
JOÃO ESTOU
PERDIDA,
QUE
EDIFÍCIO É
ESTE?

F-12,
SECTOR M,

NÍVEL 1.
ONDE

QUERES
IR?

SALA
D-27

OK, ISSO SERÁ
COORDENADA

T-27, DAQUI
VAIS PARA

OESTE, VIRAS
Á ESQUERDA E

ANDAS 115m.

COMO
É QUE
SABES
ISSO? RELÓGIO

GPS

JOÃO, EMBORA
SEJAS UM TOTO,
HOJE ÉS O MEU
HERÓI.
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Ondeestou ecomo chegoao destino?
Perguntastão antigascomo ahumanidade

Pontos de Referência:

• Identificação de objectos• Identificação de objectos
e marcas no terreno,
eram as técnicas usadas
para descobrir percursos
nas selvas e desertos.
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AÉpoca dasEstrelas

Pontos de referênciana Terraera fácil.
No mar,eram uma questão de sobrevivência.
(Sol, Lua, Estrelas)

• A posição relativa das
estrelas e o seu arranjoestrelas e o seu arranjo
geométrico, pareciam
diferentes em diferentes
localizações da Terra.

• Assim estimava-se a posição
na Terrae a direcção que se
precisava tomar.
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AÉpoca dasEstrelas

Pontos de No mar,
(Sol, Lua, Estrelas)

• Para precisão, inventou-se
instrumentos ópticos para medir os

Sextante
instrumentos ópticos para medir os
ângulos de visão entre estrelas.

• Desvantagens:
- Não podia ser usado durante o
dia, nem em dias com nuvens.

- Aposição obtida era útil para
algumas milhas marítimas. Teodolito
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AEra doRadio

- Meio do Séc. XX
- Forma de medir
distâncias usando Radio

• O conceito consite em medir o tempo que leva o sinal
especial de radio, emitido por um transmissor a chegar ao

Tempo de Viagem X Veloc.Sinal = Distância

especial de radio, emitido por um transmissor a chegar ao
receptor. ( Velocidade= 300.000.000 m/s )

• Um erro de 1 microsegundo = 300m
• Para precisão, é necessário 0.000000003 nanosegundo

• No exemplo a distância é de 12,325m.
O receptor encontra-se algures no circulo com esse raio.
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AEra doRadio

- 2ºTransmissor

• Adist ância vai estar num círculo (Ex. 9,792m)

Tempo de Viagem X Veloc.Sinal = Distância

• Aposi ção vai estar na intersecção dos 2 círculos (Pontos P e Q)

- 3ºTransmissor – Dá a medida exacta.
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Origem
do

G.P.S.

A navegaçãonavegação porpor satélitesatélite começou na
década de 50, como resposta americana
ao Sputnik, o NAVSAT (Navy Navegation
Satellite System)
O arsenal nuclear americano, na sua maioria esta
instalado em submarinos, e para saber a posição e
orientação era preciso elevada precisão e cobertura
mundial.

--SistemaSistema LimitadoLimitado ee InsuficienteInsuficiente::

• 5 Satélites para cobrir a superfície terrestre
• Margem de erro de 250 metros
• Devido ao Efeito Dopler e aos computadores da
época, demorava 15 minutos.
• Era preciso esperar horas pela nova passagem
do satélite para gerar nova leitura.
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Maior
Precisão
doG.P.S.

GPS Navstar de próxima geração:

- Primeiro satélite em 1978.
- Mínimo 24 satélites.
- Disponíveis 4 ou 5 em qualquer altura.
- Leitura contínua de posição através de um
processo de triangulação.
- Maior rigor.

Disponibilidade
Selectiva

- Após o abate em 1983 do voo comercial da
Korean Arlines no espaço aéreo russo, Ronald
Regan decidiu disponibilizar para uso civil o
sistema de posicionamento.
- Entra em funcionamento nos anos 90.
- Os utilizadores civis inicialmente tinham acesso
a um sinal degradado com precisão de 100m.
- Em 2000, a precisão aumentou para 10m para
todos os utilizadores.
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IntroduçãoIntrodução
aoao

G.P.S.G.P.S.
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G.P.S.G.P.S. Sistema que permite
saber a localização no
planeta, em qualquer
altura.

“...Esta tecnologia, esta a mudar
a forma como as pessoas se
orientam no planeta, quer seja
para divertimento ou para salvar
vidas, chegar mais rápido ou o
que se imaginar...”
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Oque éo G.P. S.?Oque éo G.P. S.?
SISTEMAde POSICIONAMENTOGLOBAL
Rede de Satélites que
continuamente transmite
informação codificada,
permitindo com precisão,
identificar localizações naidentificar localizações na
Terra, medindo distâncias a
partir dos satélites.CESAE



O sistema baseia-se na medição da distância
entre o receptor e os satélites.
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• Desta forma sabe-se que esta
algures numa esfera imaginária,
com o Raio = Distância

• Com 2 Satélites, sabe-se que
estamos localizados na linha onde
as 2 esferas intersectam.

• Com 3 satélites, só há 2 pontos de
localização. Por métodos
matemáticos, um deles é
eliminado por ser impossível.

• O 4º satélite, permite determinar
a altitude.
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Quemusa oG.P.S.Quemusa oG.P.S. ??

• 3 áreas de aplicação: -Terra, Mar e Ar

• Permite gravar/criar localizações de
lugares e ajuda a navegar desde e para
esses lugares.esses lugares.

• Pode ser usado em qualquer lugar
excepto no interior de edifícios, parques
estacionamento,...
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Aplicaçõesem Terra.Aplicaçõesem Terra.
• Reduçãocustos deanálises

topográficas.
- Unid. Básicas = Precisão de 1m
- Unid. Avançadas = Precisão de 1cm

• AplicaçõesDesportivas.

• Automobilistas:
- Alternativas rodoviárias.
- Localização exacta para emergências.
- Procura de ruas, restaurantes, hotéis,...
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Guerrado GolfoGuerrado Golfo
• O deserto é amplo,

sempre o mesmo por
muitos Km.

• Com o G.P.S., os• Com o G.P.S., os
militares puderam
manobrar no meio das
tempestades de areia e á
noite.

• Usaram 9000 receptores
portáteis comerciais.
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Nãoé PrecisoSer -seum Cientista...

•• Apenasé precisoum pequenoApenasé precisoum pequeno
backgroundde conhecimentos.backgroundde conhecimentos.backgroundde conhecimentos.backgroundde conhecimentos.

•• Odesejo deexplorar eOdesejo deexplorar e
compreendero mundodo G.P. S.compreendero mundodo G.P. S.
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3Segmentos doG.P.S.
1 – Satélites
2 – Estação de Controle
3 – Utilizador e Receptor G.P.S.
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Satélites
• 24(21 +3 Suplentes)

• “HighOrbit”
- Abrange grandes áreas.- Abrange grandes áreas.
- Altitude = 20200 Km, 55º Inclinação.
- Velocidade = 12964 Km/h
- Orbita de 12 horas e 6 Planos Orbitais.
- 1 GPS na Terra, recebe de pelo menos 4 satélites.
- Funcionam a energia solar e baterias.
- Possuem foguetes para correcção de rotas.
- Cada um emite sinais radio, baixa intensidade e várias frequências.
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Segmentode Controlo
Controlo dos
satélites,
acompanhamento
das rotas,
fornecimento de
informação deinformação de
correcção de
orbita e de relógio

- 4 Estações de
monitorização á
volta do mundo.

- 1 Estação Principal
de controlo.
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Segmentode Controlo
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Fontesde Erro:
• O sinal atrasa-se na Ionosfera e Troposfera.

• O relógio do receptor não é atómico,
logo atrasa-se.

• Erros de orbita, na localização do satélite.• Erros de orbita, na localização do satélite.

• Os satélites têm que estar afastados.
Posicionamento linear ou agrupado,
dá maus resultados de geometria.

• Degradação intencional do sinal,
para evitar uso por adversários.
(Precisão entre 6 a 12m).
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Fontesde Erro:
Sinal Multi-Percurso. O sinal é reflectido por objectos (edifícios,

montanhas) o que aumenta o tempo viagem
até ao receptor.

Número de Satélites Visível
Edifícios, interferência
electrônica, densa vegetação,
podem bloquear a recepção.
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Sistemasde CorrecçãoDiferencial
Os sistemas, WASSamericano, EGNOS europeu e MSAS
japonês, são utilizados para aumentar a exactidão do
posicionamento, difundido em tempo real através de satélites
geostacionários, através de correcções diferenciais calculadas em
estações GPS espalhadas pelas regiões.
Em Portugal existem duas, a Norte e a Sul.

Ganho na precisão e exactidão do posicionamento.
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Ondeé queestou?
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3Tipos deUnidades G.P.S.

• SemMapa – Informação Básica.

Vista Geral da localização relativa a pontos importantes,
Rotas ou Caminhos; Cidades.

• MapaBase – Mapa com as principais auto-estradas e saídas, estradas• MapaBase – Mapa com as principais auto-estradas e saídas, estradas

principais, percursos citadinos, lagos, rios, caminhos-
-de-ferro, linhas de costa, cidades, aeroportos.

• Mapa Detalhado – Ruas Comerciais e residenciais, restaurantes,

bancos, gasolineiras, pontos turísticos,
informação para navegação, marinhas, detalhes
topográficos, caminhos interiores,...
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Paraonde vou?

Oobjectivo danavegação éir
do PontoA ao PontoB ,da
formamais fácil.

• As unidades podem gravar centenas de
pontos para ser revisitados.

• Introduzir coordenadas de lugares em que
nunca se esteve.
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GOTO
• Função “Ponto de Destino”.

• Aunida de desenha uma linha recta
ao ponto, e com o ponteiro,
somos guiados.

• Quando se navega, o G.P.S.guarda as informações:
- Localização actual.
- Para onde se vai.
- Velocidadede deslocamento.
- Quanto falta para chegar.
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ROTAS

• E se houver uma montanha, ilha, vale, fronteira, ao
ponto de destino, e não se pode ir em linha recta?

• Solução: 1º) Coloca-se Pontos.
2º) Coloca-se números nos Pontos e Linhas.
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Relatóriode
Percurso

• Á medida que se viaja, a unidade G.P.S.
grava cada movimento da jornada.

• Desta forma é fácil fazer o percurso de
volta.

• Esta informação pode ser guardada,
para voltar a ser utilizada.
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GALILEO - A resposta Europeia em sistemas de navegação e
posicionamento por satélite

Estão planeados 30 satélites. Esta atrasado e já custou a mais à EU 370Estão planeados 30 satélites. Esta atrasado e já custou a mais à EU 370
milhões de euros. Para além da Europa, aderiram a China, Israel e Arábia
Saudita. Há o risco do projecto ruir, pelos interesses envolvidos!

O Galileo será um sistema global, independente do GPS americano que
pode ser desligado a qualquer momento, mas complementar e
compatível com este, sob controlo civil.

É improvável, mas deverá estar totalmente operacional em 2011.
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GLONASS
2º Sistema Públicos de GPS, o Russo - GLONASS
(Global'naya Navigatsionnaya Sputnikova Sistem)

Este sistema que fracassou inicialmente, esta a ser
restaurado pela Rússia e pela Índia.
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Tendências do Mercado no Uso de GPS. (Fonte: US GPS Industry Council, 1995).
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Novos Satélites Block IIF:
- Processadores mais rápidos.
- Mais memoria RAM.

PrevisãoFuturaPrevisãoFutura

- Sinal civil mais potente para
acréscimo de desempenho.

NOKIA:
- Implantar um chip GPS em
cada telefone.

CESAE



GPS - VIGILÂNCIAe LOCALIZAÇÃO de VIATURAS
GuardOne- Emergency & Tracking. Filial Portuguesa Assisele

• Principal actividade a vigilância e localização automática de veículos, 24
horas por dia, através de GPS, a funcionar em Portugal e em todo o
espaço europeu.

• Em caso de furto e à distância de uma simples chamada telefónica, o• Em caso de furto e à distância de uma simples chamada telefónica, o
cliente possa entrar em contacto com a central que, com a máxima
precisão de posicionamento, localiza de imediato a viatura, bloqueando-a
por completo após a primeira paragem.

• A central pode entrar em contacto com o presumível assaltante,
informando-o de que a viatura furtada se encontra sob vigilância, que a
mesma já foi localizada e que em poucos minutos, poderá ter a
companhia de um agente da autoridade.
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GPS - VIGILÂNCIAe LOCALIZAÇÃO de VIATURAS
GuardOne- Emergency & Tracking. Filial Portuguesa Assisele

Outros serviços:

• Através de um botão camuflado, permitir à central ouvir toda a conversação entre
condutor e assaltante, alertando de imediato a policia;

• Em caso de colisão, acciona um alarme e a central entra de imediato em contacto
com o condutor. Caso não haja resposta, são enviados para o local os serviços decom o condutor. Caso não haja resposta, são enviados para o local os serviços de
emergência;

• Desbloqueamento das portas através de um código especial de cliente,
(esquecimento das chaves no interior da viatura);

• Gestão e controlo de manutenção do veículo, por parte da central, informando
por exemplo, quantos dias faltam para a revisão do carro;

• Indicação de hospitais mais próximos, marcação de hotéis e orientação em caso
de situação geográfica desconhecida.
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