura,
para em seguida serem transportados para o Centro de Lançamento de Alcântara.

5.2.2.2. Carga útil
O VSB-30 impulsionou uma carga útil de aproximadamente 500 kg de massa,
denominada MICROG 1A, durante 6 minutos, com experimentos que foram selecionados no
2º e 3º Anúncios de Oportunidades, conforme listado na tabela 5.1.

Tabela 5.1: Detalhes dos experimentos embarcados no VSB-30.

SLET e SLM
SLET: Influência da Microgravidade na Solidificação da Liga
Denominação

Eutética PbTe;
SLM: Solidificação de uma liga de Pb1-xSnxTe em microgravidade.
Solidificação de ligas eutéticas em microgravidade dentro do forno

Descrição

FORMU_S (Forno Multiusuário desenvolvido pelo INPE/LAS).
Nota: Eutético = liga química com ponto de fusão mais baixo que o
de seus componentes isolados.

Uso

Desenvolvimento de ligas metálicas para sensores termais.

Instituição

INPE / São José dos Campos
(continua)
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Tabela 5.1: Continuação.

VGP
Denominação

Efeito da microgravidade em plantas.
Análise, utilizando ferramentas moleculares, do efeito da

Descrição

microgravidade em plantas de cana-de-açúcar expostas a esse
ambiente.

Uso

Estudo de respostas genéticas ao ambiente de microgravidade.

Instituição

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
GPS-AE

Denominação

GPS Aeroespacial

Descrição

Validação de receptor GPS em veículos de alta dinâmica.

Uso

Navegação e posicionamento de foguetes e satélites.

Instituição

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
EEM

Denominação

Experimentos Educacionais em Microgravidade.
Registro e transmissão de vídeo com os experimentos:

Descrição

a) Interação entre as forças magnética e gravitacional (IMG);
b) Sistema massa-mola (SMM); e
c) Sistema massa-corda (SMC).

Uso
Instituição

Estudos do efeito da gravidade sobre diferentes sistemas com massa.
Secretaria Municipal de Educação da cidade de São José dos
Campos / São José dos Campos
CADEN

Denominação

Análise do Efeito da Microgravidade nas Propriedades de Filmes de
Nanotubos de Carbono.
Equipamento composto por câmaras seladas com dois eletrodos
onde um potencial elétrico é aplicado em uma suspensão aquosa de

Descrição

nanotubos de diferentes concentrações de carbono. Os seguintes
fatores são variados na formação dos filmes de nanotubos de
Carbono: concentração, tempo de deposição (aplicação do campo) e
tensão aplicada.

Uso

Estudos para produção filmes de nanotubos de carbono.
(continua)
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Tabela 5.1: Conclusão.

Instituição

Centro Universitário Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) / São
Bernardo do Campo
DMLM III

Denominação

Estudo do Efeito da Microgravidade sobre a Cinética da Enzima
Invertase.
Equipamento constituído de 10 câmaras de reação e por uma
eletrônica de controle. Cada câmara é constituída por
compartimentos isolados contendo enzimas, substrato (sacarose) e

Descrição

inibidor de reação. Os compartimentos se comunicam pela abertura
de válvulas. Ao iniciar a microgravidade, as enzimas se misturam
aos substratos sendo a reação inibida ao fim do período de
microgravidade.

Uso

Estudo da dinâmica de reações bioquímicas.

Instituição

Centro da FEI / São Bernardo do Campo
TCM e TCM-C
TCM: Tubos de Calor em Microgravidade;

Denominação

TCM-C: Espalhadores de Calor para Resfriamento de Componentes
Eletrônicos em Satélites.

Descrição

Uso
Instituição

Teste de diferentes tecnologias de tubos de calor para controle
térmico e dissipação de calor em ambientes de microgravidade.
Estudo de controle e dissipação de calor em equipamentos
eletrônicos a bordo de satélites.
Universidade Federal de Santa Catarina / Florianópolis
ECEM

Denominação
Descrição

Uso
Instituição

Câmara de Ebulição sob Microgravidade.
Análise dos mecanismos de ebulição nucleada sob microgravidade
com confinamento e sem confinamento de fluido (n-Pentano).
Estudo de controle e dissipação de calor em equipamentos
eletrônicos.
Universidade Federal de Santa Catarina / Florianópolis
Fonte: Divulgação – DCTA/IAE.
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A estrutura da carga útil MICROG 1A é dividida em:
a) Ogiva: fornece a aerodinâmica necessária para o movimento do foguete, abriga o
sistema de recuperação da carga útil e uma das antenas de GPS;
b) Módulos: podem ser herméticos ou não herméticos, assim classificados: 05 módulos
de experimentos, 01 módulo de controle de velocidade e 01 módulo de serviço;
c) Anéis de interface: interligam os módulos de experimentos; e
d) Anéis de balanceamento: um dianteiro e outro traseiro, auxiliam no balanceamento da
massa e na manutenção do centro de gravidade da carga útil. O anel dianteiro sustenta
o arranjo de antenas de GPS utilizado pelos receptores.
Para minimizar a ação da temperatura elevada que se pela dissipação do calor
resultante do atrito do foguete com a atmosfera durante o voo, os módulos da carga útil
destinados aos experimentos recebem ainda uma pintura com tinta antitérmica, de cor branca.
A distribuição dos experimentos nos módulos da carga útil do VSB-30 foi determinada
conforme a figura 5.2. A marcação de asterisco (*) ao lado da descrição indica que o item é de
responsabilidade da agência alemã.

Figura 5.2: Distribuição dos experimentos na carga útil MICROG 1A.
Fonte: Divulgação – DCTA/IAE.

Os dados coletados pelos experimentos durante o voo suborbital do foguete de
sondagem estão sendo analisados e serão publicados, em artigos e workshops que serão
promovidos pela AEB, tão logo seus resultados forem obtidos.
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5.2.2.3. Veículo
O foguete de sondagem VSB-30 é um veículo bi-estágio, balístico, lançado em trilhos
e estabilizado por empenas. Ele utiliza os propulsores S-30 e S-31, metálicos, carregados com
propelente sólido do tipo composite, HTPB/AP/Al, uma mistura de Hydroxyl-Terminated
PolyButadiene (polibutadieno de cadeia terminada em hidroxilas), Perclorato de Amônio e
Alumínio em pó.
A tabela 5.2 lista as características mais importantes de cada estágio do VSB-30.

Tabela 5.2: Características do VSB-30.

Característica

VSB-30

Estágio

1º estágio

2º estágio

S31

S30

Fabricante

Brasil

Brasil

Comprimento (mm)

3310

4094

Motor foguete

Diâmetro externo (mm)

557

Massa de propelente (kg)

670

875

Massa estrutural (kg)

325

361 (2)

Tipo de propelente

HTPB/AP/Al
136,5 ±5,0 (1)

108,0 ±5,0 (1)

Tempo de queima a 20ºC (s)

12,0 ±1,0

19,0 ±1,0

Tempo de atividade (s)

17,8 ±1,0

27,9 ±1,0

2551,0 ±50,0

2590,0 ±50,0

1720,0 ±33,0

2280 ±23,0

Empuxo médio (kN)

Impulso específico no vácuo
(N.s/kg)
Impulso total no vácuo (kN.s)

Notas: (1) No vácuo; (2) Carga útil/adaptador motor massa incluída.
Fonte: (CORREA JUNIOR, 2006).

A figura 5.3 apresenta as medidas do VSB-30 utilizado na Operação Cumã 2, que tem
medidas próximas ao do foguete da Maracati 2.
O desempenho de um foguete de sondagem numa missão suborbital é avaliado em
dois aspectos: a duração do intervalo de tempo em que a carga útil está acima de 110 km de
altitude, ou seja, em ambiente de microgravidade, e a altitude máxima (apogeu) alcançada
pela carga útil. Evidentemente, esses aspectos variam de acordo com a massa da carga útil:
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quanto mais massa na carga útil, menos tempo ela passa em microgravidade, e mais baixo é o
apogeu atingido.

Figura 5.3: Foguete VSB-30, com medidas em milímetros.
Fonte: adaptada de (CORREA JUNIOR, 2006).

A figura 5.4 apresenta as curvas desses parâmetros de desempenho de três foguetes de
sondagem, VS-30, VSB-30 e VS-30/Orion, em função da massa da carga útil, com um ângulo
de elevação da rampa de lançamento de 85º.

(a)

(b)

Figura 5.4: Gráficos do (a) tempo em microgravidade e do (b) apogeu, ambos
função da massa da carga útil, comparando o desempenho de foguetes de sondagem.
Fonte: (CORREA JUNIOR, 2006).
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Como a carga útil levada pelo VSB-30 tinha aproximadamente 500 kg de massa, a
partir da figura 5.4, pode-se concluir que o intervalo teórico em microgravidade da carga útil
seria de 300 a 350 segundos de duração e seu apogeu esperado estaria, com uma elevação de
85º, entre 210 e 240 km de altitude.

5.2.2.4. Descrição da missão suborbital do VSB-30
Uma missão suborbital é formada por três etapas: pré-voo, voo e pós-voo. A etapa de
pré-voo compreende os testes da integração dos experimentos à carga útil e os procedimentos
de instalação dos propulsores, até momentos antes do voo. Denomina-se voo o deslocamento
do veículo em função da queima de seus propulsores, desde o momento em que ele deixa a
rampa de lançamento até o impacto com a superfície do mar. Finalmente, o pós-voo é a etapa
que envolve o resgate da carga útil, incluindo a entrega dos experimentos aos responsáveis, a
ser feito pelo Comando da Aeronáutica.

5.2.2.4.1 Integração dos experimentos à carga útil
O processo de integração dos experimentos à carga útil deve levar em consideração as
características de cada experimento. Estas por sua vez devem atender aos requisitos físicos e
funcionais da carga útil, sendo submetidos e aprovados em testes a fim de viabilizar as
operações necessárias para o cumprimento da missão de lançamento. A integração acontece
sob a forma de várias etapas.
O fluxograma apresentado na figura 5.5 mostra as etapas que envolvem integração
entre os experimentos e a carga útil.
A primeira etapa é a Definição do leiaute e das interfaces. Nela são definidos:
a) a posição dos experimentos e equipamentos na carga útil (módulo);
b) a distribuição dos experimentos nos pratos;
c) a quantidade e o tipo de conectores de interface entre módulos;
d) a quantidade e o tipo dos conectores umbilicais; e
e) o roteamento preliminar da cablagem.
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Definição do leiaute e interfaces elétricas

Elaboração do projeto elétrico de integração
Confecção e testes da cablagem
Testes sistêmicos e EDA
Testes de recebimento
no campo de lançamento
Testes sistêmicos
no campo de lançamento

Preparação final para lançamento
Cronologia e lançamento
Recuperação da carga útil
Figura 5.5: Fluxograma de integração dos experimentos na carga útil.
Fonte: Divulgação – DCTA/IAE.

Para a realização desta etapa, são necessárias as seguintes informações por parte dos
experimentadores:
a) as dimensões dos experimentos;
b) a posição dos conectores de interface;
c) os requisitos específicos dos experimentos;
d) o número e tipo das interfaces elétricas; e
e) a categoria dos experimentos.

Como a figura 5.2 indica, o GPS-AE foi fixado no prato metálico que está conectado
ao anel de balanceamento dianteiro, na face voltada para o lado do Módulo 1 Experimentos,
ao lado do GPS-DLR, um receptor de GPS desenvolvido pela DLR e que é parte do sistema
de bordo da carga útil. Ambos ficaram neste local também por este ser o mais próximo das
antenas de GPS, às quais eles são conectados.
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A figura 5.6 mostra o desenho em 3D da caixa que abrigou o GPS-AE, além das cotas
para sua confecção.

(a)

(b)
Figura 5.6: (a) Desenho da caixa em 3D e (b) vistas laterais com dimensões para confecção.
Fonte: (AEB, 2010).

A etapa a seguir é a Elaboração do Projeto Elétrico de Integração, na qual se
projetam:
a) As ligações entre os equipamentos e experimentos da carga útil;
b) Os condutores a serem empregados;
c) As interfaces entre diferentes módulos; e
d) Os conectores e suportes para as interfaces.
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As seguintes informações são necessárias por parte dos experimentadores para a
realização desta etapa:
a) Definição do tipo dos conectores dos experimentos (número de pinos, macho ou
fêmea, D-sub ou circular);
b) Definição das interfaces elétricas (corrente, níveis de tensão etc.) dos sinais dos
conectores de interface;
c) Dados das linhas de alimentação de bordo para dimensionamento de condutores e
proteções;
d) Dados dos equipamentos de alimentação de solo para cálculo de proteções; e
e) Diagrama de zeros elétricos de cada experimento.

Os resultados aqui obtidos são:
a) Diagrama elétrico de cada módulo da carga útil;
b) Diagrama de Zeros Elétricos de cada módulo da carga útil; e
c) Lista de conexões para confecção da cablagem.

Na Confecção e Testes da Cablagem, o primeiro passo é confeccionar a cablagem de
acordo com o projeto de integração anteriormente elaborado. Em seguida, a equipe de
integração de sistemas eletrônicos embarcados realiza dois testes de modo a garantir a
integridade e funcionalidade da cablagem:
a) Teste de aceitação de cablagem; e
b) Teste de recebimento de cablagem.

Para a execução desta fase, é preciso que os experimentadores forneçam o mock-up de
seus experimentos. O mock-up deve ser fiel ao modelo de voo nas seguintes características:
a) Dimensões;
b) Localização dos conectores de interface;
c) Orientação dos conectores de interface;
d) Identificação dos conectores de interface; e
e) Tipo de conector de interface.

Como resultado desta fase se tem a cablagem aprovada para ser integrada aos
experimentos.
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A etapa que segue é de Testes Sistêmicos e EDA (Ensaios Dinâmico de Aceitação).
Nos testes sistêmicos verificam-se os seguintes itens:
a) O funcionamento do experimento integrado à cablagem;
b) O funcionamento do experimento em conjunto com os demais experimentos
(compatibilidade), todos integrados à cablagem de voo;
c) As interfaces entre os segmentos integrados por diferentes responsáveis;
d) O funcionamento de toda a carga útil em conjunto; e
e) Simulação de voo.

A figura 5.7 apresenta a carga útil disposta sobre a bancada do Laboratório de
Eletrônica do IAE para a realização dos testes sistêmicos.

Figura 5.7: Testes sistêmicos sendo realizados na MICROG 1A.
Fonte: Registro fotográfico – DCTA/IAE.

Para a execução desta fase, os experimentadores devem fornecer as seguintes
informações:
a) Esquema elétrico do experimento;
b) Procedimento para o teste do Experimento;
c) Procedimento para o teste durante a cronologia de lançamento;
d) Modelo de voo do experimento;
e) Informações para a montagem das interfaces entre os seus meios de solo e os
conectores de interface umbilicais da carga útil; e
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f) Informações sobre alguns componentes utilizados (baterias, conectores, etc.).
O Ensaio Dinâmico de Aceitação é composto pelos seguintes testes e ensaios:
a) Medidas de propriedade das massas: medida da massa, do centro de gravidade e das
inércias;
b) Ensaio de ciclo térmico: o experimento é exposto a variações térmicas cíclicas;
c) Ensaios de vibração: o experimento é exposto a vibrações senoidais e aleatórias; e
d) Teste funcional: assegura que o experimento funciona após os ensaios de ciclo térmico
e de vibração terem sido realizados.

No ensaio de ciclo térmico, cada experimento é testado sob variações graduais de
temperatura de forma cíclica durante um tempo predefinido, para certificar sua resistência a
tais variações. No teste de vibração, a carga útil é colocada sobre um equipamento (no caso da
Operação Maracati 2 foi utilizado o LDS V994 High Force Shaker

32

, da Ling Dynamics

Systems) que a faz vibrar em faixas de frequências semelhantes àquelas às quais o foguete
oscila durante o voo. Espera-se que os experimentos não apresentem problemas em seus
componentes eletrônicos e conectores durante o teste de vibração.
Os parâmetros do ensaio térmico estão relacionados na tabela 5.3.

Tabela 5.3: Lista de parâmetros do ensaio térmico.

Parâmetros

Valores

Temperatura Inferior

0°C (± 3°C – limites)

Temperatura Superior

65°C

Transiente de Temperatura

2°C/min

Tempo em cada patamar

2h

Pressão

1 bar (para experimento em ambiente

(tolerâncias: ± 5% para pressão superior a

hermético);

0,1 torr e ± 50% para pressão inferior a

10-5 mbar (para experimento em ambiente

0,1 torr)

não hermético)

Os parâmetros para os ensaios de vibração senoidal da carga útil do VSB-30 estão
relacionados na tabela 5.4.
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Brochura disponível, no formato PDF, em: http://www.bksv.com/doc/BG1722.pdf.

90

Tabela 5.4: Lista de parâmetros dos ensaios de vibração senoidal.

Parâmetros

Valores

Frequência (Hz)

10 a 2000 (± 2%)

Velocidade de varredura

1 oct/min (+10/– 0%)

Os ensaios de vibração aleatória foram realizados em duas faixas de frequência. Os
parâmetros para estes ensaios estão relacionados na tabela 5.5.

Tabela 5.5: Lista de parâmetros dos ensaios de vibração aleatória.

Valores

Parâmetros

Faixa 1

Faixa 2

Frequência (Hz)

10 a 300

300 a 2000

Densidade Espectral (g2/Hz)

0,0025

0,0250

Nível

6,6 grms

6,6 grms

Duração do ensaio

2 min por eixo (±2%)

2 min por eixo (±2%)

Para ambas as faixas, a tolerância sobre a intensidade da aceleração é de ±1,5 dB, de
20 a 1000 Hz e ±3,0 dB, de 1000 a 2000 Hz.
Na figura 5.8 observa-se a carga útil da Operação Maracati sendo testada no sistema
de vibração de grande porte LDS V994, no Laboratório de Vibrações da Divisão de
Integração e Ensaios (AIE) do IAE.
O resultado desta fase é a carga útil aprovada para embalagem e transporte ao campo
de lançamento.
A carga útil é então transportada de avião para o campo de lançamento. Na Operação
Maracati 2, a carga útil saiu de São José dos Campos/SP para Alcântara/MA, onde o campo
de lançamento está localizado.
Chegando no destino, a carga útil e os equipamentos são colocados novamente em
bancada, no Prédio de Preparação da Carga Útil (PPCU) e é realizada a etapa de Teste de
Recebimento no Campo de Lançamento, para verificar se houve algum dano aos
experimentos, equipamentos e cablagem devido ao transporte. Esta verificação é realizada
mediante testes individuais dos experimentos e de conjunto.
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Figura 5.8: Carga útil do VSB-30 sendo submetida ao teste de vibração.
Fonte: Registro fotográfico – DCTA/IAE.

Na etapa de Testes Sistêmicos no Campo de Lançamento, são realizados os seguintes
testes:
a) Teste de RF;
b) Teste de GPS;
c) Teste de comunicação entre casamata e lançador; e
d) Simulação de voo.

Os testes de GPS são realizados utilizando uma antena de L1 colocada no lado externo
do PPCU, conectada a uma antena transmissora que envia o sinal de GPS à antena localizada
no cone da carga útil.
Após a realização de todos os testes elétricos a carga útil está pronta para a
Preparação Final Para Lançamento. Esta preparação final consiste, de maneira geral, nos
itens a seguir:
a) Preparação final dos experimentos;
b) Verificação de todas as conexões elétricas;
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c) Integração mecânica da carga útil; e
d) Teste de estanqueidade para módulos herméticos.

A Cronologia de Lançamento é a sequência de atividades a serem realizadas nas
tentativas de lançamento, com o veículo instalado nos trilhos da rampa de lançamento.
Durante a cronologia os experimentadores, que neste momento estão na casamata, são
responsáveis por realizar algumas atividades, como por exemplo:
a) Testes com o experimento;
b) Monitoramento de carga de bateria, consumo de corrente, etc.; e
c) Chaveamento de alimentação (interna/externa).

A alimentação elétrica dos experimentos da carga útil é desligada momentos antes da
amerissagem (impacto com a superfície do mar), para diminuir os problemas causados pelo
contato dos componentes eletrônicos com a água salgada.
A etapa seguinte ao lançamento é a tentativa de Recuperação da Carga Útil. Para a
realização desta etapa os experimentadores precisam ter informado os seus requisitos
específicos, como por exemplo:
a) Necessidade de refrigeração após retirada da carga útil;
b) Tempo máximo para a recuperação;
c) Requisitos elétricos (não se pode desconectar determinado conector, por exemplo); e
d) Requisitos mecânicos (onde abrir para retirar amostra).

O GPS-AE não possui requisitos específicos para recuperação. Todas as soluções de
navegação calculadas por ele são enviadas e recebidas via telemetria, e caso a equipe de
resgate não tenha sucesso na recuperação, a perda do hardware não acarretará em prejuízo
para os resultados do experimento.

5.2.2.4.2. Voo do VSB-30
À marca de H0 segundos da contagem regressiva, é comandada a ignição do estágio
propulsivo do veículo (motor S31). O veículo parte da rampa de lançamento perfazendo uma
trajetória balística guiada em seu percurso inicial por trilhos.
A figura 5.9 mostra o VSB-30 na rampa de lançamento, e o início da queima do
primeiro estágio do foguete.
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(a)

(b)

Figura 5.9: Foguete VSB-30 (a) na rampa de lançamento e (b) logo após o H0.
Fonte: Registro fotográfico – DCTA/IAE.

Após a largagem do trilho, o veículo adquire, ao longo de sua fase atmosférica de voo,
uma rotação, induzida inicialmente por micro-foguetes e posteriormente pela aerodinâmica
nas aletas. Esta rotação é necessária à estabilização dinâmica do foguete e à redução da
estimativa do ponto de impacto. O experimento deve suportar, além do empuxo do veículo e
da força centrífuga, também os níveis de vibração decorrentes das fases propulsadas de voo.
Ao finalizar a queima do segundo estágio propulsivo (motor S30), é induzida a
redução do rolamento no veículo – despin – através de um sistema de massas fixas a cabos
(sistema yo-yo) que se desenrolam naturalmente num plano perpendicular à trajetória do
veículo. Esse sistema, aumentando a inércia do veículo, reduz sensivelmente sua velocidade
angular longitudinal em questão de décimos de segundo. Uma vez utilizado, o sistema yo-yo
tem suas massas e cabos alijados do veículo.
Logo após o acionamento do sistema yo-yo, é realizada a separação da parte superior
da coifa do veículo através de um sistema pirotécnico.
A liberação da parte superior da coifa se faz necessária, uma vez que o sistema de
recuperação da plataforma se encontra alocado em sua porção inferior. Após o alijamento da
parte superior da coifa, ocorre a separação da plataforma através da abertura de uma cinta de
união no cone de interface entre o propulsor e a plataforma de voo, conforme mostra a
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imagem da câmera de vídeo on-board, na figura 5.10. A separação do propulsor e da
plataforma é realizada por um sistema de pistões pneumáticos. Uma vez que ainda se
encontram, plataforma e motor, em fase atmosférica, a diferença das forças de arrasto entre o
motor e plataforma promove o distanciamento final entre as partes. Uma vez separada, a
plataforma seguirá sua trajetória balística, rumo ao apogeu da trajetória.
A atitude do veículo resultante da utilização do sistema yo-yo, a pouca atmosfera, e os
pistões de separação são causas de perturbação de voo na plataforma, induzindo pequenas
velocidades angulares aleatórias nos seus eixos. Como decorrência, um sistema de controle de
atitude se faz necessário, visando a zerar estas pequenas velocidades angulares, estabelecendo
um ambiente estável e livre de acelerações residuais.

Figura 5.10: Frame de vídeo da câmera on-board, capturado em 15:35:59,714,
no momento em que a carga útil se separa do propulsor S30.
O sentido da carga útil é saindo do plano do papel, enquanto o motor está entrando.
Fonte: adaptada do registro em vídeo – DCTA/IAE.

Este sistema de controle de atitude, efetuado através da injeção de gás frio (N2), é
acionado quando a plataforma se encontra em uma atmosfera extremamente rarefeita, em
geral acima de 110 km de altitude. O sistema de controle de atitude melhora as condições de
microgravidade da plataforma; sem este controle, a atitude aleatória da plataforma em relação
ao seu centro de gravidade induz pequenas acelerações residuais piorando a qualidade do
ambiente de microgravidade nas zonas gravitacionais mais distantes do centro de gravidade
da plataforma.
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A plataforma possui o seu ambiente de acelerações monitorado. É disponibilizado um
sinal proveniente dos girômetros para sinalizar aos experimentos que a condição de
microgravidade foi atingida (sinal de microgravidade). Este sinal promove uma mudança de
estado do relê pela indicação de “estado de microgravidade”. Este relê permanece no mesmo
estado durante todo o período de microgravidade.
O sinal de lift-off é também baseado na mudança de estado de um relê. Este relê tem
seu estado modificado no início da movimentação do veículo na rampa de lançamento pela
abertura dos contatos do conector umbilical. Com base no sinal de lift-off, o experimento pode
estabelecer, independentemente do voo ou da plataforma, o seu próprio ciclo de atividades
operacionais, através de uma programação interna com base no tempo.
O instante para a finalização dos experimentos de microgravidade é obtido pela
trajetória nominal da plataforma. Trata do último tempo em sua fase descendente acima de
110 km. A partir daí a atmosfera começa a influenciar a dinâmica de voo da plataforma.
Com o aumento da densidade atmosférica verificado no retorno da plataforma à Terra,
são originadas forças de arrasto, perturbando o ambiente de microgravidade e orientando aos
poucos a plataforma aerodinamicamente. A plataforma não é orientada a reentrar com ângulo
de ataque nulo, ao contrário, é induzida uma manobra de flat spin (giro similar a um hélice)
que reduz a velocidade da plataforma durante a reentrada.
Devido às características da atmosfera, se verifica um incremento rápido da densidade
do ar nas altas camadas atmosféricas à medida que se aproxima da Terra. Esse aumento
rápido de densidade cria uma resistência elevada ao movimento de avanço da plataforma,
caracterizando um choque (choque de reentrada). Decorre a partir deste ponto um regime
aleatório de vibrações, devido ao escoamento do ar. É típica para este breve momento uma
faixa de temperatura de aproximadamente 55°C à 60ºC na estrutura do módulo de
experimentos.
A uma altitude próxima de 5.500 m (18.000 pés) são abertos sequencialmente os
paraquedas de arrasto e o principal, induzindo desacelerações na plataforma de 8 g de
magnitude. Integrado ao paraquedas principal há um flutuador (boia) que é inflado,
aproveitando o deslocamento da massa de ar do paraquedas principal.
Ainda em fase anterior ao voo, helicópteros ou até embarcações são deslocadas para o
mais próximo do ponto de impacto nominal, dentro de uma zona de segurança, onde
acompanham a trajetória final da plataforma para resgate.
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De modo a evitar curtos-circuitos na amerissagem, pouco antes do final da trajetória, a
plataforma desliga seus sistemas, deixando também de fornecer energia elétrica aos
experimentos dela dependentes.
Ao tocar o mar, a plataforma sofre um leve impacto, ficando parcialmente imersa e
presa ao flutuador. A água do mar então inunda os módulos não herméticos, fazendo-a
submergir. O flutuador mantém a plataforma segura, e emite um sinal de rádio para facilitar o
resgate.

5.2.2.4.2.1. Análise do voo do VSB-30
Através da análise dos dados registrados pelos girômetros do computador de bordo e
pelo receptor de GPS da DLR, foi elaborada a tabela 5.6, que lista os principais eventos
durante o voo do VSB-30 V07, e os respectivos horários e altitudes em que ocorreram.

Tabela 5.6: Principais eventos do voo do VSB-30.

Evento

Altitude (m)

Tempo depois

Hora UTC

de H0 (s)
Ignição do 1º estágio (lift-off)

41,0

00:00:00,1

15:35:00,1

231,4

00:00:02,7

15:35:02,7

Fim de queima do 1º estágio

3.446,9

00:00:13,1

15:35:13,1

Ignição do 2º estágio

4.473,9

00:00:15,4

15:35:15,4

Pico de jerk (81,4 g/s)

4.562,7

00:00:15,5

15:35:15,5

22.158,4

00:00:33,0

15:35:33,0

Fim de queima do 2º estágio

26.144,0

00:00:35,2

15:35:35,2

Pico de velocidade (1995 m/s)

33.529,0

00:00:39,0

15:35:39,0

Fim de atividade do 2º estágio

37.454,0

00:00:41,0

15:35:41,0

Despin

68.548,4

00:00:57,5

15:35:57,5

Separação da carga útil

72.497,8

00:00:59,8

15:35:59,8

110.083,5

00:01:82,4

15:36:22,4

242.015,9

00:04:12,8

15:39:12,8

Pico de aceleração durante
queima desse estágio (7,5 g)

Pico de aceleração durante
queima desse estágio (9,4 g)

Início do ambiente de
microgravidade
Apogeu

(continua)
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Tabela 5.6: Conclusão.

Reentrada

110.430,9

00:07:02,7

15:42:02,7

17.407,7

00:07:56,4

15:42:56,4

3.409,9

00:12:03,4

15:47:03,4

-

~00:16:00

~15:51:00

-

~03:20:00

~18:20:00

Pico de desaceleração por
acionamento do páraquedas
(7,6 g)
Fim do envio da telemetria
Impacto da carga útil no mar
Chegada do resgate com os
experimentos no CLA

A figura 5.11 apresenta a curva da altitude durante o voo do VSB-30, utilizando os
dados registrados pelo receptor de GPS da DLR. A curva descreve a parábola característica de
voos suborbitais, seguida da descida com altitude variando mais lentamente, a partir do
momento em que o páraquedas é aberto.
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250000
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25000
15:46:55,40

15:46:19,60

15:45:43,80

15:45:08,00

15:44:28,20

15:43:52,20

15:43:15,60

15:42:39,40

15:42:00,80

15:41:13,60

15:40:37,60

15:40:01,80

15:39:26,00

15:38:50,20

15:38:14,00

15:37:33,80

15:36:55,50

15:36:14,40

15:35:37,40

15:35:00,40

0

Figura 5.11: Variação da altitude do VSB-30.
Fonte: elaborada pelo autor.

Como o gráfico da figura 5.11 evidencia, o receptor de GPS da DLR não gerou
soluções de navegação continuamente durante o voo. A equipe de controle de voo não
apresentou qualquer explicação para essas descontinuidades. Nesses intervalos, apenas o
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número de satélites utilizados foi registrado. Como a figura 5.12 mostra, o número de satélites
utilizados sempre foi elevado. Apenas num breve intervalo de tempo (por volta do instante
15:44:00), menos de 4 satélites foram utilizados (o que explicaria uma descontinuidade no
experimento GPS-AE durante esse período).

Número de satélites usados
12
10
8
6
4
2

15:46:37,60

15:46:00,80

15:45:24,00

15:44:47,00

15:44:06,40

15:43:29,40

15:42:51,80

15:42:14,60

15:41:23,60

15:40:46,80

15:40:09,80

15:39:33,00

15:38:56,20

15:38:19,00

15:37:40,00

15:36:58,50

15:36:16,40

15:35:38,40

15:35:00,40

0

Figura 5.12: Variação do número de satélites usados nas soluções
de navegação do GPS-DLR durante o voo do VSB-30.
Fonte: elaborada pelo autor.

A trajetória do VSB-30 é apresentada no plano de coordenadas geográficas, conforme
a figura 5.13.
Observa-se que o VSB-30 parte da rampa de lançamento na direção nordeste até o
momento em que seu páraquedas é aberto. Esse intervalo é mostrado onde a curva apresenta
uma inclinação maior, em função da grande variação das coordenadas. No trecho que segue a
variação é de aproximadamente 1 km. Considerando que o trecho anterior variou
aproximadamente 139 km, o trecho horizontal mostra a carga útil praticamente descendo
próximo ao ponto onde o páraquedas foi acionado.
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43,86598
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44,30837

44,36771

2,40

Longitude - Oeste (graus)

Figura 5.13: Variação da latitude pela longitude.
Fonte: elaborada pelo autor.

A figura 5.14 mostra a variação do deslocamento do VSB-30 considerando as
coordenadas geográficas, na frequência de 5 Hz, correspondente à amostragem do GPS-DLR.
150,0
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100,0
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15:44:36,80
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15:41:18,60

15:40:48,20

15:40:17,80

15:39:47,40

15:39:17,00

15:38:46,60

15:38:16,00

15:37:43,70

15:37:10,90

15:36:33,00

15:36:02,40

15:35:32,00

15:35:00,40

0,0

Figura 5.14: Variação do deslocamento do VSB-30.
Fonte: elaborada pelo autor.

O VSB-30 apresentou claramente três etapas em seu voo: inicialmente, o crescimento
da distância horizontal que ele percorreu a cada amostra, a estabilização em torno de 60
metros e o decréscimo dessa variação após a abertura do páraquedas.
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A variação das velocidades horizontal e vertical durante o voo é apresentada na figura
5.15.
2000,0
Velocidade horizontal

1500,0

Velocidade vertical

metros por segundo

1000,0
500,0
0,0
-500,0
-1000,0
-1500,0
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15:46:03,40

15:45:32,00

15:45:00,40

15:44:25,20

15:43:53,80

15:43:21,40

15:42:50,00

15:42:18,20

15:41:32,60

15:41:01,20

15:40:29,60

15:39:58,20

15:39:26,80

15:38:55,40

15:38:23,80

15:37:52,20

15:37:16,40

15:36:37,80

15:36:04,80

15:35:33,20

15:35:00,60

-2000,0

Figura 5.15: Velocidade vertical e horizontal durante o voo do VSB-30.
Fonte: elaborada pelo autor.

A análise da figura 5.15 mostra que a forma como a velocidade horizontal variou é
consoante com o que foi apresentado na figura anterior. A taxa de subida do foguete
aumentou até quase alcançar 2000 m/s e começou a decrescer, passando pelo zero no apogeu,
e a partir daí, se tornou negativa até o momento da abertura do páraquedas.
A variação da aceleração durante o voo do VSB-30 é apresentada na figura 5.16, que
foi elaborada com os dados dos girômetros do computador de bordo.

101

12,0
10,0

Aceleração

8,0
6,0
4,0

g

2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

15:46:36,85

15:46:10,05

15:45:43,25

15:45:16,45

15:44:49,65

15:44:22,85

15:43:56,05

15:43:29,25

15:43:02,45

15:42:35,65

15:42:08,85

15:41:42,05

15:41:15,25

15:40:48,45
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15:37:14,05
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15:35:53,65

15:35:26,85

15:35:00,05
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Figura 5.16: Aceleração longitudinal do VSB-30.
Fonte: elaborada pelo autor.

Três etapas de aceleração durante o voo estão claramente delimitadas. Na primeira
delas, observa-se a variação desde os primeiros instantes após a ignição do motor do primeiro
estágio até a separação da carga útil, onde um pequeno pico é apresentado. Este trecho foi
detalhado na figura 5.17a. Em seguida, a etapa em que a carga útil está em ambiente de
microgravidade, no qual o sistema de controle de atitude entra em atividade para zerar
acelerações residuais. E, por último, a terceira etapa, apresentada em detalhe na figura 5.17b.
Esta etapa se inicia com o acionamento do páraquedas e vai até o pouso, intervalo durante o
qual manobras são induzidas para diminuir a velocidade da carga útil.

figura 5.18 foi elaborada a partir dos dados dos girômetros.
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Figura 5.17: Detalhe da aceleração no intervalo (a) do lançamento à separação da carga útil e

(b) do acionamento do páraquedas ao momento em que a aceleração se torna estável.

Para mostrar a variação da aceleração durante o voo, também chamado de jerk, a
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Figura 5.18: Jerk durante o voo do VSB-30.
Fonte: elaborada pelo autor.

A análise da figura mostra novamente as três fases do voo discutidas. As variações da
aceleração são pequenas, mas se acentuam principalmente nos instantes em que acontece a
ignição do motor de cada estágio e quando eles são ejetados, especialmente o segundo. Ao
fim do primeiro minuto do voo, a separação da carga útil ainda provoca picos de menor
intensidade.
A figura 5.19 detalha o jerk no início do voo do VSB-30.
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Figura 5.19: Detalhe da curva do jerk do instante do lançamento ao da separação da carga útil.
Fonte: elaborada pelo autor.
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5.2.2.4.3. Pós-voo
O resgate, de responsabilidade do Comando da Aeronáutica (COMAER), é feito pelo
7º/8º Grupo de Aviação, Esquadrão Harpia. Após receber as coordenadas geográficas do local
de impacto da carga útil, por parte do controle da missão, o esquadrão se dirige para esse
destino a fim de fazer contato visual. Esse contato é facilitado pela liberação, pela carga útil,
de um corante de cor verde que contrasta com a cor do mar. Em seguida, é feito o içamento da
plataforma no helicóptero Black Hawk, que é conduzido à base auxiliar de operações montada
na Ilha de Sant’Ana/MA. Lá é desmontada em seus módulos básicos e embarcada para o
campo de lançamento onde é feita a entrega aos pesquisadores de seus dispositivos no menor
tempo possível, face às operações realizadas.
A figura 5.20 mostra dois momentos do resgate: a equipe na água, conectando a carga
útil ao cabo do helicóptero e esta sendo descarregada no CLA.

(a)
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(b)
Figura 5.20: Frames capturados de vídeo institucional, apresentando
(a) carga útil no mar, sendo conectada ao cabo de içamento, pela equipe de resgate e
(b) carga útil desmontada, sendo descarregada do helicóptero no CLA.
Fonte: Registro em vídeo – DCTA/IAE.

5.2.2.5. Experimento GPS-AE
5.2.2.5.1. Descrição do experimento
O GPS-AE é um experimento que contém um receptor GPS Orion da Zarlink
Semiconductors, com modificações de hardware e de software, as quais o tornam apto a obter
as coordenadas (posição e velocidade) do veículo de alta dinâmica durante o voo. O código do
receptor é o mesmo código utilizado na Operação Angicos, com uma malha de sincronismo
de frequência de portadora de 2ª ordem. A diferença é que, no lugar do parâmetro velocidade
horizontal nas sentenças NMEA, a velocidade vertical (taxa de subida) é apresentada, em
quilômetros por hora.
O principal objetivo do experimento é avaliar o desempenho do receptor de GPS
quando submetido a grandes velocidades e acelerações. Velocidades elevadas, como a de um
foguete, imprimem um alto efeito Doppler ao sinal recebido dos satélites (o qual é utilizado
para calcular a solução de navegação). Isto pode provocar perda de rastreamento e, como
consequência, a parada do receptor. O receptor, portanto, deve ser capaz de manter o
sincronismo com os sinais dos satélites, e adquirir novos satélites à medida que os anteriores
saírem de visada.
A figura 5.21 apresenta a caixa do experimento GPS-AE.
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Figura 5.21: Caixa do experimento GPS-AE.
Fonte: acervo do autor.

Diferentemente dos demais experimentos da MICROG 1A, o GPS-AE não faz uso
direto do ambiente de microgravidade; entretanto ele é fundamental para o rastreio e o resgate
da carga útil.
No futuro, espera-se que o GPS-AE seja incorporado ao computador de bordo da carga
útil dos veículos de alta dinâmica, para ser utilizado no gerenciamento de voo.
A tabela 5.7 lista as principais características do experimento, GPS-AE.

Tabela 5.7: Características do experimento.

Característica

Valor

Denominação das unidades do
Experimento

GPS-AE

Peso de cada unidade do Experimento
[kg]

0,5

Dimensões de cada unidade do
Experimento: C x L x H [mm]

141 x 50 x 63

Voltagem [V]
Amperagem [A]

8VDC a 30VDC
80 mA para 28VDC

Origem de energia

Carga Útil

Potência térmica dissipada [W]

2.240 mW

Taxa para telemetria [bps]

9600
(continua)
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Tabela 5.7: Conclusão.

Disponibilização de sinal de lift-off para
Não
o Experimento
Disponibilização de sinal de
microgravidade para o Experimento

Não

Duração e/ou especificação temporal de
(H0 – 15 min) + Término do voo
execução do Experimento
Necessidade de acesso tardio

Não

Comunicação do Experimento com a
casamata via umbilical

Não

Captação de dados durante o voo na
casamata

Sim – Conexão RS-232 (via
telemetria)

Necessidade de recuperação do
Experimento

Sim – desejável

Logística de Apoio ao Experimento no
Campo

Sim – Bancada 110/220VAC e
Conexão RS-232 com a plataforma

Fonte: adaptada de (AEB, 2010).

5.2.2.5.2. Funcionamento do experimento
A figura 5.22 apresenta o esquema de conexão entre os receptores e as antenas de GPS
e o sistema de bordo do VSB-30. O sentido das setas na figura indica o fluxo do sinal (nas
setas em vermelho o fluxo indicado é o da potência elétrica).
A antena de GPS #1 é a antena que se localiza na extremidade superior do foguete.
Desde os testes do pré-voo, quando o foguete está na rampa de lançamento, os dois receptores
recebem o mesmo sinal de RF dessa antena, através do divisor de sinal. No momento em que,
já na reentrada, o sistema de recuperação é acionado, o cone do foguete é liberado para dar
espaço ao paraquedas. O sistema de controle de experimentos comuta o chaveador de antenas
para a antena de GPS #2, um conjunto de antenas que se localiza em volta do anel de
balanceamento dianteiro, que é ativada, recebendo o sinal de RF, fazendo com que o receptor
continue funcionando sem interrupções.
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Antena
de GPS #1

Antena
de GPS #2

Chaveador
de antenas

Sistema
de Controle
de Experimentos

Divisor
de sinal

GPS-AE

Alimentação
elétrica

GPS-DLR

Sistema
de Recepção
de Dados

Sistema
de Telemetria

Antena
de Telemetria

Figura 5.22: Diagrama de blocos das conexões entre os receptores de GPS,
as antenas e o computador de bordo do VSB-30.
Fonte: elaborada pelo autor.

A figura 5.23 mostra um dos componentes da antena de GPS #2. Seu formato é
concebido para causar a mínima interferência no deslocamento do foguete.
O comando da alimentação elétrica de ambos os receptores, no sistema de bordo, é
feito a partir de uma chave única. Isto significa que os dois são ligados/desligados
simultaneamente.
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Figura 5.23: Detalhe da antena de GPS #2.
Fonte: acervo do autor.

As soluções de navegação produzidas pelo GPS-AE são enviadas na forma de
sentenças NMEA para o computador de bordo através de uma interface serial RS-422. Em
seguida, elas são codificadas junto com as demais informações dos experimentos e enviadas
para o sistema de telemetria do computador de bordo, que as envia para a antena de telemetria
da carga útil. Estes dados são recebidos nas estações em terra e seguem para o controle da
missão, localizado na casamata. Os resultados são gravados e compartilhados, via porta serial,
com o PC do experimentador, onde um software decodifica e apresenta os parâmetros
calculados.

5.2.2.5.3. Resultados obtidos pelo GPS-AE
5.2.2.5.3.1. Introdução
Em todas as etapas de integração da carga útil, desde os primeiros testes sistêmicos até
o voo do foguete, o GPS-AE apresentou o comportamento esperado. Durante o voo do VSB30, o receptor foi capaz de manter o sincronismo com os satélites, inclusive adquirindo novos
satélites. Contudo, devido a uma intervenção não prevista na documentação do experimento,
realizada pelos técnicos alemães na alimentação do GPS-AE, descrita na seção a seguir, o
receptor não pôde calcular suas soluções de navegação, pois não rastreou uma quantidade
suficiente de satélites. Com exceção de uma única amostra, os dados sobre posicionamento e
velocidade da carga útil não foram apresentados.
O modelo de voo do GPS-AE utilizado na Operação Maracati 2 apresenta uma
particularidade em seu funcionamento que não chega a ser prejudicial ao seu desempenho em
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condições normais: ele perdeu a capacidade de reter os dados de efemérides e almanaque na
NVM (Non Volatile Memory).
Quando a alimentação é interrompida, dois sistemas de retenção de dados são usados.
A placa do receptor inclui um supercap de alta capacidade, que suporta a retenção por 4
horas; a placa de interface, que é conectada à placa mencionada, carrega uma bateria de
níquel-cádmio, que dá aproximadamente 1000 horas de backup quando está completamente
carregada.
Assim, quando o receptor é alimentado novamente, ele sempre tenta carregar as
informações dessa memória e a aquisição de sinais dos satélites se torna mais rápida e,
consequentemente, o TTFF também será. Contudo, se o receptor não conseguir carregar os
dados da memória, ele não irá ser capaz de rastrear os satélites e nem calcular as soluções de
navegação. O software é configurado para, então, efetuar uma partida a frio, caso um contador
interno alcance 10 minutos.
A partida a frio consiste em enviar um comando reset all, que faz com que o receptor
apague todos os dados na NVM e reinicie o receptor na configuração padrão. Depois de uma
partida a frio, o receptor entra num modo de busca no qual ele inicia a aquisição de todos os
satélites de GPS até calcular as soluções de navegação com sucesso.
Supõe-se que devido ao uso constante do receptor no laboratório do IAE, para
verificar seu funcionamento, e o envelhecimento natural dos componentes, a bateria e o
supercap tenham perdido sua capacidade de manter a alimentação da memória e a função
tenha ficado comprometida.

5.2.2.5.3.2. Incidente
O VSB-30 já se encontrava instalado nos trilhos da rampa de lançamento e o teste de
funcionamento horizontal havia sido realizado com sucesso. A rampa foi erigida, e, no teste
vertical, todos os experimentos funcionaram satisfatoriamente, dando condições à continuação
dos procedimentos para o lançamento.
O GPS-AE seguia calculando e apresentando as soluções de navegação corretamente,
chegando a rastrear e usar os satélites alocados em seus 12 canais de correlação, e, dessa
forma, obtendo soluções com uma baixa PDOP.
Faltando pouco menos de 15 minutos para o lançamento, os técnicos da DLR que
estavam na casamata, responsáveis pelo sistema de controle da missão, afirmaram que os
sinais dos satélites que eles recebiam estavam caindo e retornando em seguida com certa
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frequência nos minutos anteriores. O receptor deles mostrava 11 satélites sendo rastreados
naquele momento.
Então, sem qualquer aviso ou consulta, um dos técnicos desliga a alimentação dos
receptores, cuja chave de comando é comum para a alimentação de ambos, conforme esquema
apresentado. Em seguida, ele torna a ligá-la, fazendo com que o receptor da DLR volte a
apresentar soluções de navegação imediatamente. O GPS-AE, no entanto, entra no estado de
recuperação dos dados da memória não volátil e permanece nele por 10 minutos, até que
então realiza uma partida a frio.
A partir daí começa uma corrida contra o tempo, pois, já sabendo dessa limitação que
o receptor está apresentando, foi acordado junto ao IAE, responsável por fazer interface entre
os experimentos e a carga útil, um tempo mínimo de 15 minutos de antecedência para que o
receptor começasse a funcionar e pudesse rastrear uma quantidade razoável de satélites,
promovendo, com isso, o sucesso do experimento.
Aproximadamente 2 minutos se passam para o primeiro satélite ser adquirido, desde o
reset interno. Quando o segundo satélite é adquirido, o receptor começa a utilizar um satélite
no cálculo das soluções. O terceiro satélite é adquirido, mas apenas um continua sendo
utilizado nos cálculos e o GPS-AE necessita de no mínimo 4 satélites para apresentar o
rastreio do foguete.
Apesar de o comando da missão ter suspendido a contagem regressiva quando
restavam apenas 29 segundos para o H0 (a fim de reposicionar a rampa de lançamento com
novos valores de azimute e elevação), e a contagem ter voltado para 3 minutos, o instante H0
chega e o VSB-30 é lançado. Contudo, o receptor mantém 3 satélites alocados e 1 sendo
utilizado, até que, 50 segundos após o lançamento, o segundo satélite entra nos cálculos das
soluções. Após a perda e o reuso dos satélites nos cálculos e a aquisição de mais alguns
satélites, conforme é listado na tabela 5.8, o receptor de GPS navega em 3D, por um segundo,
fornecendo informações como posição, tempo e velocidade da carga útil. Esse evento
aconteceu quando a carga útil já se encontrava descendo, mas ainda em ambiente de
microgravidade.
A tabela 5.8 mostra a cronologia dos eventos mais importantes relacionados ao GPSAE, antes do lançamento e durante o voo do VSB-30.
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Tabela 5.8: Eventos relevantes do lançamento envolvendo o GPS-AE.

Tempo

Tempo em

Hora

relação a H0

UTC

Início do teste vertical

-00:48:57

14:34:18

-

Reset por software

-00:38:57

14:44:18

00:10:00

Aquisição do 1º satélite

-00:48:57

14:46:03

00:01:45

Navegação 3D

-00:27:17

15:07:43

00:21:40

Reset por hardware

-00:14:56

15:20:04

00:12:21

Reset por software

-00:04:56

15:30:04

00:10:00

Aquisição do satélite 1º satélite

-00:02:29

15:32:31

00:02:05

-00:00:53

15:34:07

00:01:34

Aquisição do 3º satélite

-00:00:29

15:34:31

00:00:24

Lançamento (H0)

00:00:00

15:35:00

00:00:29

Uso do 2º satélite na solução

+00:00:50

15:35:50

00:00:50

Perda de 1 satélite usado na solução

+00:01:13

15:36:13

00:00:23

+00:01:14

15:36:14

00:00:01

Reuso do 1º satélite na solução

+00:01:26

15:36:26

00:00:12

Aquisição do 4º satélite

+00:01:31

15:36:31

00:00:05

Aquisição do 5º satélite

+00:02:01

15:37:01

00:00:30

Aquisição do 6º satélite

+00:04:01

15:39:01

00:02:00

Navegação 3D

+00:06:49

15:41:49

00:02:48

Perda da navegação 3D

+00:06:50

15:41:50

Fim do recebimento de dados

+00:12:02

15:47:02

00:00:01
00:05:12

Evento

Aquisição do 2º satélite /
Uso do 1º satélite na solução

Perda de todos os satélites usados na
solução

desde
anterior

5.2.2.5.3.3. Análise
O experimento, apesar de não ter calculado e apresentado as soluções de navegação
em cada instante de duração do voo, forneceu dados que mostram sua eficiência para manter o
sincronismo com os sinais de satélite de GPS e, inclusive, adquirir novos satélites.
A figura 5.24 apresenta como sucedeu a variação do número de satélites usados nos
cálculos e alocados (rastreados) pelo GPS-AE na fase de pré-voo e durante o voo.
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O GPS-AE passou a etapa que possui a dinâmica mais severa do voo, o primeiro
minuto, mantendo os sinais em sincronismo, mas nenhum novo satélite foi adquirido. O pico
de jerk observado na figura 5.18, 81,4 g/s, não prejudicou o desempenho do receptor. Na
etapa de microgravidade, o número de satélites alocados nos canais aumentou, variando para
menos apenas no instante em que o 4º satélite é utilizado no cálculo das soluções. Nesta fase,
foram adquiridos 78% dos novos satélites. Após a abertura do páraquedas, aconteceram 22%
de todas as aquisições, chegando a 11 satélites alocados.
12
Satélites usados

Satélites rastreados

10

8

6

4

2

0

15:46:57

15:46:21

15:45:45

15:45:09

15:44:33

15:43:57

15:43:21

15:42:45

15:42:09

15:41:33

15:40:57

15:40:21

15:39:45

15:39:09

15:38:33

15:37:57

15:37:21

15:36:45

15:36:09

15:35:33

15:34:57

15:34:21

15:33:45

15:33:09

15:32:33

-2

Figura 5.24: Gráfico do número de satélites rastreados e
usados no cálculo das soluções de navegação do GPS-AE.
Fonte: elaborada pelo autor.

Na figura 5.25 é mostrado o intervalo de variação do SNR dos sinais de cada satélite
de GPS que foi rastreado pelo GPS-AE, durante o voo do VSB-30.
Esse intervalo, conforme a figura, esteve em valores dentro do esperado, com uma
média de 34,5 a 44,5 dB-Hz. Alguns satélites foram adquiridos pelo receptor e alocados em
seus canais de correlação, mas o valor da SNR não foi apresentado nas sentenças NMEA.
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Figura 5.25: Intervalo de variação da SNR dos sinais dos satélites durante o voo.
Fonte: elaborada pelo autor.

A tabela 5.9 lista os parâmetros da única amostra
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do voo na qual as soluções de

navegação puderam ser calculadas.

Tabela 5.9: Lista de parâmetros do instante de navegação do GPS-AE.

Parâmetro

Valor

Data (UTC)

12/12/2010

Hora (UTC)

15:41:49,77

Latitude

1º 44’ 17,124” S

Longitude

43º 31’ 22,38” W

Altitude (m)
Direção

151.068,1
55,3º

Velocidade (km/h)

-4.656,0

Satélites alocados

PRN03, PRN07, PRN08, PRN17,
PRN19, PRN23, PRN28

Satélites usados

PRN03, PRN08, PRN19, PRN23
(continua)
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O receptor apresenta cada conjunto de sentenças NMEA numa frequência de 1 Hz.
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Tabela 5.9: Conclusão.

DOP da posição

20,4

DOP horizontal

14,8

DOP vertical

14,1

Os dados de posicionamento apresentados acima fornecem apenas uma dimensão, já
que os valores dos parâmetros de diluição da precisão (DOP) são muito altos, o que amplifica
o erro da solução de navegação.
O instante em que o GPS-AE apresentou soluções de navegação esteve numa das
descontinuidades de dados do GPS-DLR. Entretanto, uma comparação entre os receptores é
possível, acrescentando ao gráfico da altitude (elaborado a partir dos dados obtidos pelo GPSDLR) o valor de altitude no instante em que o GPS-AE navegou, como mostra a figura 5.26.

275000
250000

GPS-DLR

225000

GPS-AE

200000

metros

175000
150000
125000
100000
75000
50000
25000
15:46:55,40

15:46:19,60

15:45:43,80

15:45:08,00

15:44:28,20

15:43:52,20

15:43:15,60

15:42:39,40

15:42:00,80

15:41:13,60

15:40:37,60

15:40:01,80

15:39:26,00

15:38:50,20

15:38:14,00

15:37:33,80

15:36:55,50

15:36:14,40

15:35:37,40

15:35:00,40

0

Figura 5.26: Altitude registrada pelos receptores durante o voo.
Fonte: elaborada pelo autor.

O gráfico da variação das coordenadas geográficas do GPS-DLR também foi
incrementado com a informação proveniente do GPS-AE, conforme mostra a figura 5.27.

1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4

GPS-DLR

43,307

43,305

43,303

43,302

43,303

43,313

43,410

43,534

43,620

43,703

43,785

43,866

44,233

44,327

GPS-AE

44,368

latitude - sul (graus)
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longitude - oeste (graus)

Figura 5.27: Variação da latitude pela longitude, registrada pelos receptores durante o voo.
Fonte: elaborada pelo autor.

Observa-se, pelas figuras, que apesar de não ter navegado em qualquer outro instante
anterior, o GPS-AE foi capaz de calcular uma solução de navegação com um erro
relativamente pequeno tomando por base o valor esperado para a curva do GPS-DLR, tanto na
altitude quanto nas coordenadas geográficas.

117

Conclusões

Neste trabalho foram apresentadas as modificações no software do receptor de
arquitetura aberta GPS Orion, da Zarlink Semiconductor, a fim de torná-lo apto a gerar
soluções de navegação em veículos submetidos a alta dinâmica, especialmente satélites. Estas
modificações comportam o aumento da ordem da malha de sincronismo da portadora de sinais
e o ajuste da largura de banda de aquisição do receptor. Devido a problemas no simulador de
sinais de GPS, não foi possível realizar simulações para verificar o comportamento do
receptor em alta dinâmica. Contudo, foram apresentadas simulações estacionárias para um
sistema de segunda e terceira ordem, para ilustrar os dados teóricos nessas condições. Foram
apresentadas, também, as características da interface gráfica Monitor GPS Aeroespacial,
desenvolvida para o monitoramento das sentenças NMEA produzidas pelo receptor de GPS.
Finalmente, foi apresentada a Operação Maracati 2 e foram analisados os resultados do
experimento GPS-AE, um receptor de GPS com malha de sincronismo de frequência de
segunda ordem, embarcado num foguete VSB-30.

Resultados obtidos
Verificou-se que o receptor com a malha de sincronismo de terceira ordem, nos testes
estacionários, apresentou um comportamento semelhante ao observado no receptor com a
malha de segunda ordem. Não se pode afirmar com certeza sobre seu desempenho em alta
dinâmica. Contudo, o funcionamento do receptor, em regime estacionário, com a modificação
implementada em seu código é uma etapa conferida, o que aponta para a continuidade com os
testes em alta dinâmica assim que o simulador de GPS estiver disponível.
A interface gráfica desenvolvida mostrou-se eficiente para o monitoramento das
soluções de navegação calculadas pelo receptor GPS Orion, que são apresentadas na forma de
sentenças NMEA. Com a ferramenta, o usuário passa a ter uma maior percepção da dinâmica
na qual o receptor está inserido. Além disso, como seu código do Monitor GPS Aeroespacial
é conhecido, o usuário pode desenvolver novas funções para ele, conforme a necessidade do
projeto, aumentando a automatização de tarefas e diminuindo a susceptibilidade de erros da
manipulação dos resultados.

118

A participação do projeto na Operação Maracati 2, que culminou com a missão
suborbital do foguete de sondagem VSB-30, foi uma experiência muito enriquecedora para o
autor. Desde os primeiros contatos com os integrantes do DCTA/IAE, em São José dos
Campos/SP, acompanhando o preenchimento do Documento 200/I
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e na participação nos

testes sistêmicos, até a convivência com outros experimentadores durante a estadia em
Alcântara/MA, tudo agregou um conhecimento importante numa área cujo acesso é muito
restrito: a área espacial. São conhecimentos valiosos, que não são adquiridos em sala de aula
ou no laboratório de pesquisa. E, apesar de não ter fornecido todas as soluções de navegação
como era esperado, o experimento GPS-AE funcionou corretamente, rastreando e adquirindo
novos satélites durante o percurso do VSB-30. Certamente, o receptor de GPS fará parte de
outras operações, dada a importância estratégica dessa aplicação para o país.

Dificuldades encontradas
A pesquisa utilizando o receptor de GPS, até o estágio apresentado neste trabalho,
encontrou algumas dificuldades que acabaram por limitar o alcance dos resultados.
Uma delas foi a indisponibilidade de um simulador de constelação de GPS localmente.
O simulador é um equipamento de grande importância: ele simula o comportamento dos
sinais para a dinâmica definida nos perfis de voo. As modificações no software do receptor só
podem ser validadas quando os sinais na antena do receptor se apresentam como seriam vistos
com este embarcado num veículo de alta dinâmica. Portanto, o acesso constante a um
simulador é essencial para a agilidade do aprimoramento do código. O único simulador
disponível para testes era o do Laboratório de Eletrônica da DMC (Divisão de Mecânica
Espacial e Controle), do INPE de São José dos Campos/SP. Na ocasião em que se teve acesso
a este equipamento, ele apresentou uma falha e os testes não puderam ser feitos. Os custos da
viagem a São José dos Campos terminaram por determinar a realização dos testes
estacionários no CRN-INPE, em Natal/RN.
A outra dificuldade encontrada foi o atraso na realização do lançamento do VSB-30.
Uma previsão inicial indicava que este aconteceria no primeiro semestre de 2009. O protótipo
do GPS Orion, que seria utilizado na Operação Maracati 2, foi finalizado – as EPROMs foram
embarcadas no receptor e uma resina de fixação foi aplicada nos componentes – em outubro
de 2008. No entanto, o voo do foguete aconteceu apenas em dezembro de 2010, quase 2 anos
depois da finalização do protótipo.
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Referenciado neste trabalho como (AEB, 2010).
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Continuidade do projeto
Para dar continuidade ao desenvolvimento do receptor de GPS para aplicações em alta
dinâmica, algumas atividades são sugeridas:
a) Modificação do código do receptor para enviar sentenças personalizadas,
apresentando os parâmetros utilizados nas sentenças do formato proprietário
WINMON (ZARLINK, 2003), os quais são importantes, e que as sentenças NMEA
atuais não contemplam;
b) Aquisição de um simulador de constelação de GPS para a realização de testes de alta
dinâmica com o receptor, a fim de ajustar a largura de banda da rotina de aquisição
para a partida a frio e o filtro da FLL de terceira ordem;
c) Montagem de novas unidades do GPS Orion através da aquisição de componentes
eletrônicos, com o suporte operacional do DCTA/IAE;
d) Embarque do receptor de GPS em operações vindouras, considerando o receptor com
o código da FLL e os ajustes obtidos a partir do item b);
e) Implementação de um sistema de armazenamento on-line das soluções de navegação
geradas pelo receptor, durante o deslocamento do veículo;
f) Modificação do leiaute da placa do receptor para comportar a atualização dos
componentes eletrônicos, utilizando outros mais modernos que aqueles do projeto
original da GEC Plessey. Em especial, substituir os componentes ARM60B e GP2021
pelo GP4020, que combina o processador ARM7TDMI e o correlator de 12 canais em
um único chip (ZARLINK, 2002, 2005). A Zarlink enfatiza que não possui uma placa
pronta para isso, mas indica fabricantes que podem viabilizar essa atualização
(ZARLINK, 2008). Além disso, (SIGTEC, 2001) apresenta detalhes desses
componentes e faz recomendações para a transição;
g) Desenvolver estudos e testes para atenuar a hostilidade do ambiente espacial ao
receptor, através de um recipiente resistente à radiação e às mudanças de temperatura.
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Apêndices
APÊNDICE A - Plataforma de desenvolvimento GPS Architect

A.1. Introdução
O GPS Architect é uma plataforma de desenvolvimento criada pela GEC Plessey
Semiconductors 35 para auxiliar no aprimoramento do sistema do GPS Orion. Essa plataforma
é formada basicamente por (GEC PLESSEY, 1997):
a) receptor de GPS, incluindo interface de comunicação serial, em placa de circuito
impresso de camada simples; e
b) ARM Toolkit, um software de ambiente Windows para compilação cruzada do código
a ser embarcado.
A figura A.1 mostra a placa do GPS Architect, em vista superior, e a tela principal do
ARM Toolkit.

(a)

(b)

Figura A.1: (a) Vista superior do GPS Architect, sem a caixa plástica, e
(b) tela principal do ARM Toolkit.
Fonte: (a) acervo do autor; (b) reprodução.

Para se conectar ao computador, o GPS Architect possui três portas de comunicação
serial padrão RS-232:

35

Empresa britânica comprada em 1998 pela Mitel Semiconductor, que, posteriormente, passou a se chamar
Zarlink Semiconductor.
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a) a Porta A, usada para enviar comandos de GPS diferencial

36

, para correção das

soluções calculadas (esta porta não foi utilizada no projeto);
b) a Porta B, para receber as soluções calculadas na forma de sentenças NMEA 0183
versão 2.1; e
c) a porta Depuração (Debug), para depurar e visualizar parâmetros em tempo de
execução.
A figura A.2 ilustra as conexões do GPS Architect com outros equipamentos.

Figura A.2: GPS Architect e suas conexões.
Fonte: adaptada de (GEC PLESSEY, 1997).

A.2. Diferenças entre o GPS Architect e o GPS Orion
O hardware do GPS Architect é baseado no chipset GP2000, assim como o GPS
Orion. Contudo, como eles possuem objetivos diferentes, os dois receptores possuem
pequenas diferenças entre si, tais como:
d) presença/ausência de NVM (Non-Volatile Memory): o GPS Orion reserva parte do
espaço da SRAM para armazenar informações como almanaque e efemérides, que
diminuem o tempo necessário para calcular a solução de navegação depois que o
receptor foi desligado (ou perdeu o rastreio), e voltou a funcionar (TTFF – Time To
First Fix). A energia necessária para manter os dados é fornecida por uma bateria,

36

Formato RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Service) SC 104 (Special Committee). As
mensagens originalmente aceitas eram dos tipos 1, 2 e 9 (MITEL, 1999).
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localizada na placa de interface. O GPS Architect, por outro lado, não utiliza esse
recurso, por ser um receptor estacionário;
e) diferentes quantidades e formatos de chips de EPROM: como o GPS Architect não
apresenta restrições em relação ao tamanho – daí seu projeto ser em uma placa
simples. Já o GPS Orion, precisa otimizar todo o espaço, pois seu propósito é ser
embarcado. Assim, os projetistas da GEC Plessey escolheram diferentes componentes,
como mostra a tabela A.1, mas a capacidade de armazenamento (256 kBytes) foi
mantida constante.

Tabela A.1: Diferenças entre memórias nos receptores.

Receptor

Unidades

Formato dos dados

Encapsulamento

Pinos

Architect

4

128 kword x 8 bits

DIP

32

Orion

2

64 kword x 16 bits

PLCC

44

Nota: DIP (Dual In-line Package); PLCC (Plastic Leaded Chip Carrier)

A.3. Procedimento para montagem das imagens de memória
Basicamente, o código-fonte do receptor é modificado através de um editor para
linguagem de programação

37

, pois o código é composto por arquivos em linguagem C e

Assembly.
Para gerar as imagens de memória, é preciso seguir algumas etapas. Inicialmente, o
ARM Toolkit é utilizado para organizar o código na forma de um projeto e compilá-lo,
juntamente com uma rotina de carregamento (chamada de loader), para a geração do arquivo
binário a ser gravado nos chips de EPROM. O NVM deve ser ativado/desativado de acordo
com o receptor a ser utilizado.
Em seguida, através de um software de gravação de EPROMs

38

, o arquivo gerado é

“dissecado” em 4 imagens – chamadas IC6, IC7, IC8 e IC9 –, nas quais os bits originais são
escritos alternadamente. No caso do GPS Architect, as imagens já podem ser gravadas nos
chips, usando um programador universal, conectado ao computador através de uma porta de
comunicação. Para o GPS Orion, no entanto, é necessário ainda “mesclar” os bits das 4

37

Sugere-se o Dev-C++, freeware da Bloodshed Software, que está disponível em
<http://www.bloodshed.net/devcpp.html>.
38
Geralmente fornecido com o gravador. No projeto foi usado o IC Writer 38, da LEAP Electronic, que
acompanha o gravador MPT-1020, da Minipa, Especificações técnicas, manual e drivers, disponíveis em
<http://www.minipa.com.br/Produtos/DetailsProduct.aspx?id=212>.
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imagens. Para isso, um editor de hexadecimal

39

agrupa os bits menos significativos – IC7 e

IC6 – e mais significativos – IC9 e IC8, todos nessa ordem –, formando 2 imagens. Essas
imagens necessitam de um adaptador para PLCC de 44 pinos para que a programação das
EPROMs seja realizada com esse gravador ou um programador compatível. Um passo-apasso detalhado do processo de gravação pode ser encontrado em (MARKGRAF, 2001).
O código usado na plataforma de desenvolvimento pode ser compilado em dois modos
básicos: no modo padrão e no modo self-booting (MITEL, 1999). No primeiro, o receptor
opera sob supervisão do software UDB (Universal Debugger), que é parte do ARM Toolkit,
através do UMON (Universal Monitor), que vai gravado nas EPROMs. Esse modo permite
visualizar informações do código durante a navegação. Já no modo self-booting, o loader
carrega a aplicação na SRAM, fazendo o receptor funcionar independentemente, assim que é
conectado à fonte de alimentação.
A figura A.3 mostra a tela do UDB.

Figura A.3: Tela principal do UDB.
Fonte: (GEC PLESSEY, 1997).

39

Foi utilizado o WinHex, da X-Ways Software Technology, comando Mesclar arquivos – 16 bits. O
WinHex está disponível em <http://www.x-ways.net/winhex/>.
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APÊNDICE B – Sentenças NMEA

B.1. Introdução
O protocolo NMEA, juntamente com o WINMON, é um formato de apresentação de
soluções de navegação adotado no GPS Orion.

B.2. Atributos físicos
As características físicas do protocolo NMEA estão em concordância com aquelas
estabelecidas para o protocolo RS-232 para a comunicação de dados serial, empregando 8 bits
de dados, 1 bit de parada e sem bits de paridade numa taxa de transmissão de 9600 bits por
segundo.

B.3. Estrutura geral das sentenças
Os dados são enviados em sentenças contínuas de caracteres no formato ASCII de 8
bits. Cada sentença se inicia com o caractere $ e é terminada pelo caractere *, seguido por um
checksum de 2 caracteres. O checksum da sentença é uma representação em hexadecimal de
um ou-exclusivo de todos os caracteres da sentença (exceto os caracteres supramencionados).
Os primeiros 7 caracteres de cada sentença indicam o tipo de sentença. Os primeiros 3
nessa sequência são $GP, o que significa Global Positioning. Os 4 restantes identificam o tipo
da sentença, definindo seu conteúdo e formato.
A estrutura geral das sentenças NMEA é mostrada na figura B.1. Ela delimita com
clareza as partes da sentença.

‘$’ ‘G’ ‘P’

c

c

cabeçalho

c

‘,’

x

x

...

x

‘*’

campos de dados

h

h

checksum

CR LF
controle

Figura B.1: Estrutura geral das sentenças NMEA.

Na figura, c indica um caractere alfanumérico, x indica cada parâmetro que a sentença
trás segundo sua especificação, h indica o checksum e CR e LF significam, respectivamente,
Carriage Return (mudança de linha) e Line Feed (inserção de linha).
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B.4. Sentenças transmitidas
Para a apresentação da estrutura das sentenças, a seguinte convenção deve ser
observada, a partir do exemplo:
XXX: campo de caracteres inteiros com 3 dígitos;
FF.FFFF: campo de caracteres de ponto flutuante de 6 dígitos; e
C: campo de caracteres tipo string com 1 caractere.
Para um campo de dados, todos os caracteres são preenchidos com o número da
coluna Número de Caracteres de cada tabela. Caso nenhum valor seja produzido para o
parâmetro, o campo é preenchido com zero.

B.4.1. GGA
A sentença GGA se refere ao posicionamento e o status do rastreio dos satélites. Sua
estrutura é apresentada na tabela B.1.

Tabela B.1: Estrutura da sentença GGA.

Quantidade
Identificador
Vírgula

Formato

Unidade

Nº de caracteres

Intervalo

CCC

3

‘GGA’

C

1

‘,’

h = hora
Hora UTC

hhmmss.ss

m = minuto

9

s = segundo

235959.99

Vírgula

C

Latitude

ggmm.mmmm

Vírgula

C

1

‘,’

C

1

‘N’ ou ‘S’

C

1

‘,’

Hemisfério da
latitude
Vírgula
Longitude
Vírgula

gggmm.mmmm
C

1

000000.00 a

g = grau
m = minuto

g = grau
m = minuto

9

10
1

‘,’
0000.0000 a
8959.9999

0000.0000 a
17959.9999
‘,’
(continua)
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Tabela B.1: conclusão.

Hemisfério da

C

1

‘E’ ou ‘W’

C

1

‘,’

1

0, 1

C

1

‘,’

XX

2

00 a 12

Vírgula

C

1

‘,’

HDOP

F.F

3

Vírgula

C

1

Altitude

± (FFFFFF)F.F

3a9

Vírgula

C

1

‘,’

Caractere M

C

1

‘M’

Vírgula

C

1

‘,’

3

‘0.0’

longitude
Vírgula
Indicador do
modo
Vírgula

X

(Ver nota 1)

Número de
satélites usados
na solução

Separação
geoidal

F.F

(Ver nota 2)

‘,’

Vírgula

C

1

‘,’

Caractere M

C

1

‘M’

Vírgula

C

2

‘,,’

Fonte: (ZARLINK, 2003).

Notas:
1) Indicador de modo: 0 = posicionamento não disponível
1 = posicionamento válido
2) Separação geoidal: diferença entre a elipsoide terrestre para o WGS-84 e o nível médio do
mar. Este campo é configurado para ser sempre 0,0 metros.
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B.4.2. RMC
A sentença RMC apresenta posicionamento, velocidade, direção e temporização. A
velocidade foi alterada de velocidade horizontal para vertical e sua unidade passou de nó para
km/h. A estrutura da RMC é apresentada na tabela B.2.

Tabela B.2: Estrutura da sentença RMC.

Quantidade
Identificador
Vírgula

Formato

Unidade

Nº de caracteres

Intervalo

CCC

3

‘RMC’

C

1

‘,’

h = hora
Hora UTC

hhmmss.ss

m = minuto

9

s = segundo
Vírgula
Indicador de
status

C
C

(Ver nota 1)

000000.00 a
235959.99

1

‘,’

1

‘A’ ou ‘V’

1

‘,’

Vírgula

C

Latitude

ggmm.mmmm

Vírgula

C

1

‘,’

C

1

‘N’ ou ‘S’

C

1

‘,’

Hemisfério da
latitude
Vírgula
Longitude
Vírgula
Hemisfério da
longitude
Vírgula
Velocidade
vertical

gggmm.mmmm

g = grau
m = minuto

g = grau
m = minuto

9

10

0000.0000 a
8959.9999

0000.0000 a
17959.9999

C

1

‘,’

C

1

‘E’ ou ‘W’

C

1

‘,’

3a6

0.0 a 9999.9

1

‘,’

3a5

0.0 a 359.9

(FF) F.F

Vírgula

C

Direção

(FF) F.F

km/h

grau

(continua)
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Tabela B.2: conclusão.

Vírgula

C

1
d = dia

Data

ddmmaa

m = mês

6

a = ano
Vírgula

C

2

‘,’
010101 a
311299
‘,,’

Fonte: adaptada de (ZARLINK, 2003).

Nota:
1) Indicador de status: ‘A’ = posicionamento válido
‘V’ = posicionamento inválido
B.4.3. GSV
Cada sentença GSV mostra dados de, no máximo, 4 satélites alocados nos canais de
correlação do receptor. Assim, um total de 3 sentenças pode ser transmitida, para até 12
satélites. Cada sentença GSV transmite o número total de sentenças deste tipo e uma
identificação individual.
A estrutura desta sentença é apresentada na tabela B.3.
Tabela B.3: Estrutura da sentença GSV.

Quantidade
Identificador
Vírgula

Formato

Unidade

Nº de caracteres

Intervalo

CCC

3

‘GSV’

C

1

‘,’

D

1

1a3

C

1

‘,’

D

1

1a3

C

1

‘,’

DD

2

00 a 12

Numero total
de sentenças
GSV
Vírgula
Identificador
da sentença
Vírgula
Total de
satélites em
visada
(continua)
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Tabela B.3: conclusão.

Vírgula

C

1

‘,’

DD

2

01 a 32

C

1

‘,’

2

00 a 90

1

‘,’

3

00 a 359

1

‘,’

2

00 a 99

C

1

‘,’

DD

2

01 a 32

Vírgula

C

1

‘,’

...

...

...

...

...

...

...

30

...

...

...

...

...

3

00 a 359

Número PRN
do 1º satélite
Vírgula
Elevação do 1º
satélite
Vírgula
Azimute do 1º
satélite
Vírgula

DD

grau

C
DDD

grau (norte
verdadeiro)

C

Relação sinalruído do 1º

DD

dB-Hz

satélite
Vírgula
Número PRN
do 2º satélite

(Continua para
2º, 3º e 4º
satélites)
...
Azimute do 4º
satélite

DDD
Fonte: (ZARLINK, 2003).

B.4.4. GSA
A sentença GSA apresenta os PRNs dos satélites que estão sendo utilizados na solução
de navegação e os valores de DOP da constelação formada por tais satélites.
A estrutura desta sentença é apresentada na tabela B.4.
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Tabela B.4: Estrutura da sentença GSA.

Quantidade

Nº de caracteres

Intervalo

CCC

3

‘GSA’

C

1

‘,’

1

“A” ou “M”

1

‘,’

1

1a3

C

1

‘,’

DD

2

01 a 32

C

1

‘,’

DD

2

01 a 32

Vírgula

C

1

‘,’

...

...

...

...

...

...

...

27

...

...

...

...

...

DD

2

01 a 32

Vírgula

C

1

‘,’

PDOP

(F) F.F

3a4

0.0 a 99.9

Vírgula

C

1

‘,’

HDOP

(F) F.F

3a4

0.0 a 99.9

Vírgula

C

1

‘,’

VDOP

(F) F.F

3a4

0.0 a 99.9

Identificador
Vírgula
Modo do
receptor
Vírgula
Modo do
posicionamento
Vírgula
PRN do 1º
satélite
Vírgula
PRN do 2º
satélite

Formato

C

Unidade

(Ver nota 1)

C
D

(Ver nota 2)

(Continua para
os satélites
3 a 11)
...
PRN do 12º
satélite

Fonte: (ZARLINK, 2003).

Notas:
1) Modo do receptor: ‘M’ = manual, forçado a operar em modo 2D ou 3D
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‘A’ = posicionamento válido
2) Modo do posicionamento: 1 = posicionamento indisponível
2 = modo 2D
3 = modo 3D

B.5. Dados de exemplo
Apenas para exemplificar, um trecho das sentenças obtidas no experimento GPS-AE
na Operação Maracati 2, abordada no capítulo 5, é transcrito na figura B.2.

$GPGGA,154149.77,0144.2854,S,04331.3730,W,1,04,14.8,151068.1,M,0.0,M,,*54
$GPRMC,154149.77,A,0144.2854,S,04331.3730,W,-4656.0,55.3,121210,,*16
$GPGSV,2,1,07,03,23,147,42,07,23,176,,08,25,211,36,17,23,349,*78
$GPGSV,2,2,07,19,12,111,44,23,35,089,43,28,65,289,,,,,*4F
$GPGSA,M,3,03,08,19,23,,,,,,,,,20.4,14.8,14.1*03

Figura B.2: Trecho da solução de navegação do GPS-AE.

