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1.1 – Sistema Geodésico de 
Referência e Redes Geodésicas: Referência e Redes Geodésicas: 
conceituação, materialização e 

hierarquia

(revisão)



O que é uma estrutura geodésica?

Estrutura geodésica = rede geodésica



Rede Geodésica

Conjunto de pontos implantados no terreno e conectados 
por meio de mensurações geodésicas. Esses pontos com 
coordenadas conhecidas (horizontal e/ou vertical) servem 
como controle geodésico para uma série de aplicações:

- densificação da rede (hierarquia)- densificação da rede (hierarquia)
- mapeamento
- SIG
- projetos de engenharia
- hidrografia
- monitoramento de deformações
- georreferenciamento
- etc



O que é importante para o estabelecimento/implantação de 
uma rede geodésica? Quais os passos a serem seguidos?

Estabelecer uma ordem de ações ou fases necessárias a sua 
implantação: 

O QUE VOCÊ ACHA?



Rede Geodésica

O que é importante para o estabelecimento/implantação de 
uma rede geodésica? Quais os passos a serem seguidos?

Estabelecer uma ordem de ações ou fases necessárias a sua 
implantação: 

PENSE!
CONVERSE COM OS COLEGAS!



Rede Geodésica

O que é importante para o estabelecimento/implantação de 
uma rede geodésica? Quais os passos a serem seguidos?

Estabelecer uma ordem de ações ou fases necessárias a sua 
implantação: 

DIFÍCIL???



Rede Geodésica

O que é importante para o estabelecimento/implantação de 
uma rede geodésica? Quais os passos a serem seguidos?

Estabelecer uma ordem de ações ou fases necessárias a sua 
implantação: 

BASICAMENTE 3 FASES/PASSOS:

- PROJETO/DESIGN
- EXECUÇÃO
- ANÁLISE



Rede Geodésica

Conjunto de pontos implantados no terreno e conectados 
por meio de mensurações geodésicas. Esses pontos com 
coordenadas conhecidas (horizontal e/ou vertical) servem 
como controle geodésico para uma série de aplicações:

- mapeamento
- SIG- SIG
- projetos de engenharia
- hidrografia
- monitoramento de deformações
- georreferenciamento
- etc

DE QUE FORMA?



Rede Geodésica



Rede Geodésica



Rede Geodésica

Para a integração de novas estações ao SGB (Sistema 
Geodésico Brasileiro) ver site do IBGE:

- Homologação de marcos geodésicos

- Norma para padronização de marcos geodésicos
(Norma de Serviço número 001/2008 de 01/09/2008)

- Orientações para instalação de estações de 
monitoramento contínuo GNSS compatíveis com a RBMC



Rede Geodésica

Para o georreferenciamento de imóveis rurais ver site do 
INCRA:

- Norma técnica para o georreferenciamento de imóveis 
rurais (3ª edição, 2013)rurais (3ª edição, 2013)
- Manual Técnico de Posicionamento (1ª edição, 2013)
- Manual Técnico de Limites e Confrontações (1ª edição, 
2013)

Exemplo: materialização de vértices para apoio básico
- Marcos de ferro, concreto, etc.



Rede Geodésica

Conjunto de pontos implantados no terreno e conectados 
por meio de mensurações geodésicas. Esses pontos com 
coordenadas conhecidas (horizontal e/ou vertical) servem 
como controle geodésico para uma série de aplicações:

- mapeamento
- SIG- SIG
- projetos de engenharia
- hidrografia
- monitoramento de deformações
- georreferenciamento
- etc

DE QUE TIPO?



Rede Geodésica

Conjunto de pontos implantados no terreno e conectados 
por meio de mensurações geodésicas. Esses pontos com 
coordenadas conhecidas (horizontal e/ou vertical) servem 
como controle geodésico para uma série de aplicações:

- mapeamento
- SIG- SIG
- projetos de engenharia
- hidrografia
- monitoramento de deformações
- georreferenciamento
- etc

PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE QUÊ?



SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA

REFERENCIAL

Zanetti, 2006



SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA

REFERENCIAL

Altitude ortométrica: distância contada sobre a 
vertical, do geóide até a superfície física da Terra



SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA

• Um elipsóide ajustado às dimensões da Terra e 
devidamente orientado, constitui um referencial adequado 
para a atribuição de coordenadas na S.F. da Terra
• SGR = superfície de referência + orientação



SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA

• SGR é definido convencionalmente – aspecto teórico

• Adoção de modelos, parâmetros, convenções, que servem 
como base para descrever o estado geométrico e os 
processos físicos da Terra (terno cartesiano, superfície de processos físicos da Terra (terno cartesiano, superfície de 
referência, outras constantes)

• OBJETIVO: permitir, na prática, a localização espacial de 
qualquer feição sobre a superfície terrestre



SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA

DEFINIÇÃO

“system”

parâmetros

• Definido a partir da adoção 
de um elipsóide de referência 
posicionado e orientado em 
relação à superfície terrestre

VISÃO GERAL

parâmetros

+

convenções

+

elipsóide orientado e 
ajustado à Terra

Próximas etapas
• Coleta de observações sobre a superfície 
terrestre

• Processamento e análise dos resultados

• Divulgação dos resultados (coordenadas + 
velocidades + precisões)



SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA

REALIZAÇÃO OU 
MATERIALIZAÇÃO

“frame”
• Materializado por um 
conjunto de pontos

VISÃO GERAL

conjunto de pontos 
implantados na superfície 

física da Terra cujas 
coordenadas são conhecidas

disponibilizado ao usuário

conjunto de pontos



SISTEMAS GEODÉSICOS DE REFERÊNCIA

• O conjunto de estações materializados na superfície 
cujas coordenadas foram determinadas com relação ao 
sistema de referência constituem-se nas chamadas 
redes geodésicas, didaticamente divididas em:

VISÃO GERAL

redes geodésicas, didaticamente divididas em:

- Verticais

- Horizontais

- Tridimensionais

RAZÃO DA SEPARAÇÃO

Vinculado ao campo da gravidade

Vinculado a um sistema geométrico



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

DEFINIÇÃO

• Estruturas geodésicas de controle horizontal

• Estrutura de pontos que formam a realização de um SGR, 
materializam o referencial para o usuário

• Visão Clássica: redes de triangulação, trilateração e 
poligonação

• Baseiam-se em medidas de direções (ângulos) e 
distâncias

• Altitudes obtidas com menor precisão (por exemplo: 
nivelamento trigonométrico) visando a redução das 
observações ao elipsóide



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

DATUM

• Datum = origem

φ, λ e h

• Estabelecer escala em um ponto• Estabelecer escala em um ponto

orientação

• A propagação das coordenadas geodésicas desde o 
Datum, usando a superfície de referência elipsóidica, é 
chamada de transporte de coordenadas



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

GEOMETRIA DA REDE E INJUNÇÕES MÍNIMAS

• TRIANGULAÇÃO: rede de pontos com coordenadas geodésicas 
conhecidas, estabelecidas a partir de um Datum, por sequência de triângulos 
estabelecidos predominantemente por medidas angulares



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

GEOMETRIA DA REDE E INJUNÇÕES MÍNIMAS

• TRIANGULAÇÃO: rede de pontos com coordenadas geodésicas 
conhecidas, estabelecidas a partir de um Datum, por sequência de triângulos 
estabelecidos predominantemente por medidas angulares

BASE

Az

DATUM

Lados de 20 a 40 KM
Injunções mínimas no Datum

φ, λ, Azimute, Base

Possibilidade de detecção de 
erros, superabundância de 
observações permitindo o 
ajuste por MMQ



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

GEOMETRIA DA REDE E INJUNÇÕES MÍNIMAS

• TRILATERAÇÃO: rede de pontos com coordenadas geodésicas 
conhecidas, estabelecidas a partir de um Datum, por sobreposição de 
triângulos estabelecidos a partir da medida dos lados

Injunções mínimas no Datum
φ, λ, AzimuteAz

DATUM



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

GEOMETRIA DA REDE E INJUNÇÕES MÍNIMAS

• POLIGONAÇÃO: estabelecida a partir da medição de ângulos e 
distâncias; lados de até 15km; serve para o apoio fundamental; inicia num 
ponto da rede fundamental e é controlada; não é possível a verificação de 
erros intermediários (ao longo dos pontos da poligonal)

Injunções mínimas
φ, λ, Azimute iniciais
φ, λ, Azimute finais

Azf

Azi POLIGONAL



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

DETERMINAÇÃO DA ALTITUDE

NIVELAMENTO TRIGONOMÉTRICO

• Era executado nas triangulações e poligonações geodésicas

• Medida indireta do desnível a partir da determinação do • Medida indireta do desnível a partir da determinação do 
ângulo vertical da direção que une os pontos e da distância 
entre eles, leva em consideração a altura do teodolito ao 
terreno e a altura do sinal visado sobre o terreno



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

DETERMINAÇÃO DA ALTITUDE
NIVELAMENTO TRIGONOMÉTRICO



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA HORIZONTAL

DETERMINAÇÃO DA ALTITUDE

NIVELAMENTO TRIGONOMÉTRICO

• Precisão até alguns anos atrás, com equipamentos 
mecânicos, era da ordem de alguns decímetros

• Estudos realizados pelo LAIG da UFPR com estação total 
proporcionou resultados compatíveis com levantamentos 
altimétricos de primeira ordem



REDE HORIZONTAL
• Implantação iniciou-se em 1944

• Finalidade – apoio ao mapeamento; obras de 
engenharia, regulamentação fundiária, entre 
outras

EVOLUÇÃO DO SGB 

10 ppm

Melhoria das 

• Década de 70 - uso do sistema TRANSIT

• Até 1990 eram aplicados os procedimentos 
clássicos

• A partir de 1991 uso exclusivo do GPS para 
densificação da Rede Horizontal

Melhoria das 
técnicas de 

posicionamento

1 ppm



REDE HORIZONTAL
EVOLUÇÃO DO SGB 

• triangulação
• poligonação
• Doppler
• GPS



Córrego Alegre

Astro Datum Chuá

SAD 69

EVOLUÇÃO DO SGB 

REDE HORIZONTAL: HISTÓRICO

SAD 69

SAD 69 – reajustamento em 1996

SIRGAS



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

ALTITUDE
• Distância de um ponto sobre a S.F. contada sobre a 
vertical ou normal até a superfície de referência, geóide 
ou elipsóide

Satélite GPS
Satélite GPS

Superfície do 
oceano

Superfície

Altitude Nivelada (H)

Geóide

Elipsóide

Ondulação 
geoidal (N)

Altitude GPS (h)



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

ALTITUDE
• Coordenada geodésica de maior consumo

• Mais precisamente determinada quando consideramos as 
redes geodésicas de apoio fundamental

• Altitude com sentido prático é aquela determinada por 
operações de nivelamento vinculadas ao campo da 
gravidade da Terra

• O conceito de desnível associado ao posicionamento 
vertical, deve estar vinculado a noção física. Este é o 
desnível que interessa na concepção de obras como 
barragens, dutos, canais, etc.



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

DEFINIÇÃO

• Estruturas geodésicas de controle vertical

• Rede de pontos (RN – referências de nível) cujas 
altitudes são determinadas por procedimentos de altitudes são determinadas por procedimentos de 
nivelamento geométrico de precisão ou alta precisão

• Baseiam-se em medidas de desníveis a partir de um 
Datum (usualmente HDATUM = 0,0 m)



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

DATUM – VISÃO CLÁSSICA
• Estabelecido pelo NMM durante um período de tempo, 
num determinado local

• NMM coincidente com o geóide
COLÔMBIA BRASIL

h
NMM ≡ Geóide

N

Elipsóide

H

P

Buenaventura Imbituba



REDE VERTICAL – DATUM DE IMBITUBA
EVOLUÇÃO DO SGB 



REDE VERTICAL – DATUM DE IMBITUBA

EVOLUÇÃO DO SGB 



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

ESTABELECIMENTO DA REDE
• Medição de desníveis por operações de nivelamento geométrico



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

ESTABELECIMENTO DA REDE

• Altitude de P2 é definida inicialmente como o somatório 
dos desníveis desde P1 mais a altitude de P1

∑+=
n

i1P2P HHH ∆

P2

P1

∆H1

∆H2

∆H3

∑
=

+=
1i

i1P2P HHH ∆



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

EQUIPAMENTOS
• Nível óptico equipado com placa plano paralela que permite 
o ajuste micrométrico das leituras

• Miras de ínvar graduadas e calibradas



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

EQUIPAMENTOS



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

EQUIPAMENTOS
• Nível eletrônico

• Miras de código de barras



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

EQUIPAMENTOS
• Sapata



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

EQUIPAMENTOS
• Fixação da mira com balizas



REDES GEODÉSICAS DE REFERÊNCIA VERTICAL

ASPECTOS GERAIS

• IBGE – precisão 3mm √ k para nivelamento de alta precisão, 
estabelecido a partir da diferença entre nivelamento e contra 
numa seção, permitindo aceitar ou rejeitar a medida do 
desnível

• Visadas máximas de 80m, diferenças de 2m entre ré e vante, 
evitar horários próximos ao meio dia, evitar os primeiros e 
últimos 50cm da mira, etc

• Controle de qualidade é feito com o fechamento em circuitos 
o que permite o ajustamento

• IAG recomenda 1mm √ k



REDE VERTICAL
• Conta hoje com mais de 65000 estações

EVOLUÇÃO DO SGB 



REDE VERTICAL

• A partir da década de 70 a implantação foi direcionada 
ao oeste brasileiro e à reconstituição dos trechos 
destruídos

EVOLUÇÃO DO SGB 

destruídos

• Altitudes são calculadas a partir de desníveis obtidos 
através de nivelamento geométrico clássico, executado 
com níveis geodésicos de alta precisão e miras de ínvar, 
com tolerância de 4 mm(km)1/2 e 3 mm(km)1/2, 
respectivamente para períodos antes e depois de 1983



REDE VERTICAL

EVOLUÇÃO DO SGB 

1961 - 1970
1971 - 1980

1945 - 1950

1951 -
     1960

1981 - 2002

Crédito: R. T. LUZ



EVOLUÇÃO DO SGB 

REDE VERTICAL

- Entre 1948 e 1975 foram executados oito ajustamentos 
manuais

- Em 1993 foi concluído o primeiro ajustamento 
automatizado e integral

- Em 2011 foi concluído o primeiro ajustamento simultâneo - Em 2011 foi concluído o primeiro ajustamento simultâneo 
(69000 RNs)
data do ajustamento abrangência número de circuitos comprimento total 

das linhas (km) 
datum 

1948 total 8 2890 Torres 
1952 total 38 15706 Torres 
1959 total 79 30249 Imbituba 
1962 parcial 19 4227 Imbituba 
1963 parcial ? ? Imbituba 
1966 parcial ? ? Imbituba 
1970 parcial ? ? Imbituba 
1975 parcial ? ? Imbituba 
1993 total 377 105285 Imbituba 

 



REDES TRIDIMENSIONAIS

As redes tridimensionais podem ser estabelecidas de duas 
maneiras:

• Combinar as coordenadas horizontais (φ e λ) e a altitude 
ortométrica (H) de pontos homólogos para obter as 
coordenadas tridimensionais (φ, λ e h) ou (X, Y e Z). Porém 
é necessário o conhecimento da ondulação geoidalé necessário o conhecimento da ondulação geoidal

• Utilizar técnicas que proporcionem diretamente as 3 
coordenadas (VLBI, GPS, etc)

NHh +≅

MODELO GEOIDAL



RBMC

Conceito de Rede ativa:
-usuário necessita de apenas 1 
receptor para o posicionamento 
relativo
- 98 estações para pós 
processamento e tempo real
- 33 estações para pós 
processamento

Crédito: LAGEH

Crédito: IBGE (agosto, 2016)



Serviço para 
posicionamento em tempo 
real a partir de 98 
estações da RBMC estações da RBMC 
(recepção de dados e 
correções diferenciais via 
internet). O serviço é 
gratuito mediante 
cadastro.

Crédito: IBGE (agosto, 2016)



REDES ESTADUAIS GPS

• Visam suprir as demandas atuais advindas do uso 
crescente de técnicas de posicionamento baseadas no GPS

• Servem de estrutura para trabalhos que necessitem de 
informação georeferenciada; rede de referência para 
• Servem de estrutura para trabalhos que necessitem de 
informação georeferenciada; rede de referência para 
posicionamento relativo

• Implantadas através de convênios de cooperação técnica

• Implantadas em locais que garantam sua integridade 
física



REDES ESTADUAIS GPS

REDE GEODÉSICA GPS DE ALTA PRECISÃO DO PARANÁ

• 20 estações – aprox. 60 km de abrangência

Estações de Referência
PARA
UEPP





Relacionamento entre a altitude elipsoidal e a altitude 
ortométrica:

NHh +≅

MODELO GEOIDAL

Crédito: IBGE



MODELO GEOIDAL

Precisão estimada 
de 17cm, podendo 
existir  áreas com 
precisão melhor ou 
pior

Crédito: IBGE (agosto, 2016)



Crédito: IBGE (agosto, 2016)



SIRGAS

REALIZAÇÃO 2000

• 184 estações no continente americano

• Campanha realizada de 10 a 19 de maio de 2000 –
coordenadas referidas ao ITRF2000, época 2000,4

• Processamentos no IBGE e DGFI



Campanha SIRGAS 2000 : 184 estações



• A adoção do SIRGAS segue uma tendência atual tendo em 
vista as potencialidades do GPS e facilidades para os 
usuários, pois com um sistema geocêntrico as coordenadas 
obtidas com GPS relativamente a esta rede podem ser 
aplicadas diretamente a todos os levantamentos, evitando a 
necessidade de transformações e integração entre os dois 
referenciais 

SIRGAS

necessidade de transformações e integração entre os dois 
referenciais 



SIRGAS

A adoção oficial do SIRGAS como novo SGR para os trabalhos 
geodésicos e cartográficos em território brasileiro deu-se com o 
decreto número 5334/2005 assinado em 06/01/2005 e publicado em 
07/01/2005 no Diário Oficial da União e com a Resolução do 
Presidente do IBGE número 1/2005 onde:
“fica estabelecido como novo sistema de referência geodésico para o 
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e para o Sistema Cartográfico 

Nacional (SCN) o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas Nacional (SCN) o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 
(SIRGAS), em sua realização do ano de 2000 (SIRGAS2000). Para o 
SGB, o SIRGAS2000 poderá ser utilizado em concomitância com o 
sistema SAD 69. Para o SCN, o SIRGAS2000 também poderá ser 

utilizado em concomitância com os sistemas SAD 69 e Córrego Alegre, 
conforme os parâmetros definidos nesta Resolução. A coexistência 
entre estes sistemas tem por finalidade oferecer à sociedade um 
período de transição antes da adoção do SIRGAS2000 em caráter 
exclusivo. Neste período de transição, não superior a dez anos, os 

usuários deverão adequar e ajustar suas bases de dados, métodos e 
procedimentos ao novo sistema.” (IBGE, 2005, p. 1).



IMPORTANTE:

Ver Nota Técnica e Resolução 01/2015, no site do 
IBGE, a respeito do término do período de transição 

SIRGAS

IBGE, a respeito do término do período de transição 
visando a adoção do SIRGAS



SIRGAS
21 estações que materializaram o sistema SIRGAS 2000 no Brasil 
(na época de realização!)



Exemplos de relatórios de estações do SGB:



Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
Projeto e Análise de Redes Geodésicas GA123

1.2 – Projeto, implantação e 
análise da Rede Geodésicaanálise da Rede Geodésica



• Projeto, implantação e análise  ⇒ fases para o 
estabelecimento de uma rede

PROJETO/DESENHO:

- Planejamento / tomada de decisão

- É a fase mais crítica- É a fase mais crítica

- Determinar geometria das estações mais o procedimento 
de campo a ser executado (definir observações – tipo e 
número mais os equipamentos a serem utilizados) de forma a 
alcançar a precisão requerida pelo usuário a um custo 
razoável



PROJETO/DESENHO:

- Projeto de ordem zero: definição do Sistema de 
Referência

- Projeto de 1ª ordem: escolha da localização das estações

- Projeto de 2ª ordem: escolha das observações e sua - Projeto de 2ª ordem: escolha das observações e sua 
precisão / pesos das observações

- Projeto de 3ª ordem: melhorar uma rede já existente por 
meio da introdução de novas observações ou de novos pontos 
(densificação)



IMPLANTAÇÃO

- Execução (etapa de campo)

- Materialização dos pontos e realização das observações



ANÁLISE

- Processamento e análise dos dados

- Entrega dos resultados ao usuário

A análise pode ser feita a priori (pré análise – na etapa de A análise pode ser feita a priori (pré análise – na etapa de 
projeto) quando verificam-se as contribuições dos possíveis 
erros no resultado final

Na análise a posteriori verifica-se a precisão do 
levantamento em função da obtenção de dados super 
abundantes



Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
Projeto e Análise de Redes Geodésicas GA123

1.3 – Pré análise e otimização: 
visão geralvisão geral



PRÉ ANÁLISE

- Estudo prévio, simulação de como os erros se propagam 
levando em conta instrumental, tipo de observações e 
geometria do problema

OTIMIZAÇÃO

- Estabelecimento de metodologias que conduzam a uma 
solução ótima / ideal

Muitas vezes pré análise e otimização são considerados 
sinônimos



PROJETO/DESENHO: exemplo rede de triangulação

Direções 0,3”

Base 1cm + 1ppm

Az 0,3”

a) 1 base e 1 azimute (1-2)

b) Letra a + Direções adicionais

c) Letra b + base entre 11 e 12

d) Letra b + comprimento e azimute entre 1 e 12 (obs 
satelitais)

e) Letra b + azimute da direção 9-11

(Lambeck, 1988)



PROJETO/DESENHO: exemplo rede de trilateração

a) Distâncias 1cm + 1ppma) Distâncias 1cm + 1ppm

Az 1-2  0,3”

b) Letra a + Az 11-12

c) Letra a + comprimento e azimute entre 1 e 12 (obs 
satelitais)

(Lambeck, 1988)



Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
Projeto e Análise de Redes Geodésicas GA123

1.4 – Monitoramento da Rede e de 
feições externas feições externas 



MONITORAMENTO DA REDE







Monitora-se: alterações na forma, tamanho / dimensões e 
posição ao longo do tempo

Pressupõe:

- Observações de alta precisão- Observações de alta precisão

- Repetibilidade das observações ao longo do tempo

- Integração com outros tipos de observações (diferentes 
equipamentos)

- Análise cuidadosa dos dados

- Não inclui o projeto de ordem zero (pois o interesse está 
na variação da posição ao longo do tempo e não na posição em 
si)



http://oceanservice.noaa.gov/programs/ngs/http://oceanservice.noaa.gov/programs/ngs/

http://www.agpmeridian.com/technology/creating_a_network_geodzicheskoy/



http://www.billboley.co.uk/mainfiles/geodetic-chieveley.htm


