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RESUMO

A  Geodésia  é  uma  ciência  das  Geociências,  que  estuda  a  forma,  tamanho,
gravidade e o posicionamento de pontos na Terra. Existem diversos produtos que
resultam dos avanços e estudos da Geodésia, um exemplo são os Sistemas Globais
de Navegação por Satélite (GNSS) utilizados em diferentes áreas como agricultura
de  precisão,  gestão  fundiária,  atividades  de  monitoramento  agrícola,  navegação,
execução de projetos de engenharia, entre outros, pois solucionam problemas de
posicionamentos  precisos.  No  entanto,  os  sinais  emitidos  pelos  satélites  são
suscetíveis  a  diferentes  efeitos  causados  pela  atmosfera,  principalmente  pela
ionosfera.  Este  trabalho  teve  o  objetivo  de  verificar  a  qualidade  da predição  da
distribuição espacial das irregularidades ionosféricas pela ferramenta geoestatística
Regressão  Krigagem,  com  hipótese  de  que  este  método,  que  discrimina
componentes determinísticas de componentes estocásticas, aumenta a acurácia da
predição das irregularidades ionosféricas e que pelos resultados obtidos foi possível
confirmar uma melhor performance da Regressão Krigagem em relação a Krigagem
Ordinária  pela  redução  do  Root  Mean  Squard  Error  (RMSE)  do  processo  de
validação  cruzada,  o  que  não  exclui  a  necessidade  de  uma  modelagem  mais
exaustiva  que  considere  outras  variáveis  preditoras  e  formulações  mais
representativas  da  variabilidade  espacial  das  irregularidades  ionosféricas.  A
regressão Krigagem teve como variáveis preditoras a latitude magnética e a hora
local  apenas  para  modelagem determinística  e,  uma vez  que  as  irregularidades
ionosféricas  têm  uma  relação  conhecida  com  ciclos  solares  e  ciclos  anuais  é
possível que a regressão krigagem venha a ter uma qualidade de predição ainda
superior àquela demonstrada neste trabalho.

Palavras-chave:  sistemas  de  posicionamento  global;  cintilação  ionosférica;
geoestatística.





ABSTRACT

Geodesy is a science within Geosciences, which studies the shape, size, gravity and
the positioning of points on Earth. There are several products from the advances of
Geodesy  studies,  e.g.  the  Global  Navigation  Satellite  Systems  (GNSS),  used  in
different areas such as precision agriculture, navigation, engineering projects, and
others, as they solve problems of accurate positioning. However, satellite transmitted
signals  are  susceptible  to  different  effects  caused  by  atmosphere,  mostly  from
ionospheric irregularities.  This  work aimed to  verify  the quality  of  the ionospheric
irregularities  spatial  distribution  prediction  using  Regression  Kriging  methodology
with the hypothesis that this method, which discriminates deterministics components
from stochastic components, raises the levels of ionospheric irregularities prediction
acuracy. The results showed that Regression Kriging has an improvement in relation
with the Ordinary Kriging by reducing the RMSE of cross-validation process, but this
results doesn’t exclude the demand of a more exaustive mathematical modelling to
consider more predictors and more representative formulae. The Regression Kriging
had as covariables the local time and the magnetic latitude, however ionospheric
irregularities have a well known correlation with solar  and seasonal cycles, therefore
Regression Kriging has the potential to have better results than the ones obtained in
this work throghout a better deterministic modelling

Keywords:  global  positioning  systems;  ionospheric  scintillation;  geostatistics;
regression kriging.
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 1 INTRODUÇÃO

A Geodésia, que é uma ciência das Geociências, estuda a forma, tamanho, a

gravidade e o posicionamento de pontos na Terra. Os produtos dos avanços da

Geodésia,  tais  como  instrumentos  de  medição,  sistemas  de  mapeamento  e

descrição de elipsoides de referência são pautas comumente discutidas em eventos

e convenções da área. Os Sistemas Globais de Navegação por Satélite (GNSS)

permitiram à Geodésia a solução de diferentes problemas por meio de medições

precisas de, para ou entre satélites artificiais próximos à Terra.

Os GNSS, de maneira simplificada, são conjuntos de estações de referência

geodésica em órbita e na superfície terrestre para fins de posicionamento espacial e

temporal aos usuários portadores de receptores destes sinais. Essa tecnologia pode

ser  utilizada  para  diferentes  fins,  que  vão  desde  atividades  de  monitoramento,

tarefas  de  campo  para  levantamento  de  informações,  mapeamento  rápido,

levantamento cadastral e também posicionamento de pedestres.

O  posicionamento  GNSS é  suscetível  a  diferentes  efeitos  causados  pela

ionosfera (camada superior da atmosfera, onde gases são ionizados pela radiação

solar),  que  em sua  maioria  tem  origem  na  anomalia  de  ionização  equatorial  e

irregularidades ionosféricas. A cintilação ionosférica é nome dado quando as ondas

eletromagnéticas atravessam essas irregularidades. Quando essas cintilações são

intensas,  a  recepção de sinais  pode ser  interrompida,  diminuindo a acurácia do

posicionamento. 

A  análise  geoestatística  tem  sido  utilizada  para  mensurar  esses  efeitos

causados  por  oscilações  na  ionosfera,  ao  passo  que  este  trabalho  tem  como

hipótese  de  que  a  regressão  krigagem  irá,  por  meio  da  discriminação  das

componentes  probabilísticas  e  determinísticas,  reduzir  os  níveis  de  incerteza

associadas  à  predição  das  irregularidades  do  conteúdo  total  de  elétrons  da

ionosfera, sendo o objetivo a execução das metodologias Regressão Krigagem em

paralelo a Krigagem ordinária, bem como realizar a validação cruzada, a fim de se

obter os valores residuais para cada metodologia.
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 2 REVISÃO DE LITERATURA

 2.1 Geodésia

A Geodésia é uma das ciências mais antigas da Geociências (Geografia,

Geologia, Geomorfologia, Geofísica). Ela engloba o formato e o tamanho da Terra,

a gravidade da Terra e o posicionamento de pontos na mesma (NOAA, 1977).

Para Cloud (2000) a Geodésia é a ciência do formato e tamanho da Terra,

como também a localização precisa de pontos específicos na superfície ou próximo

à superfície  da Terra.  A Geodésia por  sua natureza é global  em seu escopo e

execução.  Os  produtos  dos  avanços  da  Geodésia,  tais  como  instrumentos  de

medição,  sistemas de mapeamento e descrição de elipsoides de referência são

pautas comumente discutidas em eventos e convenções da área.

A  Geodésia  de  satélites  compreende  as  técnicas  computacionais  e

observacionais  que  permitem a  solução  de  problemas  geodésicos  por  meio  de

medições precisas de, para ou entre satélites artificiais próximos à Terra. Dessa

forma  os  problemas  básicos  são:  Determinação  precisa  do  posicionamento

tridimensional em escala global, regional e local (ex. implantação de estações de

referência); determinação do campo gravitacional da Terra (ex. modelo geoidal) e

medição e modelagem de fenômenos geodinâmicos (movimento polar, rotação da

Terra e deformações da crosta terrestre) (SEEBER, 2003).

 2.1.1 Sistemas de Referência

Para o estudo da Geodésia foi necessário estabelecer referenciais globais

para o uso universal de seus produtos, bem como a comunicação dos profissionais

da área. Para tanto têm–se diferentes sistemas de referências que constantemente

são melhorados e atualizados.

Sistemas  de  referências  são  elaborados  a  fim  de  modelar  observações

geodésicas em função de parâmetros de interesse desconhecidos. Os sistemas de

coordenadas são definidos em termos de orientação, dimensão e curvatura. São

tridimensionais,  em princípio.  Uma quarta  dimensão,  o  tempo,  entra  através  do

movimento da Terra e outros corpos terrestres, bem como deformações da própria
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Terra.  Unidades  básicas  e  constantes  convencionadas  são  fundamentais  para

medições geodésicas (TORGE, 2001).

A Associação Internacional de Geodésia, reconhecendo que a IUGG (União

internacional de Geodésia e Geofísica) na sua XVII Assembleia geral em Canberra,

dezembro de 1979, introduziu o novo Sistema Geodésico de Referência de 1980

(GRS80), que foi baseado na teoria do elipsoide equipotencial, o qual foi base de

outros  sistemas  geodésicos  de  referência,  recomenda  que  esse  sistema  seja

utilizado como referência para trabalhos de Geodésia (MORITZ, 2000).

O atual sistema geodésico brasileiro de referência (SIRGAS2000) entrou em

vigor por meio da resolução do Presidente da Fundação do IBGE de n°1 de 25 de

fevereiro de 2005 e considera a figura geométrica da Terra segundo os parâmetros

do GRS80 e também é compatível com a precisão dos métodos de posicionamento

atuais como também com outros sistemas de referência globais (IBGE, 2005).

O SIRGAS 2000 tem como objetivo primário a determinação e manutenção

de um quadro de referência confiável para a América Latina e Caribe por meio de

um  adensamento  do  quadro  internacional  terrestre  de  referência  (ITRF  –

International  Terrestrial  Reference  Frame).  Esse  quadro  é  composto  por  418

estações de monitoramento contínuo (GNSS) (CIOCE et al., 2017).

 2.2 Global Navigation Satellite Systems - GNSS

Os sistemas GNSS, de maneira simplificada, são conjuntos de estações de

referência geodésica  em órbita  terrestre  para fins de  posicionamento  espacial  e

temporal  de receptores,  referenciando-os a um sistema de referência  geodésico

global, como o SIRGAS 2000. 

O posicionamento baseado em satélite é a determinação da posição do local

de observações em terra, mar, ar ou espaço por meio de satélites artificiais. O termo

Global Navigation Satellite Systems engloba cada sistema de posicionamento global

baseado  em  satélite,  bem  como  suas  combinações  e  melhorias.  Satélites

operacionais  permitem aos  usuários  a  determinação  de  dados  de  posição,  que

podem  ser  expressos,  por  exemplo,  em  latitude,  longitude  e  altitude.  A

determinação de coordenadas georreferenciadas é feita por meio do processo de
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recessão utilizando pseudodistancias entre o usuário e o satélite, as quais estão

sujeitas  a  erros  sistemáticos  ou  ambiguidades  que  estão  relacionados  com  a

acurácia da posição de cada satélite, acurácia da medição da pseudodistancia e

geometria (HOFMANN-WELLENHOF et al, 2008).

Antes dos sistemas baseados em satélites, os desenvolvedores de radares

(detecção  de  ondas  de  rádio  e  distanciômetros)  trabalharam  na  construção  de

conceitos  e termos que até  hoje  são utilizados no posicionamento  por  meio  de

dispositivos eletrônicos. Um dos exemplos desses conceitos é a nomenclatura da

faixa do espectro eletromagnético utilizada como onda portadora que os satélites

transmitem, como por exemplo ‘L1’ e ‘L2’ (SICKLE, 2015).

Na  década  de  70  o  Departamento  de  defesa  norte-americano  fusionou

diferentes  programas  de  estudo  que  resultou  no  atual  Navigation  System  with

Timing and  Ranging  -  NAVSTAR,  que é uma constelação no qual  o  primeiro

satélite foi lançado no ano de 1978 (DoD, 2020). Para uma constelação funcionar de

maneira eficaz é necessário o número mínimo de 24 satélites operacionais, sendo

que em novembro de 2020, 30 satélites estavam em operação (USAF, 2020). Além

do  NAVSTAR,  dos  Estados  Unidos,  existe  a  constelação  GLONASS  (Russa),

GALILEO (União Europeia) e BeiDou/COMPASS (China) que contemplam as quatro

principais constelações GNSS.

Para Dabove (2019) essa tecnologia pode ser utilizada para diferentes fins,

que vão desde atividades de monitoramento, tarefas de campo para levantamento

de  informações,  mapeamento  rápido,  levantamento  cadastral  e  também

posicionamento de pedestres. 

 2.2.1 Observáveis GNSS

Conceitualmente, observáveis GNSS são distancias deduzidas por meio da

medição do tempo ou diferença de fase entre os sinais emitidos pelo satélite e os

interceptados pelo receptor (HOFMANN-WELLENHOF et al, 2008).
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O  posicionamento  via  GNSS  pode  ser  comparado  com  o  método  da

trilateração. Ambas técnicas dependem exclusivamente da medição de distancias

de um ponto a estações de referência. A diferença entre eles é que no sistema

GNSS as referências estão em pontos em orbita, ou seja, em movimento. Já na

trilateração as referências estão estáticas na superfície terrestre (SICKLE, 2015). 

 2.2.2 Receiver Independent Exchange format – RINEX

O RINEX foi criado para padronizar a comunicação de informações digitais

coletadas por receptores GPS com o pós processamento dos dados, ou seja, cada

GPS tem um formato de arquivo que o RINEX transforma em uma linguagem não

binária (.ASCII) e que pode se comunicar com diferentes sistemas operacionais de

forma universal (GURTNER, 1994).

A  primeira  proposta  do  formato  RINEX,  que  é  um  formato  de  troca

independente  do  receptor,  foi  desenvolvido  pelo  Instituto  Astronômico  da

Universidade  de  Berna  para  uma  troca  facilitada  de  dados  de  posicionamento

Global. A maioria dos softwares de processamento geodésico para dados GPS usa

um conjunto  definido  de  observáveis  (pseudodistâncias  pelo  rastreio  das  ondas

portadoras e leituras de ciclos de fase destas), além de algumas informações extras

como o nome da estação e a altura da antena. A última versão do formato RINEX

(3.04) é a de 2018, que consiste em três tipos de arquivos: dados de observação,

dados de navegação e dados meteorológicos (IGS; RTCM, 2018).

 2.2.3 Redes de monitoramento contínuo

Segundo  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  a  Rede

Brasileira  de  Monitoramento  Contínuo  (RBMC)  é  composta  por  estações

geodésicas, distribuídas no Brasil, com receptores GNSS de alto desempenho que

disponibilizam  uma  vez  ao  dia  ou  mesmo  em  tempo  real,  observações  para

determinação de coordenadas (IBGE, 2020). Esta estrutura geodésica opera com

mais de 150 estações. A RBMC conta com o apoio de instituições governamentais e

instituições de ensino (esferas estadual e federal) que disponibilizam infraestrutura

para operação das estações. Essa rede contribui de forma mais efetiva nos estudos
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climáticos nacionais e globais,  georreferenciamento de imóveis rurais, geração e

transmissão  de energia,  controle  de  frota  viário,  aéreo  e  marítimo,  entre  outros

(INDE, 2020). 

Além da  RBMC existem estações  implementadas  pelos  projetos  CIGALA

(Concept  for  ionospheric  scintillation  mitigation  for  professional  GNSS  in  latin

America), essas estações estão em operação e são gerenciadas pelo Laboratório

de Geodésia Espacial da FCT/UNESP, unidade de Presidente Prudente. O projeto

CALIBRA  (Countering  GNSS  high  Accuracy  applications  Limitations  due  to

Ionospheric  disturbances  in  BRAzil)  é  uma  continuação  do  projeto  CIGALA.

Objetivou  melhorar  os  algoritmos  existentes  e  desenvolver  novos,  para  serem

aplicados em técnicas de posicionamento GNSS de alta acurácia (VANI et al. 2017).

No  Estado  de  São  Paulo  foi  implementada  uma  rede  adicional  a  fim  de

aumentar o número de estações ativas por meio de projetos de pesquisa liderados

pela FCT/UNESP em parceria  com USP-POLI,  USP-ESALQ e INPE-CPTEC, no

qual 13 estações disponibilizam informações em tempo real, complementando as

redes anteriores (FCT-UNESP, 2021). 

A Figura 1 representa a malha das estações RBMC até o ano de 2017. A

Figura 2 representa a malha das estações ativas do Projeto CIGALA/CALIBRA e a

Figura 3 representa as estações do Estado de São Paulo.
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Figura 1 - Rede brasileira de monitoramento contínuo dos sistemas GNSS

Fonte: IBGE, 2020.
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Figura 2 – Rede de monitoramento CIGALA/CALIBRA

Fonte: FCT- UNESP (2021).

Figura 3 - Estações GNSS do Estado de São Paulo homologadas pelo IBGE

Fonte: FCT- UNESP, 2021.
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 2.3 Métodos de posicionamento

Os sistemas GNSS disponíveis permitem diversas aplicações e possibilitam

diferentes técnicas para o posicionamento que podem ser desde posicionamento

autônomo com uso do código C/A da portadora L1, que apresenta baixa precisão e

acurácia sendo este o método utilizado pelos receptores de navegação disponíveis

nos  celulares;  Até  posicionamentos  altamente  precisos  e  acurados  como

levantamentos estáticos pós processados pelo Posicionamento de Pontos Preciso

(PPP) ou o Cinemático em Tempo Real (RTK) que se utilizam das observações dos

códigos  precisos  modulados  nas  portadoras  L1,  L2  e  em  alguns  casos  L5

associados  às  observações  dos ciclos  de  fase  e,  por  fim,  uma solução  fixa  da

ambiguidade.

Segundo  o  manual  técnico  de  posicionamento  do  INCRA  (2013),  no

posicionamento relativo, as coordenadas do ponto de interesse são determinadas a

partir de um ou mais vértices de coordenadas conhecidas (são necessários dois ou

mais receptores GNSS, dos quais pelo menos um ocupe um ponto de referência) e

para este caso pode–se usar a fase portadora, no caso do RTK (proporciona melhor

precisão) e/ou a pseudodistância, no caso do GPS diferencial  (DGPS), permitido

pelo  INCRA  para  georreferenciamento  de  imóveis  rurais  apenas  para  limites

naturais e não em vértices de apoio ou vértices situados em limites artificiais.

O método RTK e  DGPS (Differential  GPS)  são baseados na transmissão

instantânea de dados de correção de posicionamento dos receptores instalados em

vértices  de  referência  até  os  receptores  dos  vértices  de  interesse,  ou  seja,

proporciona  informações  em  tempo  real  de  coordenadas  precisas  dos  vértices

levantados (INCRA, 2013). Segundo Gumus et al. (2016), o RTK é um método para

obtenção  de  coordenadas  geodésicas  que  serve  para  diversas  áreas  de  alta

tecnologia da engenharia. 

Por fim, no PPP, as coordenadas do vértice de interesse são determinadas

de forma absoluta (não é necessário o uso de um receptor instalado em um ponto

de  coordenada  conhecida).  Para  tanto  é  necessário  utilizar  o  serviço  online

disponibilizado pelo IBGE que processa os dados no modo estático e cinemático

realizando correções, dentre as quais são levadas em consideração os efeitos da
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cintilação  ionosférica,  erros  na  sincronia  dos  relógios  e  parâmetros  de  órbitas

precisas dos satélites. 

 2.3.1 Interferências atmosféricas

O  posicionamento  pelo  sistema  GNSS  está  sujeito  a  interferências  na

propagação das ondas eletromagnéticas causadas pela troposfera e ionosfera. As

interferências  causadas  pela  troposfera  são  menores  que  as  causadas  pela

ionosfera,  tendo  origem  na  umidade  e  temperatura  do  ar.  Já  a  ionosfera,  que

compreende a parte mais alta da atmosfera, afeta a propagação dos sinais pela

presença de íons e elétrons livres (SEEBER, 2003; DAVIES, 1990).

De  acordo  com  Klobuchar  (1996)  a  ionosfera  é  formada  pela  radiação

ultravioleta ionizante solar, sendo composta por diferentes regiões que se diferem

pelos  elementos  químicos  presentes.  A  ionosfera  é  um plasma,  gás  levemente

ionizado, que pode afetar a propagação de ondas eletromagnéticas de diferentes

formas.

O mesmo autor ainda afirma que os maiores efeitos que a ionosfera pode

causar nas observáveis GNSS são: atraso na modulação do sinal ou erro absoluto

de distância; avanço da fase portadora ou erro relativo de distância; efeito doppler

ou erros na taxa de distância; rotação de Faraday de sinais linearmente polarizados;

refração ou  desvio  das ondas eletromagnéticas;  distorção de pulsos ondulados;

degradação da amplitude do sinal ou cintilação de amplitude; e por fim, cintilação de

fase. 

Cintilações ionosféricas são causadas por irregularidades de pequena escala

no conteúdo de elétrons da ionosfera com comprimentos de onda de alguns metros

até  poucos  quilômetros.  Essas  irregularidades  na  densidade  de  elétrons,  pode

produzir  efeitos  tanto  de  difração  quanto  de  refração.  A  cintilação  nos  sinais

recebidos  são  variações  de  amplitude  e  fase  das  ondas  eletromagnéticas

(WANNINGER, 1993).

Segundo  Pereira  et  al.  (2018),  o  posicionamento  GNSS  é  suscetível  a

diferentes  efeitos  causados  pela  ionosfera,  que  em sua  maioria  tem origem na

Anomalia de Ionização Equatorial (AIE) e irregularidades ionosféricas. A cintilação

ionosférica  é  nome  dado  quando  as  ondas  eletromagnéticas  atravessam essas
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irregularidades. Quando essas cintilações são intensas, a recepção de sinais pode

ser  interrompida,  diminuindo  a  acurácia  do  posicionamento  GNSS.  Os  mesmos

autores  afirmam  que  90%  da  agricultura  de  precisão  depende  do  método  de

posicionamento RTK, método este que sofre as interferências supracitadas. 

Os efeitos da ionosfera em ondas eletromagnéticas são observadas desde o

início  do  século  XX  (BOOKER;  WELLS,  1938;  APPLETON;  NAISMITH,  1935;

APPLETON;  INGRAM,  1935) e  AIE  é  um  evento  recorrente  em  que  foram

observadas irregularidades ionosféricas de maior intensidade em linhas paralelas ao

equador magnético (APPLETON, 1946).

 2.3.2 RTK em rede

Este método consiste na transmissão de dados em tempo real de várias estações 

de monitoramento contínuo, que estão conectadas a um servidor central, e os 

dados corrigidos são distribuídos aos receptores móveis por meio de internet.

O RTK em rede se tornou uma importante ferramenta para o posicionamento

em  tempo  real,  sendo  que  sua  abordagem  disponibiliza  informações  de

observações  GNSS de  alta  precisão  baseado  em um conjunto  de  estações  de

referência (GUMUS; SELBESOGLU, 2019). 

No Brasil, essa rede geodésica é caracterizada pela RBMC, representada na

Figura 1, os quais sua implementação e manutenção conta com diversos institutos,

companhias,  universidades,  prefeituras  e  fundações.  Todas  as  estações  fazem

parte da Rede de Referência SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as

Américas),  cujas  coordenadas  finais  têm  precisão  da  ordem  de  ±  5  mm,

configurando-se como uma das redes mais precisas do mundo (IBGE, 2020).

Existem três  principais  métodos  de  posicionamento  RTK em rede,  sendo

eles:  VRS (virtual  reference stations),  FKP (flächen korrectur  parameter)  e  MAC

(master  auxiliary  concept),  os  quais  dependem  de  uma  rede  de  estações  de

monitoramento contínuo. Segundo Wanninger (2003) o VRS é um método, que por

meio de modelos matemáticos, disponibiliza correções individuais de uma estação

de referência virtual, próximo ao local de levantamento. O FKP converte modelos
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complexos de distribuição de erros, em modelos mais simples (gera planos que

melhor representem os erros) (WÜBBENA; BAGGE, 1998). Por fim, o MAC, tem

como conceito fundamental transmitir todos os dados relevantes de correções, de

uma  rede  de  referência  para  o  rover  (receptor  de  interesse)  em  um  formato

altamente compactado por meio de diferenças de correção de dados dispersivos

(erros  que  variam  ao  longo  do  espaço  e  necessitam  de  interpolação)  e  não

dispersivos (erros que não variam ou variam muito pouco ao longo do espaço/tempo

e não precisam ser interpolados) (BROWN et al., 2005). 

 2.4 Geoestatística

Segundo Oliver e Webster (2015) a geoestatística serve para cobrir lacunas

de informações coletadas sobre alguma variável, buscando um sentido espacial a

partir  de  dados  amostrais,  levando  em  consideração  a  localização  dos  pontos

amostrados.  A  geoestatística  compreende  um  conjunto  de  ferramentas  que

possibilita fazer isso de maneira otimizada para propriedades que parecem variar

aleatoriamente em uma, duas ou até três dimensões. O variograma é a ferramenta

central  da  geoestatística,  ele  permite  a  visualização da  correlação  espacial  dos

dados como também a extensão dessa correlação. Com modelos que se adequem

bem ao variograma é possível escolher o melhor método de krigagem.

Um  semivariograma  experimental  ou  variograma  experimental  é  uma

representação gráfica que mostra como a metade do quadrado das diferenças entre

os valores amostrais (semivariância ou variância) muda de acordo com a distância

entre os pontos pareados (HENGL, 2009).

O mesmo autor afirma que a krigagem pode ser vista como uma melhoria da

interpolação  pelo  inverso  da  distância,  sendo  que  o  problema  chave  dessa

interpolação é determinar qual o grau de importância (pesos) dado para cada ponto

amostral, para que essa ponderação seja de fato, representativa. O que difere a

krigagem da interpolação pelo inverso da distância é que na krigagem, os pesos

dados aos pontos amostrais têm origem no modelo definido pelo semivariograma.

No método da regressão krigagem, diferentemente da krigagem ordinária, é

possível  dissociar  a  componente  probabilística  da  componente  determinística,
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tornando  possível  uma  análise  mais  acurada,  principalmente  para  dados  que

apresentem uma tendência  (HENGL, 2009).
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 3 MATERIAL E MÉTODOS

 3.1 Material

Para  a  realização  do  presente  trabalho,  foram  necessários  os  arquivos

RINEX das  estações  RBMC, da  Rede  GNSS Ativa  do  Estado  de  São  Paulo  e

CIGALA/CALIBRA,  que  contém  as  informações  de  pseudodistância  e  fases  da

ondas portadoras, coletadas continuamente pelos receptores distribuídos ao longo

do  país.  A  Figura  1  representa  a  rede  nacional  de  receptores  e  a  Figura  4

representa os dados brutos de observação (em formato RINEX) adquiridos por um

receptore em para uma época, unidade de tempo de leitura dos GNSS. A primeira

linha da tela apresentada pela Figura 4 contém informações de data, hora, ano e

satélites,  enquanto  as  demais  linhas,  organizadas  em  sete  colunas,  possuem

informações  de  (da  esquerda  para  a  direita):  pseudodistância  pelo  código  C/A,

pseudodistância pelo código preciso da portadora L1, pseudodistância pelo código

preciso da portadora L2, número de ciclos de fase da portadora L1, número de

ciclos de fase da portadora L2, doppler da portadora L1 e doppler da portadora L2.

Os itens descritos na Figura serão utilizados na metodologia. 

Figura 4 – Dados de observação RINEX

Fonte: Oliveira, S. A. S. (2020)

Para o processamento dos dados brutos dos arquivos RINEX foi utilizado o

programa  Ion_Index  que  teve  função  de  pós  processamento  das  observações

GNSS  a  fim  de  calcular  os  índices  fp,  representando a  flutuação  de  fase,  FP,
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representando a  média de uma hora da flutuação da fase, IROT,  índice baseado no

Root Mean Square das taxas de variação do conteudo total de elétrons ROTs, e

ROTI, desvio padrão do ROT. 

Para a análise geoestatística foi utilizado o programa System for Automated

Geoscientific  Analyses  (SAGA  GIS).  E  por  fim,  para  representação  gráfica  foi

utilizado o programa QGis versão 3.4. 

 3.2 Métodos

Nestes  tópicos  serão  abordadas  as  formas  de  obtenção  dos  valores  do

conteúdo total de elétrons calculados a partir de dados dos receptores GNSS de

dupla frequência e sua taxa de variação ao longo do tempo, como também a análise

da distribuição espacial dos dados. 

 3.2.1 Coleta de Dados

Por meio do software Ion_Index,  criado por Pereira e Camargo (2016) foi

possível obter os dados RINEX da plataforma da Rede Brasileira de Monitoramento

Contínuo dos sistemas GNSS, da GNSS-SP e CIGALA/CALIBRA, sendo possível

processar dados diários de observações, dentre eles: tempo, pseudodistancia, fase

das portadoras e  doppler. Neste estudo foram utilizados dados de 3 dias para os

meses  de  janeiro  fevereiro  e  março,  época  considerada  de  baixas  taxas  de

irregularidades  ionosféricas  devido  ao  aumento  de  temperatura  que  causa  uma

queda na densidade e consequente queda no conteudo total de elétrons.

Ainda  no  programa  Ion_Index os  dados  dos  arquivos  RINEX foram

processados para obtenção dos índices das irregularidades ionosféricas, com início

nos  cálculos  na  obtenção  dos  valores  de  ROT,  que  é  a  taxa  de  variação  do

conteúdo  total  de  elétrons  (TEC),  que  são  utilizados  para  estimar  a  cintilação

ionosférica.
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 3.2.2 Cálculo das irregularidades ionosféricas

A  ionosfera  pode  ser  definida  como  a  parte  mais  afetada  pela  radiação

ultravioleta  da  atmosfera  onde existem elétrons e  íons suficientes  para  afetar  a

propagação  de  ondas  eletromagnéticas  (DAVIES,  1990).  A  geração  de  íons  e

elétrons é proporcional  a intensidade da radiação solar e a densidade de gases

(SEEBER, 2003).

O estado na ionosfera é descrito a partir  da densidade de elétrons sendo

representado pelo número de elétrons presentes em uma coluna de 1 m² de seção

que interliga o receptor ao satélite. A equação 1 mensura os valores de TEC em

Unidades de TEC (TECU), onde 1 TECU equivale a 1*1016 elétron/m² (MATSUOKA;

CAMARGO, 2004). 

TECr
s=

f 1
2 f 2
2

40,3( f 1
2− f 2

2)
[( λ2Φ2 r

s − λ1Φ1 r
s )−( λ1N 1r

s −λ2 N2 r
s )−eΦ2]                                           (1)

Onde  f 1
2 e  f 2

2
 são as frequências das ondas portadoras L1 e L2;  λ1 e  λ2 são os

comprimentos de onda das portadoras L1 e L2;   Φ1r
s  e Φ2r

s  são as medidas de fase

em ciclos das ondas portadoras L1 e L2; N 1 r
s  e N 2 r

s  são as ambiguidades da fase das

portadoras L1 e L2;  eΦ2
 são os erros sistemáticos não eliminados na combinação

linear e erros aleatórios.

A partir da equação de TEC, pode-se calcular sua variação (Equação 2) e por

fim, chega-se na Equação 3 que descreve a estimativa do índice de irregularidade

do conteúdo total de elétrons, eliminando a necessidade do parâmetro ambiguidade

e pseudodistâncias (PEREIRA et al., 2018). 

ROT=
TEC t2

−TEC t1

t2−t1
= ∆ TEC

∆ t

(2)

Onde  ROT  é taxa de variação do TEC nas épocas de transmissão  t 1 e  t 2,

sendo que época é a medição do tempo no sistema GNSS.
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ROT=
9,52.1016 [λ2(Φ2 rt2

s −Φ2 rt1

s )−λ1(Φ1 rt2

s −Φ1rt1

s )]
t2−t1

(3)

Uma série temporal  dos valores de ROT contém informações ionosféricas

completas  a  partir  de  dados  de  fase  de  dupla  frequência,  tendo  informações

adequadas  para  detecção  das  cintilações  ionosféricas.  Mostram  também  o

conteúdo  absoluto  de  elétrons  e  gradientes  horizontais  de  larga  escala.  As

cintilações  de  fase  aparecem  como  lacunas  devido  a  mudanças  repentinas  na

refração ionosférica. Um índice de cintilação de fase, IRoT, pode ser calculado a partir

do valor de ROT (WANNINGER, 1993). Este índice tem importância na obtenção de

informações  relevantes  para  interpretação  das  irregularidades  ionosféricas  bem

como contribuir com estimativas de correção das observáveis GNSS. A equação 4

representa o índice I Rot de cintilação de fase.

I RoT=10. RMS( ´RoT ∆ t=1min)

(4)

Onde RMS é o root mean square.

Segundo  Pi  et  al.  (1997)  para  identificar  e  apresentar  estatisticamente

irregularidades  de  pequena  escala  é  definido  o  índice  da  taxa  de  variação  do

conteúdo de elétrons (ROTI) que é baseado no desvio padrão do ROT apresentado

pela equação 5.

ROTI=√ ROT ²−ROT 2

(5)

De  acordo  com Mendillo  (2000)  para  caracterizar  flutuações  na  fase  são

definidos dois índices, o primeiro é o fp  (Equação 6) com 15 minutos de resolução

espaço-temporal de um satélite correspondendo ao valor mediano de 60 segundos
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de dados de flutuação de fase. O índice fp  é sempre maior ou igual a zero e se

relaciona com a passagem de um satélite específico em um determinado local.

O segundo índice é representado pelo FP  (Equação 7) com uma resolução

horária  para  cada  local.  O  FP  é  o  valor  mediano  do  fp  de  todos  os  satélites

observados em um determinado local por um período de uma hora. O valor de FP

busca  retratar  o  nível  geral  de  irregularidades  presentes  nos  arredores  de  um

determinado local. 

f p (n , hr ,i )=Mediana|∆ TEC
min |                                                                                       (6)

Onde é n número de satélites, hr é a hora e  i  é a sessão de 15 minutos dentro de

cada hora (variando de 1 a 4).

FP (hr)=
∑

n

nsat [∑
i

k

f p(n , hr , i) /k]
nsat (hr )

1000
                                                                              (7)

Onde nsat  é o número total de satélites observados em uma hora e k  é o número de

valores de f p disponíveis em uma hora.

Por  meio  das  equações  representadas  acima,  o  programa  Ion_Index

processará os dados a partir dos arquivos RINEX e irá gerar um documento digital

.txt com o resultado de cada índice aplicado. As Figuras 5,6,7 e 8 representam o

formato em que os índices são gerados, no entanto são Figuras ilustrativas já que

não  fazem  referência  às  datas  da  coleta  de  dados  brutos  RINEX  que  serão

utilizados no presente trabalho.
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Figura 5 – Documento digital .txt com valores de IROT.

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2020
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Figura 6 – Documento digital .txt com valores de ROTI

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2020
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Figura 7 – Documento digital com valores de fp

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2020
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Figura 8 – Documento digital com valores de FP

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2020

A partir  da obtenção das irregularidades ionosféricas de cada estação de

monitoramento  contínuo  dos  índices  que  representam  as  irregularidades

ionosféricas,  é  possível  analisar  a  distribuição  espacial  ao  longo  do  Brasil  com

estimativa  das  incertezas  associadas  à  predição  por  meio  de  ferramentas

geoestatística.
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 3.2.3 Variáveis preditoras para o modelo determinístico

No  presente  trabalho,  foram  utilizadas  como  variáveis  preditoras  das

irregularidades ionosféricas, para o modelo determinístico da regressão krigagem, o

horário local, obtido em função da longitude de cada estação e da hora universal

(UTC) para cada observação, e a latitude magnética, a qual foi obtida do modelo

magnético mundial  (WMM -  World  Magnetic  Model),  um produto  em comum da

agencia nacional  de inteligência geoespacial  dos Estados Unidos e o Centro de

Defesa  Geográfica  do  Reino  Unido  e  foi  desenvolvido  em conjunto  pelo  centro

nacional de informações ambientais (National Centers for Environmental Information

- NCEI, Boulder CO,USA) e o Levantamento Geológico Britânico (British Geológical

Survey - BGS, Edinburgh, Scotland) (NCEI, 2020).

Por meio dos mapas isarítmicos de ajuste das irregularidades, elaborados

por Pereira et al. (2018), foi possível observar a relação da latitude magnética com

os  índices  de  irregularidades  ionosféricas.  Segundo  Matsuoka  et  al.  (2009) as

variações diárias das irregularidades apresentaram valores mínimos entre 4 e as 6

horas e valores máximos no período da tarde, o que confirma a influência do horário

solar nas cintilações.

 3.2.4 Análise Geoestatística das Irregularidades da Ionosfera

A análise geoestatística, considerando que oscilações no conteúdo total de

elétrons,  já  demonstrou  dependência  espacial  em  outros  estudos  (PEREIRA  et

al.,2018), tem por finalidade e por meio da regressão krigagem, visualizar de forma

discriminada  as  componentes  determinísticas  que  podem  ou  não  fazer  uso  de

variáveis  preditoras  e  estocásticas  na  distribuição  espacial  das  irregularidades

ionosféricas,  tendo  como  base  o  modelo  universal  de  variação  espacial,

representado pela equação 8, proposta por Matheron (1969).

Z (s )=m (s )+ε ' (s )+ε ' '

(8)



38

Onde:  Z (s )representa os valores reais de uma determinada variável de interesse

para uma determinada a localização ‘s’ no espaço, m ( s) é a componente explicada

pelo  modelo  determinístico,  ε ’(s)  é  a  componente  estocástica  com dependência

espacial e ε ’’ é o ruído não explicado.

Considerando a dispersão da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo e a

necessidade  de  uma  estimativa  das  irregularidades  ionosféricas  em  pontos

afastados das estações de referência,  principalmente para o posicionamento  no

modo  RTK  em  rede,  se  fazem  necessárias  metodologias  preditoras  dessas

variáveis que tragam informações relativas às próprias incertezas associadas.

Segundo  HENGL  (2009)  a  regressão  krigagem,  demonstra  uma  maior

versatilidade  e  robustez  dentre  as  metodologias  geoestatísticas  e  que  engloba

outros  tipos  de  krigagem,  como  por  exemplo  a  krigagem  ordinária.  Além  da

componente  probabilística  (krigagem  ordinária  dos  resíduos),  permite  uma

modelagem determinística  (regressões lineares  múltiplas),  as  quais  são  preditas

separadamente. 

Dessa forma o presente trabalho deu início às análises geoestatísticas dos

índices  de  irregularidades  ionosféricas  por  meio  de  regressões,  que  visam

estabelecer  um  modelo  matemático  de  predição  determinístico  que  tem  como

variáveis preditoras as latitudes magnéticas e hora local, uma vez que a correlação

da  distância  ao  equador  magnético  com  a  intensidade  das  irregularidades

ionosféricas e horario local é conhecida (KLOBUCHAR, 1996) de tal forma que foi

possível remover dos dados amostrais alguma tendência. 

Em posse do modelo determinístico que visa estimar a irregularidade com

base na latitude magnética e hora local, foi possível calcular os resíduos a partir da

diferenciação dos valores dos índices de cada estação aos valores obtidos por meio

do modelo das regressões. 

Considerando  a  equação  de  Matheron  (1969)  do  modelo  universal  de

variação  espacial,  da  qual  a  componente  determinística  já  foi  estimada,  resta

analisar a componente estocástica presente nos resíduos por meio de ferramentas

matemáticas como o variograma ou semivariograma, krigagem e validação cruzada.

Os modelos determinísticos foram representados por meio de funções que

correlacionaram os valores do índice Fp com a latitude magnética e hora local.
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A partir dos dados residuais foi possível calcular a variância a distâncias pré-

determinadas, representada na Equação 9, proposta por Journel (1989).

γ ( s)=( 1
2N (s ))∑i=1

N (s )

[ z (x i )−Z (x i+s )]²

(9)

Onde: �(s) é a estimativa do valor de variância para cada espaçamento amostral s,�(s) é o número de pares experimentais das amostras e �(𝑥� ) e �(𝑥� + s) são pares

de pontos separados por uma distância s.

Os valores de variância têm extrema importância pois é a partir deles que

são calculados os pesos para as amostras no processo de predição por krigagem.

Uma  vez  que  as  variâncias  pelas  distâncias  são  plotadas  no  variograma,  será

possível  estimar  um  modelo  que  representa  a  dependência  espacial  de  uma

determinada variável. Assim, o modelo ajustado ao variograma é inserido como co-

variância na Equação 10, proposta por Oliver e Webster (2015).

Ẑ (x0)=∑
i=1

N

λ i z (x i )                                                                                                                 (10)

Onde: Ẑ (x0) representa a variável de interesse estimada pela krigagem para o ponto

(x0);  N é o número amostral;  λ i é a ponderação para cada valor  da variável  de

interesse z para cada ponto amostral (x i ).

A partir  da krigagem e do modelo ajustado ao variograma, foram obtidos

documentos  digitais  em  formato  matricial  com  estimativas  dos  resíduos  e  com

estimativas  das  incertezas  associadas  à  predição.  O  documento  digital  com as

estimativas  dos  resíduos  foi  adicionado  ao  documento  digital  portador  das

informações  obtidas  por  meio  do  modelo  determinístico  a  fim  de  se  obter  um

terceiro documento digital em formato matricial com estimativa para cada índice de

irregularidade ionosférica. 
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Por  fim,  para  a  validação  da  metodologia  estatística  empregada,  foram

aplicadas as validações cruzadas pelo método K-fold, no qual K faz referências ao

número de desdobramentos do conjunto amostral em subgrupos menores em que

foram feitas diversas sequências de verificações (HENGL, 2009).

Finalizado o processo geoestatístico, e com valores da diferença entre os

índices de irregularidades ionosféricas, calculados e estimados pela krigagem, para

a validação, foram aplicadas técnicas clássicas de estatística para verificar o erro,

sendo elas: ME (erro médio), MSE (erro quadrático médio) e MSDR (mean squared

deviation ratio).

ME= 1
N
∑
i=1

N

{Z (x i)−Ẑ (x i)}

(11)

Onde N  é número de observações, Z (x i) é o valor dos índices calculado e Ẑ (x i) é o

valor dos índices estimado pela regressão krigagem.

MSE= 1
N
∑
i=1

N

{Z (x i)−Ẑ (x i)}²

(12)

Onde N  é número de observações, Z (x i) é o valor dos índices calculado e Ẑ (x i) é o

valor dos índices estimado pela regressão krigagem.

MSDR= 1
N
∑
i=1

N {Z (x i )−Ẑ (x i)}
2

σ̂ 2(x i)
(13)
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Onde N  é número de observações, Z (x i) é o valor calculados dos índices,  Ẑ (x i) é o

valor  dos  índices  estimado  pela  regressão  krigagem  eσ̂ 2(x i) são  as  variâncias

utilizadas na krigagem.

A  partir  da  verificação  dos  erros,  foi  possível  realizar  uma  análise  da

qualidade das estimativas interpoladas das irregularidades ionosféricas por meio da

Regressão krigagem. 
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 4.1  Levantamento e análise estatística de dados 

Foram coletadas observações GNSS de 137 estações da RBMC para os dias

21/01/2020, 21/02/2020 e 21/03/2020, a partir das quais foram calculados os índices

de irregularidades ionosféricas Fp, Roti e Irot, sendo que os valores de Fp foram

obtidos a cada hora, os valores de Roti foram obtidos a cada 5 minutos e, por fim,

os  valores  de  Irot  foram  obtidos  a  cada  15  minutos.  Os  gráficos  abaixo,

representados  pelas  Figuras  de  9  a  17,  demonstram  um  comportamento

semelhante  dos  3  indices  como  também foi  observado  por  Pereira  e  Camargo

(2013), e por esta razão o modelo deterministico e posterior Regressão Krigagem foi

feito para explicar apenas os valores de Fp, uma vez que é o índice com menor

número de dados e apresenta uma visão geral das irregularidades ionosféricas.

Seguindo os níveis apresentados por Mendilo (2000) os valores medidos de

Fp para todo o Brasil para os dias medidos estão todos no intervalo considerado

baixo para irregularidades ionosféricas.

Para  a  utilização  do  WMM,  foi  feito  o  georreferenciamento  do  modelo

disponibilizado em .Pdf seguido da vetorização das latitudes magnéticas no Brasil. A

partir das curvas vetorizadas foi feita uma interpolação por triangulação a fim de se

obter os valores de latitude magnética para cada estação para o ano de 2020. A

Figura 18 representa a adaptação descrita acima.

Foi  feita  uma  transformação  logarítimica  para  remover  a  assimetria

observada  nos  valores  de  latitude  magnética  e  nos  valores  de  Fp  como  é

recomentado por Oliver e Webster 2015 para dados que apresentam distorção em

valores acima de 1 e menores que -1. A Tabela 1 representa a descrição estatística

do índice Fp, Logarítimo de Fp, Lat Magnética, Log Lat Magnética e Hora Local e as

Figuras  19  e  20  demonstram  como  a  transformação  logaritimica  ajusta  uma

distribuição de frequencia não simétrica para uma distribuição mais próxima de uma

normal. 
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Figura 9 -  Roti para o dia 21/01/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Figura 10 -  Irot para o dia 21/01/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 11 -  Fp para o dia 21/01/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Figura 12 -  Roti para o dia 21/02/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 13 -  Irot para o dia 21/02/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Figura 14 -  Fp para o dia 21/02/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 15 -  Roti para o dia 21/03/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Figura 16 -  Irot para o dia 21/03/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 17 -  Fp para o dia 21/03/2020

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 18 - Latitude Magnética

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Tabela 1 – Estatística Descritiva

Estatsstia Fp Hora Lotial Lat Mag Log10(LatMag+50) Log10(Fp)

Média 5.8503 9.20 -25.60 1.3206 0.6795

Erro padrão 0.0394 0.07 0.15 0.0024 0.0029

Mediana 5.0040 9.23 -31.39 1.2698 0.6993

Moda 3.2710 -1.44 6.19 1.7496 0.5147

Desvio padrão 3.8758 6.94 14.50 0.2352 0.2825

Variância da
amostra

15.0215 48.15 210.27 0.0553 0.0798

Curtose 7.3226 -1.19 0.56 -0.7632 -0.4259

Assimetria 1.8856 0.01 1.22 0.3944 -0.1632

Intervalo 47.1130 25.34 58.21 0.8915 1.8369

Mínimo 0.6960 -3.66 -41.42 0.9333 -0.1574

Máximo 47.8090 21.68 16.79 1.8247 1.6795

Soma
56601.86

10
89039.85 -247700.46 12776.9317 6573.8176

Contagem 9675 9675 9675 9675 9675

Maior(1) 47.8090 21.68 16.79 1.8247 1.6795

Menor(1) 0.6960 -3.66 -41.42 0.9333 -0.1574

Nível de
confiança(95.0%))

0.0772 0.14 0.29 0.0047 0.0056

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 19 – Histograma de Fp

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Figura 20 – Histograma de Log10(Fp)

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Com base na seleção do índice Fp (devido ao comportamento semelhante

aos outros índices e menor número de dados) , o ajuste logarítimico que trouxe uma

normalidade  às  observações  e  também  às  latitudes  magnéticas  foi  possível  a

modelagem do índice Fp em função das variáveis preditoras latitude magnética e

hora local. 

A modelagem se iniciou com o cálculo da média móvel dos dados de Fp para

as latitudes magnéticas e a hora local, a fim de reduzir o número de dados e facilitar

sua vizualização em gráfico de dispersão, já que o número amostral  é de 9675

observações o que dificulta a interpretação visual. As Figuras 21 e 23 representam

a dispersão dos dados sem a aplicação da média móvel, enquanto as Figuras 22 e

24  representam a dispersão dos  dados com a  aplicação  da  média  móvel  e  os

modelos ajustados para o menor MSE.

Figura 21 – Gráfico de Dispersão da correlação entre Log10(Fp) e
Log10(Lat.Magnética)

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 22 – Gráfico de Dispersão da correlação entre Média Móvel de Log10(Fp)
e  Log10(Lat.Magnética)

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Figura 23 – Gráfico de Dispersão da correlação entre Log10(Fp) e Hora Local

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 24 – Gráfico de Dispersão da correlação entre Média Móvel de Log10(Fp)
e Hora Local

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

A modelagem foi  feita separando as variáveis preditoras, ou seja, foi  feita

uma regressão linear para a latitude magnética e uma regressão não linear para a

hora local,  ao passo que a regressão linear  foi  feita  pela ferramenta análise de

dados do excel, e a regressão não linear foi feita “by eye”, composta por um modelo

de senoide + parábola, seguido da aplicação da ferramenta  “solver”, também do

excel, para ajuste dos coeficientes da equação, de forma a minimizar o MSE. Vale

ressaltar que o MSE calculado para o ajuste do modelo determinístico teve como

base os resíduos para os valores originais, dessa forma a média móvel teve função

única de melhorar a visualização gráfica. Os valores de MSE para os modelos foram

0,0773, 0,0424, 0,0398 e 0,0798 para Lat. Magnética, Hora Local, Modelo Final e

por fim para intercepto puro (em relação à média) respectivamente onde é possível

observar um R² de 0,5007 para o modelo determinístico final.

As regressões, por meio das variáveis preditoras, que estão representadas

pelas equações 14, 15 e 16 em conjunto compõem o modelo determinístico final

representado pelas equações 17 e 18: 

Regressão linear:
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log (Fp)=log( Lm)∗0,21197+0,39953                                                             (14)

Regressão não linear:

Para Hora Local (Hl) < 11: 

log( fp)=sin( Hl∗360
10,44861377

+126,4604576)∗0,232880536+0,51350724

(15)

Para Hl >=11: 

log(Fp)=(Hl−16,251133)2∗(−0,008369)+Hl∗(−0,00498)+0,9958638
(16)

Modelo Determinístico Final:

Para Hl < 11: 

(17)

Para Hl >=11: 

log(Fp)=(Hl−16,2511)2∗(−0,0084)+Hl∗(−0,0050)+ log(Lm)∗0,2120+0,7159
(18)

Onde: Hl são os valores de Hora Local e Lm são os valores de Latitude Magnética.

As  irregularidades  ionosféricas  apresentaram  dependência  da  Hora  Local

que  também foi observada por Olwendo et al. (2021). Bilitza et al. (2017) discutem

as possíveis modelagens da ionosféra, dentre elas apresentam a correlação desta

aos ciclos solares, que no presente trabalho não se mostrou presente por se tratar

de um levantamento para três dias em trés meses consecutivos, enquanto os ciclos

solares apresentam um período de 10 a 12 anos. Os autores ainda tratam de outras

variações que se correlacionam com a ionosfera como ciclos anuais e sazonais

além do ciclo diário e latitudes magnéticas. 

log( fp)=sin( Hl∗360
10,4486

+126,4605)∗0,2329+ log (Lm)∗0,2120+0,2336
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 4.2  Regressão Krigagem

A Regressão Krigagem faz uso de um modelo determinístico associado à

predição estocástica,  na qual  é feita  a  Krigagem Ordinária  dos resíduos (Fp de

Mendillo  (2000)  menos  Fp  pelo  modelo  determinístico),  com posterior  soma da

interpolação por KO dos resíduos ao raster de Fp obtido pelo modelo determinístico.

A Figura 25 esquematiza a associação do processo de Krigagem Ordinária à

Regressão Krigagem.

Com base na diferença entre os valores de Fp obtidos por meio da equação

de  Mendillo (2000) e os valores de Fp obtidos por meio do modelo determinístico

final, foi possível iniciar o processo estocástico obtendo-se os valores residuais, nos

quais foi feita a análise semivariográfica. 

Por conta da variação temporal das irregularidades ionosféricas, foram feitos

variogramas experimentais para cada intervalo de hora para os três dias. A fim de

verificar  a  eficiência  do  modelo  deterministico  na  Regressão  Krigagem,  foram

comparados  dois  variogramas de  uma mesma hora  e  dia.  Para  o  processo  da

Krigagem Ordinária,  foi  selecionado um variograma dos dados de Log(Fp),  com

base na fórmula de Mendillo (2000), assim como um variograma dos resíduos. 

Foi  selecionado  para  o  teste  de  comparação  entre  as  metodologias

geoestatísticas os valores de Fp e resíduos para o intervalo das 15:00 às 16:00

horas do dia 21/02/2020 devido ao comportamento de estacionariedade intrínseca

observada, que é essencial para a predição estocástica segundo afirma  Oliver &

Webster (2015).

Os semivariogramas experimentais comparados dos resíduos e valores de

Log(Fp)  estão  representados  pela  Figura  25,  na  qual  é  possível  observar  uma

redução na semivariância dos resíduos em relação aos valores de Log(Fp) para

distâncias maiores que 1200 km onde a semivariancia cruza a variância global e

atinge um patamar, que na modelagem do semivariograma teórico assumirá o valor

da variância global como indicado por Oliver e Webster (2015), já que fora da zona

de dependência espacial a geoestatística se assemelha à estatística convencional.

Vale notar também que, embora o variograma experimental indique semivariâncias

superiores a variância global, não foi observada uma tendencia geográfica, ou seja

a semivariância atingiu um patamar indicando uma estacionariedade de segunda

ordem.  
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Figura 25 -  Semivariograma experimental comparado para Krigagem Ordinária

e Regressão Krigagem

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Para  a  modelagem  dos  variogramas  experimentais  foram  testados  os

modelos  teóricos  Exponencial,  Gaussiano  e  o  Esférico,  dos  quais  o  modelo

Gaussiano foi o que apresentou menor valor de RMSE tanto para o semivariograma

dos valores de Log(Fp) (RMSE = 2,29E-03) quanto para os resíduos do modelo

determinístico  final  (RMSE = 1,826E-03),  como exposto  pelas  tabelas 2 e  3 de

modelos teóricos. Os modelos teóricos ajustados estão representados pelas Figuras

26 e 27.
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Figura 26 – Semivariograma teórico ajustado ao experimental pelo modelo
Gaussiano para Krigagem Ordinária

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Tabela 2 – Coeficientes dos modelos semivariográficos teóricos ajustados
para a Krigagem Ordinária

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 27 – Semivariograma teórico ajustado ao experimental pelo modelo
Gaussiano para Regressão Krigagem

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Tabela 3 – Coeficientes dos modelos semivariográficos teóricos ajustados
para a Regressão Krigagem

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

 Foi observada uma redução do patamar do modelo teórico dos resíduos em

relação ao modelo do semivariograma da variável Log(Fp) como resultado esperado

da aplicação de um modelo determinístico que explica parcialmente a variação de

Log(Fp), concordando com Avalos, (2018) e Penachio (2021). 

A partir dos variogramas teóricos acima ajustados foram feitas as predições

da variável  Log(Fp)  e  Resíduos pela  Krigagem pela  qual  foi  obtida  também as

notações da validação cruzada. A Figura 28 representa as predições do Log(Fp) por

meio da Regressão Krigagem e pela Krigagem Ordinária onde é possível observar
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que ambos têm predições que são coerentes entre si,  porém apresentam leves

divergências para algumas regiões.

A Figura 29 representa os mapas de incertezas associadas obtidas pelos

processos das krigagens, por meio das quais é possível observar uma precisão um

pouco maior na predição por meio da Krigagem Ordinária em relação à predição por

meio da Regressão krigagem. 

A  tabela  4  representa  a  comparação  entre  os  processos  de  validação

cruzada  pela  Regressão  Krigagem  e  Krigagem  Ordinária,  em  que  é  possível

observar  uma  maior  acurácia  da  regressão  krigagem  em  relação  a  krigagem

ordinária apesar da menor precisão observada nos mapas de erros, comportamento

semelhante  ao  obtido  por  Avalos  (2018)  em que  a  metodologia  Krigagem com

Deriva  externa  análoga  à  Regressão  Krigagem,  como  afirma  Hengl,  (2007)

apresentou menores valores de RMSE quando comparada à Krigagem Ordinária.

Este comportamento é esperado uma vez que o modelo determinístico visa explicar

parte  da variabilidade dos valores da variável  de interesse a  partir  de variáveis

preditoras. 

Balan  et  al.  (2018)  demostram a  complexidade  em que  as  variações  da

ionosfera funcionam e tratam sobre a AIE e como a modelagem da ionosféra está

em  constante  desenvolvimento.  Indicando  um  potencial  ainda  maior  para  a

metodologia  Regressão  Krigagem  na  predição  da  variabilidade  espacial  das

irregularidades ionosféricas. 

Geng  et  al.  (2020)  afirmam  que  a  Krigagem  Ordinária  tem  se  mostrado

confiável para estudos das cintilações ionosféricas e como os avanços na predição

mais  acurada  e  precisa  podem  auxiliar  os  usuários  de  receptores  GNSS  nos

levantamentos  de  alta  precisão.  Li  et  al.  (2019)  Mostram  também  como  a

modelagem da ionosfera são importantes para as correções de atrasos das ondas

portadoras para o posicionamento mais acurado de receptores GNSS.

Entendendo as variações da ionosfera como alterações climáticas da alta

atmosfera é valido mencionar avanços na predição espaço temporal climática com

uso da Regressão Krigagem como é feito  por  Sekulić  et  al.  (2019),  em que os

autores fazem uso de variáveis preditoras para aumentar a acurácia da previsão de

dados de temperatura.
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Figura 28 – Predição comparada dos valores de Log10(Fp) pelos métodos
Regressão Krigagem e Krigagem Ordinária 

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021
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Figura 29 – Predição comparada dos valores de incertezas de  Log10(Fp) pelos
métodos Regressão Krigagem e Krigagem Ordinária 

Fonte: OLIVEIRA, S.A.S. 2021

Tabela 4 – Resultados da validação cruzada para Krigagem Ordinária e
Regressão Krigagem

Validação Cruzada

Parâmetros KO RK

n amostral 132 132

MSE 0.0026 0.0018

RMSE 0.0514 0.0428

NRMSE 9.6366 7.9419

R2 74.8272 76.7821
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 5 CONCLUSÕES

Pelos resultados aqui obtidos pode-se concluir que:

• A  Regressão  Krigagem  se  mostrou  promissora  nos  estudos  de

irregularidades  ionosféricas,  uma  vez  que  pode  predizer  de  forma  mais

acurada o índice Fp em comparação à Krigagem Ordinária.

• A hora local se mostrou uma boa variável preditora para períodos de baixa

atividade solar.

• A qualidade da Regressão Krigagem está intimamente ligada a qualidade do

modelo  determinístico,  e  por  essa  razão  o  presente  trabalho  se  mostra

incompleto uma vez que para os dias coletados a ionosfera estava em níveis

considerados baixos e para uma modelagem mais precisa seria necessário

uma coleta massiva de dados, de modo a refinar e complementar o modelo

de  forma  a  levar  em  consideração  outras  variáveis  preditoras  como  por

exemplo ciclos solares, sazonais e anuais. 

• Em condições de ausência de equipamentos mais precisos e acurados como

ionosondas a RBMC se mostra uma boa infraestrutura para monitoramento

das  Irregularidades  Ionosféricas  e  que  metodologias  como  a  Regressão

Krigagem  se  mostram  promissoras  para  melhorar  o  desempenho  dos

estudos que envolvam as observações da RBMC.
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