
Figura 2 – Visão geral do hardware desenvolvido

IV. RESULTADOS DE SIMULAÇÃO

As Figuras 3, 4 e 5 mostram alguns resultados obtidos através de simulação. A Figura 3 ilustra a 
eficiência do processo de aquisição, considerando taxa de amostragem de 5 Msps e um ambiente com 
SNR de -15 dB. Já a Figura 4 mostra a capacidade e robustez de rastreio para casos em que ocorrem altas 
acelerações. Tanto as simulações apresentadas na Figura 3 quanto as apresentadas na Figura 4 usam 
vetores de teste construídos em Matlab. Finalmente, a Figura 5 mostra a conversão para coordenadas 
ECEF da posição de satélites, baseando-se em efemérides reais obtidas na Internet.

Figura 3 – Simulação do processo de aquisição     Figura 4 – Simulação do processo de rastreio
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 Resumo  O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um front-end de receptor GPS nacional com capacidade de aquisição e rastreio de até 12 satélites, focado em aplicações que envolvam velocidades e 
acelerações extremas, tais como no rastreio de veículos aéreos não tripulados (VANT) ou de foguetes de sondagem. O projeto cobre uma lacuna tecnológica existente no mercado brasileiro, dada pela incapacidade 
de receptores comerciais operarem nessas situações extremas e dada a impossibilidade de importação de receptores de uso militar e aeroespacial por restrições normativas dos Estados Unidos. Embora nos últimos 
anos alguns grupos de pesquisa se empenhem em pre-encher essa lacuna tecnológica através de correções em software de kits de desenvolvimento de prateleira, nota-se uma constante descontinuação de tais kits, 
fazendo com que os avanços eventualmente alcançados não se transformem em produtos. Por outro lado, este projeto estabelece como meta a construção do front-end  GPS desde sua concepção e com uso de 
componentes discretos, levando ao pre-enchimento da lacuna tecnológica e à geração de conhecimento avançado no setor. Além disso, permite o estabelecimento de parcerias e troca de conhecimento entre 
instituições de pesquisa e o setor empresarial.

I. INTRODUÇÃO

Receptores comerciais e de uso civil disponíveis no mercado permitem a aquisição e rastreio de sinais 
GPS, e consequente navegação, desde que o móvel onde o receptor se encontra mova-se no máximo a 
algumas centenas de quilômetros por hora e com pouca aceleração, tipicamente menor que 5g [1–3]. 
Embora sejam extremamente úteis para uso em tarefas comuns, como por exemplo obter a rota ideal de 
carro entre duas localidades, não operam de modo satisfatório em situações mais específicas, como por 
exemplo no rastreio de veículos aéreos não tripulados (VANT) à jato, de aviões tipo caça ou de foguetes 
de sondagem. Tipicamente, esses veículos movem-se a velocidades que podem chegar a milhares de 
quilômetros por hora e seu rastreio através de receptores GPS comerciais torna-se inviável. 

Nos últimos anos, setores da indústria aeroespacial brasileira têm investido considerável tempo e 
recurso na construção de receptores GPS que tolerem essas altas velocidades. Essas iniciativas, todavia, 
são baseadas em correções no software de kits de desenvolvimento fornecidos por algumas empresas de 
base norte-americana [4]. Embora tenha-se verificado algum sucesso inicial nessas iniciativas, nota-se 
que passado algum tempo os kits de desenvolvimento deixam de ser fabricados ou fornecidos, fazendo 
com que praticamente todo investimento seja perdido. A descontinuação de fornecimento de um kit de 
desenvolvimento faz com que o produto retorne à bancada de projeto. Como essas soluções tipo "caixa 
preta" não são compatíveis entre si, o desenvolvimento realizado para um deles não pode ser aplicado a 
outro e com isso a cada modificação de fornecedor deve-se reiniciar todo o processo de desenvolvimento. 
Esses problemas são agravados pelo fato de que os setores da indústria nacional dedicada à fabricação 
de armamentos ou dispositivos de uso militar não terem acesso aos kits de desenvolvimento, uma vez que 
o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América restringe seu uso e comercialização. 

Dada a necessidade da indústria aeroespacial e do segmento de defesa brasileiros terem acesso a 
esse tipo de tecnologia, este projeto visa o desenvolvimento de um front-end para receptor GPS com 
tolerância a altas velocidades e acelerações que independa do uso de kits de desenvolvimento fornecidos 
comercialmente. Para tanto, este projeto foca-se no desenvolvimento de tal produto através da utilização 
de circuitos integrados e componentes discretos, ao invés de lançar mão de blocos receptores fechados. 
Dessa forma, evita-se problemas com obsolescência ou restrições de importações de partes integrantes 
do produto já que, dominando-se a cadeia de dispositivos usados no processamento do sinal recebido, 
pode-se substituir partes sem a necessidade de reprojeto total do equipamento. 

II. PLATAFORMA PROPOSTA 

A plataforma em desenvolvimento está representada na Figura 1. O sinal recebido passa inicialmente 
por uma seção de amplificação e filtragem totalmente analógica e composta por amplificadores do tipo 
Low Noise Amplifier  (LNA) e filtros do tipo Surface Acoustic Wave  (SAW). Em seguida é encaminhado 
para um conjunto de misturadores (mixers) de tal forma a se gerar frequência intermediária (FI) de 25 
MHz. Após nova filtragem analógica por filtro LC de banda 2 MHz, o sinal resultante é amostrado por 
conversor analógico-digital de 1 bit. O sinal digitalizado é enviado a dispositivo lógico programável do tipo 
FPGA onde estão situados correladores de alta velocidade e com capacidade de processamento que 
propicia desempenho em rastreio para veículos com acelerações superiores a 5g e velocidades 
superiores a 3000 m/s. Como saída, o dispositivo FPGA transmite via USB para computador remoto as 
efemérides dos satélites e os respectivos pseudoranges. Inicialmente, a plataforma será concebida com 
componentes de grade automotiva. Para a versão final, haverá apoio do IAE para requisitos de hardware 
e seleção de componentes visando enrubescimento para níveis de vibração.

Figura 1 – Diagrama de blocos do front-end GPS de alto desempenho

III. ESTADO DO DESENVOLVIMENTO

O hardware  da plataforma já está desenvolvido e em fase de fabricação de protótipos. A Figura 2 
mostra uma visão em 3D da placa montada. Nota-se que foram providenciados, além da linha de 
recepção GPS discreta, interfaces para comunicação via USB, interfaces de comunicação de alta 
velocidade via fibra óptica e também dois circuitos receptores GPS de referência, a serem utilizados como 
padrão na depuração dos protótipos.

O algoritmos de aquisição e rastreio para FPGA já estão escritos em VHDL e simulados com vetores 
de teste gerados no software  Matlab. A interface de comunicação USB a partir da FPGA também está 
desenvolvida e validada em hardware  específico. Finalmente, o software de alto nível está em 
desenvolvimento e já é capaz de calcular as coordenadas ECEF dos satélites a partir de efemérides 
obtidas na Internet.
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V. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

O presente projeto é de extrema importância para 
os setores aeroespacial e de defesa brasileiros pois seu 
sucesso levará à substituição de importações 
estratégicas, geralmente impossibilitadas pelos órgãos 
normativos estrangeiros. Atualmente o projeto 
encontra-se em estágio avançado de desenvolvimento, 
com finalização prevista para o início de 2015. Como 
próximos passos, espera-se realizar ensaios em 
ambiente real para validar os algoritmos de navegação 
da FPGA e eventualmente embarcar o front-end  em 
veículo que desenvolva altas velocidades e 
acelerações.

Figura 5 – Coordenadas ECEF dos satélites
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