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RESUMO 

ROCHA, C. P. (2000). Obtenção e Análise de Azimutes por Astronomia Clássica e 

pelo Sistema de Posicionamento Global. São Carlos, 2000. 127p. Dissertação. Escola 

ele Engenharia de São CCirlos, DepartCimento de Tnmsportes, Universidade de São 

Paulo. 

O principal objetivo desse trabalho é caracterizar os métodos e processos que 

podem ser utilizados para obter melhores resultados dos azimutes sob a ólica da 

Astronomia Clássica e pelo Sistema de Posicionamento Global, levando em conta as 

diferentes natureza do tratamento aplicado às observações. Procurou-se também 

estabelecer a fronteira no comprimento das linhas Base, em que os resultados obtidos 

através de processos ela Astronomia Clássica tenham melhor precisão que os obtidos 

através dos recursos do Sistema de Posicionamento Global, além da caracterização e 

definição dos sistemas de referência e posicionamento, tratamentos necessários para 

mmumzar os erros das observações e definição dos azimutes tratados pelas 

Engenharias. 

Palavras chave: Azimutes; Astronomia; Geodésia; Geóide; Elipsóide . 
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ABSTRACT 

ROCHA, C. P. (2000). Oblainment and Ana/ysis of Azimuths by C/assical Astronomy 

and Global Positioning System. São Carlos, 2000. 127p. Thesis. Escola de 

Engenharia de São Carlos, Departamento de Transporte, Universidade de São Paulo. 

The essential objective of this work is to characterize wich methods and 

processes should be used for obtain better results o f the azimuths under the optics of 

the classic Astronomy and for the Global Positioning System, taking iuto account the 

ditTcrcnt naturcs of thc trcatmcnt aplicd thc ohscrvations. lt was also tried to 

cstablish the border in thc length of base I ines, in that the results by process of the 

astronomy classic results of better quality that obtained by Global Positioning 

System, characterization and definition of the reference systems and positioning, 

necessary treatments to minimize the mistakes of the observations, and definition of 

the azimuths treated by Engineerings. 

Words key: Azimuths~ Astronomy~ Geodesy ~ Geoid~ Ellipsoid. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

l.l Generalidades 

O interesse c a necessidade de descobrir novas terras, o comércio e o 

intercâmbio cultural, após séculos, levaram o homem a concluir que a observação de 

Astros era a única maneira de compreender a forma da Terra. Isto o levou a 

desenvolver equipamentos e métodos de posicionamento e orientação cada vez mais 

sofisticados. As novas descobertas, reduziram gradativamente a dependência de 

estrelas guias como Polaris, Sigma Octantis e Mintaka, das constelações de Ursa 

Menor, Octantis e Orion, que marcam as posições dos pólos Sul, Norte e Equador, 

respectivamente. 

No passado, prevaleceram várias opiniões sobre a forma da Terra: Enquanto 

alguns acreditavam ter a forma de um disco envolvida pelos oceanos (Homero e 

Thales), outros, a exemplo de Pythagoras e Aristóteles, acreditavam que a Terra era 

esférica, com uma superficie bem configurada. 

Erastosthenis, assumindo a forma esférica já aceita na época, estimou pela 

primeira vez o raio da Terra, aplicando o princípio da medição de um arco de círculo. 

Observou que na hora do solstício de verão, o raio de Sol que incidia verticalmente 

na antiga Syene, no Egito, inclinava ( 1/50) do arco de circunferência (7° 12') em 

Alexandria à 5000 stadia1 de Syene ( 787,5 km ) . Com base nisso, 

1 Stadia. pluml de stadium é uma medida egípcia. equivalente a 157,5m, SEGANTINE ( 1999). 
Anotações de aula. 
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estimou a medida do raio da Terra em 6266,7 km, ou seja, circunferência aproximada 

de 40225km (atualmente aceita como 40074, 16km). Também introduziu o conceito 

da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da eclítica. 

Devido a sua grande contribuição histórica, Erastosthenis é considerado o Pai 

da Geodésia, TORGE ( 1991). 

Muitos cientistas se sucederam no desenvolvimento de estudos das 

Geociências, tais como: Toscanclli, autor de um mapa mundial da época~ América 

Vespúcio criador de um mapa contemplando o Oceano Pacífico e a costa da América 

do Norte, dando origem a era da Cartografia~ Copémicus, introduziu o conceito da 

Teoria Heliocêntrica, configurando o sistema solar~ Gerardus Mercartor, propôs um 

novo mapa mundial, sob um novo sistema de projeção, iniciando a grande arrancada 

da Geodésia dos séculos XVI e XVII. Ptolomeu, Tycho Brahe, Kepler e Galileo, 

acreditavam na teoria de que a Terra girava em torno do Sol~ essa era contestada 

pelos cientistas da época que não conseguiam medir indícios de paralaxe das estrelas 

com os equipamentos existentes. Apenas em 183 8, usando-se bons telescópios, vir

se-ia a obter uma primeira medida de paralaxe para uma estrela. 

No século XVI, quando o telescópio, a tábua de logaritmo e o sistema de 

triangulação já eram conhecidos, surgiram novos cientistas como Bareli~ Descartes e 

Leibnitz que formularam toda a teoria básica em que se apoiaram Christian Huygens 

e Newton. Estes desenvolveram o modelos elipsoidal para a forma da Terra e 

instituíram seu princípio fisico. Newton postulou que o incremento de aceleração da 

gravidade nos pólos era função do quadrado do seno da latitude e demonstrou através 

de suas teorias que as leis de Kepler teriam validade limitada, uma vez que as órbitas 

dos planetas seriam elípticas se os mesmos se submetessem tão somente a força de 

atração do Sol. A verdadeira trajetória não descreveria rigorosamente uma elipse, 

devido a atração exercida por outros Astros, HEMPEL ( 1966). 

A mecânica dos corpos celestes foi instituída por Euler. Lagrange criou a 

Mecânica Analítica e implantou o sistema métrico na França, e Gauss, considerado o 

Pai da Geodésia Modema, definiu a forma geoidal e elaborou juntamente com 

Legendre, o método dos Mínimos Quadrados. Canvendish determinou pela primeira 

vez o peso da Terra e Laplace instituiu o atual conceito de Mecânica Celeste e 

desenvolveu a Teoria da Probabilidade. Nessa mesma época, Legendre, iniciou o 



processo de ajustamento de arcos e, entre outros, Gauss e Bessel, foram decisivos na 

verificação dos problemas provenientes do modelo elipsoidal, aplicado as 

determinações de precisão. 

As discrepâncias entre os números e a evolução dos métodos ao longo de 

séculos de discussão das medidas do raio médio, semi eixos, achatamento e desvios 

da vertical, levaram Helmert a efetuar a transição para o atual conceito da forma da 

Terra, com os novos parâmetros, incluindo os desvios relativos à vertical do lugar. O 

conceito tridimensional da Geodésia foi introduzido por Bruns. 

De 1880 à 1950, a detenninação do geóide foi da 1náxima importância para a 

Geodésia, coroada com o estabelecimento do conceito do Sistema Tridimensional de 

Posicionamento Global, TORGE ( 1991 ). 

A obra de Einstcin e a generalização das Leis de Newton, marcaram o início 

do século XX e o desenvolvimento do rádio detecção, a informática e o rádio 

interferometria, impulsionaram a Geodésia Espacial (Celeste), culminando com o 

lançamento dos satélites artificiais para fins de posicionamento. Atualmente, a 

Geodésia é uma das ciências de ma1s amplo espectro, atuando em áreas de 

mapeamento, gerenciamento urbano, demarcação de limites, construções da 

engenharia em geral, estudos ecológicos e ambientais, transportes (controle de 

posicionamento e velocidade), movimentos dos Astros, movimentos de placas 

tectônicas, deformações de grandes estruturas, deslocamentos dos Pólos terrestres, 

etc. Genericamente, a Geodésia estuda a forma e dimensões, os sistemas de projeção, 

o campo gravitacional e os movimentos da crosta terrestre, SEGANTINE ( 1999). 

No Brasil, muitos estudiosos do assunto se sucederam ao longo dos anos. 

Observações pioneiras da declinação magnética na região de Cabo Frio, verificadas 

por Philos; Phu;o Hidrognüico da Bahia do Rio de Junciro, Brito; Coletônea de 20 

anos de declinações em diversos estados do Brasil e exterior, Williams · et. ai.; e 

outros grandes nomes da Astronomia de Campo como Mattos, Chagas à Barreto, 

Silveira, Ferraz e Simões, entre outros, na atualidade, todos com várias publicações 

sobre o assunto. 
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1.2 Considerações técnicas do modelo 

A exata referência geográfica de pontos da supcrficic llsica da Terra, depende 

de um complexo modelo matemático, passivo de ajustamento para cada uma de suas 

diferentes regiões. Um sistema global de posicionamento, passa pela concepção de 

um modelo em que cada posição nele definida, corresponde tão somente um ponto 

do nosso planeta, em relação a um sistema de referência definido. 

O gcóide é um modelo matemático tridimensional irregular, idealizada por 

C.F. Gauss, com razoável aproximação da forma real da Terra. Caracteriza-se pela 

perpendicularidade de um fio de prumo em quaisquer lugar de sua superfície, onde a 

energia potencial se faz constante. Didaticamente, pode-se representá-lo pelo 

prolongamento da superfície do nível médio dos mares, adentrando ao continente, 

sob innuência das grandes depressões da crosta, bem como da densidade das rochas 

que compõem o sub solo, responsáveis pela maior ou menor atração sobre as massas 

superficiais. 

Newton determinou a constante gravitacional como uma função direta dos 

produtos das massas envolvidas e inversa do quadrado da distância: 

onde: 

G força de atração gravitacional 

massas dos corpos I e 2 

distancia entre os corpos l e 2 

O valor de G, íltualmente determinado pelo CODAT A (Committee on Data 

for Science anel Technology), é: 

G = {6,67259 ± 0,00085) * 10"11 m3 kg -• s -2 

Qualquer corpo sobre ou próximo à superf1cie da Terra é submetido a ação de 

duas forças: a atração gravitacional e a tendência de se manter em movimento 

retilíneo e unitorme por acompanhar a velocidade tangencial da superllcie terrestre. 
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A força centrífuga é resultante da rotação da Terra, cuja velocidade angular 

(ro), assumida constante e de direção ortogonal aquele eixo, é determinada pela 

relação entre o ângulo de um giro completo c o tempo gasto para sua realização: 

co = 2rcrad I 86164, I Os 

(J) = 7,292115 * 10"5 rad. s" 1 

Apesar da velocidade angular ser considerada a mesma para pontos situados 

em quaisquer paralelo, sua velocidade tangcncial é milxima no Equador e tende a 

zero nos pólos, causando uma igual tendência de variação do potencial centrífugo, 

TORGE (1991). 

Pontos nas proximidades do Equador assumem um potencial centrífúgo (<P) 

da orden1 de 1,1 + 105 m2 s·2 e aceleração centrífuga z =-- I z I - 0,03m s·2, 

enquanto pontos nos pólos, tem potencial centrífugo e aceleração centrífuga nulas. 

As superfícies de nível reais, são cquipotenciais. Como a aceleração 

centrífuga e o potencial centrífugo tendem a zero nos pólos, a ação da gravidade 

incide livremente e a superfície equipotencial representada por um valor constante 

qualquer, sofre um gradiente de variação ao longo de uma meridiana e uma 

conseqüente curvatura ao se aproximar dos pólos. Este gradiente dt: curvatura é 

estimado na ordem de 5 * 10"3g, ou seja, duas superficics de nível com afastamento 

de I OOm, no Equador, teria uma afastamento de 99,5m , nas proximidades dos pólos, 

TORGE (1991). 

As marés de aceleração ao longo do tempo são causadas pelas forças de 

atração gravitacional exercidas pelo Sol e pela Lua, que atuam em diferentes partes 

da superfície a proporção que a Terra vai girando. São efeitos resultantes da 

combinação das revoluções da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol. A 

aceleração produz variação no campo de gravidade na ordem de I o-7 g. Outras 

variações do campo de gravidade no tempo são, geralmente, de pequena ordem, 

MELCHIOR apud TORGE (1991). 

De acordo com a Teoria Heliocêntrica, que justifica o movimento aparente 

dos Astros pela rotação diária da Terra em torno do seu eixo e pela sua revolução _ 

anual em torno do Sol, combinada com a teoria newtoniana, os diferentes dias solares 

tem durações temporais desiguais ainda que a Terra gire com velocidade angular 



ú 

considerada constante. Contudo, em virtude do atrito provocado pelas marés e outros 

tàtores semelhantes, esta velocidade angular deve diminuir gradativamente, o que se 

conlirma pela comparação das datas registradas para certos eclipses solares na 

antigüidade com as calculadas a partir dos dados astronômicos atuais. Assim, os 

processos originalmente empregados para a medida do tempo, que apenas o medem 

de forma aproximada, cederam lugar aos sistemas mais precisos baseados em 

relógios de quartzo e os chamados atômicos de alta precisão~ HEM PEL ( 1966 ). 

1.3 Origem do problema 

Astronomia e Geodésia são ciências que interagem no campo do 

posicionamento geográfico, diferindo basicamente quanto aos modelos matemáticos 

adotados para suas representações. 

O modelo matemático aplicado pela Astronomia se baseia na grande esfera 

celeste, de raio !:!Íntl>olicllmcntc unitário, onde se inserem todos os Astros do 

universo. Suas determinações são efetuadas através das relações trigonométricas no 

triângulo esférico de posição, cujos vértices são o pólo celeste, um astro e o zênite e 

seus resultados referenciados ao geóide. 

A Geodésia utiliza o elipsóide de revolução, em substituição ao gcóidc, por 

ser uma figura regular de aproximação razoável ao geóide, cuja superflcie é definida 

por modelo matemático. 

A grande corrida à execução de trabalhos da Mensuração usando recursos do 

GPS, vem provocando algumas contestações na comunidade acadêmica quanto a 

determinação de azimutes de precisão, com base na análise dos resultados a partir da 

especilicação nominal dos melhores receptores do GPS atuais (Smm + I ppm), para 

medições de distância. Um erro de 14,5mm no posicionamento dos extremos de um 

alinhamento de 600m, resulta erro de 5" ele arco no azimute. Erros dessa magnitude, 

são considerados excessivos para determinações astronômicas"; BARRETO ( 1996). 

l.4 Objetivos 

Os principais objetivos desta dissertação são: 
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•:• Apresentar a diferença entre os azimutes obtidos por métodos da Astronomia 

Clássica e pela Geodésia por Satélites; 

•:• Classificar e detinir os azimutes aplicados na engenharia; 

•:• Apresentar e definir os movimentos do eixo de rotação da Terra; 

•:• Classificar e definir a grandeza tempo~ 

•!• Classificar e definir os sistemas básicos de referência terrestre e de 

posicionamento geográfico, suas origens e a necessidade da aplicação de 

correções às medidas observadas em uma determinada época. 



CAPÍTULO 2- AZIMUTES 

De modo genérico, o azimute de uma alinhamento pode ser definido como o 

ângulo formado entre um alinhamento qualquer e meridiano de referência que passa 

em sua origem ou as linhas de quadrícula dos mapas ca11ográficos. O sentido de giro 

e a origem do ângulo medido, classifica o azimute procurado. O meridiano de 

referência poderá ser Magnético, astronômico, Geodésico. 

2. l Azimute Magnético 

É o ângulo formado entre a direção horizontal local no ponto, assumida por 

uma agulha imantada, isenta de perturbação magnética transitória, e um alinhamento 

qualquer, contado a partir da extremidade Norte da agulha, no sentido horário. 

Esses azimutes submetem-se as oscilações do campo magnético da Terra~ 

trata-se de um fenômeno provocado pela distribuição de massas na Terra, gases 

atmosféricos e demais elementos influenciadores como jazidas de 1-'irita, magnetita, 

algumas rochas magmáticas, etc., e até mesmo alguns tipos de arvore. 

O campo magnético da Terra é dividido em meridianos geomagnéticos. Suas 

inclinações não apresentam variação angular uniforme e estão sujeitas a alterações 

temporais. Essa anomalia torna necessário estabelecer referência da direção com a 

data em que foi determinada, OLIVEIRA (I 983). 

Chama-se declinação magnética ao ângulo compreendido entre os meridianos 

magnético e geográfico de um lugar qualquer, a Leste ou Oeste, indicando a direção 

do Norte Magnético a partir do Norte Verdadeiro. 

O plano vertical que contêm a direção de uma agulha magnetizada, simétrica, 

livremente suspensa e sem influência de qualquer perturbação magnética transitória é 

denominado de meridiano magnético. 
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Os problemas relativos a simetria, livre suspensão da agulha e as perturbações 

transitórias, somados ao comportamento anômalo do campo magnético da Terra, 

limitam ns é\plicações da orientação magnéticé\ a trabalhos de baixu precisão. 

Entretanto, os azimutes magnéticos apesar de pouco precisos, ainda são necessários 

aos engenheiros agrimensores para execução de trabalhos de aviventação de rumos a 

partir de cartas antigas e/ou para estabelecer alinhamentos com bússolas. Como os 

azimutes magnéticos quase sempre variam com o lugar e o tempo, o Observatório 

Nacional realiza a cada 5 anos, observações de ajustamento das curvas de declinação 

e pressões de variação para o Brasil, colocando os resultados a disposição dos 

usuários, em publicações oficiais daquele observatório. 

A Tabela 1 mostra as declinações para algumas latitudes e longitudes, cujo 

posicionamento em mapa é bastante representativo a nível de abrangência geográfica 

do território brasilei ro, onde se pode observar as diferenças entre declinações com o 

lugar e o tempo. 

Tab. 1 - Declinações magnélie<1s para o Brasil 

Declinações 

Local latitude longitude 1910.0* 1995.0** variação 

Manaus 03°0N' S 59°5"9 ' w 00°41 ' E 12°54 ' w 13°35' 

Silo Paulo (H. Bot.) 23"2H' S 46°37' w 06°35 ' w 1H0 53' W l2°IH' 

Porto Alegre 30°03 ' S 5l 0 LO' W 01°47' w 13°44' w 11°97' 

Rio de Janeiro 22°:Hl' S 43°30' w 9°5~)' w 20°K7' W 11 °28' 

Maceió 09°40 ' s 35°43' w 16°21' w 22°41' w 06°20' 

Femando Noronha 04°02' s 33°04 ' w 16°66' w 21°56' w 4°90' 

Fontes-

2.2 Azimute Topográfico 

Ângulo formado entre uma linha base e a direção Norte - Sul geográfico 

medido a partir da extremo norte geográfico até o alinhamento, no sentido horário. 

Difere do azimute geodésico por não levar em conta a convergência meridiana, 

dispensando tratamentos matemáticos mais rigorosos. Os azimutes topográficos da 

base (A - B) e (B- A), diferem em, tão somente, 180°. Aplica-se aqui, o conceito de 

2 
( *) WiJiiams (1913); MolliJta (1992) 
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azimute plano em determinações por instrumentos cujos princípios operacionais se 

baseiam no plano horizontal e na vertical do lugar. 

2.3 Azimute Astronômico 

É o ângulo formado entre a direção do meridiano astronômico do ponto 

inicial do alinhamento e o alinhamento. Geralmente é medido a partir do extremo sul 

geográfico até o alinhamento, no sentido horário, ou seja, Sul por Oeste, confonne 

ilustra a figura 1. 

O azimute astronômico é deduzido da interação entre o azimute do astro e o 

ângulo entre este e a linha base, CHAGAS ( 1953). 

NG NG 
E uaJor 

HN HS 

MC 

Figura I - Azimute Astronômico 

2.4 Azimute Plano na projeção UTI\1 (8) 

É o ângulo formado entre o norte de quadrícula e a corda da transformada de 

um alinhamento, contado a partir do norte, no sentido horário, com amplitude de 0° à 

360°, conforme ilustra a figura 2. 

O azimute plano poderá ser detenninado a partir da inclinação (a), relativa a 

linha No11e - Sul nas representações cartográficas, obtida através da relação entre as 

diferenças das coordenadas planas do sistema UTM, cujos sinais de AE e ~N, 

indicarão a que quadrante pertence o azimute plano daquela direção. 
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tg a = liE I 1.\N e 

+ E''""Y 
MC 

Plano 

o.\ 11 

Figura 2 - Azimute Plano 

Para um melhor entendimento, define-se a seguir os parâmetros relacionados. 

Norte de quadrícula é a direção assumida pelas linhas paralelas aos 

meridianos centrais nas representações do sistema UTM. 

Corda da transformada é a linha reta que representa a transformada nas 

projeções conforme de Gauss~ interliga os pontos extremos de um alinhamento. 

Transformada é a linha geodésica projetada no sistema UTM . Representa 

uma distância geodésica sobre o elipsóide. Sua concavidade volta-se para o 

meridiano Centml e acentua-se com a distância ao mesmo, RAMOS ( 1998). 

2.5 Azimute Geodésico Elipsoídico (aAu) 

E o ângulo formado entre uma linha base (transfom1ada) e a tangente ao 

meridiano (direção Notte- Sul Geográfico)~ geralmente é contado a partir do Sul por 

Oeste (SWNE) no sentido horário, com amplitude de 0° à 360°, ilustrado na figura 3. 

Pode ser determinado por fórmulas de transformação a partir das coordenadas planas 

do sistema UTM, que atualmente são estabelecidas com facilidade, a partir do 

Sistema de Posicionamento Global, evitando-se o processo mais trabalhoso por 

Astronomia de precisão, RAMOS ( 1998). 
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+ 
Equador 

HS 
MC 

Elipsoídico 

Figura 3 - Azimute Elipsoídico 

a.AB azimute elipsoídico 

8 azimute Plano 

y convergência meridiana 

'I' ângulo de redução à corda 

12 

lnmsfom1ada 

(I) 

O ângulo de redução (41), é o pequeno ângulo formado pela tangente à 

transformada, no ponto, e a corda da transformada. Tende a zero quando o 

alinhamento assume direção ortogonal ao meridiano central. 

É fator de fundamental impo11â.ncia nos cálculos dos azimutes, conversões de 

ângulos planos para elipsoídicos e por conseqüência, no transporte de coordenadas. 

Seu valor não é o mesmo nos extremos de uma base com diferentes latitudes, uma 

vez que a variação de convergência não é uniforme, GRJPP & SIMÓES (1997) 

~'I-2 = 6,8755 * 10 - 8 * L\N2-1 * (2E,' +~')*XVIII 

~~2-1 = 6,8755 * 1 O-- 8 * L\N t-2 * (E1' + 2~ ') * XVIII 

A detinição dos parâmetros destas equações encontra-se no Anexo 4. 

(2) 

(3) 

A convergência meridiana, é a diferença angular entre a direção do Norte 

Geográfico e o Norte de Quadrícula. Os meridianos extremos de um fuso são 

paralelos entre si no Equador, chegando a diferenças angulares da ordem de I ,5° para 

lati tudes do extremo Sul do Brasil, RAMOS (1998). 
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A convergência é um dos fatores de correção aplicados para transformar 

azimute verdadeiro, determinado por Astronomia, em azimute plano no sistema 

UTM c vice - versa. É também a principal responsável pela diferença entre os 

azimutes de uma linha quando tomados nos dois sentidos da direção, além dos 180°. 

Assume sinais positivos à Leste do Meridiano Central (MC) e negativos à Oeste, no 

Hemisfério Norte (HN) e sinais negativos, à Leste do MC e positivos à Oeste, no 

Hemisfério Sul (HS), GRIPP & SIMÕES ( 1997). 

O valor da convergência pode ser detcm1inado pelas equações abaixo, a partir 

das coordenadas geográficas (<j), À) ou UTM (N, E), respectivamente. 

y" = XIlp + Xlllp3 + Cp5 

y" = XVq - XVIq3 + Fq5 

A definição dos parâmetros destas equações encontra-se no anexo 4 . 

(4) 

(5) 

A rigor, existe diferença angular entre o azimute elipsoidal e o da linha 

geodésica. O azimute elipsoidal de um alinhamento AB é tomado a partir do 

meridiano que contêm A até a seção normal em A passando por B. O azimute 

elipsoídico no sentido BA é tomado do meridiano por B até a seção normal em B 

passando por A. As duas seções têm inclinações diferentes, cada uma assumindo a 

direção das normais ao elipsóide por A e B, respectivamente. A geodésica é uma 

linha reversa que define o menor caminho entre dois pontos, segundo a direção 

normal, ponto a ponto, que divide a abertura angular entre as seções normais na 

proporção 2/3 e 1/3 , com tendência de maior aproximação da seção normal definida 

pelo sentido em que a direção é observada. 

Caso os pontos A e B pertençam ao mesmo hemisfério e A esteja mms 

próximo do Equador, a seção normal em A, passando por B, será mais próxima do 

Equador que a seção normal em B, passando por A. Entretanto, em se tratando de 

distâncias até I OOkm, o valor da diferença mantém-se abaixo do centésimo de 

segundo, sendo indiferente usar como referência a seção normal ou a linha 

geodésica, Ewing (1979) apud Gripp & Simões (1997). 
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2.6 Azimute Geodésico Elipsoídico (auA) 

Historicamente denominado contra azimute (auA) é o ângulo que uma linha 

forma com a direção Norte- Sul quando visada no sentido contrário, ou seja, quando 

o instrumento é centrado no vértice final, visando o inicial. 

<XJJA = <XAD + Y ± 180° (6) 

onde: 

auA azimute elipsoídico do alinhamento BA 

aAn azimute elipsoídico do alinhamento AB 

y convergência meridiana entre os pontos extremos da linha 

A rigor, deve-se adicionar-se a diferença algébrica entre os ângulos de 

redução à corda dos alinhamentos AB e BA. 

2.7 Azimute Geodésico Projet~<lo (8') 

É o ângulo formado entre o Norte de quadrícula e o arco da transformada de 

um alinhamento, contado a partir do Norte por Leste (NESW, sentido horário), até 

360°, conforme ilustrado na figura 4. Tem aplicação na determinação aproximada 

das coordenadas planas transpo11adas. 

Equador I 

Figura 4 - azimute geodésico projetado 

O azimute geodésico projetado pode ser calculado através da equação: 

e) = a - y ± 180° (7) 
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2.8 Azimutes astronômicos & geodésicos: Deflexão da vertical 

Os azimutes astronômicos e geodésicos, assim como as coordenadas 

geográficas tratadas pelas duas ciências, divergem conceitualmente entre a vertical 

ao geóide e a normal ao elipsóide para o mesmo lugar. Enquanto os estudos da 

Astronomia Clássica se baseiam no esferóide, a Geodésia moderna se baseia no 

elipsóide. A divergência angular existente, é conhecida como desvio da vertical ou 

deflexão da vertical, ilustrada na figura 5. 

Elipsqide 

Figura 5 - Geóide & elipsóide: dcflexão da verlicc1l 

2-

t 
·- ")' 

LAPLACE apud VANICEK & KRAKIWSKY(1986), discute a relação entre 

os sistemas geodésico (Gi e astronômico Convencional Terrestre (CT), usando 

diferentes parâmetros de transformação, em que ex, ey, ez, 11a, Ç, 11, A - À, <I> - <!>, 

são nonnalmente valores muito pequenos. Essas funções trigonométricas 

desenvolvidas em série exponencial, resultam equações de inter-relação que devem 

ser satisfeitas por todos os parâmetros envolvidos: Geodésicos ex, ey, ez , <J>, À, a ~ 

Astronômicos <I>, A, A ~ e as componentes da deflexão, Ç e 11· Isto demonstra que o 

sistema Geodésico local (bem como o elipsóide de referência) está posicionado e 

orientado em relação ao sistema CT para o ponto To como um grupo de parâmetros 

3 Os Sistemas Geodésico e Astronômico Local serão definidos no Capítulo 3. 
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posicionados em datum necessariamente topocêntrico, V ANICEK & KRAKIWSKY 

(1986) . 

Estando o sistema G apropriadamente relacionado com o sistema CT, isto é, 

se Ex = ey = E:.: = O , o resultado final do desenvolvimento será simplificado, 

resultando uma equação mais simples, porém muito importante, denominada equação 

de LAPLACE: 

onde: 

A 

A; À 

<1> - q, 
Ç, 

'1 

flA = A -a. = (A - À) sen q, 

<1> - cp = Ç, 

(A -À) cos cp = 11 

diferença entre os azimutes astronômicos e geodésicos 

azimute astronômico 

azimute geodésico 

longitudes astronômicas e geodésicas, respectivamente 

latitudes astronômicas e geodésicas, respectivamente 

componente meridiana da dellcxão da vertical 

componente I o vertical da dctlexão da vertical 

deslocamento entre as origens dos sistemas 

(8) 

(9) 

(lO) 

Estas equações representam as condições topocêntricas de paralelismo entre 

os sistemas G e CT. Esse paralelismo está designado nas equações (8) e (9), que 

satisfazem todos os pontos da superfície da Terra, tendo em mente que ~· A, A, são 

direções observadas. Isto demonstra que ilA é o ângulo entre os eixos x'..G e xLA ) 

conforme mostra a figura 6, podendo-se escrever com base em substituições na 

última equação que: 

A :. a. = ~:!A l'J tg q, ( 11) 

onde: 
A azimute astronômico 

a azimute geodésico 
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4> latitude geodésica 

11 componente I o vertical da deflexão da vertical 

. 
CIO~\ zcr 

A 

Medidas astronônúcas 

Medidas goodésicas 

.··xcT .. ' 

Figura 6- Condições de pantlclismo. Adaptada de Vanicck (l986) 

Deste capítulo, serão aplicados no desenvolvimento desse trabalho, os 

conceitos de Azimutes Planos (e), Elipsoídicos (u), Astronômicos (A), Convergência 

meridiana (y) e Ângulo de redução à corda (\V), bem como os tópicos relativos ao 

cálculo das componentes do Desvio da vertical (Ç) e (11). 



18 

CAPÍTULO 3- CONCEITOS GERAIS E ASTRONÔMICOS 

3.1 Definições 

Astronomia de Campo: É a parte da Astronomia que se dedica a 

detenninação de coordenadas de pontos quaisquer da superfície da Terra com base 

na posição e na divisão dos meridianos que passam por esses pontos. 

Astronomia Geodésica: É o ramo da Geodésia que aplica observações 

astronômicas para obtenção de informações com precisão de primeira ordem. 

3.2 Elementos da esfera celeste 

Vertical do !ugar. É a reta que toca a grande esfera celeste no ponto superior, 

Zênite e inferior, Nadir. Tem a mesma direção assumida por um fio de prumo, livre 

de interferências. São perpendiculares aos planos de horizonte locais, não sendo, 

portanto paralelas entre si. A figura 7 ilustra todos os elementos que serão descritos a 

seguir: 

Eixo celeste, PnP •. É o prolongamento do eixo instantâneo de rotação da 

Terra, cuja inclinação em relação ao plano horizontal do lugar representa a latitude. 

Seus limites na esfera celeste definem os pólos celestes Norte (Boreal ou Ártico) e 

Sul (Austral ou Antártico). Alguns autores também o definem como sendo paralelo 

ao eixo de rotação da Terra, o que altera a referência da esfera celeste de Geocêntrica 

para Topocêntrica. A diferença é desprezível para observações às estrelas ~ contudo, 

submete-se a paralaxe considerável nas observações ao Sol. 
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Equador Celeste. É o plano que contêm o Equador terrestre. É gerado pela 

interseção de um plano perpendicular ao eixo dos pólos com a esfera celeste, sendo 

portanto o paralelo celeste que intercepta a Terra em seu diâmetro máximo. Qualquer 

outro plano paralelo ao mesmo, é denominado paralelo celeste, tal como aqueles 

gerados pela trajetória aparente de uma estrela qualquer em volta da Terra . 

Meridiano do lugm·. São círculos máximos, cujo plano contêm a vertical do 

lugar e o eixo celeste. 

Círculo vertical 

Horizonte 
Astronômico 

Ponto Sul 

Figura 7 - Elementos da esfera celeste. Fonte: TORGE ( 1991) 

Vertical de um astro. É um Círculo máximo ou círculo vertical, cujo plano 

passa pelo Zênite e por um astro. Sua direção varia com o movimento do astro. 

Círculo de Declinação. É todo círculo máximo cujo plano passa pelos pólos 

e pelo astro. Apresenta movimento relativo ao observador sendo fixo na esfera 

celeste. 

Meridiana. É a linha resultante da interseção do plano do horizonte, ponto a 

ponto, com o plano do meridiano do lugar. Assume a direção Norte - Sul. 
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Primeiro vertical. É o círculo máximo que contém a vertical do observador 

e passa pelos pontos Leste - Oeste. Corta o plano de horizonte segundo a linha 

Leste - Oeste. 

Paralelo de um astro. É o paralelo que cada estrela traça na Terra, pelo seu 

movimento aparente. Seu raio é maior para estrelas de giro aparente mais próximas 

do Equador. Define o paralelo do lugar. 

Eclítica. É o traço na esfera celeste, gerado pela trajetória anual aparente do 

Sol em volta da Ten·a. Seu plano intercepta o do Equador segundo a linha dos 

equinócios. 

Ponto Vernal (Y). É o ponto em que o Sol cmza o Equador ao mudar do 

hemisfério Sul para o Norte, chamado Equinócio de primavera pelos que habitam o 

Hemisfério Norte. É o ponto de origem de dois sistemas de coordenadas e de onde se 

conta a hora sideral. O ponto onde ocorre a mudança do hemisfério Norte para o Sul, 

chama-se ponto de balança ou de libra (0), MATTOS (1953). 

3.3 Con·eções aplicadas às observações astronômicas 

As observações astronômicas são suscetíveis a correções de naturezas 

diversas, devido aos movimentos intrínsecos dos elementos do universo, desvios nas 

direções observadas provocadas por variações de temperatura e pressão no ambiente 

atmosférico, além das inevitáveis imprecisões de manuseio e de fabricação dos 

equipamentos utilizados. 

3.3.1 Prccessão 

Precessão é uma oscilação experimentada pelo eixo de rotação da Terra, que 

descreve um movimento similar ao de um giroscópio, provocado pela ação das forças 

resultantes da atração gravitacional, principalmente do Sol e da Lua. A intensidade 

da Precessão em função do tempo foi definida por Newcomb em 1906, que 

determinou a valor da variação da ascensão reta do nó ascendente e variação do 

Equador médio, para as épocas ('t e "to). Esse deslocamento (Equinócio X movimento 
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da eclítica), acontece a uma taxa de 50,4, por ano, cujo ciclo é de "'25800 anos, com 

amplitude igual a obliqüidade da eclítica, que é de 23,5°, MUELLER (1969). 

3.3.2 Nutação 

Nutação é um movimento que se soma ao da Precessão, provocado pela 

atração planetária, em menor intensidade , com ciclo de ....., 18,6 anos e oscilação 

aproximada de 9,2, por ano. No seu deslocamento em torno do Sol, a Terra descreve 

uma curva em forma de elípse chamada eclítica, que define o plano eclítico. Os 

movimentos de Precessão e Nutação representam o quanto a Tena desvia-se do 

plano eclítico ao se aproximar de outro astro no seu movimento de translação. A 

resultante dos efeitos da atração lunisolar e planetária, dá-se a denominação de 

precessão geral. A figura 8 ilustra o deslocamento resultante. 

Os efeitos da Nutação de longo período podem ser corrigidos, aplicando-se o 

período e a taxa de variação da Nutação em longitude e obliqüidade, publicada nas 

efemérides, MUELLER (1969). 

I....-- 23,5° -1 
I Pr - I : ecessao I 
I ••••••• • • •• •••••••••••• •• • • ••• • ••.-: .. ,........ -
I •'' 
I •' ,_.. 

Eixo 
Instantâneo 

0,014°/ ano 

~o 
Eclitica 

Figura 8 - Movimentos de Prccessfío e Nulação 
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3.3.3 Movimento Polar 

O movimento dos pólos consiste no deslocamento dos pólos da Terra com 

referência a outros pontos da crosta. 
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Em 1899, cinco estações de observação, posicionadas ao longo do paralelo de 

latitude 39°08' , coordenadas pelo International Polar Motion Service (IPMS) 

iniciaram o acompanhamento desse movimento. Elas tinham a função de 

acompanhar oscilações do eixo de rotação da Terra e constataram fortes variações 

sazonais com picos de O, 1" à 0,2", em curto espaço de tempo. 

As causas do movimento ainda não foram completamente estudadas. Segundo 

Chandler (1891 e 1892)), apud MUELLER (1969), o movimento é devido a duas 

componentes; uma é a revolução do polo verdadeiro em torno do eixo principal do 

momento de inércia, no sentido anti horário quando observado do Nmt e, com um 

período de cerca de 1,2 anos e o outro é a revolução na mesma direção com um 

período anual. 

O IPMS e o BIH publicam a verdadeira posição do verdadeiro pólo celeste 

para posicionamento do pólo terrestre em termos de Coordenadas Cartesianas Xp e 

Yp, expressas em segundos de arco. A origem do sistema é o pólo terrestre; Xp é 

positivo girando ao Sul em torno de Grcenwich e Yp girando para Oeste. Medições 

desse deslocamento, geralmente são computadas pela média das observações de 

períodos ele 6 anos e têm detectado um deslocamento de 0,003" a 0,006" por ano. 

O movimento aparente secular tem sido atribuído a várias causas: possível 

deslocamento horizontal da crosta e possível deslocamento vertical das estações de 

observação. 

A questão da época a que as coordenadas do sistema terrestre seriam referidas 

foi estabelecida em assembléia pela lntemational Union o f Geodesy and Geophysics, 

em Helsinki, 1960, quando ficou decidido a posição média do pólo verificada no 

período de 1900 à 1905 (1903). A Tabela 2 e a figura 9 ilustram o movimento dos 

pólos da Terra, MUELLER (1969). 
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Tab. 2 - Variação das coordenadas do pólo terrestre 

<m 1903 1909 1915 1927 1932 1938 1952 1957 1963 

Xo ( " ) 0.000 -0.007 0.001 0.039 0.027 0.031 0.074 0.071 0.060 

Yo(") 0.000 0.043 0.076 0.080 0.130 0.139 0.142 0.178 0.218 

-0,2 

Y(") 

X(") 

Figura 9 - Deslocamentos do pólo terrestre. Adaptado do lERS Alumal Repor! ( 1998) 

3.3.4 Aberração secular, anual e diurna 

A aberração é um desvio dos raios de luz, causado pelo deslocamento do 

observador. As aberrações são classificadas em: 

./ Aberração secular, quando provocadas pelo deslocamento do sistema Solar. 

É de natureza complexa, sendo estimada em ~ 14"~ 

./ Aberração anuaJ, devido ao movimento de translação da Terra. A aberração 

anual, cuja constante é estimada em 20", é obtida pela relação entre a 

velocidade orbital da Terra e a velocidade da luz, ou seja: 

Ca = (21t * 1495000000) I (365,25 * 86400" * 300000 * sen l ") 

Entretanto, em algumas op01tunidades, devido a configuração do 

posicionamento relativo entre a Terra, o Sol e a estrela em observação, seu valor 
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pode ser de apenas alguns segundos. Os valores da aberração anual das estrelas mais 

importantes constam do catálogo de locais aparentes das estrelas fundamentais, 

SMART (1962) apud VANICEK & KRAKIWSKY (1986); 

v' Aberração diurna, provocada pela rotação da Terra. Devido à rotação, um 

observador sob as mesmas coordenadas terrestres, se movimenta em relação 

ao astro observado, captando, os raios de luz de posições diferentes nos 

instantes T1 e T2 . 

Nesse caso, a estação de observação se desloca a uma velocidade tangencial 

máxima quando posicionado sobre a linha do Equador, tendendo a zero nos pólos. É 

esta velocidade (v) da estação que submete as estrelas a uma posição aparente, 

alterando o valor do ângulo azimutal em função da mudança na posição relativa da 

estrela, ou seja, seu deslocamento aparente durante o tempo de viagem da luz até o 

observador na Terra, conhecido como movimento diurno do paralelo. 

A constante de aberração diurna depende da latitude do observador. Seu valor 

depende da velocidade tangencial da Terra (estimada em 4.63 ms . ., para a região da 

linha Equatorial), necessitando uma correção máxima de 0,3", VANICEK & 

KRAKlWSKY (1986). 

CHAGAS ( 1965), tece considerações rclat i v as à velocidade angular da Terra, 

o ângulo formado pela direção do astro com o paralelo do observador e a velocidade 

da luz, deduzindo a seguinte expressão: 

~Ah ,_. - 0,:12" CO!! <I) CO!! A I sen Z (12) 

Onde: 

.1Ab Aberração diurna . 

<t> latitude astronômica 

A azimute do astro 

Z distância zenital do astro 

3.3.5 J>aralaxe 

A paralaxe é expressa como o ângulo paralático, compreendido pelo 

deslocamento aparente da estrela, devido a posição do observador. As definições dos 
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elementos da Astronomia, tem por origem um observador situado na superfície da 

Terra. Como o raio da Terra tem medida irrelevante se comparado com a distância 

aos Astros, ele pode ser desprezado e os posicionamentos das observações são 

referidos ao centro da Terra. Entretanto, apesar de pequena, as estrelas submetem-se 

a paralaxe anual, devido ao deslocamento do observador em torno do Sol. 

Assumindo-se que a órbita seja circular (erro em tomo de l% ), o ângulo 

correspondente a paralaxe anual das estrelas, aparece ilustrado na figura 1 O; 

MUELLER (1969). 

= -··---·------
---~---- ...... ___ -. 

-----

Astro 

Figura lO - paralaxe anual de uma csLrela 

Nas observações dirigidas ao Sol, a abertura angular correspondente ao raio 

da Terra aumenta e a paralaxe passa a ser considerável, devendo-se corrigi-la pela 

equação: MUELLER (1969) apud VANICEK & KRAKIWSKY (1986). 

sen p = (R) I(~ sen Z') 

Sendo que (sen p = p), para valores muito pequenos de p. 

A equação (13), assume valor máximo para observações em que Z' = 90° 

onde: 

R raio da Terra 

Po = RI~ 

p = Po sen (Z') 

Z = Z' - p 

Z' distancia zenital aparente 

~ afastamento do observador 

Po valor máximo da correção da paralaxe para Z' = 90° 

p paralaxe 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 



26 

Em anuário, o Observatório Nacional divulga a paralaxe horizontal do Sol, 

(Po), em torno de 7,4" e informa dados necessários aos cálculos de Astronomia, tais 

como: posição das estrelas e de objetos do sistema solar de interesse, orientação da 

Terra, configurações dos planetas e resoluções para o sistema de Horas Legais. 

3.3.6 Movimento próprio das estrelas 

O movimento próprio das estrelas, para propósitos práticos, pode ser 

considerado linear, facilitando a determinação do deslocamento do sistema como 

pseudo-linear. É usualmente Tabelado com taxas de variação constante para a 

ascensão reta de cada estrela de interesse. Nos catálogos, sua medida é expressa em 

valores da variação anual !J.a e !J.o, que deve ser multiplicada pelo total de anos 

transcorridos entre a época do catálogo e a época da observação e os resultados 

aplicados na transposição das coordenadas do sistema de Ascensão Reta Média, 

MRA('t'o) para MRA('t). A variação é lenta, bastando-se acrescentar o valor médio 

diário do deslocamento, sem fração de dias, à coordenada escrita na efeméride, 

MUELLER (1969) apud VAN1CEK & KRAKIWSKY (1986). 

As observações aos Astros são preferentemente dirigidas aos de 2" grandeza, 

uma vez que proporcionam pontaria de boa precisão e são fáceis de identificar. 

Estrelas de I a grandeza resultam pontarias pouco precisas e as de 3a grandeza em 

diante, são de difícil identificação. 

3.3. 7 Refração 

É a curvatura experimentada pela luz das estrelas ao atravessar a atmosfera 

teiTestre. A intensidade do desvio, depende da altura do Astro, temperatura c pressão 

local. 

Muitas vezes as observações astronômicas são efetuadas sem desvio azimutal 

sensível; entretanto, os Astros nunca são vistos nas suas verdadeiras posições. Os 

desvios são mais acentuados nas camadas atmosféricas de maior densidade. O 

invólucro atmosférico da Terra é formado por camadas concêntricas, admitidas, 
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homogêneas e de densidade e temper!ltura constante, caso a caso. Os raios luminosos 

que as atravessam, refrat~m diferentep1ente. 

Considerações sinwlificadas podem ser feitas para valores de distância zenital 

inferiores à 30°, com índice n = I para refração no vácuo e índice n = tl0 para 

refração na camada atmosférica de densidade média, conforme mostra a figura 11. 

Chamando Z, a distância zenital verdadeira e Z', a distância zenital aparente, a 

refração R, será expressa em segundos, como resultado da diferença entre as duas 

medidas, com razoável aproximação: 

Zênite 

M=l 

A 
/ ~ 

/--~--~--------------------------~--

M 

p 

.... . ... .. ·.:::::::::: ···· 

Figura li - Refração na atmosfera 

Z = R + Z' (17) 

no sen Z' sen Z = sen (R+ Z') = sen Z' + R cos Z' (18) 

R= (110 -l)tgZ' (19) 

R"= (11o - l)tgZ'/sen 1" (20) 

onde: 

Z distância zenital corrigida 

Z' distância zenital observada 

no refração média nas camadas atmosféricas 

R" coneção da refração em segundos de arco 

Distâncias zenitais mais acentuadas, requerem maiores cuidados e 

tratamentos especiais de diferenciação e integração com índices de refração variando 
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de no em camada de máxima densidade até n = 1, no vácuo. Para condições de 12°C 

de temperatura e 760mmHg, com no = 1,000292, pode-se desenvolver a equação 

diferencial da refração, chegando ao valor médio (Ro), expressa em segundos de 

arco. 

Ro = 60,08" tg Z' - 0,067 tg3 Z' (21) 

Variações da ordem de + 1 °C, acarretam distorção na distância zen i tal na 

ordem de (- O, 12"); e variações de +I mmHg, acarretam diferença na ordem de 

( +0,05"). Os obscrvutórios publicam periodicamente nus cfemérides, ns coordenadas 

das estrelas, na hora da culminação superior de Grecnwich e Tabelas com os valores 

da refração, para distâncias zenitais abaixo e acima de 30°, com os respectivos 

coeficientes para correções devido as variações de temperatura e pressão, que 

deverão ser acrescidos ao valor médio Ro, CHAGAS ( 1965). 

Segundo BAREL & SEARS apud KENNIE & PETRIE (1990), o valor dos 

desvios pode ser representado pela relação entre a velocidade das ondas 

eletromagnéticas no vácuo (299792,5km/s) e a média das velocidades 

eletromagnéticas na atmosfera, ou seja: 

n = e/v (22) 

O valor de (n) é muito próximo da unidade; muitos fabricantes de medidores 

eletrônicos atribuem I ,00032. A equação utilizada para sua determinação, envolve 

índices de refração, pressão atmosférica, concentração de co2 no ar, temperatura, 

pressão de vapor e comprimento de onda do sinal no vácuo, cujos detalhes poderão 

ser visto naquela obra. 

3.3.8 Semi-diâmetro 

Semi-diâmetro é a metade do diâmetro. Quando o astro observado é o Sol, 

devido a proximidade, seu diâmetro aparente torna-se relativamente grande no 

campo da luneta do instrumento. Isto aumenta significativamente a incerteza na 

pontaria que deve ser dirigida ao centro daquele Astro. Para minimizar esse erro de 

pontaria, aplica-se técnica específica, observando o Sol nos quadrantes opostos dos 

fios da luneta do instrumento ou efetuando-se a observação com o auxílio de uma 
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pnsma solar, que possibilita o enquadramento da visada ao centro do Astro, 

CHAGAS (1965). 

3.3.9 Erros Instrumentais 

Atualmente, vários instrumentos são dotados de processadores eletrônicos e 

compensadores eletro-mecânicos que os capacita a auto compensação, a partir de 

informações do usuúrio. Essa nova geração de medidores eletrônicos adota em seu 

sistema, a auto correção dos en·os que o fabricante considera de maior relevância e os 

procedimentos vem especificados em seus manuais de operação. Portanto, as 

observações devem ser efetuadas com instrumentos retificados e compensados, cujos 

erros residuais não cheguem a afetar a precisão dos resultados. Observações 

realizadas com instrumento sem sistema de auto correção, necessitam providências 

para não incorrer nos erros relacionados abaixo: 

)'> Erro de calagcm ou do nível horizontal 

Falta de verticalismo do eixo principal. 

r Erro de horizontalidadc (i) 

f-alta de perpendicularismo entre os eixos do aparelho. O basculamento 

do eixo de visada forma um plano inclinado em relação ao plano 

vertical. Seu valor vana com a inclinação da visada (P) e pode ser 

expresso pela equação: 

~~ = ± i* tan P 

).- Erros de colimação horizontal 

Não perpendicularidade da linha de visada com o eixo secundário. 

Eixo de colimação é a linha imaginária que une o cruzamento dos fios 

do retículo ao centro ótico da objetiva. Nesse caso, ao bascular a luneta, 

gera-se um cone em torno do eixo secundário. Sendo c o erro de 

colimação, sua variação será expressa pela relação: 

~:. ""± (c/ cosI~) 
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);. Erros de verticalidade do eixo principal 

Falta de perpendicularidade entre os eixos secundários e principal ou 

calagem mal executada. O giro da alidade descreve um plano inclinado . 

Seu valor é expresso pela equação: 

Ev = v * sen y * tan P 

).- Erro de índice do círculo vertical 

A linha de colimação do círculo vertical não está no horizonte ou zênite. 

Sua correção prática é efetuada adicionando-se a metade do replemento 

da soma das visadas nas duas posições da luneta, SILVA & ER WES 

(1999) 

3.4 Conceito de tempo 

É o ângulo que um astro forma com um meridiano celeste de referênciacom 

vértice no pólo elevado. Sua medida é efetuada a partir dessa referência, até a 

passagem consecutiva do astro por aquele lugar. O desenvolvimento de cada ciclo é 

admitido uniforme, uma vez que a oscilação causada pelos movimentos de precessão 

e Nutação são da ordem de centésimo de segundo por dia. 

O ponto vernal (Y), é a origem do Sistema de Tempo Sideral, cujo ciclo é 

dividido em intervalos, totalizando 24~000100s siderais, ou correspondentes 

(360°00'00"). 

Se a referência de tempo for o Sol, o sistema será denominado de Tempo 

Solar, classificado em Verdadeiro ou Médio4
. A diferença entre os dois é devido a 

irregularidade da marcha aparente do Sol em tomo da Terra. De acordo com a 2° Lei 

de Kepler, "o raio vetor (Sol - Terra) descreve áreas iguais em tempos iguais". Esta 

lei evidencia alterações de velocidade da Terra na eclítica, sendo maior no Apogeu e 

menor no Perigeu do Sol, ou seja, no Afélio c no Perifélio, respectivamente. O 

princípio do dia médio considera um movimento uniforme aparente, para contomar o 

transtorno de constantes correções horárias. 

·I O dia solar médio ou verdadeiro inicia com a passagem do centro do Sol pelo semi-meridiano 
inferior do lug;n. 
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Para se obter o tempo sideral referenciado ao semi-meridiano superior de um 

lugar, necessita-se conhecer o ângulo entre o semi-meridiano superior que contém o 

ponto vernal e o plano do semi-meridiano superior local. Assim a relação 

fundamental da Astronomia esférica, relacionando a ascensão reta de um Astro, 

(a) com o seu ângulo horário, é: 

s t +a (23) 

onde: 

S hora sidefa llocal 

ângulo horário entre o astro e o meridiano superior local 

A referência horária de Tempo Universal (T. U.) é o Observatório de 

Greenwich, conhecida como Greenwich Mean Astronomical Time (GMAT), 

equivalente, em primeira aproximação, ao Tempo das Efemerides. 12h no semi

meridiano superior de Greenwich, é o instante em que o Sol cruza o seu semi

meridiano inferior, portanto meia noite ali, iniciando-se um novo dia civil, FERRAZ 

& SIMÕES ( 1986). 

T.U. , é a designação genérica de escalas de tempo baseadas na rotação da 

Terra. Em aplicações onde uma imprecisão de alguns centésimos de segundo não 

pode ser tolerada, é necessário especificar a forma do T.U. que se deve utilizar: 

T.U.O é o tempo solar médio do primeiro meridiano obtido diretamente de 

observações astronômicas locais; 

T.U.l é o T.U.O corrigido dos efeitos de pequenos movimentos da Terra, 

relativamente ao eixo de rotação (variação polar); 

T.U.2 é o T. U.l corrigido dos efeitos de pequenas flutuações sazonais na 

variação de rotação da Terra; 

T.A.I. é o tempo atômico internacional, cuja escala de referência, baseada no 

segundo ao nível do mar, fornecido por instituições colaboradoras, é formada pelo 

"International Bureau ofWeights and Measures" (BlPM); 
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T.U.C. é o Tempo Universal Coordenado, escala de tempo médio, mantida 

pelo BIPM, com a participação do "Intemational Earth Rotation Service, (IERS), e 

que forma a base de uma disseminação coordenada de freqüência padrão e sinais 

horários. Possui a mesma marcha que o (T AI), diferindo deste por um número inteiro 

de segundos, OBSERVATÓRIO NACIONAL, (1999). 

TORGE ( 1991 ), define o ângulo horário (t) como a abertura angular entre o 

meridiano celeste e o círculo horário do astro (S), a partir do meridiano superior 

PnZPs por Oeste no triângulo de posição, medido no plano equatorial, conforme 

figura 12 e correlaciona o sistema de ângulo horário com o sistema horizontal, na 

forma matricial abaixo: 

cosA sen Z - sen <I> 

sen A sen Z o 
cos z - sen <l> 

* 

o 
- 1 

o 

cos <I> cos t * cos õ 

o sen t * cos õ 

sen <l> sen õ 

Círculo horário 

Círculo vertical do astro 

Figura 12- Ângulo horário no triângulo de posiç.1o 

3.4.1 Conversões horárias 

Consiste em adequações e conversões de tempo entre as diversas escalas. 

3.4.1.1 Conversão da hora média em verdadeira 

E Eo + Lllio *(H~! + À) 

(24) 

(25) 
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onde: 

E equação do tempo para o momento M (defasagem da hora do Sol até 

aquela data) 

E., equação do tempo, (efcmérides), para zero hora de Greenwich. 

HM hora média 

À longitude do lugar 

~E., variação horária do tempo em s/h (efeméridcs) 

Para as necessidades de Astronomia Geodésica, é suficiente conhecer o tempo 

sideral com precisão da ordem de 1 a 3 milésimos de segundo, levando-se em conta 

apenas os efeitos da Nutação, CHAGAS ( 1965). 

3.4.1.2 Tempo Legal para Tempo Universal T.U. 

A passagem do Tempo Legal para Universal, consiste em: 

T.U. = HL +FUSO 

2 Converter o inte1valo de tempo T.U., desde a zero hora T.U., para intervalo 

Sideral, utilizando as Tabelas da seção G constante das efemérides publicadas 

pelo Observatório Nacional (ONt 

3 Somar essa quantidade ao Tempo Sideral de Greenwich à zero hora T.U., 

obtendo-!:e o tempo Sideral de Greenwich para o instante considerado~ 

4 Adicionar, algebricamente, a longitude ao Tempo Sideral de Grecnwich. 

3.4.1.3 Hora Legal 

Como o tempo está intrinsecamente ligado a passagem do astro pelo 

meridiano do lugar, dois cronômetros, a rigor, só marcariam a mesma hora quando 

posicionados no mesmo semi-meridiano. Por conveniência, estabeleceu-se um 

sistema horário, dividindo-se o paralelo do Equador em 24 fusos, que convergem 

para os pólos da Terra, cujo formato se aproxima dos gomos de uma laranja. Cada 
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fuso representa 1 h e corresponde a um arco de 15°, numerados de Oh à ± 12'\ de sinais 

(+) à leste de Greenwich, iniciando no meridiano central do fuso de origem. 

Convencionou-se que a hora legal seria a hora média do meridiano central do fuso, 

con·espondendo a hora universal de Greenwich adicionada do valor aJgébrico do fi.tso 

do lugar. A figura 13, mostra a partição. 

HL = MG+F (26) 

onde: 

HL hora legal 

MG tempo civil médio de Greenwich 

F valor algébrico do fuso 

Fuso Horário 
~ 

h 
Gr 

Figura 13 - Fusos horários 

Para se estabelecer a hora legal de qualquer local, basta saber a hora média ou 

ci":il do fuso do lugar e para se estabelecer a hora média ou civil, faz-se necessário 

transformar sua hora legal em média, através da correção do fi.tso (f). 

A correção do fuso é efetuada pela diferença entre a hora legal e a hora 

média: 

(27) 
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sendo: 

f correção do fuso 

Países de grande extensão, que abrangem vários fusos, utilizam-se de 

artifícios para regulamentar seus sistemas horários. Os fusos horários do Brasil, 

foram regulamentados pela lei n° 2784 de 18/06/1913. Algumas referências são: 

I 

li 

lll 

IV 

MGr- 211 

MGr- 3h 

MCl, - 411 

MG, - 5" 

Ilhas oceânicas, inclusive o território de F. de Noronha 

Estados litorâneos, Minas Gerais e Goiás 

Estndo do Mato Grosso e parte dos Estados do Amazonas e Pará 

Território do Acre e parte do Estado do Amazonas 

3.5 Sistemas de Coordenadas Astronômicas 

Há três sistemas clássicos de posicionamento, que genericamente são 

definidos como: coordenadas Celestes, orbitais e terrestres, de orientação dextrógiro 

ou levógiro. Observando-se o sistema dextrógiro do zênite, o eixo X se sobrepõe ao 

Y quando rotacionado em 90° no sentido anti horário. Ocorre o contrário, no sistema 

levógiro, FERRAZ & SILVA, (1986). 

Um dos grandes problemas dos sistemas de posicionamento são as 

irregularidades no movimento do eixo de rotação da Terra, devido aos movimentos 

de Prccessão e Nutação. São movimentos cíclicos continuamente monitorados, que 

conturbam o deslocamento da Terra ao longo da eclítica~ alteram as posições 

relativas das estrelas, tornando-se necessário remeter seu posicionamento a uma 

época (to). Esse conhecimento mudou o conceito sobre a direção do eixo de rotação 

da Tena e a posição dos pólos passou a ser compreendida dentro de um intervalo 

com deslocamento anual de 5 a I Om, estabelecendo-se nele um eixo médio de 

rotação. Essa nova concepção foi firmada em acordo internacional através do 

International Ea1th Rotation Service (lERS), localizado em Paris, que engloba o 

International Reference Pole (IRP). Assim, o meridiano zero nem sempre estará 

passando no centro do telescópio do observatório de Greenwich, conforme 

convencionado. Ele é definido pelo valor médio da longitude determinada por cinco 
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estações de observação do IERS espalhadas pelo mundo e recebe a denominação de 

lnternational Reference Meridian (IRM). 

A posição instantânea desse eixo da Terra é constantemente monitorada pelo 

IERS e publicada para benefício dos interessados, cujos endereços para busca na 

Internet são: 

Eanh rotation: gambis@obspm.fr 

Celestial frame: iers@obspm.fr 

World Wide Web: http://hpiers.obspm.fr 

Além dos movimentos cíclicos do eixo de rotação da Terra, observa-se que 

possíveis inversões ou alterações anômalas na taxa de curvatura da superfície 

geoidal, provocada pela presença de grandes depressões ou maciços rochosos, fazem 

com que a mesma latitude e longitude astronômicas, eventualmente, passem a referir 

mais de uma posição sobre a superfície. Portanto, os sistemas de coordenadas 

geográficas astronômicas não são satisfatórios para posicionamentos de precisão e 

sim, preferivelmente, para definir uma direção e inclinação da vertical pelo ponto, 

SCHOFIELD (1993). 

3.5.1 Coordenadas Celestes 

A fom1ação e o deslocamento dos elementos do universo causam problemas 

do tipo aberração diurna, paralaxe e refração, dificultando a definição de um sistema 

de coordenadas absolutas. O sistema Eclítico (E), é um sistema de grande 

estabilidade, sendo bastante aproximado de um sistema inercial. Trata-se de um 

sistema heliocêntrico (H); sua origem é o Sol. O eixo zE coincide com o eixo de 

precessão da Terra, Sei:,TUindo a direção do North Ecliptical Pole (NEP); o eixo xE 
contêm o ponto vemal (Y); e o eixo yE completa um sistema dextrógiro, cujas 

coordenadas são a latitude eclítica (pE) e a longitude eclítica (À. E). É um sistema 

quase inercial, exceto quanto a mudança precessional causada pela influência dos 

planetas do sistema solar, cujo deslocamento relativo ao universo é muito pequeno. 

Seria o mais adequado para base das publicações das coordenadas das estrelas; 
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contudo, devido a maior facilidade de aplicação e por apresentar resultados com 

diferenças insignificantes, o sistema de ascensão reta, normalmente o substitui. 

3.5.1.1 Sistema de Ascensão Reta (RA)5 

É o sistema utilizado para definir a posição dos Astros. Sua referência é a 

grande esfera celeste, cujos planos e eixos não seguem os movimentos da Terra. 

A base de referência para o posicionamento de uma estrela, é uma direção. A 

representação desse vetor pode ser na forma de coordenada polar (r, e, /..). Assim, a 

primeira coordenada (r) será sempre igual a I. Todo sistema celeste pode ser 

considerado esférico, e definido pela localização da origem e direção dos eixos 

representativos do sistema Cartesiano. O Sistema de Ascensão Reta, CUJaS 

coordenadas são a declinação (o) e a ascensão reta do astro (a), é o primeiro e mais 

importante dos sistemas celestes. É um sistema heliocêntrico, cujo eixo zR1\ está 

direcionado para o North Celestial Pole (NCP); XRA assume a direção do ponto 

vernal (Y); e yRA complementa um sistema dextrógiro, ilustrado na figura 14, 

V ANICECK & KRAKIWSKY ( 1986). 

Figura 14 - Sistema de Ascenscio Reta 

5 Right Ascension, Vanicck & Kmk:iwisky (1986) 
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O vetor unitário na direção de um astro (S) nesse sistema será representado 

por: 

onde: 

~ 
eRA= 

ú declinação 

a ascensão reta 

X 
y 

z 

IV\ 

= 
coso* cosa 
coso* sen a 

seno 

o = arcsen zR" 
a = arctg (Y I X)RA 

X; Y;Z Coordenadas cartesianas 

(28) 

(29) 

(30) 

Como a E (0, 2n), a segunda equação pode representar mais de uma solução, 

para a medida angular. Assim será preferível usar a equação equivalente para a 

metade do ângulo: 

(31) 

Estas coordenadas têm a vantagem de independerem da latitude e longitude 

do observador. Entretanto, devido a nlgumas complicações causadas pela Precessão e 

Nutação, o NCP, naturalmente definido pelo eixo instantâneo de rotação da Terra, 

desloca-se em relação as estrelas com o tempo. Por isso ao se consultar as efemérides 

publicadas, faz-se necessário observar a época (to) a que elas se referem. Esse 

sistema é também conhecido como Sistema de Ascensão Reta Médio- MRA (to) 

3.5.1.2 Sistema de Verdadeira Ascensão Reta (TRA)6 

Corresponde ao sistema de Ascensão Reta devidamente corrigido dos 

deslocamentos provocados pelo movimento de Nutação N ('t). Essa correção atualiza 

a posição aparente das estrelas, definindo o Sistema de Ascensão Reta Verdadeiro 

6 Tme Right Asccnsion, Vanicck & Krakiwisky ( IIJX6) 
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para uma época (t). Nele, o eixo znL\ coincide com o eixo instantâneo de rotação da 

Terra Z1
T, e o verdadeiro equinócio vernal define a direção do eixo XTRA. O efeito da 

Nutação N('t) é normalmente expresso em componente de longitude Ó'lf e 

componente de obliqüidade .óe. O efeito da Nutação na obliqüidade da eclítica é 

pequeno e a transformação de (a, 8) do MRA(t) para o sistema TRA(t), é efetuada 

em duas etapas: primeiro aplica-se uma rotação à componente cartesiana do vetor 

unitário apropriado e em seguida esse resultado é revertido em termos de a e 8 por 

meio das equações (29) c (3 1 ). 

~ 

= I R1 (-e- de) R3 (- dlV) R1 (e) I e MRA(l) (32) 

3.5.2 Sistemas de Coordenadas Geográficas Astronômicas 

São sistemas de referência utilizados para posicionar pontos quaisquer na 

Terra. São classificados em local (topocêntricos) e global (geocêntricos), de acordo 

com a posição da origem. 

3.5.2.1 Sistema Topocêntrico Astronômico Local (LA)7 

É o mais importante sistema astronômico de posicionamentos geográfico. 

Trata-se de um sistema topocêntrico, materializado pela direção do vetor gravidade e 

do eixo de rotação convencional da Terra. Essas duas direções podem ser 

determinadas por vários instrumentos astronômicos, e, o ângulo vertical ((3), a 

distância zenital (Z) e o azimute astronômico A, podem ser diretamente medidos. O 

vetor gravidade por um ponto qualquer, define o sentido negativo do eixo zLA~ seu 

plano xzLA contém o eixo do sistema zc-r, ou seja é paralelo ao eixo de rotação 

convencional, CIO~ o eixo yLA completa o sistema topocêntrico levógiro, mostrado 

na figura 15, cuja origem é o ponto do observador na superficie da Terra. Um vetor 

unitário na direção de S, será representado pela equação: V ANICECK & 

KRAKIWSK (1986). 

7 Locnl nstronomical, Vanicek & Krakiwisky ( 1986) 
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X 
y 

z 

LA 

= 

cos p *cosA 

cos P * sen A 
sen p 

cujas componentes angulares são representadas no sistema cartesianas por: 

P = 0,5*n - Z LA = are sen (Z) LA 

A = 2 * arctan [Y I (X + ...f(X2 + Y2
))] LA 
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(33) 

(34) 

(35) 

Como o sistema se desloca juntamente com os movimentos descritos pela 

Terra e a posição das estrelas, usualmente conhecidas no sistema MRA(t), é 

remetida à época (10 ), o problema dos posicionamentos está na conciliação entre os 

sistemas. As coordenadas dos Astros, após uma série de adequações e correções, são 

transformadas para um sistema de três coordenadas, chamado Sistema Local 

Aparente, geocêntrico, que será discutido a seguir. A posição do observador na 

superfície da Terra será determinada como um sub produto dessas transformações . 

• :Zenitc 
• 

.. ZI.A 
• • • • • • • • • • .. . ..... . ........ . 

Figura l 5 - Sistema astronômico Local 

. . ... 
••••• yLA 
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3.5.2.2 Sistemas Convencional Terrestre (CT) 

O sistema Convencional Terrestre (CT) é geocêntrico, isto é, tem origem no 

centro de massa da Terra e o eixo zcT assume a direção do eixo que passa na Origem 

Convencional Terrestre (CT0)8. O plano xzcT passa em um marco de referência 

estabelecido no observatório de Greenwich e o eixo Ycr, pertencente ao plano médio 

do Equador, complementa o sistema dextrógiro. Assemelha-se a um Sistema 

Geocêntrico Natural, referido ao principal momento de inércia da Terra de eixos 

coincidentes com os eixos do principal elipsóide de inércia. Seu sistema de eixos 

funciona como um corpo rígido, porém, a posição do sistema não é rígida, 

deslocando-se com o tempo, em função da distribuição instantânea de massa da 

Terrn. Prov11velmente, é o sistema de maior importância para a Geodésia, ROBINS 

(1976) apud VANICEK & KRAK.lWSKY (1986). 

O CIO representa a posição média da direção do eixo da Terra estabelecida 

por convenção internacional com base nas observações no período entre I 900 e 

1905. É contida pelo meridiano médio convencional de Greenwich e funciona como 

referência para a posição instantânea do eixo de rotação da Terra. As observações 

tem demonstrado que as oscilações passam por variações sazonais mais fortes, 

atingindo valores de O, I" à 0,2", que representam deslocamentos do pólo entre 3,0m 

à 6,0m, em curto espaço de tempo. As observações do movimento polar foram 

iniciadas em 1899, através de 5 estações (Misusawa, Japão; Kitab, Russia; 

Carloforte, Itália; Gaithersburg e Ukiah, USA), localizadas no paralelo de latitude 

39°08 'N. Atualmente existe mais de uma centena de estações de observações 

permanente, sob o comando de duas organizações: A international Polar Motion 

Service (IPMS) com base em Mizusanwa, e o Bureau lnternational de L'Heure (BIH) 

com base em Paris. Esse trabalho de monitoramento foi reforçado em I 969, quando 

as Forças Armadas Naval dos EUA criaram um novo serviço de monitoramento do 

movimento polar Dahlgren Polar Monitoring Service (DPMS), em virtude da grande 

malha das estações da rede dos satélites Transit. 

Um vetor unitário da direção zenital é formulado de maneira similar ao 

mostrado para os Sistemas Astronômico Local e Ascensão Reta, envolvendo as 

8 Convcntional Tcrrcstri<tl Origin, Vanicck & Krakiwsky ( 1986) 
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latitudes e longitudes astronômicas (<}) e /\). Esses dois ângulos definem a posição 

astronômica de um ponto. O vetor unitário na direção S no sistema CT, após 

transformação, é representado por: 

~ - sen <1> cos A - sen A cos <I> cos ~ 
CT e = - sen <t> sen A cos A cos <I> sen (36) 

cos <I> O sen <I> 

onde: 

<t> latitude astronômica 

A longitude astronômica 

A latitude astronômica compreende um arco de meridiano que vai do Equador 

até a vertical pelo ponto considerado. Sua amplitude é de l 90°, negativos para 

pontos no hemisfério Sul. 

A longitude astronômica compreende um arco medido no plano do Equador 

que vai do meridiano astronômico de origem (Greenwich) até o meridiano 

astronômico do lugar, por Leste ou Oeste, com amplitude de 0° à 180° ou 011 à 1211
• 

O plano de meridiano astronômico do observador contém o vetor gravidade 

do observador ~ o CIO que é paralelo ao eixo de rotação convencional mas 

geralmente não passa pelo centro de massa da Terra, V ANICEK & KRAKIWSKY 

( 1986). 

3.5.2.3 Sistema Tenestre Instantâneo (ITl 

É um sistema criado pela transposição do sistema CT. No Sistema (lT), o 

eixo z'T coincide com o eixo médio instantâneo convencional de rotação da Terra. A 

diferença entre os dois sistemas é que z'T oscila em tomo do eixo zCT e suas 

oscilações são representadas por duas componentes X., e Yp em unidade angular, de 

representaçâo vetorial: 

(37) 

9 lnstantancous Tcrrcslrial, Vanicek & KraJáwsky ( 1986 ). 
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ou 

o 
o (38) 

Xr - Yr 

O Sistema (IT) sofre variação positiva com o tempo e o plano XZ1
T contêm o 

marco instantâneo do Observatório de Greenwich, com passagens aleatórias pelo 

plano do meridiano de Greenwich convencional. Isso também é válido para 

observações do Azimute astronômico (A), que é referido a direção do e1xo 

instantâneo da Terra na data em que efetuou-se a observação. Assim, como as 

observações astronômicas são normalmente referidas ao sistema LA, cujo eixo zLA é 

definido pela verli{;al do lugar, faz-se necessário transformar as coordenadas dos 

sistemas LA ~ CT ~ IT. A figura 16 mostra a relação entre os sistemas CT e IT, 

ROBINS ( 1976) apud V ANlCEK & KRAKIWSKY ( 1986). 

Eix-o Jmtnntiinr:o 

ycr 
' .... 

Figura 16 - Sistemas Convencional Terrestre e úJstantâneo Terrestre (Van.icek) 

3.5.2.4 Sistema Aparente Local (AP) 

Seguindo a cadeia natural a partir do sistema RA, o Sistema Aparente Local é 

o último da série. Trata-se de um sistema geocêntrico, em que o eixo zAP coincide 
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com o e1xo ziT~ X'\P passa pelo ponto vernal; e Y'\P complementa um sistema 

dextrógiro. Este sistema provem da rotação do sistema IT em torno do eixo Z, 

comum aos dois. 

O ân~:,rulo de rotação aplicado ao sistema IT é conhecido como Tempo Sideral 

Aparente de Greenwich (GAST)10
, cuja representação vetorial é: MUELLER (1969) 

apud VANICEK & KRAKIWSKY ( 1986). 

- > 
eAP 

~ 

I R3 (- GAST) I e JT (39) 

O ângulo horário (t) de um astro (S), é medido do meridiano astronômico de 

S ao meridiano do observador; o Tempo Sideral Aparente Local (LAST)11 é o 

deslocamento angular do meridiano do observador ao meridiano do equinócio vernal 

verdadeiro e o GAST é o ângulo horário do meridiano instantâneo de Greenwich até 

o equinócio vemal verdadeiro. Os dois são interligados pela expressão: 

LAST = GAST + A1
T (40) 

Na prática, o GAST é medido pelo tempo universal (UT), no qual o ciclo dos 

dias difere do tempo padrão quanto ao total de horas, dependendo da zona de tempo, 

havendo diferentes gmpos de U.Ts. já definidos na seção 3.4. Estes grupos são 

diferenciados por vários efeitos como: movimento polar, movimento de rotação 

disforme e movimento homogeneizado. A fi gura 17 mostra as reterências do tempo 

no Sistema AP, MUELLER (1 969) apud VANICEK & KRAKJWSKY (1 986). 

10 Grcenwich Apparent Sideral T ime, Vanicek & Krakiwsky ( 19K6). 
11 Sideral Time ApJmcnt Local, Vanicek & Krakiwsky (1 9K6). 
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Figura 17 - Sistema AJXuentc Local. Fonte: Kmkiwsky et aU( 1986). 

3.6 Transformações entre sistemas 
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As divergências de origem e deslocamento angular entre os vários sistemas, 

dificultam o exato posicionamento de um astro ou um ponto qualquer da superficíe 

da Te1Ta. Para referir suas coordenadas ao sistema de interesse, aplica-se correções 

de adequação entre épocas e transformações entre os sistemas devido as divergências 

de origem e direções dos eixos dos sistemas de natureza diferente, conforme 

mostrado em diagrama na figura 18. 

E _. 

é~l:) (a, S) + -
· Prcces&'To· (z, 8; Ç,.,) · 

..-_;(_<I>_; _A)--...-1( \~) +_- - -
Abe rraçãO diuma 

Paralnxe diuma 

(A; v; z) 

~,---- Mov. próprio 

éi40~--.-... ~-.....,·· - ... 
Notação Movimêrito Polar 

f . Abe_rração anual , 

(~g~ -
GAST .. .. ... UT 

Figura 18 -Diagrama dos Sistemas de Coordenadas Astronônúcas. Fonte: Kr:lkiwsky et ali( 1986). 
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3.6.1 Transformações fundamentais 

Enquadra-se aqui as correções aplicadas as coordenadas dos Astros, relativas 

a posição do equinócio, Movimento próprio, Precessão, Nutação e Aberração. 

3.6.1.1 Sistema MRA(To) pnra M RA(T) 

Como o MRA é heliocêntrico (sua ongem é o centro do Sol), suas 

coordenadas variam com a posição do equinócio, devendo ser remetida à uma época. 

Essa transformação compreende uma transposição de datas, com correções devido ao 

movimento de precessão (z, e, Ç0 ) e deslocamento próprio dos Astros, admitido 

linear e com taxa de variação da ascensão reta constante para propósitos práticos, 

pode ser encontrado em Tabelas para as estrelas de interesse, MUELLER ( 1969). 

3.6.1.2 Sistema MRA(T) para TRA(T) 

Essa transformação compreende uma correção de direção do sistema MRA(1) 

em virtude do movimento de Nutação (d\V, dE). O eixo zTRA passa a coincidir com o 

eixo instantâneo de rotação da Terra, resultando na determinação da real ascensão 

reta da estrela, corrigindo as coordenadas do sistema RA (a, o) das alterações 

direcionais do eixo de rotação da Terra entre a época (tu) e (t), com base nas 

informações publicadas em efemérides. 

3.6.1.3 Sistema TRA(1:) para AP(T) 

Essa última transformação da série fundamental é necessária porque as 

coordenadas do sistema TRA, provém do sistema MRA, que é heliocêntrico, ou seja, 

foram obtidas como se as observações fossem efetuadas do centro do Sol. Faz-se a 

transposição para o verdadeiro local do observador, ou seja, um ponto da superfície 

da Terra, corrigindo-se as coordenadas (a, o) dos efeitos da Paralaxe Anual e 

Aberração Anual, discutidas anteriormente. 
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3.6.2 Transformações complementares 

Consta de ajustamentos relativos a desvios das medidas observadas devido ao 

deslocamento da estação de observação, variações de temperatura e pressão do meio 

ambiente, movimento polar e correspondência entre sistemas de tempo. 

3.6.2.1 Sistema LA para CT 

A transformação de coordenadas do sistema topocêntrico LA (A, p, Z), onde 

são observadas, para coordenadas correspondentes no sistema geocêntrico CT (<1>, 

A), compreende a correção das medidas observadas de erros provenientes da 

Aberração diurna, Paralaxe e Refração, seguidas da transposição entre os eixos dos 

sistemas. 

3.6.2.2 Sistema CT para IT(t) 

A transformação das coordenadas do sistema CT para o sistema IT(t) é 

efetuada pela adequação entre os dois sistemas, corrigindo-se o movimento polar, 

devido as coordenadas (Xt•, Yp) do deslocamento angular do eixo zrr em torno do 
CT eixo Z , conforme foi mostrado na fif,TUra 16. 

3.6.2.3 Sistema IT(t) para AP('r) 

Transformações entre esses sistemas consiste em rotacionar o IT em tomo do 

eixo Z comum aos dois sistema, passando pela concepção de tempo universal (UT), 

confom1c foi visto na figura 17. Obviamente, a amplitude do ajuste depende da 

longitude relativa ao meridiano de Greenwich. O diagrama da figura 19 apresenta o 

fechamento da cadeia de transformações. 
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<---------------------- ------- --------------- Sistemas Gtx)cêntricos 

Figura IIJ - Dingramn dos sistemns de coordenadas terrestres 

3.7 Determinações Astronômicas 

Os diversos modelos matemáticos aplicados à I observações astronômicas 

formam três classes distintas: 

• latitude: 

• longitude: 

• Azimute: 

fi (<f>, I) = o 

f2{À, I) = o 

f3 (A, I) = O 

O modelo da latitude, mais aplicado, requer observações de duas naturezas: a 

distância zenital (Z), ou ângulo vertical, e o ângulo horário (t), da estrela . 

O modelo da longih1de também requer o conhecimento de (t), e ascensão reta 

da estrela (o:), que pode ser obtida em catálogos para as estrelas mais importantes. 

Modelos simultâneos de latitude e longitude, são caracterizados pela necessidade da 

medição das distâncias zenitais (Z1 e Z2) e os ângulos horários (t1 e h) de pelo menos 

duas estrelas. 

O Modelo de Azimute usa a distância zenital (Z) ou o ângulo horário (t) e o 

ângulo horizontal (Hz) entre a estrela observada e o alinhamento considerado. 
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3.7.1 Longitude Astronômicn 

A medida do ângulo diedro entre os semi-meridianos superiores que contêm a 

referência (Greenwich) e o local à determinar, pode ser verificada, num instante t, 

pela diferença de hora média ou sideral entre os dois lugares. Erros na sua 

determinação são sensíveis à latitude do lugar, sendo mais acentuados nas 

proximidades do Equador, onde o raio do paralelo é máximo. Como o deslocamento 

de um ponto pode ser estimado por (RP * EÀ), ou seja o produto entre o raio do 

paralelo c o desvio da longitude, verifica-se que erros de O, J>' na detem1inação da 

longitude nas proximidades do Equador implicam em desvios da ordem de 4,0m que 

se reduz a metade quando em latitudes de 60°, LIBAUL T ( 1975). 

Especificamente, pode-se definir a longitude como a diferença angular ou 

horária entre o meridiano de Ureenwich e o meridiano astronômico local, referidas 

ao mesmo instante. Convencionou-se medi-la a partir de 0° ou Oh, no meridiano de 

Greenwich, até ± 180° ou ± 12h, para Leste ou Oeste daquele meridiano, 

respectivamente, MATTOS ( 1952). 

A determinação da longitude é efetuada por vários métodos, cujos detalhes 

fogem dos objetivos desse trabalho, cabendo aqui apenas algumas citações e breves 

comentários. A consulta a esses métodos pode ser realizada nas obras de vários 

autores, a exemplo de: MATTOS (1952), MUELLER (1969), CHAGAS (1965), 

FERRAZ & SILVA, (1986), MÉDICI (1989), etc .. 

3.7.2 Latitude Astronômica 

É o ângulo entre a vertical do lugar e sua projeção no plano do Equador, ou 

ainda o ângulo entre o plano de horizonte local e o eixo médio de rotação da Terra. 

Um dos processos mais utilizados na sua determinação é a observação de um astro de 

coordenadas (a ; o) conhecidas, no instante da passagem pelo meridiano 

(culminação), medindo sua distância zenital (Z). Nessa ocasião, o triângulo de 

posição tende a um arco do meridiano do observador, a distância zenital é mínima e a 

velocidade zenital e o ângulo horário do astro são nulos. 

Astros com variação de declinação na culminação, têm ângulo horário de 

culminação diferente de zero, corno é o caso do Sol, que não culmina precisamente 
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no meridiano. Nesses casos, faz-se necessário submeter as variáveis Z, t e õ a um 

processo de diferenciação, FERRAZ & SILVA ( 1986). 

As medidas das distâncias zenitais podem ser determinadas especificamente 

com o astrolábio de prisma. Trata-se de um instrumento constituído por sistema ótico 

onde há um prima e um horizonte artifícial de mercúrio, cuja função é observar as 

passagens dos Astros por uma altura aparente fixa. Essa altura entra como 

complemento na designação do instrumento. Há astrolábios de 60° e 45°, para 

observação de Astros nestas respectivas alturas zenitais. As observações dos 

instantes cronométricos em que vários Astros atravessam o mesmo almicantarado, 

tratadas por processos especiais, permitem a determinação com grande rigor, 

simplicidade e rapidez, das coordenadas geográficas de um lugar, MANUAL 

TÉCNiCO DO EXERCITO (1978). 

O uso do astrolábio de prisma ou do teodolito equipado com astrolábio 

adaptável, é bastante preciso uma vez que a direção do zênite é indicada pelo 

horizonte de mercúrio, efetuando-se as observações com ângulo fixo, isto é, sem 

necessidade de leituras angulares e níveis de precisão. 

As estrelas que poderão ser observadas, são selecionadas em função dos 

instantes cronométricos e dos azimutes quando das suas passagens pelo 

almicantarado referente a distância zenital de visada do astrolábio utilizado, através 

da "Lista das Posições Fixas de Igual Altitudes. O cálculo das coordenadas é indireto 

e de ordem diferencial, estimando-se preliminarmente a latitude e a longitude com 

aproximação da ordem de 5". 

Os azimutes, contados a partir do Norte, são obtido pela relação: 

sen Ac = - cos o * sen t * cosec Z (~I) 

3.7.3 Azimute 

Nesse trabalho, interessam particularmente os azimutes Astronômicos e 

Geodésicos, que são de melhor precisão. Em geral, sua determinação está associada 

às coordenadas do lugar, latitude c longitude, emprestando-se-lhe uma orientação 

relativa à direção N01te - Sul Geográfica. Há vários métodos aplicados à 

determinação do azimute astronômico. Um dos mais populares, porém de pouca 
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precisão, devido ao tamanho aparente desse Astro, que torna imprecisa a 

determinação do seu centro, é o método da visada ao Sol, cujo processo pode ser 

aplicado às estrelas, com melhor precisão. 

Ao se observar a altura e o azimute aparente de um Astro, 1magma-se um 

triângulo esférico: zênite- astro - polo, a partir do qual se determina as coordenadas 

dos pontos e a orientação dos alinhamentos. A seguir, apresentaremos alguns dos 

métodos mais utilizados na obtenção dos azimutes pelos processos tradicionais da 

astronomia. 

3.7.3.1 Método: Distância Zcnital Absoluta do Sol. 

Consiste em observar o Sol em uma posição qualquer, medir sua distância 

zenital e calcular seu azimute, através da resolução do triângulo de posição, do qual 

se conhece os elementos: complemento da latitude ( 90 - <1> ) e o complemento da 

declinação ( 90- o). 

Conhecendo-se o azimute do Sol, pode-se determinar o azimute astronômico 

de uma direção, associando esta direção com o azimute do Sol. Não apresentaremos 

detalhes desse método, cujos procedimentos são semelhantes aos do mesmo método 

aplicado às estrelas, cujos resultados são de melhor qualidade, discutido a seguir. 

Detalhes desse método podem ser encontrados em publicações técnicas, a exemplo 

da revista A MJRA , edição n° 88/99. 

3. 7 .3.2 Método: Distância Zcnital Absoluta das Estrelas 

Consiste em medir a distância zenital de um astro e o ângulo entre este e uma 

determinada direção na Terra , cujo azimute se deseja determinar. A posição do 

meridiano local em relação a direção da mira, pode ser deduzida, conhecendo-se a 

latitude do lugar (<l>) e a declinação do astro (o), MATTOS ( 1952). 

Aplica-se neste método, o mesmo princípio utilizado nas determinações 

através da visada ao Sol, com ligeiras alterações e simplificações, uma vez que neste 

não existe o problema do diâmetro aparente. Sendo a estrela, apenas um ponto 
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luminoso, pode ser colimada no cruzamento dos retículos da luneta, eliminando-se a 

correção do semi diâmetro. 

Assim, o azimute da mira pode ser calculado, a partir do estabelecimento do 

azimute da estrela, com base nas informações do anuário astronômico, através das 

equações: 

onde: 

cos Ao = (sen <1> * cos Z - seno) I (cos <1> * sen Z) (42) 

tg Y2( Ao) = ..J(sen(S- <1>)* cos(S - Z)) I (cos S * sen (S- o)) (43) 

S = ( <1> + o + Z) I 2 < 44) 

o, = 00 + (HL + F)6oo (45) 

Ao azimute do Astro 

<1> latitude astronômica 

Z altura zenital do Astro 

Oo declinação retirada do Anuário astronômico para o dia mais próximo 

da observação 

o declinação do astro no instante da observação 

iloo variação da declinação entre a data do Anuário e a data e hora da 

observação 

l-lL hora legal da observação 

f fuso horário local 

(46) 

As leituras na mira L~1 e no astro LA são as médias dos ângulos horizontais 

medidos na posição direta e inversa da luneta. 

Se a estrela for observada à Leste: 

(47) 

Se a estrela for observada à Oeste: 

(48) 
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Corrige-se a distância zenital observada, do desvio da refração pela equação: 

R = Ro * P' * T' 

Ro" = 60,08 tg (Z')- 0,067 tgl (Z') 

P' = P I 760 

T' = 1 I (1 +0,00384 * T) 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

Ro refi·ação Tabelada para condições específicas de temperatura e pressão 

P pressão atmosférica ao nível do Mar 

T temperatura ambiente 

Z' distância zenital observada 

Ro" con·eção da refi·ação expressa em segundos de arco 

3.7.3.3 Método: Circum Elongação 

Elongação é a passagem de um astro pelo seu máximo afastamento azimutal. 

Pode ocorrer a Leste ou a Oeste do Meridiano celeste do observador, OLIVEIRA 

( 1983). Nessas circunstâncias, o azimute do astro atingirá o seu valor máximo ou 

mínimo, sendo nula a sua velocidade azimutal, ou seja, a derivada do azimute em 

relação ao tempo é zero, e o ângulo paralático q (formado entre os círculos horários e 

vertical) do triângulo de posição assume momentaneamente 90° no Astro, conforme 

mostra a figura 20. 
Ps 

Astro 

Zênite 

Figura 20 - Triângulo de posição para um astro na Elongação 
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O método consiste em observar estrelas circumpolares nas proximidades da 

elongação e determinar o azimute de um alinhamento qualquer com base nas 

informações do azjmute da estrela, latitude e longitude do lugar, naquele instante. 

Apenas as estrelas cujo valor absoluto da declinação é maior que a latitude do lugar, 

apresentam elongações, ou seja, atendam a condição: I o I > <1>, sendo visíveis para 

as estrelas cuja declinação for de mesmo sinal da latitude do lugar. Trata-se de um 

método de fácil operacionalidade com bom nível de resultados, MA TOS (1952). 

FERRAZ & SIMÕES (1986), o defendem de forma simplificada, pela 

eliminação de grande parte dos registros antes necessários, tomando o cuidado de 

corrigir o CITO de horizontalizmo, através do nível de cavalete, por se tratar de uma só 

observação. 

Para se proceder as observações, necessita-se de informações referentes a 

latitude (<1>) e longitude (A), além do conhecimento prévio aproximado dos 

elementos de calagern que são: o azimute (AAo), a distância zenital (Z) e a hora em 

que ocorre a elongação da estrela. A partir daí, escolhe-se, com o auxílio do anuário, 

quais dentre as estrelas, passarão por elongação naquele dia e horário previsto e 

determina-se a hora legal (HL) correspondente, através da equação: 

HL = A + F + HM (53) 

onde: 

Ht hora legal local (dentro do intervalo de tempo destinado às 

observações) 

F fuso horário do lugar 

A longitude em horas 

H~1 hora média 

A distância zenital (Z) aproximada c o azimute aproximado (Ao), através das 

equações: 

cos Z = sen ct> I seno (54) 

sen A) = cos o I cos <1> (55) 

cos t = tg <1> I tg o elongação à Oeste (56) 
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s = ('1 ± t (57) 

onde: 

é o ângulo horário do astro no triângulo de posição 

Uma vez determinados os valores dos elementos de calagem, o instrumento 

poderá ser centrado e nivelado, efetuadas as leituras direta e inversa na mira, ficando 

pronto e liberado para proceder a busca à estrela alguns minutos antes da elongação. 

Deve-se observar ao menos dois pares de estrelas e adotar a média dos resultados. 

3.7.3.4 Método: Azimute pelo Ângulo Horário de Estrelas Circumpolares 

Consiste em detenninar o azimute de um alinhamento através da observação 

de uma estrela circumpolar, em um instante qualquer, conhecendo-se a latitude e a 

longitude do ponto de observação. É largamente difundido nas regiões de média 

latitude. 

Expressando-se o azimute em função de (<1>, o c t), a partir das relações 

trigonométricas do triângulo de posição por: 

tg A = sen tI (sen <ll * cos t - tg õ * cos cl>), (5H) 

eliminando-se as refrações residuais pela observação de estrelas com distâncias 

zenitais simétricas e considerando-se a declinação de cada astro constante, durante as 

observações de uma noite. 

Este método é favorecido para estrelas posicionadas até I hora de afastamento 

(antes ou depois) da passagem meridiana, ou seja, quando o tempo sideral 

8 > (a. ± 111
) . A estrela é localizada através do conhecimento de sua posição à priori 

(azimute, distancia zenital e hora da elongação relativa ao meridiano superior de 

Greenwich), divulgadas no catálogo fundamental de estrelas (FC). 

Como as estrelas circumpolares têm latitude próximas de ± 90° e azimutes 

próximos de 0° ou 180° (sen <l> ~ I e sen AA ~ 0). 

Estando o astro nas proximidades da elongação, sua velocidade azimutal 

tende a zero e a inlluência do erro do ftngulo horário, dt no cálculo do azimute será 

mínima, devido aos valores mínimos e máximos, assumidos por sen AA e cos AA, 
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respectivamente, na equação (59). Erros na determinação do ângulo horário dt = 1 s 

( 15,), acarretarão dA ~ ± 0,2, se a estrela for observada na situação mats 

desfàvorável que é no meridiano, onde o ângulo paralático (q = 0), MUELLER 

( 1969). 

A derivada da equação do azimute pelo tempo, resulta no modelo 

matemático: 

dA = [sen A * cot Z] d<lJ + [cos <1.> * (tan cl> - cosA * cot Z)]dt (59) 

Em que o efeito de d<l> é minimizado pela observação do horário no 

meridiano ou no horizonte. O erro no tempo (dt) será eliminado quando: 

tg c)> = cos A * cot Z, que ocorre no instante da elongação, quando o meridiano 

astronômico e o círculo vertical do astro são perpendiculares entre si. Óbvio que as 

duas condições não acontecem simultaneamente. A minimização dos efeitos ocorre 

observando-se pares de estrelas sob certas condições; MULLER ( 1969). 

Conhecendo-se a latitude com boa precisão, o erro fica por conta da 

determinação do tempo, que pode ser eliminado pela observação de estrelas na 

elongação. Esse método também minimiza os erros das distâncias zenitais Z, 

deixando claro que a determinação de azimutes é favorável nas observações de 

estrelas circumpolares nas proximidades da elongação. 

3.7.3.5 Considerações Finais 

Nas médias latitudes do hemisfério norte, pode-se observar a estrela Polar a, 

da constelação de Ursa Menor; no hemisfério sul , não havendo uma estrela polar 

brilhante, observa-se a cr Octantis da constelação de Octantis, com técnica 

apropriada. Torna-se difícil observar estrelas em latitudes inferiores a 8°, devido a 

baixa elevação relativa ao plano de horizonte. Oportunidades raras, decorrem de boas 

condições atmosféricas e inexistência de acidentes geográficos no local da 

observação. Em não sendo possível observar as estrelas citadas acima, faz-se opção 

pelo método da medida do ângulo horário de estrelas bem afastadas do meridiano, de 

velocidade azimutal inferior a J ,/s. 
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Nas baixas latitudes, com boas condições climáticas, pode-se determinar o 

azimute através dos seguintes recursos: MATTOS (1953). 

•!• Com luneta de passagem, determinando-se o azimute de uma mira situada a 

uma distância de alguns quilômetros, próxima de um meridiano. Um 

teodolito de bom alcance, pode dispensar o posicionamento da mira nas 

proximidades do meridiano. 

•!• Em função do ângulo horário, segundo os critérios: 

I. Observar estrelas tanto quanto próximas do horizonte, com baixas 

velocidades azi mutais. 

2. Conhecer a latitude com boa precisão, pois seus erros concorrem em 

J/3 dos erros nos azimutes. Sua influência pode ser anulada, 

combinando-se duas estrelas (±} simétricas a Leste e a Oeste. 

3. Observar estrelas especiais, cuja velocidade azimutal seja menor 

que I , de arco por segundo. 

O triângulo astronômico de posição mostra o ângulo horário para o sistema 

hori zontal e o complemento da latitude astronômica <1>. O cálculo da latitude, da hora 

e elo azimute, poderá ser obtido através da transformação: 

cosA sen Z 
sen A sen Z 

cos z 
= 

- sen <l> 
o 

cos(J) 
* 

o cos (J,) cos t cos õ 

- I O sen t cos õ (60) 

O sen (J) sen 8 

Os erros são estimados a partir das derivadas das fórmulas para o triàngulo 

astronômico (ângulo paralático (q), mostrado no triângulo de posição, estando A 

vinculado ao Norte): TORGE (I 99 1 ). 

d<l> = - (cos q lcos A)dõ - (dzlcosA) - (cosCI>tanAdt) (61) 

dt = - (cos q I sen A cos <t>)õ - (dz I scn A cos <l)) - (cot A I cos <l> (62) 

dA (seu q I sen z)do + (cos q coso I seu Z) dt + (cot Z sen A dCIJ) (ó3) 
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Deste capítulo, as COITeções aplicadas às observações, as transformações do 

tempo, os sistemas de coordenadas e suas transformações, bem como a determinação 

do azimute pelo ângulo horário das estrelas Circum Polares, foram aplicados no 

experimento realizado para elaboração desta obra. 
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CAPÍTULO 4 - GEODÉSIA 

4.1 .Forma da Terra 

A Geodésia estuda a forma, dimensão, posicionamentos e deformações da 

crosta terrestre e os movimentos sazonais do seu eixo de rotação, bem como o campo 

gravitacional externo e a estmtura interna da Terra, por meio de medições como 

triangulação e trilateração, nivelamento, gravimetria e posicionamento por satélites. 

As dificuldades em precisar os posicionamentos na Terra são provenientes 

das irregularidades da sua superfície; uma figura que lembra uma pêra acrescida das 

protuberâncias de uma batata, em que os extremos "Norte e Sul", apresentam 

saliência e recolhimento, em torno de 20km, respectivamente, SCHOFlELD ( 1993). 

Em virtude da irregularidade, sua forma assemelha-se a um esferóide cujos 

semi-eixos são estimados em 6378km (equatorial) e 6357km (polar). Tem forma 

aproximada a de um elipsóide, gerado pela rotação de uma elipse em torno de seu 

eixo menor. Essa tigura representa a superficie fechada que mais se aproxima do 

geóide, divergindo dele na ordem de I Om linear e 1 O" em inclinação de eixos. A 

medição desses desvios é de competência da Geodésia, cabendo a Geolisica a parte 

interpretativa, COOPER ( 1982). 

O elipsóide de revolução é uma figura matematicamente fechada, gerado pela 

rotação de uma elipse, em torno do eixo menor. Contudo, trata-se de um conceito 

(não uma realidade fisica), que representa uma superficie polida na qual pode-se 

formular distâncias elipsoidais, coordenadas e azimutes. Uma superficie com esse 

conceito não admite dois pontos com as mesmas coordenadas, como é passivo de 

ocorrer no sistema de coordenadas astronômicas, conforme foi colocado no capítulo 

anterior. No geóide oco1Te inversões localizadas na taxa de curvatura da superfície 

equipotencial, devido a influência de grandes depressões ou maciços rochosos. 



·.· 

GO 

Nesses termos, o elipsóide o substitui com vantagens e por se tratar de uma 

figura definida, possibilita opção entre vários modelos, a partir dos parâmetros que 

melhor se ajustem à curvatura média do geóide local. Isto é importante, 

considerando-se que uma separação vertical de 6m entre geóide e elipsóide já resulta 

em en-o relativo de 1 ppm. A figura 21 ilustra a interação entre as três superfícies de 

interesse Geodésico, onde se observa que nos locais onde o elipsóide e o geóide 

forem paralelos, o desvio da vertical será nulo, no plano mostrado. Entretanto, onde 

geóide e elipsóide se tocam, não significa que as superfícies sejam paralelas, uma vez 

que o elipsóide é uma superfície de contínua suavidade e o geóide não é, tornando 

improvável um ajuste. Os valores do desvio da vertical e a separação geoidal podem 

ser usados como indicadores de qualidade do ajuste, SCHOFIELD (1993). 

Figura 2 l - Ajuste: gcóide & elipsóide 

A Geodésia por satélite trata da determinação de posicionamentos e direções 

através do processamento de sinais eletromagnéticos emitidos por um conjunto de 

satélites artificiais, cujo posicionamento orbital relativo ao centro de massa da Terra, 

é permanentemente controlado, SCHOFIELD ( 1993). 

As primeiras tentativas em efehJar medidas de distância e Geoposicionamento 

através de ondas de rádio ocorreram nos anos 40, através do sistema HlRAN (High 

RANging) para processos de trilateração eletrônica por interferometria "Dopller". A 

partir de 1957, com o lançamento do satélite Russo, Sputinik, o processo evoluiu 

para trilateração espacial, usando efemérides transmitidas e teve prosseguimento na 

década de 60 com o lançamento de uma constelação de satélites amencanos, 

~c-u 
.s:" 

Eiuliolm)_· 
IJr " \,/ 
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composta de 6 satélites ativos em órbitas polares elípticas, a uma altitude média de 

1100 km, com fins específicos de Geoposicionamento. Esse sistema foi designado 

NNSS/TRANSIT (Navy Navigational Satellite System). Maiores detalhes pode ser 

vistos em SEGANTINE ( 1995). 

Devido a problemas de insuficiência de cobertura e defasagem de tempo entre 

os satélites, os americanos conceberam o Sistema NA VST ARIGPS para substituir o 

sistema TRANSIT. Seus estudos foram solicitados ao JPO (Joint Program Office), 

pelo DoD (Departamento de Defesa americano), com vistas ao projeto "Guerra nas 

Estrelas". O JPO usou tecnologia de processamento de sinais da banda L, 

desenvolvido pelo MIT (Massachussets lnstitute of Tecnology) que através do 

Departamento de Ciências Planetárias e Terrestres havia utilizado técnica de 

interferometria para rastreio do módulo lunar da Apollo 16, aplicando método 

Geodésico VLBI (Very Large Baseline Interferometry). 

Os primeiros satélites foram fabricados pela Rockwell Internacional e 

lançados a partir de I 978, em três blocos distintos, a saber: 

../ Bloco I, composto de ll satélites, pesando cerca de 845 kg, lançados de 

1978/85 . 

../ Bloco 11, composto de 28 satélites, pesando cerca de 1500 kg, lançados a 

panir de 1989 . 

../ Bloco llR, satélites de substituição, com lançamentos programados a partir de 

1995. 

Os satélites do bloco 11 R, foram planejados para receberem um MASER à 

hidrogênio para melhorar a precisão do relógio c obter maior capacidade de 

penetração do:; sinais em lâmina d'água. 

A pa11ir da década de 80, o uso do sistema, popularizou-se, com o 

desenvolvimento da microinformática que permitiu aos fabricantes, produzirem 

receptores GJ>S capazes de processarem no próprio aparelho, os códigos dos sinais 

recebidos, SOARES (1994). 

Maiores esclarecimentos sobre os segmentos que compõem o sistema, 

estmtura e degradações dos sinais, estações de monitoramento e controle, métodos de 
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posicionamento, modelagens, arquitetura e tipos de receptores, geometria dos 

satélites, rotas de navegação, etc., fogem ao objetivo desse trabalho, podendo ser 

encontrado em obras específicas, a exemplo de SEGANTINE ( 1998), entre muitas 

outras apostas em referência bibliográfica. 

Os posicionamentos por satélite se baseiam no processamento de cinco 

parâmetros geométricos e um dinâmico (.Q , i , m , a0 , e , !l), que definem suas 

posições em um sistema orbital. Eventuais falhas na determinação desses parâmetros, 

são permanentemente analisadas continuada corrida para otimização do sistema GPS; 

Evidentemente, fontes de erros são inesgotáveis e, provavelmente, jamais serão 

totalmente controladas, MORAIS, FITZGIBBON & W AL TER ( 1998). 

Sem dúvida, o sistema GPS representa atualmente o que há de mais moderno 

e preciso em termos de sistema de posicionamento global. Sua utilização apresenta 

uma série de vantagens como: disponibilidade em tempo integral, alta precisão de 

navegação, simplicidade operacional e rapidez na execução dos trabalhos de campo c 

independência de condições meteorológicas; e algumas diticuldades do tipo: 

necessidade de licença para uso do código preciso (P), dependência de informações 

relativas ao modelo de geóide proveniente de mapas por interpolação, nem sempre 

conl'íávcis, para determinações de altitude e custo relativamente alto dos 

equipamentos da categoria cientíticos. 

4.2 Elipsóides de Referência 

Um sistema Geodésico de referência compreende a definição de uma 

superfície representativa da forma da Terra (elipsóide) cujos eixos são orientados de 

forma a definirem posição única para um ponto da superfície. Dentre os vários 

elipsóides estabelecidos, cada país estabelece seu Datum12 com base no elipsóide 

cujos parâmetros detlnem uma superficie matemática mais compatível com o modelo 

geoidal local. 

I J Supcrficic de referência, definida por cinco parâmetros: Vértice de origem, altura geoidal, elipsóide 
de referência, coordenadas e azimute. Dicionário Cartográfico - OLIVEIRA, C. (1983). 
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Até 1969, o modelo de elipsóide de referência aplicado para definir o Datum 

brasileiro com vértice de origem estabelecido em Córrego Alegre era o elipsóide 

Internacional ele Hayford. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi responsável pela 

avaliação da adequação do novo modelo de elipsóide denominado South American 

Datum (SAD-69), desenvolvido em 1967 pela Associação Geodésica Internacional 

(AGI), c estabeleceu-se a origem do novo Datum no vértice VT-Chuá, na cadeia de 

Córrego Alegre no Estado de Minas Gerais. 

Esses estudos de adequação do novo elipsóide tinha por objetivo a 

uniformização da rede de controle horizontal básico continental e resultou na adoção 

do SAD-69 para parte da América do Sul. 

As coordenadas horizontais no território brasileiro são referidas ao Datum VT 

Chuá, regulamentado pelo IBGE, com base no Decreto N° 89.3 17 de 20 de junho de 

1984, que estabeleceu as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da 

Cartogratia Nacional, especificando o Datum "South American Datum - 1969,, 

SAD-69, como Datum oficial a ser utilizado em toda e qualquer representação 

cartográfica do Território Nacional. Esse Datum utiliza o elipsóide UGGI-67, cujos 

parâmetros estão especificados na Tabela 3. 

As Tabelas 3 e 4 trazem os respectivos valores dos parâmetros dos elipsóides 

de referência dos Data Internacional de llayford, SAD-69 e WGS-84, necessários às 

transformações entre Data, uma vez que, originariamente, o Datum de processamento 

por GPS é o WGS-84. Há dezenas de outros modelos opcionais para outros países 

do mundo. 
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Tabela 3 - Elipsóides & (xtrfnnctros 

_cli~idc - -- ---
parâmelros Hayford SAD - 69 WGS-R4 

(1910) (1967) (1982) 

a semi eixo maior 6 378 388 6 378 160 6 378 137 

b scnu eixo menor 6 356 911,946 6 356 774,719 6 356 752,314 

r achatamento I / 2')7 1/298,25 I /298,257223563 

c excentricidade 0,08 199 I HHHH O,OH 1820 I 799 O,OHIH19IH994 

J: co...:f. zona! 2° grau I 08263 x I 0"9 

m (md * s·1
) velocidade angular 7292115 * 10"11 

11 (m3 lks2
) c· gravitacional 3986005 * 108 

SEGANTJNE (1998). 

Tabela 4 - Coordcnadus c pmâmctros do vértice VT Chuá - Datum horizontal do Orasil 

Córrc~o Alegre SAD-69 (VT Chu:í) 

componentes geodésicas astronômicas 

tfl~: l9°45'15,14" S 19°45'-lJ/,527" S 19°45 '41 ,34" ±0,05" s 

''~! 48()S7'42,7S"W 48°0ó' 04,0639" \V 48°()(, '07,80" ±0,08" w 
A,. Cor. I2X0 2 1'4H,96" Chmí 271 °10'04,05"Ubcraba 271 °:W'05,42'' ±0,21" do Sul 

N 

ç 
ll 

O,Om 

ll,O " 

0,0 " 

latitude 

longitude 

azimute 

O, O m 

-0,31 " 

\59 " 

N altitude geoidal 

componente meridiana 

componente I o vertical 

4.3 Correçõ ~s aplicadas as observações por satélite 

Pseudo -distância é a medida vetorial (ú priori) entre o centro ela antena de um 

satélite e o centro da antena de um receptor GPS. A distância real será obtida a panir 

da correção da pseudo-distâncili , dos erros provocados por: 

+ Fiilta de sincronismo entre os relógios dos satélites e dos receptores. 
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+ Inexatidão das efemérides transmitidas e da propagação dos sinais. 

+ Efeito S/ A e A/S. 

+ Ruídos entre os canais e multicaminhamento. 

+ Retardamento dos sma1s devido a concentração de gases 

atmosféricos. 

+ Perda de ciclos, indicada pela variação instantânea da ambigüidade N 

(ciclos). 

+ Retardamento dos sinais devido a concentração de elétrons livres na 

ionosfera. 

Apesar de excelente, a precisão do relógio dos receptores não é tão boa 

quanto a dos relógios que equipam os satélites, devido ao alto custo dos relógios com 

osciladores atômicos. O acumulo de defasagem entre eles é uma fonte de erro. 

Por medidas de segurança, o sistema de defesa dos EUA introduziu nos 

satélites um erro na informação de sua posição, pelas efemérides, denominado 

"buffer", que concorre para o aumento da incerteza na medida da pseudo-distância. 

O S/A (Selective Availability) e o A/S (Anti-Spoofing) são processos de 

degradação da precisão também introduzidas pelo DoD. 

Os satélites do bloco li foram equipados com dispositivos para variação de 

freqüência do oscilador que gera o código C/ A, provocando imprecisão na medida da 

pseudo-distância entre a antena do receptor e o satélite. Como a variação é de 

natureza pseudo-aleatória, o tratamento estatístico das medidas, minora, mas não 

elimina o erro. O AIS impede os receptores GPS de reconhecerem o código P. Trata

se do encriptamento (encamisamento) do código de distância precisa P, que é 

subst ituido pelo código Y. Quando ativado, apenas receptores autorizados, dotados 

de AOC (Auxiliary Output Chip), alimentados com uma chave de decriptografia, 

decifram o código Y. 

Recursos para verificação e possíveis correções I minimização dos erros: 

•!• CEP (provável círculo do erro). Indica 50% de probabilidade das 

medidas terem erro até aquele limite. 
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•!• RMS ou lo (desvio padrão). Indica 67% de probabilidade das 

medidas terem erro até aquele limite. 

•!• 2o ou RMS 95%. Indica 95% de probabilidade das medidas terem 

erro até aquele limite. 

•!• O local da aplicação e o tipo de antena podem minimizar os problemas 

de multicaminhamento. 

•!• Ajustar a curva de ambigüidade, através de técnicas de interpolação ou 

aplicação de filtros de Kalman para ajustamento automático. 

•!• O comprimento da linha base pode reduzir o problema do 

retardamento de sinais. 

Nos processamentos GPS a resolução da ambigüidade é de muita 

importância. Consiste na determinação do número inteiro de comprimento de ondas 

captadas simultaneamente pelas antenas dos receptores, em virtude do contador de 

ondas iniciar en1 um instante qualquer e por conseguinte, registar frações de ondas ao 

iniciar e encerrar essa atividade. 

A ambigüidade é a parte fracionária dos ciclos da portadora de fase. É gerada 

pela diferença l:ntre a portadora transmitida pelo satélite e uma réplica gerada no 

interior do receptor. Alterações instantâneas no valor da ambigüidade indicam perda 

de ciclo. 

Em bases mais longas, há uma tendência em complicar a fixação ela 

ambigüidade, devido a influência da ionosfera, que degrada diferentemente os 

comprimentos de ondas entre receptores muito afastados. Os resultados têm 

demonstrado precisões milimétricas em bases curtas, quando a ambigüidade é bem 

fixada. 

Bons resultados dependem também da eliminação de eventuais falta de 

sincronismo entre os relógios, através da aplicação da dupla diferença de fase e do 

adequado tempo de observação, variando de 5 minutos a al!:,'l.Hnas horas, em função 

do aparelho utilizado, quantidade de satélites disponível, comprimento da base, fator 

dia/noite e a tinalidade do serviço, SEGANTI NE ( 1998). 
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Transmissões do receptor fixo para o móvel através de um "link" de rádio, 

possibilitam correções diferenciais das efemérides transmitidas e definem um 

formato padrão de comunicação entre receptores fixos e móveis, com os seguintes 

benefícios: 

>- Reduz o efeito S/ A 

>-- Reduz o atraso da Ionosfera e da Troposfera 

);- Reduz o erro das efemérides 

);- Reduz os erros dos relógios dos satélites 

A correção da pseudo-distância é transmitida do receptor fixo para o móvel, 

que escolhe a constelação da sua conveniência. A aplicação desse método permite ao 

usuário optar por qualquer tàbricante de receptor, tomando o cuidado de escolher um 

modelo de receptor dotado de software que reconheça a técnica. 

As coordenadas são calculadas pelo receptor tixo e os en·os de 

posicionamento podem ser corrigidos desde que os dois receptores captem os 

mesmos satélites. Devido ao nível de precisão, esse método não se aplica aos 

levantamentos topogrMicos da Mensuração, sendo necessário técnicas diferenciais 

mais reli nadas que garantam precisão melhor que I m. Os instrumentos têm que ser 

submétricos e Geodésicos, sendo por conseqüência, de maior custo. A utilização de 

filtros Kalman melhoram os resultados das observações através da aplicação de 

conceitos estatísticos, comparando novas medidas com as medidas estimadas 

previamente, reprocessando os dados com base nos registros de melhor qualidade. 

Maiores detalhes pode ser visto em SEGANTINE ( 1998). 

4.4 Conceito ele tempo GPS 

Os satélites efetuam duas revoluções a cada dia sideral, descrevendo orbitas 

elípticas com distância média em torno de 20200km da Terra. os planos orbitais tem 

inclinação de 55° em relação ao plano do Equador, distribuídos de forma tal que a 

separação da ascensão reta (O), entre dois planos orbitais é de 60°, cuja origem é o 

ponto vernal ('f). Cada satélite está equipado com relógio de alta precisão (1 o-12s) 
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cujos osciladores são acionados por partículas de Césio e Rubídio. Os relógios dos 

receptores GPS são geralmente de cristais de quartzo, com precisão da ordem de I o-9 

segundos, SOARES ( 1994). 

O GPS utiliza o Tempo Atômico Internacional (TAl), cuja escala, baseada no 

segundo ao nível do mar, é indicada pelas instituições que compõem o "lnternational 

Bureau o f Weights and Measures" (BJPM). Essa escala mantém a mesma marcha do 

Tempo Universal Coordenado (TUC), diferindo deste por um número inteiro de 

segundos. Até junho de 1990, o tempo GPS era controlado pelos relógios atômicos 

das estações de controle "Master". Atualmente, esse tempo é regulado por todas as 

estações de controle terrestre c pelos próprios satélites. 

A posição real dos satélites em relação ao centro da Terra é continuamente 

monitorada pelas estações de controle terrestre. A projeção de suas posições é 

disponibilizada aos usuários em efemérides, através de agências, tais como: National 

lmaginy And Maping Agency (NIMA) e Cooperative Jnternational GPS Network 

(CIGNET), SEGANTINE (1999). 

4.5 Sistemas de coordenadas da Gcodésia 

As bases de referência desses sistemas são as coordenadas celestes, de onde 

vem o Sistema Convencional Terrestre (CT), ao qual está ancorado o Sistema de 

Coordenadas Orbitais (OR) c o Sistema Terrestre Geodésico (0). Atualmente, a 

posição do eixo de rotação ela Terra é observada pelas estações de monitoramento 

contínuo, havendo urna tendência de correção da' posição do eixo definido pelo BIH 

para a época 1980.0 em que se baseia o sistema WGS-84. As correções propostas 

pelo ITRF, em substituição ao Bll-1, vem sendo divulgadas desde 1988 e corrigem 

anualmente, a posição do eixo de rotação da Terra. O processamento GPS efetuado 

com referência ao eixo definido pelo ITRr, requer a substituição elas efemérides 

transmitidas pelas precisas. 
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4.5.1 Sistema 0l'bital 

O Sistema de Coordenadas Orbitais (OR), foi instituído para definir a posição 

dos satélites. Imagina-se que em primeira aproximação os satélites obedeçam a Lei 

de Kepler e percorram uma órbita elíptica em que um dos focos está posicionado no 

centro de massa da Terra. Seu eixo X0
R coincide com a linha de ascensão; Y0

R 

corresponde a direção f = n I 2; e zoR completa o sistema dextrógiro, conforme 

mostrado na figura 22. Trata-se de um sistema do tipo Inercial de Referência (CIS), 

que descreve o movimento dos satélites ("Space - Fixed"). Esse sistema precisa estar 

orientado em relação ao sistema WGS-84 para habilitar a transformação entre eles. 

Linlta de Ascensão c = Z 0 R XOR 

1-< a o >-I 
Figura 22 - Sistema Orbital 

O posicionamento de pontos da Terra por satélite, requer a transformações 

das coordenadas dos satélites em relação ao centro da Terra, conhecidas como 

Orbital Coordinate System (OR) para o Ten·estrial Coordinate System (CT), usadas 

para expressar coordenadas das estações de observações. Estas coordenadas são 

determinadas com base no tempo de viagem das ondas de rádio emitidas pelos 

satélites. 

O Giro do plano orbital dos satélites é residual em relação ao giro da Terra e 

fixado en1 la aproximação, ao Sistema AP13
. A transformação do sistema OR para o 

CT procede em três etapas: OR ~ AP ~ IT ~ CT, conforme mostra a figura 19. 

Quando a trajetória do satélite se aproxima mais da Terra, ela é perturbada 

pelas irregularidades do seu campo gravitacional e desvia-se do plano da elipse. Em 

13 Sistema Aparente Local, definido no capítulo 3. 
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}
3 consideração relativa ao movimento Kepleriano, as órbitas senam elípticas e 

planas, submetendo-se as perturbações como variações temporais dos seis elementos 

de inlluência natural, descrevendo movimento semelhante ao Kepleriano. No caso 

dos satélites, os elementos orbitais relacionados abaixo, mudam em função do tempo. 

e 

liJ 

.o 

~L 

semt-etxo maior 

excentricidade 

argumento do Perigeu 

a!:;censão reta do nó ascendente 
inclinação (Equador X Órbita) 

anomalia média 

ltam•nho e form• rl• órhit• 

·relacionam a órbita com o sistema AP 

~ ~ posição do satélite na órbita 

O ponto orbital de maior aproximação com a Terra chama-se Pcrigcu e o de 

maior alàstamento, Apogeu. Eles se posicionam nos extremos da linha de ascensão. 

O tamanho e a forma da órbita elíptica são usualmente definidos pelo semi-eixo . 

maior (ao) e a excentricidade (e). Considerando o satélite no pontoS da elipse orbital, 

a distância angular entre o Perigeu e S é chamada anomalia do satélite. Devido a 

excetllricidade da órbita, a anomalia medida é aparente (excêntrica) e superior a real. 

A verdadeira anomalia (f) é o ângulo entre a linha de ascensão e a linha que une o 

centro de massa da Terra com a posição real do satélite, que gira no sentido anti

horário a partir do Perigeu, quando visto do NCP ou do ponto vernal para o plano 

orbital que contem o NCP e SCP (pólos Norte e Sul celeste). 

A figura 23 ilustra os elementos Keplerianos. 
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Figura 23 - Elementos orbitais Kcpleri<lnos 

A anomalia excêntrica (E) é o ângulo entre a linha de ascensão e a linha 

juntando o centro geométrico da elipse com a projeção do satélite S' no círculo 

concêntrico de raio (ao). A anomalia média üt) seria a anomalia correspondente ao 

movimento de um satélite imaginário de velocidade angular uniforme~ ).1 = O no 

Perigeu, com incremento linear em fimção do tempo e taxa de 2n por revolução. 

A orientação do sistema orbital com respeito a outros sistemas terá que ser 

fixado para possibilitar a transformação de um para o outro. O plano orbital é 

estendido da esfera celeste para a interseção, e nesse traço, a órbita projetada 

intercepta o Equador celeste no nó ascendente (linha em que o satélite cruza o 

Equador do Sul para o Norte). Analogamente, o nó descendente é o ponto de 

cmzamento do N011e para o Sul. 

O ângulo entre o Equador celeste e a metade do plano orbital que contém a 

parte da órbita entre os nós ascendentes e descendentes, tem inclinação (i)~ o ângulo 

entre o ramo nodal ascendente da linha nodal e a linha de ascensão, tomada no 

sentido anti-horário, tomando por base a origem, é o argumento do Perigeu m~ e, 

finalmente, O ângulo entre o eixo X'\P (equinócio vernal mais forte) e a linha nodal , 

medida no sentido anti-horário do eixo +z0
R no plano equatorial, é a ascensão reta 

do nó ascendente n. 
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O par de coordenadas CT obtidas por transformação do OR são função do 

tempo (efemérides transmitidas) do satélite. 

O caminho das efemérides é generalizado - através de previsão ou 

interpolação. Como a posição do satélite é expressa no sistema de coordenadas CT, 

pode-se formular vários modelos para posicionamentos, V ANlCEK & 

KRAKIWSKY (1986). 

4.5.2 Sistenuts Geográficos Geodésicos 

Os Sistemas de Coordenadas Geográficas geodésicas são necessários para 

definir posições de pontos quaisquer com base na superfície de um elipsóide de 

referência. São classificados em Geocêntricos e Topocêntricos. 

A dedução da equação diferencial levando em conta os efeitos da Nutação 

sobre os sistemas de posicionamento, necessita uma base apropriada. Por natureza, 

um sistema médio, isento de tendências, em equilíbrio com as propriedades físicas da 

Terra. Esse sistema deve ser geocêntrico e referido ao momento de inércia principal. 

Seus eixos precisam representar os vetores naturais do tensor de inércia da Terra (J). 

O Sistema Cartesiano Global aproxima-se dessas características: é geocêntrico; em 

que Z, é o eixo médio definido pelo lnternational Earth Rotation Service (lERS); X 

na direção do meridiano zero de Greenwich, também definido pelo IERS; e o eixo Y 

complementa um sistema dextrógiro, SlMON (1971) apud VANlCEK & 

KRAKIWSKY (1986). 

O Sistema de Coordenadas Geográficas geodésicas define a posição de 

pontos quaisquer (P) na superflcie de um elipsóide de referência na forma de 

coordenadas Cartesianas (X, Y, Z) e curvilíneas(<!>, À, h), onde($ e À), representam a 

latitude c a longitu~ geodésica, respectivamente e (h) a altura geométrica, medida 

segundo a Normal ao elipsóide de referência, passando por (P), SCHOFIELD (1993). 

A latitude geodésica (fj>) é o ângulo formado pelo plano equatorial do 

elipsóide (plano que contêm os eixos X, Y) e a Normal ao ponto. Sua medida é 

efetuada no plano do meridiano local e assume valores com amplitude de 0° à 90°, 

positivos ao Norte e negativos ao Sul do Equador, TORGE (1991). 
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A longitude geodésica é o ângulo diedro formado pelo meridiai1o Geodésico 

de Greenwich e o meridiano Geodésico do ponto considerado. Medido no plano do 

Equador, a partir do semi-meridiano superior de Greenwich de 0° à ± 180° (Oh à ± 

12'') por Leste ou Oeste, respectivamente, GRI PP & SIMÕES ( 1997) 

A representação Cartesiana é um elo de ligação do sistema Geodésico G com 

o sistema Convencional Terrestre CT. 

4.5.2.1 Sistemas Geodésicos Mundiais 

São sistemas cartesianos estabelecidos a pa11ir de observações de satélites 

artiticiais, monitorados por várias organizações através de programas específicos e 

métodos apropriados. O WGS-84, um dos Sistemas Geodésicos Mundiais, é usado 

como referência base nos processamentos de posicionamentos por GPS, usando 

efcmérides transmitidas. Foi desenvolvido pelo sistema NAVSTAR (Navigation 

System with Time and Ranging) e adotado a partir de 1987. Trata-se de um sistema 

com origem no centro de massa da Terra, incluindo-se a massa atmosférica, com 

orientação segundo o Bureau International de L'Heure (BlH), remetido à época 

1984.0. Não prevê evolução temporal e não permite rotação global residual em 

relação a crosta terrestre, designada convencionalmente como No - Net - Rotation 

(NNR). É um sistema do tipo CTS utilizado para posicionamentos a partir de 

estações de observação ("Earth - fixcd"), SEGANTI NE ( 1995). 

Ao World Geodetic System (WGS 84), usado nas operações GPS desde 1987, 

está associado um elipsóide geométrico de revolução. É um sistema geocêntrico: seu 

eixo Z assume a direção do Convel)tional Terrestrial Pole (CTP), pólo Norte médio, 

como definido pela Bureau International de L'Heure (BlH); X tem origem na 

interseção do plano do meridiano de referência WGS 84, paralelo ao meridiano Zero 

definido pelo Blli e o plano médio do Equador; e Y completa um sistema 

dextrógiro, conforme caracterizado por WHJTE et ai. (1989), apud VERONEZ 

( 1998) e mostrado na figura 24. 
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Figura 24- Sistema Geodésico Mundial- Adaptado de Vcroncz (1998) 

4.5.2.2 Sistemas Geodésicos Locais 

São uma variedade de sistemas astrogeodésicos estabelecidos em vários 

países do mundo para posicionamentos e mapas da superficie da Terra. Usam 

referências elipsoidais que melhor se ajustem ao geóide local. Seus parâmetros são: 

Semi-eixos (a) e (b), achatamento (f) ou excentricidade (e); eixo menor paralelo ao 

eixo médio de rotação da Terra definido pelo IERS; centro do elipsóide definido em 

relação ao centro de massa da Terra; eixo X, paraJelo ao meridiano de Greenwich, 

definido pelo IERS. Os sistemas locais podem ser referidos entre eles por simples 

translação em X, Y e Z. 

Esses Sistemas são topocêntricos (T) e designados abreviadamente por LG 

conforme mostra a figura 25 , em que o eixo zLG é normal ao elipsóide; XLG é 

direcionado para o norte geodésico e yLG completa um sistema levógiro. O sistema 

LG forma ângulos equivalentes a ~ e À com o sistema G; evidentemente, a relação 

entre os sistemas LG e G é análoga a relação entre os sistemas LA e CT. Contudo, o 

LA é um sistema baseado nas propriedades físicas da Terra e o sistema LG não é. 

Neste, os posicionamentos dependem de transformação da posição dos satélites, do 

sistema de Coordenadas Orbitais (OR) para o sistema CT, V ANICEK & 

KRAKlWSKY (1986). 
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zc Nonnal ao e lipsoide 

Norte 
•• ••' zLG 

horizonte 

plano focal 

Figura 25 - Sistema de Coordenadas Geogn'lficas Geodésico Local. 

Adaptado de Vanicek (1986) 

4.6 Transformações entre Sistemas de Coordenadas 

Refere-se a transformações entre sistemas de natureza diferente, adequações 

de épocas devido aos movimentos da Te1Ta e divergências entre parâmetros de 

elipsóides, conforme foi mostrado em diagrama no capítulo anterior. 

4.6.1 Astronômico para Geodésico 

Trata-se de uma transformação entre diferentes famílias de sistemas, 

envolvendo a transformação de coordenadas astronômicas (<I>, A) em coordenadas 

geodésicas curvilíneas ( ~' À) e geralmente envolve a transformação do azimute 

astronômico (A) para Geodésico (a). O esclarecimento do conceito aplicado passa 

pela utilização de outros dois sistemas: os sistemas astronômico e Geodésico Local 

(LG), que são intermediários na transformação CT ~ LG, seguindo a transformação: 

(64) 

A relação entre os sistemas (CT) e (G) depende do conhecimento da posição e 

orientação do elipsóide de referência com a Terra. Esse trabalho é conhecido como 
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rstabclecimcnto de um Datum Geodésico de referência. Leva-se em conta a 

ndrqunçiio do elipsóide de refcrêncin ao Datum a partir dos parâmetros (n e f). O 

posicionamento do elipsóide requer mais seis parfimelros para eliminar o grau de 

liberdade de seus eixos, isto é , as seis direções em que o elipsóide pode ter 

movimento relativo à terra. Esses seis elementos elevam o número total de 

parélrnctros do Datum para oito. Como se quer transformar (lj>, À, h)0 para o sistema 

natural CT, geocêntrico, l'clz-sc ainda necessário cstnbclecer os componentes de 

translação, x,.;, Y~-:, ZE c os deslocamentos angulares do Dntum, Ex, Ey, E;t., 

necessários para definir o deslocamento entre os dois gn1pos de eixos, PJCK ET AL 

(10D) apud VANICEK & 1<1~;\KIWSKY (1086). 
c CT A transformação de(<!>, À, h)' para (X, Y, Z) é realizada em duas etélpas: 

(tjl, A, h)G -~ (X, Y, Z{' - > (X, Y, z{T, através do seguinte equacionamento: 

- - ) 

r •T 

X 

y 

z 

X 

y 

z 

o 

+ (ó.'i) 

Obviamenle, essa tmnslormac;i'ío será simplificndn qwmdo os dois grupos de 

eixos forem pé!ralclos, isto é, r.x = r.y = r.z = O. 

Como os pnrftmctros, E:-;, Ey, r-1., !\a, -Ç, 11, (A -À), (q> - ~l), envolvidos 

pnra a completa transformação, normnlmente representam quantidades muito 

pcqucnns, suns funções t rigonomét ricns podem ser dcscnvolvidns em st~rirs 

potcneiais, dns quais, retirnndo-sc apenns os primeiros termos, resultn a seguinte 

cquaçíío: Vi\NICEK &. C;\RRER (19R5) apud VANJCEK &. KRAKIWSKY (1986). 

(A - /.) scn•J• 

<f> - ·~ 

(A - À) cos •I• 

COS <jl (1:x COS /._ + f:y SC II /, ) + r.7. SCII <jl 

l:x SCII /._ - f:y COS / .. 

- SCII ~ (!:x COS À. 1- !:y SCII À.) I !:z COS ~ 

(óó) 

Esta equação deve ser sntisfeita por todns as quantidades envolvidas: ns 

geodósicns, t::-.:, r.r, E;t., /).o., ~~. À, Ao ; ns nstronômicas, <1>, A, ;\.-\, além das 

componentes da denexão dn supcr11c} ~, Ç, q, reforçando n idéin de que, ao 

posicionamrnto c orientação do sistcméj G em relação no sistema CT, em um ponto 
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qunlqucr dn supcrficic (To), estn nssociadn um conjunto de Dntn. Os pnrfimctros 

independentes podem ser, por exemplo, ~o, À,) , Ao, Ço , l)o , N.,, VANICEK & 

WELLS ( 1974) npud VANICEK & KRAKIWSKY (1986). 

Se o sistemn G tiver propriedndes ligadas com o sistema CT, isto é, se os 

parfimct ros r.x = f.y = r.1. = O, o equacionamcnto t01na-se simplificado, chegando-se a 

um sistema de equações simples, porém muito importante: 

1~A = A - 11. = (A - ),) scn ~ 

Ç = <I> - <f' 

11 = (I\ -À) cos <f' l{l!J) 

t\ equação (67) é conhecida como equação de Laplace pnra azimutes e as 

equações (6R) c (69), dclincm a componente meridiana c primeiro verti ca l da 

clcll cxão da vcrt ica I, rcspect iva mente. 1 sso mos! r a que após as equações serem 

lt)rmulaclas parn um ponto nn superllcie ela Terra, as dcllexões são da supcrllcie 

modelo. Se ncontecer dos pontos eslnrem sobre o geóicle, a dellexão será geoidal. 

Essas equnçõcs constituem ns condições topocêntricns de pnralcli smo nos sistemas O 

c CT. Se o pamlelismo snlisfnz ns equações (67), (68) e (69) parn lodos os pontos cln 

superfície da Terra, inclusive a origem (T.,), ratifica-se o entendimento de que <1), A, 

A" são direções ohservúvcis, fi cando claro que 1:\A, é o ângulo entre os eixos X"n e 

XI.''. 

Usando a equação (69), pode-se escrever a equação de Laplace na seguinte 

forma: 

A - <t = IJ.A = 11 lan <f' (70) 

A prccisiío dos rcsuii <Hlos na transformação das coordenmlas CT, obtidas de 

posicionamento por satélites, depende da precisão na determinação do vetor ligcmdo 

o centro do sistema CT ao ponto Pi . A incerteza nos resultados está relacionado com 

n precisão dos seis parâmetros de transfo rrnação, TIIOMSON (I 976) apud 

VANICEK & KRAKIWSKY ( 1986). 



7H 

4.6.2 GroMsiro parn Cnrlrsinno r vicr-vrrsn 

Sfio tnmsformações dentro de uma mesma família de coordenadas. 

Trnnsfnrmn coordcnndns gcodésicns curvilíncns (4,, À, h) pmn suns correspondentes 

Cartcsinnns (X, Y, Z) e vice-versn, em que a projeção do af.1stmncnto de um ponto 

(P) no eixo zn do elipsóide é representado por (N cos lj>). 

(7t) 

onde: 

N mio de curvatura do primeiro vertical. 

a; b semi-eixos do elipsóide 

À primeirn trnnsformnçiío reprcscntnndo o sistcmn Geodésico cnrtesinno G 

em função das coordenadas geodésicns curvilínens será: 

X.,0 
= r .. cos ),., ; Y.,0 = p,, SCII À,, (72) 

Um vetor unit úrio Normnl ao elipsóide em P.,, onde hi é n altum geodésicn de 

ri é representado por: 

~ ~ ~ ~ cos rjl; cos i.; 
r o 

I r 0 ( r~;. /,;) co 11 o (t~,. ),;) COS ~' SCII ), ; (7J) 

SCII ~i 

Podendo ser cscritn nn fornw direta de equação de tnmsformHção de($, À, h) 

para um ponto P no sistema G: V/\NICEK & KR/\KIWSKY (1986). 

onde: 

r n 

X 

y 

z 

X: Y: Z coordenndas Cmtcsinnas 

(N + h) cos ~ cos Â. 

(N ·I h) COS ·~ SCII ), 

IN (I - C2
) + h I scn <I> 

(74) 
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N primeira Normnl (gmndc normnl) 

h nltum gcométricn 

c primcirn cxccntricidnde 

~ lflt ilude geodésicfl do ponto P 

À longitude gcodésicn do ponto P 

A trnnsformnçfío inversn, ou seJa, do sistcmn Cnrlcsiano para Geodésico é 

rscritn na forma: 

onde: 

lan i, = X I Y 

h (X * scc 4> * scc Â. - N ) ""' (Y * scc cf> * cosscc i.) 

N n I (I - c1 •scn1 4•)112 

c = (a1 
- b1

)
111 I a 

X~ Y~ Z coordcnadfls Carlesinnas 

N primeira Normal (grande normal) 

h altum geométrica 

c primeira cxcentricicladc 

~~ I fi I itude grodésica do ponto P 

À longitude geodésica do ponto r 

a ; b semi-eixos do elipsóide 

4.6.3 Tr:msformnçõrs rntrc rlipsóidrs locnis 

(7:'i) 

(7{, ) 

(77) 

(7R) 

(71)) 

Trata-se de transformações entre Data. Nessas transformnçõcs, é nccess~rio 

conhecer ns difcrençns de locn lização do centro geométrico de cadn elipsóide, 

dimensões, lormn c orientações. 

Considerando o elipsóide com tamanho c forma definidas por (a,, f,) c (a2 , f2) 

'011 (a 1, b1) c (a 2, b2) , n loca liznção de seus centros geomét ricos com respeito ao 

cent ro de massa da Term e seu deslocamento angular em relação no sistcmn CT (f.xJ , 
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I In duns técnicas para obtcnçilo de C<l>2, ·À2, h2) em funçfin de (<j>, , À, , h,). !\ 

primcim é por processo itera tivo, ohtcndo-sc ns coordcnndns no outro Dntum ntmvés 

dns equações de transformação entre os sistcmns Geodésico pnrn Cartrsiano c vice

vcrsn. !\ segundn é uma técnica diferencial que pode ser aplicnda qunndo as 

difercnçns de parâmetros (a2 - a, = Õa); (f2- r, = õf); (XE2 - XEI = õX,d); .. .. .......... ; 

(Ez2- 1:z1 = 01-:z), entre os Data são suficient emente pequenas. 

O sistema CT permite escrever as coordenadas de um Datum Geodésico na 

forma: 

~ X 1'1 X (l 
XE 

('I 

r c r y R 1 (•:x) R1 (1:y) R., (1:7.) y ·I YH (RO) 

z z zl! 

ou, em se trntando de pcquenns mcdidns nngulares: 

- ) X n o -Z y (I 

r.x XH r.r 
- ) - ) ~ 

r ("r = y + z o -X • + yl! r <• "' . , .. < ·l c·r 
(R I) l:y r H 

z -Y X I) 1:7 . zl! 

l ~xprcssando ns coordcnndas geodésicas cartcsinnas em termos das 

corrcspondent cs coordenéldas curvi I incas da equação (73 ), obt ém-sc npús nlgum 

desenvolvimento: 

- ) 

J 
<l>z - 1~1 
Àz - À, 

hl - h, 

o a 

+ B 

/\ssumindo-sc nproximnçilo esférica (f =- O, N = M, h = 0): 

J 

- a scn 4• cos À 

- a scn ~~ sen À 

a cos ~ 

cos <I> cos À 

B = cos ~ se.n À 

-a cos <I> sen À 

a cos <1> cos À 

o 

cos <I> cos À 

cos <I> scn À 

sen ~ 

a scn 2 
<1> cos <I> cos À 

a se.n2 
<1> cos <1> sen À 

sen <I> a (scn 2 $ - 2) scn <I> 

(R2) 

(R.t) 
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As nHitri7cs B, J c T podem ser avaliadas em cada um dos dois Data, drsde 

que a diferença entre os eles seja pequena. A matriz T é escrita como: 

o 
T = a sen «f! 

- cos «f! scn Â. 

- sen <jl 

o 
cos «f! cos Â. 

cos <jl sen 'A. , 

cos «f! cos 'A. 

o 

os parâmetros das equações (80) à (85) são: 

X;Y;Z 

f;:-;, Ey. E i'. 

õa 

()f 

<jl2 - <I> r 

À2 - Àr 

h2 - h, 

a 

coordenadas Cartesianas 

deslocamento angular entre os eixos do Datum c do CT 

diferença entre os semi-eixos maior dos 11élta 

dif'crençn de achatamento dos Data 

diferença entre as latitudes geodésicas nos Data 

diferença entre as longitudes geodésicas nos Data 

diferença entre éiS alturas geométricas nos Delta 

semi-eixo maior do Daturn de transformação 

(R5) 

As constantes de transformação de coordenadas entre os elipsúidcs de maior 

aplicnç~ão para o caso do f3rasil , fornm estabelecidas pelo IF3GE, mostradas na 

Tabela 5, com base na resolução N° 23 de 21 de fevereiro de 1989, do f3olctim do 

Serviço de Engenharia Cnrtognífica do IBGE, n° I ó02. 

S islcma original 

WGS-R.t 

St\0- m 

Tabela 5 -Constantes de transformaçflo entre Data 

Sistema nm·o Tx Tz Ty 
---------------------------~---------- -----

St\1 >-ó9 + (j(,,87 

C. t\lcgre - 138,70 

-4J7 

+ IM,40 

+ 38.52 

·I· 34.40 

Entretanto, diversos pesquisadores, a exemplo de Lazzílro & nlitskow, 

Vcronez, llelmcrt, llursa, Molodenskii, etc. têm contestado esses víllorcs. 

VERONEZ (199&), critica o princípio utili zado pelo IBGE, que utiliza um 

único Datum como referência de coordenadas, para um território tão vasto quanto o 

brasileiro. Segundo ele, deverin hnvcr umn distribuição de vértices em locais 
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representativos de prováveis distorções, onde senam reavaliados o atàstamento 

geoidal e as componentes da deflexão da vertical. 

4.7 Métodos de medição e técnicas de posicionamento com o GPS 

A deternúnação das coordenadas geodésica por satélite, depende da resolução 

do triângulo de posição de cada um dos satélites envolvidos na observação. Como os 

sinais são emitidos de uma posição instantânea, os cálculos são submetidos a 

reiterações processadas em computador e o resultado médio de n medições, 

apresentado na forma de coordenadas Cartesianas (X, Y, Z) ou curvilíneas (~, À, h) 

do sistema WGS 84, SCHOFIELD (J 993). 

A posição dos satélites está referenciada a origem do sistema no centro de 

massa da Terra e as ondas de rádio que geram, facultam ao aparelho receptor GPS 

armazenar informações que serão processadas, a partir de 4 códigos de 4 satélites. 

Trata-se de um sistema de 4 incógnitas: três relativas à posição e uma relativa ao erro 

do relógio do receptor. O sistema poderá ser resolvido, utilizando-se a pseudo

distância de três satélites e estimando-se a posição da antena na interseção das quatro 

superfícies esféricas geradas com centro nos satélites, conforme pode ser visto na 

figura 26. 

Satélil GPS 

I I 

I I 

/ 
' \ I 

Curvaluras ' ' - ___ ~ 
1 

/ 

da / ' ' 
l'srudo;lisrâ.nciJI 

Figmn26- Esfcms das pseudo-distâncias. Adaptndo de SEGANTJNE (1998) 

A distância entre cada satélite e o aparelho receptor pode ser calculada pela 

equação: 

(86) 



·> 

onde: 

p distfincia do satélite a antena do receptor GPS 

tJ", V", W" coordenadas do SRtéJite (fornecidm; peJas efcméridcs transmitidas) 

Uk. Vk. Wk coordenadas incógnitas dos receptores, em WGS 84 

Usando a fase da portadora: 

<r = p + c*õ + À *N - I + T + dp + E<p (R7) 

onde: 

<p distfincia 

À comprimento de onda portadora 

N ambigüidade (incógnita) 

r.<p ruído da fnse portadora 

p pscudo-dislfincia 

SI~G.t\NTINE (199&), detalha o sistemn de equnções necessárias ao cálculo 

das coordenadas geocêntricas de uma estação. 

t1.7.1 Posiciounmrnto Rrlntivo 

Consiste em determinar as coordenadas de pontos qun1squer, 

correlacionando-as com as de um ponto de coordenadns conhccidns, cstahrlceendn

se um vetor unindo os dois pontos, chnmado bnse ou linha de base. 

Os parfimetros comuns às duas estações sfío autonwticmncnle rliminndos 

através da combinação linenr da dupla ou tripla diferençn de f.1se. 

L~ condição imprescindível para se f.17.er posicionamento relativo que os 

receptores cflptem medidas do cúdigo 011 da 11tse da por1Adora, simultaneamente, soh 

uma mesma geometria dos sAtélites. 

/j. n .............. ""i...... Pk m õõ . i 'ôiYi iiõi H'õõ i ...... ó , , 



Xl - X'" 
Pkm = Yk - Ym 

Zk - Zm 

L\Xkm 

llY l m 

llZ l"' 

(XX) 

i\ razão dessa simultnncidadc é o arranjo de erros sistem~ticos que afetmn 

amhns ns estações de rastreio de maneira similar, cancelado quando as equações para 

o vetor de interseção .ór- \ são formadas. A principal origem desses erros são as 

órbitas dos satélites, o inadequado modelo troposférico e o atraso ionosférico, 

SEG/\NTINE (1998). 

Como a rcfhtção é avaliadn pela condução, nn In aproximação, pela simetriét 

com respeito ao 7.ênite, ns diferentes intervalos são freqiicntemcntc mostrado como 

simétricos para o ponto médio de passagem do satélite, assegurando o cancelamento 

dos erros do atraso. 

Usando os dados coletados em cada estação J>i e Pj, a posição do vetor r-\ c 

r-•j será computada usando duplamente o modelo matemático de posicionamento dos 

pontos. Primeiro para Pie a seguir para Pj. Rcferenciando o vetor .ór-)u = r-)j- r__.i 

ao sistema CT, V/\NICEK & KR/\KIWSKY (1986). 

4.7.1.1 Posidonnmcnto F:stlítico 

O posicionamento relativo estíltico pela fase da portadora se baseia na 

determinação de bases simples ou múltiplas. Consta no posicionamento da nntcna 

dos receptores sobre pontos, desde que se conheça n posiçi'ío de um deles . 

Evidentemente, as coordenndns do ponto à determinar serão relativas às coordenadas 

do ponto conhecido. A precisão das bas~s determinadas por este método vnriarn de 

I pprn à O, I ppm, ou seja, pode alcançnr precisão mil i métrica para bases curtas, 

MorrJTT ( 1987). 

4.7.1.2 PosiciomtnH'lllo Cin('lll:ltico 

No posiciorwmento relativo cinernútico, um dos receptores é móvel c o outro 

fica estacionário. Ambos captam sinais simultâneos sob uma mesmn geometria dos 
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snlélircs. ,·~um processo largnrncnlc ulilizado na agricullura e conlrolc de lráfego em 

geral. 

4.7.1.3 Comhinaçõrs Linrarrs 

Pode-se cfcluar v<Írias combinnções enlre receptores, sntélites e o lempo pnrn 

mclhorélr élS soluções de navcgélçí'ío, rcsultélJHio em processos célmclcrizndos por: 

;. Simplrs clifrrrnça clr fase enlre dois receptores que cnplam ns 

medidas elo código pnrn um mesmo salélile, mesmo cslnndo esses 

receptores em diferenles est<~ções. 

Nessa combinação, o erro do relógio do satélite é anulmlo. Menos cnnmm, a 

simples difercnçn entre dois snléliles, é obtida quando os dois são captados 

simultaneélmentc por um mesmo receptor em uma mesmn estnção. Nesse cnso é o 

CITO do relógio do receptor que é anulado. Ou ainda, a simples diferença entre duas 

épocns, quando a fase inicial da ambigüidade permanece invnriilvel, até que ocorra 

alguma perda de ciclo. Nesse caso a ambigüidade é cancelada. 

'? J>upln difrrrnçn de fnsr entre receptores e sntélites que é a técnica 

mais utilizada nas observações GPS (código e/ou porl<~dora), é obtida a 

pm ti r da difcrenç<l de fases entre receptores c S{ltélitcs. 

Nesse processo, os receptores efetuam observações simullâncas, captando 

s1na1s de igual freqiiê11cia, o que possibilita reduzir ou eliminnr vários erros, íl 

exemplo dn maiorin dos efeitos lonosféricos e erros dos relógios. f-ornece resultndos 

com precisão dH ordem de I ppm. 

r Tripln difrrrnça ele fnsr entre receptores, sntélites c tempo, rcsultn da 

diferença cln dupln diferençn entre duas épocas, li e lc . Tem as 

vctntngens de cctneelar os en·os dos relógios, reduzir os efeitos ela 

Troposfera e permitir opção para eliminar a injunçfío da ambigüidade. 
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Nn solução da dupln ou tripln diferença de fnse, os pnrâmetros comuns às 

duas estações são eliminados automaticamente. 

l Jnw vez que os levnntnmentos de pn.·.cis~o nplicnm té.cnirns de 

posicionamento relativo (diferenciais), o posicionnmento do ponto fixo de referência 

será o responsável pela correta definição do posicionamento dos demais. 1\ nnftlisc 

para definição do ponto de rcrcrência, envolve: SEG/\NTINE ( 1998). 

+ I loriwnte dcsobslruído acima do ângulo de corte de 10° para a base c 

15° para a antena remota 

+ Inexistência de barreiras quaisquer causadoras de multicaminhnmento 

+ Antena isenta da inOuência de transmissores eletrônicos 

4.7.2 Po~idonnmcnfo Difcr('.ndal 

Consiste em f.olucionar os erros de posiçí'ío de uma estação em dcslocamcnlo 

(navios), cujns coordcnndns são gerndns a partir de uma estação conhecidn. Umn dns 

formas utili zadas é armazenar os dados dos receptores e efetuar as correções em pós

processamento. A gnmde vantagem desse procedimento é permitir ao usuário um 

controle sobre todos os pontos que estão sendo corrigidos diferencialmente, através 

do uso de filtros, corno: o valor do DOP dn antenn móvel e o desvio padrão dn 

pseudo-distnncia da antena receptora móvel, além da eliminação de pontos fora do 

paddin. 

4. 7.2.1 Posic.ionnmcnfo Difr.rrnc.inl em trmpo rrnl 

No posicionnmento difcrencinl em tempo real, os dndos da estnçiio de 

refcrêncin são transmitidos para a estnção em deslocamento, cnlculando o erro 

através do receptor móvel, em tempo real, que caracteriza esse modo de 

posicionnmcnto. Nesse método, um receptor é instalado em uma estação de 

conrdcnndns conhceidas e o outro é instalmlo na estnção cujns coordcnndas pnderi'io 

ser dcterminndns atrnvés do código e corrigidas a partir de infnrmações emitidas pelo 

receptor fixo. As correções diferenciais silo transmitidas pelo receptor fixo pnra o 
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móvel através de um «link" de rfldio. A versão atualizada desse método faculta 

precisões dinâmicas inferiores a lm. Sua aplicação reduz erros do efeito SA, atraso 

da ionosfera e da Troposfera, erros das efemérides e erros dos relógios dos satélites~ 

SEGANTINE (1998). 

4. 7.3 Posicionnmcnto Absoluto 

O posicionamento é absoluto quando apenas uma antena é colocada sohre um 

ponto de coordenadas desconhecidas. Nesse caso, as coordenadas são obtidas pelo 

processamento dos dados captados no ponto, pelo soflware· que acompanha o 

equipamento. Entretanto, o efeito de degradação causado pela disponibilidade 

seletiva (SA) poderá afetar a precisão de forma considerável (incerteza em até 

I OOm). EITos de I Om no posicionamento absoluto eqüivalem a 1 ppm. 

Urna forma de minimizar os efeitos (SA) é proiTogar o tempo de observação 

no ponto, calculando-se o posicionamento por média elas informações. Como a 

degradação provoca erros dos pbsicionamentos em tomo da posição verdadeira, há 

urna compensação dos resultados captados sob um período único com maior duração. 

Posicionamentos absolutos derivados de 2 a 3 horas de observação em um mesmo 

ponto, indicam precisão na ordem de centímetros no sistema WGS-84, que tende a 

melhorar com o tempo de observação, SEGANTINE ( 1998). 

Deste capítulo, serão aplicados no desenvolvimento do trabalho, os conceitos 

relativos a elipsóides de referência, sistemas de coordenadas. transformações entre 

Data, desvios entre a vertical e a normal e técnicas de posicionamento por GPS. 
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CAPÍTULO 5 - DETERMINAÇÃO DO POLÍGONO & DOS AZJMUTF.S 

Este capítulo delinc os processos e métodos para determinação de azimutes, 

segundo a Astronomia Clássica e Geodésia por satélite, além de apresentar 

os equipnmentos necessúrios parn ns mediç.ões crn campo, procedimentos, 

processamento dos OéHIIlS, tratamento e forma de comparação dos resultados. 

5.1 Equipmnrnfos r rlt•mrnfos romplrmrnlnrrs 

O polígono do experimento estfl situado na área campus da Universidade 

focdeml de São Cnrlos-SP, onde foi implantado, um pilar de concreto (f-ED-5) em 

complementnç.ã(l n 0utr0s três pilares existentes, derwminndos de f-ED-I, fo'ED-2 e 

f-ED-3 , intervisíveis c de coordenadas conhecidas. 

O pilar FE0-5 foi construído em local com boa visibilidade de horiwnte, c 

afastado em torno de SOOm dos pilares l'ED-2 e 3, com os quais forma um dos 

fingulos do polígono, intervisívcis. Sua Hmdação tem I ,6m de proHtndidndc, rm solo 

estável, com cerca de ~OOmm de difimetro~ do solo para cima, tem 0 200mm, com 

I ,SOm de altura, em concreto armado. Em seu topo chumbou-se uma chapa de aç.o 

i nox com espessura de J mm, com perli.trnção central de ~~ 5/8", parA encaixe elo pino 

de ccntragem forçada . Abaixo da chapa, reforçando o encaixe do pino, soldou-se um 

pequeno tubo de nço cilíndrico, com o mesmo dinmetro interno do li.tro, estendendo o 

encaixe do pino pnm cercn de 2cm, conf0rme pode ser visto na figura 27. 
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1/2" 

dreuo 

l,Sru 

200nun 

200nun 

1,6m 

t 

'--- --
Figunl27 - Jluslração do pilar FED 5, localizado no campus da UFSCar/SP 

As distâncias entre os marcos foram obtidas através da estação total modelo 

TC-400 da marca Leica, com precisão linear de ± (5mm + 5ppm). As distâncias 

foram também obtidas por processamento de dados com GPS da marca Leica, cujo 

fabricante especifica precisão de (5mm + 1 ppm) para os posicionamentos relativos. 

As medições angulares de levantamento do polígono, foram efetuadas com um 

teodolito da marca WlLD, modelo T2, com precisão angular de l ". Em todos os 

processos, utilizou-se sistema de cenlragem forçada, tanto para os aparelhos como 

para os alvos. A altura geométrica dos marcos, apesar de não ter importância 

fundamental nesse trabalho, foram derivadas do processamento dos dados pelo GPS. 

As observações de natureza angular, dirigidas aos astros, para determinação 

dos azimutes das linhas base, foram realizadas com um teodolito da marca WlLD, 

modelo T3, de precisão angular 0,5", após a verificação da inexistência de desvios 

nas l~ituras verticais pelo processo de visadas direta e inversa. 

As observações diurnas, foram dirigidas à alvos de pontaria centrados nos 

pilares, usando o sistema de centmgem já descrito, complementado pelas bases GR-2 

WILD, cujo sistema de nivelamento garante a centralização do alvo no ponto 

topográfico. As observações noturnas foram efetuadas com o auxílio de alvo 

iluminado, para o qual apropriou-se uma fonte de alimentação, adaptando-se uma 

bateria do receptor GPS. A experiência mostrou a necessidade de se conjugar duas 
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baterias, para g<mml ir a conl inuidade da font c para séries de observações c.0m mais 

de 2h de duração. 

Para iluminaçiio dos trnbalhos de notação nas atividades noturnas. fez-se uso 

de luminúria do tipo nuorcsccntc, alimentada por um conjunto de pilhas. 

A hora exata de cada uma das observações ils estrelas, foi verificada através 

de um cronômetro de cristais de quartzo, respaldado no tempo GPS, através do 

seguinte procedimento: 

•!• I ,igar o receptor GPS, posicionar a antena e selecionar seu display 

para o relógio do receptor. 

•!• Zemr o eronômctro a partir de um tempo qualquer, no GPS, 

registrando seu va lor 

•!• Registrar o tempo exato do cronômetro, na passagem da estrela 

pelo retícu lo verti ca l. 

•!• Efetuar as leituras angulares, conespondente ao instante da 

passagem da estrela 

•!• Comparar os intervalos de tempo: cronômetro & receptor M final 

da operação 

•!• Corrigir o tempo do cronômetro, havendo diferença, pelo do 

receptor GPS 

•!• Levar em consideração a di fercnça de tempo acumulada ent re os 

tempos TUC c GPS 

5.2 Métodos & prorrssos 

O método escolhido para determinação do~ azimutes astronômicos foi o da 

determinação pelo ângulo horário de estrelas nas proximidades da elongação. Os 

azimutes geodésicos foram obtidos a partir das coordenadas geradas pelo 

processamento dos dados do GPS, aplicando-se o método de posicionamento estático 

relativo. 
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5.2.1 Mrdiç~o por GPS 

llt i I i zou-se o rnét o do de posicionamento relativo estático por dupln diferença 

de fnse, eom permanência de 2h ( tlRO épocas GPS, em ciclo de ISs) em cada um dos 

Ort (quatro) pilnres, fixando-se o pilar FED-3 como referência. Os procedimentos e 

expectativa da precisão dos resultados do método foram discutidos na seção 4. 7. 

A missão fi>i planejada dentro das seguintes característicns: 

f; Missão: Polígono novo Federal 

Y Trabnlho: azimute 

).> Método: Estático 

);.> Ciclo: ISs 

Por se tratar de um processo relativo, o posicionamento dos pilares estão 

referenciados, no caso, no pilar rED-3, cujas coordenadas são o resultado de várias 

horas de processnmento relativo nos pontos (Pira e Jabo)1
" . Portanto, uma das 

antenns receptoras ficou permanentemente estacionado sobre o pilar FED-J, 

captnndo os sinnis dos satélit es concômitantemente com outra(s) antena(s), sob uma 

mesma condição geométricn dos sntélites, por no mínimo 2 horas, em todos os 

pi\(lres, dois à dois. 

Este é um processo, em que se mede a fase da portadora, bastante usado por 

atender as neecssidndes de precisão geodésica, pois consegue dctcrminêlr hêlses com 

precisão relativa de até I ppm. 

5.2.2 Medições por Astronomin Clássicn 

Dentre os vilrios métodos discutidos no Capítulo 3, o método da dcterminaçiio 

do nzimutc astronômico pelo fingulo horário de astros em elongação, foi escolhido 

pnra aplicação neste tmbnlho, por se tmtar de um método que atende as 

especificações para trabalhos de la ordem e de adequada aplicabilidade na latitude 

loca I. 

11 Esses pontos fn7cm pmtc dn rede GPS do Estado de Siio Pnulo c cst;io localizndos nas cid;-~dcs de 
Pirassunung.1 c Jnhoticnl. Maiores informações podem ser adquiridns em SEGANTINE ( I'JfJ.'i). 
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Na elongação, os astro, passam por velocidade azimutal zero ao experimentar 

os vnlores limites do seu azimute, minimizando o erro proveniente da contagem do 

tempo, conforme foi discutido na seção 3.7. Efetuou-se também medições do 

azimute dn base FED 5 - FED 3 por observações ao SOL, através dos métodos da 

Altura Zenital Absoluta c do Angulo Horário, utilizando-se o teodolito WILD T2 

com prisma solar do tipo Roelofs, cujos procedimentos não serão detalhados, por não 

atender aos níveis de precisíío desejados. Entrct<mto, os resultados não deixam de ser 

uma base de referência; podem ser observados em apêndice. 

Planejou-se a missão dentro das seguintes características: 

•:• Separélr as estrelas em elongação no intervalo horário local 

conveniente ( efemérides ); 

•:• Registrar seu élzimute e ângulo zenital, na data da observação, pelas 

efernérides; 

•:• Calcular o fingulo vertical do T3, correspondente a altura zenital da 

estrela; 

•:• Calcular o fingulo astro -- linha base, a partir do azimute A priori dos 

dois; 

•:• Centrar e calar o alvo iluminado em rED 2 ou rED 3; 

Ccntrnr e calar o instrumento em FED 5, alguns minutos élntcs da 

elongação; 

•!• Ligar o receptor GPS e selecionar no display no marcador de tempo; 

•:• Zerar o cronômetro a partir de um momento conveniente do tempo 

GPS; 

•:• Visar rED 2 ou 3 e registrnr a leitura azimutal; 

Girar o TJ dos ângulos azirnutal c zenital ca lculados para encontrar o 

astro; 

/ 



•!• Regi~tnu o instante do cronômetro quando o astro cntzar o retkulo 

vertical; 

•:• Registrar o angulo azimutal correspondente a este momento; 

•!• Registrar as leituras dos cantos do nível de bolha; 

•!• Anotar o ângulo vertical, para facilitar a busca do astro na série 

scgu i nt c; 

•!• Inverter a l ~111eta c repetir os procedimentos, iniciando pelo astro. 

A escolha das cstrdas que foram observmlas foi feita pelo último Cat~logo 

rundamcntRI (rC'), 11dotado em 19ó4, ::1pós revisão e ampliação do Catálogo anterior. 

Deste cat~logo, selecionou-se as estrelas cujos horários de elongações serviriam para 

observações em locais corno nosso posicionamento geográfico e fe7.-se o registro de 

seus respectivos azimutes, distâncias zenitais, identificações (FK4) 15 e intensidade de 

hrilho. Como a alteração nos posicionamentos das estrel11s é muito pcquen11, essns 

informações, que serão utili zadas à priori, podem ser atualizadas aplicando-se- lhe a 

taxa de variação anual a pnrtir da dnta da publicação. 

No cálculo do azimute final , as declinações e ascensões reta, foram retiradas 

das cfcrnéridcs 1999, publicadas pelo Observatório Nacional. ErEMÉRIDES 

ASTRONÔMI CAS ( 1999) - OBSF.RV A TÓRIO NACIONAL. A relação das estrelas 

selecionadas pode ser vista na Tnhcln (í , 

Tabcln 6 - Rclaçilo das estrelas selecionadas 

Nome fK4 Mag Azn.11.97 Z11.11.99 ()L "'· Posiçilo 
-

22"21"' 1Rh4(,"' IJcta ARA (i45 7..7 217°l<i'55 <i2°59' 51" w 
Alfa RET 15(, l .. l 150°0(, ' 29 (,5°02 'I)(," 211103"' 191129"' E 

Alf:t DOR 171 lA 14 I 0 50'10 (,2°49'.1(,'' 211140"' 201105'" F. 

Alfa CAR 245 -O.R 119"11 ' n 61"55'41" ()I hy,m 22h01"' E 

Sigma ÜCI '>2.1 5.-J I~JO!l7'07 0.11'oc;m 2.1h.12"' E 

Nn Tabela 6, o n° FK4 carllcteriza a estrela no catálogo fundamental (rC) de 

estrelas, cuja identilicaçno foi univcrsaliz11da ncss11 versão do rc, adotada em 19M, 

- - - --·-----
1 ~ Número de idcnlificnçilo dn c~lrela no Catálogo r:undmncntnl (PC) 
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em substituição ilo FK], que foi revisndo e nmplindo, pelo /\stmnomisches Rcchen 

Institui nt Heidelocrg. Os números referentes à magnitude c brilho, do maior para o 

menor, indicam a escala crescente de brilho das estrelas. Constam aindn nessa 

Tnhcln, as respectivas horas sidemis local e hora legal da elongação do astro. 

1\ obtenção do tempo sideral local, foi efetunda seguindo os pnssos 

especificados na seção 3.4.1.2, para os dias da observação, conforme exemplo, 

relativo ao dia I 711 1/99: 

I. Somar o fuso loeal il hom de início das atividades (I Rh), resultando 

21 hoomoos Tl J 

2. Adicionar o intervalo de tempo TU, de zero hora TU à hora da elongação, 

convertido em intervalo de tempo Sideral, (Tabela O das efemérides em 

Serviço da I Iora; 3 1145"'54~), resultando 24"4511154' 

3. Subtrair a longitude local em horas; 3" I I m3 I\ resultando, (:lr_ = 21 h34"'21~ 

Isto é necessário porque a hora da elongação infonnada no catálogo, é 

referente a ocorrêncin daquele fenômeno no meridiano superior de Grccnwich, e o 

fuso horário não corrcspondc exntamente à longitude local, uma ve7. que foi 

cstnbelecido por decreto, conforme foi discutido na seção 3.4.1.3 . 

O valor dn hora sideral local permite selecionar as estrelas que passem por 

clongnção a pt~rtir daquele horário. 1\ diferença entre os tempos legal local e sideral 

local, Jh34'"23~ é a que existe entre a hora sideral em que a estrela elonga no 

Meridiano Superior de Grccnwich, wnstanlc do catíÍiogo c o instante crn que a 

mesma estreln clonga no Mcridinno Superior do Observador na longitude 

considerndn, bastando pois, subtraí-la da hora constnntc do catálogo. 

O ângulo vertical dn TJ correspondente a distância zenital da estrela deve ser 

calculndo prcvinmcnte, pois n grnduação do seu limbo vcrticnl foge do convencional. 

Sua fórmuln de cntculo, segundo o nHmual do usuário é: 

Lv = 90° + O,S*p (R?) 

(90) 

onde: 

l. distfincin zeuital do nslro observado 
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ângulo de inclinnç.no com o horizonte 

J\ ssim se o astro tr.m altura zcnitnl de 60°, por exemplo, o ângulo vertical 

correspondente no limbo do T:\ seri1 de I 05°. 

!\ estirnntiva do ângulo nzimutnl entre o astro e a linha bnse, é efetuado pela 

difercnçn entre os azimutes do astro, publicado no catálogo e o azimute da linha 

base, no caso, já determinado por GPS. Para uma primeira aproximação, não 

havendo outros recursos, pode-se usar o azimute magnético, corrigido da declinnçilo 

magnética do locnl c época, umn vez que ele está sendo usado apenas pnra encontrar 

a estrela. 

Para que a estrela possa ser encontrnda, cada série do processo de observação 

é iniciada com o instrumento visando a linha base. 1\ssim, concluídos os passos 

anteriores, com o instrumento centrado no pilar FED-5, visH-sc o alvo posicionado 

sobre o pilar FED-2 ou \ pllrll os respectivos cnsos, c registra-se o ângulo azimutal 

do apnrclho. 

O alvo é formado de umn placn metálica com película em forma de V, de 

grande poder renetivo, perfeitmnente lljustndll à urna base metálicll que pode ser 

acoplada na base GR-2 da Wll .0. !\ diferença entre o alvo normal e o alvo 

iluminado, constn de um sistcnlél de iluminação intermitente, que o ilumim1 e f.1cilita 

sua identificação entre outras luminárias convencionais, cventu<~lmente existentes n<1 

redondeza. A luz emitida pelo sistema, necessit<~ria de regulndor de intensidade, p<~r<~ 

evitnr gnstos desnecessários de energin, bem corno, não ofuscar o operndor, como foi 

o caso espccílico dessa distância de observação. 

!\ seguir, buscn-se n estrela, girando o instnuncnto de um ângulo nzimutnl 

igunl ao ângulo nstro - linha bnsc c verticnl equivalente a distância zenital, calculado 

previamente. Encontradn a estrela, verifica-se o sentido do seu deslocamento e 

bnscula-se a lunetll com as chamadas horizontal e vertical , de forma que o astro 

encontre os fios cstadimétricos com o instmmento parado. !\través do cronômetro, 

registra-se o momento exato da pnss<~gcm dele pelo fio verticlll da luneta, quando se 

anota ns leituras do ângulo azirnutal c dos cantos do nível de bolha do TJ. Em 

seguida, inverte-se a luneta, recolocn-se o instrumento na posiçi\o de aguardo, fnz-se 

novo registro do ângulo e do tempo na 2~ passngem dn estreln, visa-se novmncnte o 

pilnr rr.D-2 ou\ rr.~pectivos, rcgistrnmlo-se a nova leitura do ângulo <~zimutal. Esse 
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2° conjunto dr. lr.ituras, completa uma série de observaçii.o. Novn série no mesmo 

nstro poderá ser processada, cnso haja bons condições de visibilidade c baixa 

velocidade azimutal dessa estrela. 

As leituras da graduação do nível de bolha tem por objetivo corrigir o ângulo 

azimutal devido ao erro de vcrticalidade do instrumento, cujo sinal da correçilo é 

funçfío do limbo vertical estar a direita ou esquerda do operador, conforme será 

mostrndo posteriormente. 

O registro do momento da passagem da estrela pelo retículo do aparelho é de 

fundamental importância, npesar que a baixa velocidade azimutal da estrela 

observnda nas proximidades da elongação, atenua os efeitos desse erro, conforme foi 

discutido no Capítulo l . Sua mcdiç.ilo pode ser feita através de um bom cronômetro 

acertndo previnmente com o serviço da hora, por telefone. 

Nesse experimento, por hnver disponibilidade do equipamento, o tempo foi 

marcado através da associação do receptor GPS, com um simples cronômetro de 

pulso. 1\ contagem de tempo do cronômetro foi iniciada a partir de uma determinada 

hora do receptor GPS, por exemplo, às 20h, e a partir daí, o tempo foi registrado pela 

marcha do cronômetro. Assim, se uma estrela foi observada à OOh I omoss do 

cronômetro, a hora da observação será registrada como 20h I 0"'05s. _Quando possível, 

ao final de um período não muito longo, preferentemente a cada hora, registra-se o 

intervalo de tempo transcorrido pelo cronômetro e pelo receptor, para corng1r 

evcntunl dcfasngern. Desta formn, urn simples cronômetro, transforma-se em um 

marcador de tempo com precisão muito próximél do Tempo Universéll roordenmln 

(TUC). 

5.2.3 A,jusfamenfo do polígono 

O polígono forrnndo pelos pilares FED-I, FED-2, FED-3 c FED-5 foi 

levantado seguindo o procrdimentn padrfío, ou seja, centragcm forçad11 em cadn um 

dos pilares. Os ângulo internos foram medidos com um teodolito WILD T2, 

devidamente aferido, aplicClndo-se o método de reiteração em três séries de visndns 

diretas e inversas, cujos valores constam do Anexo I. O erro devido a esfericidade, 

estimado em 0,2", não foi levado em consideraç.ão, para os propósitos desse trabalho. 
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As <listfincias, segundo os mesmos erilérios, foram determinadas através de estação 

total Lcica TC-400. i\ seguir, procedeu-se o cálculo da média dos ângulos 

observados e a verificação do fcehmnento angular pela proeesso dtt soma dos ângulos 

internos do p0lígono. O desvio angular registrado foi ajustado pelo método das 

Condiciomtis nu Correlntos, colocéldo ntt íntegra no /\nexo I, segundo os princípios: 

• Cnlculnr cadn medida angular peltt média dtts séries registradas no 

campo: 

• Calculnr os a7.imutes com base no a7.imute de partidn; 

• Redu7.ir éiS dislfincias ao nível do mar; 

• Calcular as projeções em X e Y; 

• rormar ns mal rizes dns observações, dos erros de ferhamento, pesos 

c dos coeficientes; 

• Obter a matri7. dos rorrelatos; 

• C<1lcular n mnt ri7. dos resíduos, observações ajustadas e dns 

precisões das observações; 

o Determinar <1 precisão das coordenadas de cnda pilar e respectivas 

elipses de erros. 

Os ângulos foram cnlcul<1dos pela média de três séries de visadas direta c 

inversa e os azimutes foram calculados com base no azimute de pm1ida, pelo 

processo convencional de transporte de a7.imutes em um polígono qualquer. 

1\s distâncias horiwntais tiveram reduções em torno de 28ppm, H partir da 

indicação da Tnbela de redução pelos efeitos da refr~ção em funçiio da temperatura e 

pressão local, sofrernm ainda reduções em torno de 130ppm, na redução ao nível do 

mar, ntravés dn equação: 

Rcd = - Hm /(Ro + Hm) (9 I) 

Ro = ..J M * N ('.>2) 



onde: 

M raio de curvaturn da seção rneridiamt 

N gnmdc nnrnml ou mio de eurvntura dn seção I o vert icnl 

Ro mio médio da esfera terrestre 

11m altitude médill dns pontos 

As pr<~jeções no sistema de eixos X e Y foram efetuad<1s pelas equnções: 

X = f) * sen 1\z 

Y = D * cos Az (IJ.t) 

onde: 

J) disliincia 

Az nzimutc dn direção ohservmln 

O rcsultndo dn sonu1 algébrica dns projeções nos eixos X c Y, caso a C<lSO, c a 

difcrrnçn <~ngulnr entre 0s nzimutes de partid<1 e de chcgad<1, em nuiimH), são os 

elementos de urna nHttri7. de três linhas c uma coluna, chamadn matriz dos erros de 

fcchnmento, (w). 

A mal riz das observações é formada pela derivadn dCis funções das projeções 

no Si~:tenw Plnno \<lrtesiano (equações 91 e 94), relativas às medid<ls angulares 

(Ah), expressa em radiano e lineares, expressCI em unidade métrica; trata-se de urna 

nwtri7, coluna, segundo a seqiiência ahaixo1c.: 

dx Ah = D * cos Az 

dx Dh = sen /\z 

dy /\h = - D * sen /\z 

dy Dh = cos /\z 

(IJ5) 

(IJ(,) 

(IJ7) 

(IJR) 

A matriz dos pesos é uma mntriz di<lgonal, onde cada elemento é formndo 

pela relação entre o quadrndo da precisão à priori, So (íuhitmdn), e a prec.isão do 

instrumento utilizndo, nn scqiiência ângulo, distância. 

lf, A monlagcm do si~lcma c os rcsullad0s do aju~le~mcnlo. ncslc volume. em e~pêndicc 
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A matriz dos coeficientes B, é compostn pelos elementos dx, dy e dAz, 

segundo essll ordem, conforme mostrado a seguir: 

dy,\h(l'l -.1) d~l>h(FI -~) d_,·,\h(1-1) d)llh(f1- 1) dy.\h(F.\ -1) d)llh(F.\-1) dy,\h(FJ-.\) d)llh(J--:1-.\) (99) 

di\7-\h(FI-.l) dMdh(l'l·.l) d.\7, \h(Fl-1) dMdh(FZ-1) di\7,\h(F.\-7.) dMdh(F.' ·2) dMAh(l'.l· .') dATdh(FJ -5) 

onde: 

dxAh é a derivada da função da projeção no etxo X do Sistema 

dxDh 

dyAh 

dyDh 

dAzAh 

Cartesiano, relntiva ao ângulo .. 

é a derivada dn função da projeção no eixo X do Sistema Cartesiano, 

rclat iva il distância. 

é a derivada da função da projeção no etxo Y do Sistema 

Cnrtesiann, relntiva ao ângulo. 

é a derivnda dél função da projeção no eixo Y do Sistema Cnrtesinno, 

relativa à distância. 

é a derivnda dn função azimute em relação ao ângulo ohservado. 

A matriz dos correlatos (k), é rec;ultante do produto da matriz dos erros de 

fechamento (w), tornnda negntivn, pelo inverso da mntriz resultante do produto entre 

as mntrizes dos coeficientes (R), a inversa da matriz dos pesos (P) e a transposta de 

B, expressa abaixo: 

(tOO) 

onde: 

k matriz dos correlatos 

w matrií'. dos erros de fechnmentn 

p·' matriz invctsn da matriz dos pesos éltribuidos a cada observação 

nT matriz transpostn da matriz dos coeficientes 

As matrizes dos resíduos das observnções ajustadas e das precisões das 

medidas efetundas no campo, são obtidas do desenvolvi mcnt o das mal rizes, 

conforme equaciona mento: 
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V = p-l * Jl T * k (I O I) 

La = L+ v ( 102) 

kLa (I 111) 

em C]Ue: 

v resíduos (diferença entre unu1 medida efetunda e a mesmn medida 

a justa da) 

L mcdidéls de cmnpo 

kLél malrÍ;r. de covélriiinciél dns observnções 

t\s precisões déls rncdidns são indicadas pelo produto de cnda elemento 

diagonnl dn méltri7. kl.n pcln precisão 3 priori, S0 , ou seja: 

p = kl,a;; • JS; 

So 
,- 7' • p • I' 

(, - 11 ) 

105 

onde: 

p precisão das observações ajustadns 

s0 erro pad6ín médio empírico 

yT transpostn dn mntriz resíduo 

P mntriz dos pesos 

n número de equnções 

u número de incógnitas 

O controle do processo é obtido pelo produto das nwtrizes: 

( I 06) 

onde: 
c controle do processo 

T w matriz transposta da matriz dos erros de fechamento das observações 
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k matriz dos correlatos 

lJ ma vez obtidas as medidas ajustadas, recompõe-se a mal riz das observações 

(A), ponto a ponto, usando as medidns ajustadas, para obter a matri7. k = ATP A, em 

que P é a matriz diagonal formada pela precisão das observações lineares e angulares 

de cada pilar, nessa ordem. Isto é necessário para se conhecer a precisão com. que 

estão determinadas as coordenadas X, Y, bem como a con-clação entre as medidas. 

A precisão das coordenadas X, Y é indicada pela raiz quadrada dos elementos 

da matriz (k), em que os elementos da diagonal principal represcnlélm as precisões 

em X c Y, ncssn ordem c os elementos da diagonal sccundárilt, iguílis, indicam o 

gmu de correlação entre ns medidas. 

rinalmente, pode-se determinar os semi-eixos (p; q) dns elipses de erros d<~s 

coordenadas dos pilares c suas rcspeelivéls inclinações, através das cquaçnes: 

onde: 

(I 07) 

p = 50 * V 0,5 * (Q~)- -1- Q ... ) - 0,5 * (Qyy- QH)2 + (4Q_,)-)2 (I OX) 

\I-' = 0,5 * atan [(2 *Q~y I On.) - Q ... ~J ( I O?) 

(li O) 

( 111) 

( 11 2) 

si) erro példriio médio empírico 

sx2 precisão da projcçi'ío da mcdidn no eixo X 

sy2 precisão dél projeção da medida no eixo Y 

'J' inclinação que o eixo ma10r da elipse dos erros (p), fo rma com a 

direção obscrvnda. 
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5.2.4 Procedimento comparativo 

A idéia central proposta para comparação da exatidão dos azimutes obtidos 

pela Astronomia Clássica e por GPS, consiste, em princípio, em aferir a medida 

angular do vértice FED-5, conforme mostra a tlgura 28, resultante do ajustamento do 

polígono e da diferença entre os azimutes Planos, Elipsoídicos e Astronômicos, dois 

a dois: 

• Usar como referência, a medida angular do vértice FED 5 do 

polígono ajustado 

• Calcular a medida angular do vértice FED 5 pelas respectivas 

diferenças entre os azimutes das linhas base, obtidos por 

Astronomia Clássica e por GPS 

• Aplicar a eventual diferença entre os azimutes de uma mesma linha 

base, em poligonais abertas e analisar os efeitos no transporte das 

coordenadas planas. 

A5 = 10032'14,563" 

Figura 28 - Polígono do experimento 
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A maior dificuldade em efetuar a comparaç~o proposta está em tnmsferir as 

medidas para uma mesma superfície de referência. As observações astronômicas, em 

princípio, são referidns ao Sistemn Astronômico Local e posteriormente remetidas ao 

Sistema Convencional Terrestre (CT). Os posicionamentos processados ntravés do 

OPS são referidos ao Sistema Geodésico Local, usando o Datum WGS 84 e 

posteriormente remetidas ao Sistema Geodésico (G). O ajustlHnento do polígono é 

referido ao Plano. Assim, o processo pnssn pela análise da deflexão da vertical c do 

comportamento do tmnsporte de coordenadas planas. 

O Cljustíllnento do polígono serfi uma fermmenta segura para verificar a 

qualidade de cada processo, pois a diferença entre as medidas dos azimutes das hases 

que formam um vértice, deve resultar muito próximo do valor desse ângulo obtido 

pnr ajustamento, em processo de medição convencional. 

Entretanto, Celso os dois processos, resultem valores muito próximos na 

comparaçffo com a medida do ângulo ajustado, más difiram entre si, caso a caso, a 

análise da qualidade de resultados tomará outro mma. Nesse caso, os ângulos obtidos 

estarão rotacionados; evidencia-se que os azimutes, apesar de precisos, não ser~o 

exatos. Assim, será necessário determinar a parcela da diferença que é da 

responsabilidade do desvio da vertical, para em seguida, testar o resíduo no 

transporte de coordenadas em uma poligonal aberta, somando algebricamente a 

diferença existente, ao azimute de partida da poligonal para avaliar o resultado da 

alteração no fechamento das coordenadas de chegada. 
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CAPÍTULO 6- PROCESSAMF:NTO DOS DADOS 

6.1 Procrssnnt<•nto dos clnclos G PS 

Os dados GPS foram colctados, estacionando-se a antena receptora dmantc 

2h cnnscc.utivns sobre cadn um dos pilnrcs. Durante todo o processo, o pilnr f-Ef) J 

foi usado como refcrêncin, ricando urna dns antenas do receptor pcnnancntcmcntc 

cstadonnda sobre ele. Os detalhes da opcraç.ilo jfl fonm1 descritos na srçfio 5.2. I. A 

seguir, os dndos foram tnmsfcridos dn coletora pélra o micro computndor c 

processndos no programa SKY, vc.rsão 2.3 da Leica. Como resultndo desse 

processamento, obteve-se as coordenadas cartesianas (X; Y; Z), referenciadas ao 

Datum WGS R4, ou as correspondentes coordenadas geodésicas (~; À; h}, 

apresentadas na Tabela 7. 

Tabela 7 - Coordenadas dos \'érticcs do pollgono no Dal um WGS-84 

Vérlicc~ latitude lon~ifmJc Allur:1 clip!midlll 

f'EI1 I 21°58'54.14187(," s 47°52'44,2?5524" w 848.?42t111 

FED 2 21°58'5J,04?7 JI)" s 47°52'41 ,ó27(J(i0" w 84H.(,)J7m 

FEDJ 21°58'56.657110" s 4 7°52 '40.204840" w 843.42W m 

foEI1 5 2 1°5lr:w.JlW>72" s 47°52'2J)J92G2" W 8).'\_81) 17111 

As célsas decimais resultnntes do proccssnmcnto no prngrnnw SK Y r. rnmn 

veremos adiante no GeonaseSO, são resultantes de uma operação mntcmfltica, uma 

vez que os dados JHissam por trat<lmento est<ltísticos. Estes números nilo servem pnm 

indicar n precisão dos resultados. Est<l, é indicada pela análise do desvio paddio de 

cnda eoordennda e pode ser veriricada nos déldos de snídél do processnmrnto. 

Entrctt~nto, <ls caséls decimais resultantes da operação serão mantidas nas Tabclns 7, R 

e 9, urna vez que esses números serão 11plicados no cálculo da reduç.ão angular, 

convcrgênciél meridinn<l e azimutes planos, adiélnte. 

Em scguidn, essas conrdcnndas for<lrn processad<ls nn programa de 

t ransf<H IIJa~:iio de Data (icollasc50 versão 1.1 .t1, gcrt~ndo as coordcrmdas 



,, 

.. 

I O :'i 

rcfcrcncindns ao Dn1t11n S/\D ó9, vistns JHl Tnbela 8 e as respectivas coordenadas 

Plann Rct:1ngulares no Sistema de Projeções UTM, mostradas na Tnhcln 9. 

Tabela R- Coordenadas do polígono referenciadas ao Dahrm SMJ-(J1J 

Vértices latitude longitude Altura elipsoidal 
- - -

FEDI 21°5lr52,40R9H' S 47°52'42,(i(i8971'' \V R :'i (i, 202 tm 

FED2 21°58'51,316813" S 47°52'40.001 132" \V R55.894.'ím 

FED J 2 t 0 58' 54. 924202'' s 47°52'18.5710 to" \V R .'i O .(JR(l) m 

FED 5 2f 0 )R'57,6.'it98.1'' S 4r.:'i2'21.712859'' w R·t.1.154Rrn 

Tabela 9 - Coordenadas Plano Rclangularcs - UTM (base: S/\D-Cí1J: MC' 45°) 

Vértice.~ N E Altura elirlsoi•lnl 
- --- --

FEDI 7.'i(,(,44(J, 2 769m 202 74(,, 02.16m X."(,. 202 lm 

f'ED 2 75(i6tiX I ,:l2X1m 202R21.%5flrn R 5 .'U< CJ·L'i 111 

FEl> 1 7V,Cíl7l.OR20m 202RM.RIJ21m R50.MIC,J 111 

FED 5 756<í7.%.21Cí8m 201150.5475m 8-11.1 54Rm 
·---- ---··· --- -~--

6.2 Jlrocrssamrnto elos dados da Astronomia Clássica 

Após a colelíl dos dados de campo, conforme procedimentos dctíllhndos na 

seção 5.2.2, os dados formn processados em planilha EXCEL, preparadn pelo autor. 

Os cfllculos moslrndos a seguir, referem-se a uma das séries de nhserv<1çõcs à 

cslrcln 1\l.fo/\ RET, na íntegra. Os rcsullildos das demais séries pilm n nwsmilcstrl'ln. 

bem como pam as demais, podcr1ío ser observados no anexo 2. 

6.2.1 C:ílculo das médias dns mrdi~·õrs :wgularrs 

Estrela observada: 1\ L r A RET, em 18/ll/99, fazendo-se uso do teodolito Tl, 

j:l especificado. 1\ Tabeln I O rnosl ra as anot:1ções de campo. 
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Tabela lO- Anolaçõcs de campo. Rcf. ALfA RET: IR/ 11{1)9 - Eslaç;io: fED 2 

Eslrcln FKtf Visndns Orad. 

Dirl'lns lun:rsas Médins holhn 

o o GPS Cwn 
·------------ ---- -
FFD 2 

Alia Hei 156 

/\1fnlkl 1 sr, 

FED 2 

2110 22 22) 

ISO ()() 

22,2 

22,1 

17,2 

175 

HIJ.O 

21)0 22 22,200 

150 ()(j 17.%7 

330 07 00,2 

00,0 DO 07 00,00 

()(, SIJ,R 

110 22 21) ,(1 

29,2 110 22 29,2(,7 

2'>,0 

2 21'0.'i " '!Xl' OI J"OO"'I M l' 

21"'2f,,IJ' 12.5 

.'5.7 

2f,"'.J5,1J' 1·1.5 

.n.o 

Determina-se o ângulo entre o nstro e n linha base fF.D 5 - fED 2, pela 

diferença entre as respectivas médias das leituras angulares em fP.D 2 c no ns1ro. No 

caso do exemplo aprescn1ado, resulta em: 140° 16 '04,611" e 140° 15 '29,267" pMa os 

respectivos horários das observações, nas seqüências I e 2 da série (ver i frcnr que mt 

série 2, o limho pnssou por 360°). Entretanto essas medidas necessitmn, para o caso 

de lcvan1amentos efetuados com o teodolito wrr ,J) T3, que se faça a CCHTeção do erro 

na lcilura azimutal, proveniente do erro de vertien lidnde, pela diferença rntrr ns 

leituras na graduação do nível de bolha, através da formula: 

onde: 

p 

t\n 

óJJz = :!: (0,5 * p * tan n • ón) 

va lor angular de um intervalo de graduação da bolha, igual a ó" 

fi ngulo ver1ical em grau decimal 

( 11 1) 

Média da diferença de leitura de um Cll nto d<1 bolha n<1s posições direta 

e inversll 
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A cnrreçi'ío 1'en1 pnsitiv11 CJill1tHio n cn nto dn bolha fi ca mnis pn1-< imo do limhn 

vcrti cnl, chnmadn posição I. Aparelhos rmtis modernos, a exemplo do WII.J) T.1000, 

são cquipndns cnrn cnmpcnsndor mrtomático dos eixos e memórin, evitnnclo erros de 

m11mrscio de dados c corrcçiio mrtomitt ica. 

A Tabela I I resume os cálculos efetuados parn 11 correção nHtnu11l. 

Tnhcla li -Correções dos erros de ,·erticalidndc 

IV. ( lido) z lciltrr.r rw bolha médias 

12,5 

.l7) 

.l5,7 

6 1lz Hz (corr) 

I·III" J(,"02. 11 1J"" 

6.2.2 C~ll'ulo elo fingulo llor:lrio (t) 

A dcterm in11 çiio do 11zirnute dos 11stros pelo método do ângulo horário das 

cst rcl<1s em C i r c um Elnngaçilo, requer a det enninaçiio do ângulo horMio {I) dn as I ro, 

nn tri ângulo de posiçiin, mostr<~do n11 figura 12 d<1 seção .1.4. 

onde: 

O cálculo desse ângulo horMio é cfctumlo pela cquaçiio: 

T.IJ. 

ltcd. Sid 

A. R. 

i . 

t = T.U. + Rcd. Sid. + At o"0
r 1- AR.+ À 

ângulo horário do astro 

tempo sidernl, na cscn ln do tempo 1111ivrrsn l 

redução do I crnpo sidcra I 

intervi! to do Tempo Sidcml de ohr:r :i hora dn ob~ervnçiio 

t~sccnsão rclll do llstro ohserviido 

longitude l oct~ l er11 horas 

( 114) 

O Tempo Universnl, no ct~so, foi obtido pela som<~ do tempo GPS wm n 

tempo do cronômetro. Neste trabalho, o rcceptnr GPS foi utili zado como elemento 

mrx i I it~ r na conl Rgcm do tempo. Nii Tahclfl I O, pode-se ohscrviir que n (:ronfliJH'tr o 

iniciou a cont <~gem de tempo qu<~ndo o receptor GPS m11rcava 221105"'00'. Nos 

instantes em que o nstro foi observado, o cronômetro marc-ava 00"2 1 1112tl_l.1s c 
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00h21 m,l5, I)~, respcctivamcnte paw a primeira c segunda observação daquela série. 

Portanto. nos instnntes da observnções, cnda Tempo Universal, a priori. resulta da 

soma dn tempo inicial marcndo no receptor GPS com os respectivos tempo do 

cronômetro. Esse tempo precisa ser corrigido em (-I 3\ devido a atual defasagem 

entre a escala de Tempo GPS c a escala do Tempo Universal Coordenado (TlJC), em 

que se baseia as observações astronômicas. Dn sorna algébrica desses tempos, resulta 

osrespectivosT.U.: 22h26111 13,13s c 22h31"'32,13s 

A Redução Sideral é obtida pelo produto entre o T.U. e o coeficiente de 

rcdução dn tempo sideral, expresso em minutos do tempo. Segundo a Tilhela do 

Serviço da hora inserida nil publicilção das efemérides, seu valor é O, 1642743. O 

resultmlo dessa operação parn as respectivas observações é: 3"'t1 I, 149' e 3m42,02:f. 

O intervalo de tempo sideral desde a oM" é obtido pela Tabela G, publicada 

nils efernérides, na seção Serviço da I lorn; parn o dia destn observação, seu Villor é 

I . 1114(: 1112'-1' < e. . > • 

Retira-se é1 Ascensão Reta (AR) do astro diretamente dil pnginil 52 E do 

volume cfemérides Astrnnfmliccts (1999), referente a estrela de 11° 156, ALFA RET. 

No caheçalho da Tabela, nil eolunn ALr A (a.), consta a quantidade de horas e 

minutos, logo abaixo do no111e do astro; os segundos e fraçi'io. estão localizados no 

cnJ7éllllento dessa cohnw com a linha do· dia 15.0 (mais próximo do dia da 

ohscrv<~ção, IR/11/99) do mês XI (ver cópia dest<1 folha da Tahel<1 em ane«o). Como 

os valores tnbelados são coletados a cada I O dias, no mês XI constll apenas .1 linhas. 

referentes ilOS dins 5, 15 e 25. Fnz-se necessário nnotnr os registros correspondentes 

nos limites do intcrvillo em que" ohservaçí'ío foi reali7.nda, JHlra cillcular o acréscimo 

ou decréscimo da ascensão reta, do registro anterior até o di<1 mais fraçfio de dia da 

ohservilçiio, por interpolação. 

Pnrn fins de cnlculo dil interpolaçfio elos acréscimos dils ascensões reta e 

declinações, os T. Us. calcuiFidos pilm os respectivos instmlles de cFidll ohscrvFiçí'ín 

aos astros foram acrescidos de 64s em obediência à orient<~ção contida nél publicação 

dns efemérides. Trnta-se de uma defasagem na marcha do tempo considcradil na 

coleta dos dados da tabela. A Tabela 12 <~presenta o demonstrativo dos cálculos. 
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Tabcln 12 - lntcqX>Iação da AR de ALF t.. RET r-xun o din c hora da obscr\'aç:lo 

Jia <Y. (fa!lCia) vnriaç:io i\1 I (d) 612 (d) t\n. l (s) ~<x. 2 (s) o. (corr) 

15/11 /')') -'1 h 1-1"'27 ,mo• 
25111/99 _,Ih I •1"'27.779' O,OOX?'/tlia 2,1J.l561 2.9.W.11 -0.02(i I -0,02(>2 

1!1/11/99 -'1" 11"'27 ,(,90' + -0,026 I -·I"H"'27.7 1(i' 

I H/11/99 -'1 h 14"'27,690' + -0.11262 -4"14"'27.71(,' 
-·----- -

Em seguida, esse resultadn devení ser cnrrigidn da nutaçnn de longo período, 

em obliqOidadc (111) c longitude (c), obtendo-se a verdadeira ascensão reta . Esta 

correção, transfere a observaçiío do Sistema de Ascensiío Reta para o Sistema de 

Ascensão Reta Verdadeiro, conforme discutido no capítulo J. 

A cnrrcçiío da nutaçi'ío de longn período pode ser ca lculada pelí'! equaçfio: 

da." = da(IJI)dlf' +da(~) d~ ( 11 5) 

ou 

da." = DA(r)d'f' + DA(E) d~ 

segundo as siglí'!s publicí'!das ní'ls I ~ J'eméri des . 

Os va lores de (D1\(F), DA(E)), são encontrí'ldos na Tabela E das cfcméridcs e 

(d'l'. ch:), na Tí'lbelí'l r. 

0,016 * (- 15,2 1R) -l 0,057 * (- 5,7R6) = - 0, 574~ 

Os respectivos va lores das ascenr.ões reta corrig idm; da nut í'!ção de longo 

período, finalmente pndcrfío ser escritas: - 4" 14m2R,2901s c - 4" J'I1112R,200.1s 

A longitude locí'l l, é a long itude da estí'lção de observação, rED 5, expressa 

em fi ngulo horflrio, pelí'! rclí'!ção 160/24, ou srja, 15°/hora. O resultmlo drss:1 

transformnção, indica: - 4T52'2 1,713" = - 3hll"'29,447~ 

A Tabela I J reúne esses elementos e mostra o resultado final do ângulo 

hon1rio do astro, no instante em que foi observado. 
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Tabela n -Ângulos horMios do :JStro, nos instantes Cl\1 CJIIC fornm observados 

I" obscrvaçilo 2" obscn•ação 
---- ----·-- -

T.U. + 221'26"' L' ' )_1()()' T.U. + 22"1 I "'.l 2. f.l()ll' 

Rcd + 1"'41 ' 1490' Rcd + 1"'42.0210' 

ót o'o(" -1- 3114 6"'2 4. {)()()()' ót o'o(" -1- 1"46"'24 .oooo· 
/\.R. - 4" 14"'2H.21JOJ' AR. - 4" 14"'28.21)0.1' 

/, - 3"11"'29,4470' I. - Jhli"'21J.H70' 

Total (h) I R"50"'20.5420' Total (h) JR"S5'"40.4l<i0' 

Total(") 2R2°35'0R. I2(i0" Totaln 2Rl0 55 'O(i_23@" 

6.2.3 üíkulo do li7.Ímutr. tio astro (Ao) 

t\ determinação do a7.imute de um astro pelo seu ângulo hor~rio, requer o 

conhecimento da latitude local (~) e da sua declinação (o), além do ângulo horário 

(1), conforme CCJuação (58). 

t\ declinação é o segundo elcrncnlo constante da tabela de efcméridcs. Assim 

como a ascensão reta, sua variaç.ão não é medida diariamente, devendo-se proceder o 

cá lculo para o dia e hora da observação, por interpolação, e em seguida proceder sua 

coJTeção em virtude da nutação de longo período, em longitude e obliqüidade. A 

Tabela 14 mostra o cálculo da interpolação. 

Tabela 14 - Jutcrpolaçiio da dccliuaç:io de ALrA RET r:ma o dia c hora cb obscn•aç:io 

Tabela ~ (fa!>ela) ó~ ( " /d) &li (dias) 612 (dias) Ml ( '' ) 61'2 C') ~ (corr) 
- ---

15/11/9 - 62°28'29,77" 

25/11/9 - 62°2R'33.12" 0.335 2.93561 2,93931 

IH/ I 1/IJ - (,2"2!r21J.7T' - O,<J!O - (,2"7.8'10.75:1" 

I R/I 1/IJ - (>2°28'29.77' + - n,IJRS - ú2°2R'10,7.'i5" 

A correção de (o) devido a nutação de longo período é ct~ lculada pela 

equação: 

dõ'' ( 117) 

ou 

do" == DD(F)chJI + DD {E) dr. (li R) 
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segundo as siglas public.adas nas efemérides. 

Os valores de (DD(F), DD(E)), são encontrados na Tabela E das efemérides e 

(d't'. df;), na Tabela F. 

O, 18 * (- 15,218) I· 0,90 * (- 5,768) = - 7,RR2'' 

Os respectivos valores das declinações corrigidas da nutação de longo 

período, resultam: - 62°28'38,683" e - 62°28 '38,685". 

Os azimutes do aslro e da linha base serão calculados pelas equações: 

l<tn A .. ~ se-n (t) I [sen(<fl)*cos(t) - cos(<fl)tan(~)) (li C)) 

A = A., + H1. { 120) 

O azimute da linha base (A), deve ainda ser corrigido dos efeitos da 

Aberração Diurna (a), em virtude do deslocamento da estação de observação. 

conforme discutido no capítulo 3. Essa correção pode ser efetuada pela equação: 

.6(a) = - 0,32 * cos (íf') * cos (An) I sen (Z) ( 121) 

Como a equação ( 120) remete o azimute ao Sul, o azimute do astro foi 

adicionado de I 80°, para se tornar compatível com os azimutes GPS, que estão 

referenciados ao Norte. A Tabela 15 mostra os elementos envolvidos no cálculo. 

Tabela I) -Elementos de dlculo do at.imule do Astro 
------·------- -·- -· 

Hz ó(a) 

.:nosR'57Fi" 2Rr1YOR,I2f," .f,2°2!1'1R/•!O" lso•oc,·t~o,R" lt~n•w02,1 19" o,2R" 21J0°22't1J,II'' 

-2 1°5!l '57,ó5'' 2!l.l0 55'11ó,2.W' --6r2!l'.1!l.(,R5'' 150"07'2.1,1" lt10°15'2(J,75J" 0,2!1" 2CJ0"22',1l).(J'' 

6.2.4 Prccis.iío ns mcdidns 

A precisão das medidas com que se efetuou a determinação pode ser 

estabelecida a partir do conhecimento das precisões elo instrumento utilizado, através 

dH fónnula : 
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onde: 
n numero de observações 

m1. desvio padrHn da leitura do limbo na pontaria da estrela 

rnt desvin padrãn da graduaçãn do limbo horizontal 

mE desvio padrão da pontaria da linha base 

rn; desvio padrãn da leitura da bolha tubular 

Fm se tratando do teodolito T1, todos os desvios padriío siío de ± 0,5", 

resultando para a exemplo apresentado, uma precisão de ± 0,9", confnrme consta do 

quadrn geral das prer.isõc.s na detcrrninaç~o de cada azimute, em e~pêndice. 

O valor final dos azimutes foi ohtido pelo desvio padrão da média, cuJaS 

precisões resultaram em + 1 ,R", para a medida do azimute da hnse foED 5 -· foFD 2 (~ 

:L 0,7", para a base foED 5 -- foED 3, através das fórmulas: 

(ID) 

(I 24) 

t'rr111 ' = 
L rrmr 

2 

11. ~, - I) (125) 

Esses rcsultndos levam a conduir que o desvio pachl'ío encontrado nn 

determinação dos azimutes pela Astronomia Clássica foram apenas um. pouco 

melhores que o desvio padrl'ío das determinações dos posicionamentos relativos 

derivados do GPS em bases de comprimento igual a 560rn, pois Snun + I ppm em 

)óOm, representa 5,5ómm, que compreende. uma abertura angular de 2,05". 
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(í,3 Prorrssamrnfo 1los tlados do ajuslamrnfo do polígono 

Pnr se tratar de ajustamento pelo método das Condicionais ou Cmrclalos. que 

passa pdn montagem do sistema e operações entre mal ri7.es rel'rrent es ao prnersso ele 

ajustamento. mostrados na scçfío 5.2.J, automati7.aclo ern programa de cnrnpulndor, 

todo o prncesso de Transposição, lnversfío, Produto e Adiçfío entre essas JJHllrÍ7.es, 

bem como a determinação das medidas ajustr~das, suas respectivas precisões e rlípses 

de erro, pode ser observada no anexo I. 

As medições de campo, aprcsentad<ts na T<thela 16, são o resultado d<1 média 

de 3 srries de ohscrvac;nes nas posições direta e inversa ela luneta, em leituras 

reitemdas. 

Talx:la ló - Medições cfrlumlas no polígono do cxpcrirncnlo 

/u. ,r.,"•'-'> = 1211,1Niflllll0 

Rns Ohserwu;<lcs de cmnpo 

R E v 117. (.) A7. ( •) clhr (m) 

F2 FI H O) 7 ,01)20·1 11'),l)l)l)77 1•10,) 7 ) 

1·5 Fl FI 1.1),<)25(,5 2•12,1)()7% lU51)•1 

D f') F2 010.5.'7.15 2llú,?R2.\ I 55'l.711R 

FI FJ F 'i 15Cl,'l1151 9 09Cl,'H•I% .f') 1.11'1 

lln lados " .ltírl,0002.l 

crr O,K17" O,K I7" 

Fstc capítulo mostrou n l'Oiltplclltcnta~·~o das o1wra~·iies de l'illlll'<'. dP 

processo a que fi>ram submetidas as medições, dos cálculos e das ndcquaçõcs c 

::~justnmento dns medi~~õcs. Os resultnclos passarão a ser discutidos no cnpítulo 

seguinte. 
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CA PÍTlJLO 7- Hft:SliLTA I>OS lv. I>ISClJSSÃO 

7.1 Confrontação de rc~ultndos: nvalinção & discussão 

Este célpítulo, mostra os resultados dos a7.irnutes obtidos através do ângul0 

horário de cstrcl11s Circum Polares em clong<tção, dos a7.irnutes deri v11dos dos 

p0sicionamcntos por GPS, as coordenmléls e ilngulos do polígono ajust(ldo pelo 

método das Condicionais ou Correléltos, as adequações de Daturn, além dos 

resultados dos cálculos dos ângulos de reduçi'ío à corda e convergência meridiana. 

7.1.1 nrsulfados do <t.iustnm<>nfo (lo polígono 

A T11bcla 17 mostra o resultado do ajustamento do polígono do experimento. 

A Tabela 18 resume a prccisfío das medidas angulares e lineares, segumlo a 

matriz dí'ts precisões das nhservações 
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Tabela 18 - Prccisl'ío das medidas ajustadas 

vértices precisões linear (nun) angular(") 

FED l 0,00046 0,00046 

0,03530 0,035 

FED2 0,00071 0,00071 

0,01550 0,016 

FED5 0,00009 0,00009 

0,86200 0,862 

FED3 0,00100 0,00100 

1,16000 1,160 

A elipse de erros de uma observação, COJTelaciona as precisões das medidas 

lineares com as angulares. O achatamento da elípse no sentido transversal à linha de 

visada, indica predominância de erros angulares sobre os lineares e achatamento 

seguindo a linha de visada, indica predominância contraria. 

As medidas das elipses dos erros das coordenadas dos vértices do polígono e 

suas respectivas inclinações do semi eixo principal, podem ser observadas na Tabela 

19. A figura 29, ilustra o comportamento das medidas. 

Tab 19- Semi-eixos das elipses de erros 

fedI fed2 fcd 5 fed3 

p q \JI p q \JI p q "' p q \JI 

(mm) (mm) (rad) (mm) (mm) (rad) (nun) (mm) (rad) (mm) ( llllll) (rad) 

2,04 1,91 0,75 3,03 2,24 -0,64 0,09 0,05 0,00 0,05 0,003 0,05 

Figura 29 - llustrnção das elípses dos erros dos vértices do polígono 
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7.1.2 n('sulfrulo dos nzimuf('S planos(' g('odrskos ohfidos JlOJ' GPS 

Os a7.irnutes planos (O) foram calculados com base nas coordenadas da 

Tabclé\ 9 da scçno ó.l, alré\vés da relaçi'io 1\ Y I I\ X e é\n~lise de qué\drante, cnnfnrme 

c.spec.ificado 110 capítulo I . Seus resultados podem ser observados na Tabela 20. 

FEO 5 - FED 2 

2R9" 1T5H>~·· 

FEO 2 - FED 5 

JOC)n"l T54.(,J" 

Tabela 20- Azimutes planos das linhas base do pollgono 

rED J - FED 5 

9R0 45' :19.71 

FED 5 - FED 3 

27W'4.'i' ."l9.71" 

FEDI - FED 3 

122°19'01.02" 

FED :l - FEDI 

J02n 19'0 J.02" 

FED 2 -FEDI 

FEDI - FED 2 

Os azimutes planos são da ma1or importfincia e entre eles, os mais 

importantes pnrn os objetivos desse trabalho são os das linhas base f'ED 5 -- f'ED 2 e 

rEI) 5 - rED 3, pois a diferença entre eles resulta o ângulo plano do vértice f'ED 5, 

nbjcto da comparação entre os result<lclos dos azimutes obtidos por GPS e pela 

Astronomia Clcíssic<l. Seu valor pnde ser nhtido pnr subtr<lçl'ío entre os <lzirnutes elas 

linlws hé\SC supra citadas, na Tabela 20, resultando: I 0°32' 14, 92''. 

Como o program<l de processamento SKY usa como base o Datum WGS-R4, 

os a7irnutes clipsoídicos por ele calculado são referenciados ao mesmo Datum. Seus 

valores podem ser observados na Tabela 21. 

Tahcla J.l - /vimulco; dip"oídicoo; rcfcrcnciadoo; ao Si"lcma \VGS-X4 

Fr.D 5 - FEO 2 rem :1 - rED 5 FEDI - FEr>J FED 2 -fEDI 

21)0"22 '29.1 (j(j" I 2:1"2:1 '4:1.470" 24(," I R '07. 292" 

Fr.D 2 - FED 5 fEf> 5 - fED 3 fF.D ."l - fED I FF.IJ I - FF.D 2 

110"22' Vdll2" 271J":'ill' 14,2R7" GCI" I R 'OR. 2'J I" 

\.ujn cálculo, rea lizado de fornu1 similar ao efetuado para a diferença entre os 

azimutes planos, resulta I on32' 14,879" para medida angular elipsoídica do mesmo 

vértice. 
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O cálculo desses azimutes referenciado . ao Datum SAD-69, pode ser feito 

ntravés de fórmulas de transformação, que requerem a dcterrninaçiío da 

Convergência Mcridiann (y) c do Ângulo de Redução à Corda (111). 

Conforme foi mostrado na seção 2.5, o azimute elipsoídico, pode ser obtido a 

partir do azimute Plano, atr<1vés das equações (2), (:l), (tl) e (5), cujos 

desenvolvimentos podem ser ohscrvndos no anexo ~ - Seus resultados siío os valores 

apresentados na Tabclct 22. 

Tabela 22 - Convcq~ência. :1ngulos de rcduçilo c :v.imutcs referenciados ao Datum S/\D-69 

hase base Vértice 
FF.D 5 - FF.D 2 FED 5 - FED 3 FF.D-5 

----· .. ----· 
Com·ergência 00 I "04 ':14.0:'1R" 

Ângulo de Rcduçiio (J(l()O{)()'(}(l,J4(l'' 000°00 '00.0) T' 

Azimute S/\D-69 290"22 '2R.X05" 279°50' IJ.X04" 

Com esses valores, o ângulo do vértice rED 5 calculado pela diferença entre 

os azimutes elipsoídicos SAD-ó9 das base (r:rm s FED2) e (nm 5 FED J), ser~ : 

I 0°32' 15,00 I". 

7.1.3 nfsulfados dos azimutes nhtidos por Astronomia Clásska 

/\Tabela 2J aprcsenla o resultado dos a:r.imutes das linhéls base (mn 5 FEm) e 

(FED5 rm .l), com as rcspccl i v as precisões. 

Tabela 2J - Azimutes c Precisões das observações 

/\slro nhs. /\ z (o) prcc(") /\slro ohs. /\7.(0) prcc (") da la 

ALFA IWI' 21)()) lt'l-1(•7!1 I ,ti ALFA DOR 290,:\H I :l7,1R(, 0,7 17/11/1)1) 

290,J!t11101 I ,IJ 290,J!D571J07 0,7 
290)RJ(•2249 0,7 

290,.1!!0.1-l.'l-1(, 0,7 
21>0}795 \r,RJ 0,7 
29fl,JR5.WJ'J I 0,7 

AI .FA I~ET 2 1)0 ,J7R(,5,1] 0,9 ALFA I>OR 290,J71M07'12 0,') I R/11/IJI) 

290JROJO.H 0,9 290,17Rm.'M 0.9 
2'l0..'R50R)5 0,9 29!1.JR2l llC.R I (),') 

290,JXHOX I 0,9 21Xl,.l !OR6.lHR 0.9 



Astro ohs. /\z (0
) prc~; (") Ast ro ohs. /\z (o) pn.'1:(") 

BETA /\H/\ 21Jil,:l7ll(,JI)(,2 I ,t1 A r. r A C/\R 290.J7R.121 (J.'\ 0,7 

291lJ7RR55(i I I .4 2!JO}ROlWJnO 0,7 

290,.1202t151 R 0,7 

2'10,2R0.106W 0,7 

Sl<iM/\ CX'T 21)(1)7RlQ6M 1,4 290,~.1556M.1 0,7 

290)7977(·51 I ,'I 290,.1297óR7? 0,7 

1\I .F/\ I lO R 274l.R42R2724 O, 4) 

271J,Ht1115JI.l51J 0,1) 
271l,H,11 (,(!005 O,l) 

274J.R·I7.57lll.1 0,9 

Cujos resultndos finais tratados pelo desvio padr~o da média, s~o: 

Linha base FED 5 - FED 2 = 290°22'47,248" ± I ,8" 

Linha base FED 5 - FED 3 = 279°50'30,845" ± O,T' 

7.2 Processos 

li X 

dat:~ 

I R/1 1/!J? 

19111/99 

1\ Tabela 24 resume os Hzimutes obtidos pelos processas da Astronomia 

Clássica, através do ângulo horário de estrelas em elongaç~o e os derivados dos 

posicionamentos por GPS, bem como o ângulo do vértice FED 5 ajustado pelo 

processo das Condicionais ou Correlatos, cujos procedimentos foram detalhados ml 

seção 5.2J e os resultados do processamento podem ser vistos no Anexo I. As casas 

decimais são resultantes do tratamento estatísticos a que os dados foram submetidos, 

não servindo para indicar a precisão dos re~:ultmlos . 

Tabela 24- A7.imutcs obtidos por A!>lronomin C'h\ssicn c por GPS 

Azimutes Az(rcd5-l'cd2) Az(rcd5-l'cd1) difdc A7. âng ajusl di f 

l'laun 2WJ0 1 T 5H>27" 27R0 t15' JIJ,710" 100.12' 1-1 ,917" 100.12' 1,1,5(,.1' ' 0)5•1"' 

<lPS - W<JS lYI 290~22'29,1 (J(í '' 279°50'1,1,2R7" Jll0 .U'I 'I,R79"' 0,.1 16"' 

GP~ ·- S/\D (il) 290n22'2R.R05'' 271J0 50'1.1,Ro.-1" W.'\2' 15,001 ' ' 0.4JR"' 

E~TIU ·:I.A~ 21)()
0 22'47,2tll!" 279°50' JO,R45" I 0°.12' I 6,40.1" I ,l!tlfl"' 

SOL 2')0°22' .lR,IJ51 " 
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Os rcsult11dos apresentados na Tahela 24, apesar dr. muito próximos, não 

conduzr.m a conclusões seguras, uma vc7. que se tmtn de determinações referenciadas 

n Dntn17 diferentes. Observa-se também que a diferença entre o ângulo ajustmlo e o 

dcterrnimtdo pela diferença entre os azimutes Planos (0,354") é superior a similar 

diferençR entre os respectivos Rzimutes WGS 84 (0,316"). Isto é possível devido R 

variaçíio de O,mD" entre os ângulos de reduçíio à corda relativos as duRs linhRs base 

(Tabela 22). 

Embora se admita que 1/3 dos erros dos azimutes possam ser transferido por 

erros de latitude, conforme foi colocado na seção 3.7.3.5, nn verdade, essa 

transferência depende da latitude local e da grandeza da declinação do astro 

observlldn. No caso desse trabalho, a inserção de pequenos valores na l<1titude, 

alteram a medida dos azimutes dos astros entre 25% e 38%, demonstrando ser 

razoável <tdotRr-se a aceniva inicilll. Assim, verificou-se l1 alteração nR mrdidll 

angular da llltitude, quando calculada através da relação entre a decl inaçíio e o 

azimute do astro, em dois conjuntos distintos: No primeiro conjunto, os cálculos 

l<>ram efetuado com o valor do azimute do Astro obtido pelo processo normal 

constante da planilha de cálculo dos azimutes dos astros. No segundo grupo de 

determinações, os azimutes de cada astro foram subtraídos em um terço da diferença 

entre o azimute obtido pela Astronomia Clássica e o a7.imute obtido por GPS, 

relativo 110 clipsoide WGS Rt1. 

cos <l> = cos õ I sen Ao ( 12(i) 

Os cálculos tratlldos pelo desvio padrão da média, resultaram um<~ variação de 

I ó, 7", o que sugere· estimar igual valor para a componente meridiana do desvio da 

vertical (Ç), exceto pela ocorrência de erros grosseiros na determinação dos <lzinllltes, 

o que é pouco provável, pelo nível de aproximação dos valores com o ângulo 

ajustlldo do polígono. Dados completos das determinações e tratamento da média, 

podem ser observados em apêndice. 

Ç = <l> - ~ (127) 

17 Plumt de Dalum 
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A - a = (A - À) * sen 4> (12~) 

TI = (A - À) ~ cos 4> (129) 

A componente 1 o vertical do desvio, foi estimada através da equação ( 129) 

com base na diferença entre as longitudes Astronômica e Geodésica, calculada pela 

equação ( 128), entrando com uma terça parte da diferença entre os azimutes 

Astronômicos e Geodésicos, resultando 14,93". 

Uma vez estimado o valor das componentes do desvio da vertical, sem as 

qums os azimutes Astronômicos e Geodésicos seriam iguais, ou seja, geóide e 

elipsóide seriam teoricamente paralelos, pode-se retomar aos dados de entrada no 

processamento do programa de cálculo dos azimutes Astronômicos c adicionar, 

algebricamente, o valor da componente meridiana à latitude de entrada e substituir a 

longitude geodésica pela longitude astronômica, agora conhecida. Dessa forma, 

obtêm-se um azimute muito próximo da isenção de influência do desvio da vertical. 

Diferenç.as eventualmente ainda existentes, serão creditadas a erros de outra nah1reza 

na determinação dos azimutes. 

Uma segunda verificação pode ser realizada sob o ponto de vista do 

transporte de coordenadas planas. No caso em estudo, efetuou-se o seguinte 

procedimento: Há duas poligonais situadas no Campus da Universidade Federal de 

São Carlos. Uma delas é base de experimento para o Curso de Atualização em 

Topografia e GPS da USP. As coordenadas dos pontos são determinadas anualmente 

por GPS e por transporte das mesmas através das coordenadas do vértice inicial e do 

azimute plano, calculado a partir das Coordenadas Plano Retangulares, originadas do 

processamento por GPS. Os procedimentos de medição dos ângulos e distâncias são 

submetidos a um rigoroso controle de qualidade: variações de temperatura, pressão e 

reduções de distânciCI ao nível do mar, com o objetivo de atender as exigências da 

Norma NBR 13133. Vem se constatando uma tendência de desvio, que 

eventualmente poderá ser devida ao azimute de partida. A segunda poligonal utiliza 

alguns pontos da primeira e é incrementada de mais alguns pilares, e foi base de 

experimento para um trabalho de mestrado, sob o título de Estudo e Análise de 

Poligonais Segundo a NBR 13133 e o Sistema de Posicionamento Global, MAIA 
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( 1999). Essas poligonais serão usadas para simular uma aplicação prática para o 

azimute astronômico obtido. 

O experimento constou em adicionar a diferença angular eventualmente 

existente entre os azimutes obtidos pela Astronomia Clássica e por GPS, relativos a 

um mesmo referencial, ao azimute de partida e observar o comportamento das 

coordenadas de cada vértice, transpo11adas a partir de um novo azimute aplicado a 

linha base de partida. Saliente-se que todos os dados referentes ao processo de 

comparação foram coletados em uma mesma época (novembro de 1999). 

Neste capítulo procedeu-se a confrontação dos resultados entre os azimutes 

obtidos éltravés de processos da élstronomia Clássica e os derivados das coordenadas 

obtidas por processamento GPS. Confrontou-se a medida do ângulo do polígono 

ajustado com as medidas do mesmo ângulo obtido pela diferença entre os azimutes 

das duas linhas base, para os dois processos e efetuou-se a estimativa da medida da 

deflexão da vertical. 

Considerando que os resultados encontrados ainda não levam a conclusões 

satisfatórias sobre a qualidade das medições, f~t z-se necessário efetuar as simulações 

propostas nesta seção 7.2 e a seguir, apresentar as conclusões tinais do experimento. 
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CAPÍTULO 8- CONCLUSÕES & RECOMENDAÇÕES 

8.1 Conclusões 

Comparar a qualidade dos azimutes obtidos pelos processos da astronomia e 

do GPS não é uma tarefa das mais simples. Trata-se de grandezas referenciadas à 

diferentes superficies e que exige complexo tratamento matemático. O ângulo 

formado pelas duas linhas base, ajustado pelo método das Condicionais ou 

Correlatos, representa uma fonte segura de verificação da qualidade das medidas. Por 

ele pode-se avaliar a confiabilidade dos resultados, caso a caso, segundo os métodos 

aplicados. Entretanto, apesar da aproximação aceitável dos resu ltados na comparação 

entre os valores de um dos ângulos internos do polígono do experimento (ângulo 

medido e ajustado do vértice FED 5), verifica-se a existência de uma discrepância 

entre os valores dos azimutes obtidos pelos processos da Astronomia Clássica e por 

GPS, acima dos padrões de aceitação, confo1me mostrado na Tabela 25. 

Tabela 25- Diferençus ~:ntre os nzimutes obtidos pdos processos da Astronomia (A) e do GPS (cr) 

Linha base 
FED 5- FED2 

t\ 290°22 '47,24!1" 

fl.\\'ti~S J 21)0"22 '29, 166" 

dit'i.:li!llÇ<i 000°00' 18,082' ' 

A 290°22'47,248" 

UsADo~ 290°22'28,!105" 

dit;:rcnc;a 000°00' 18,443" 

UW\iSK-1 21)0022'29, 166" 

UsAVo~ 290°22'28,!105" 

ditcro::nça 01)0000'00,361" 

Linha base 
FEDS-FEOO 

279°50' 30,&45" 

271)0 511' 14,287" 

000°00' 16,558" 

279°50'30,845" 

279°50' 13,804" 

000°00' 17,041" 

271)
0 50' 14,21W' 

271)0 50' 13,804" 

(}(){}
0 00'00,480" 

diferença 

OJ0032' 16,403" 

UI 0°32' 14,87'>" 
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Parte das discrepâncias observadas é devida ao fato das medições serem 

referidas a diferentes superficies, uma vez que as medidas Astronômicas são 

estabelecidas pelo princípio natural búsico dos instrumentos topográficos que é a 

vertical do lugar, facilmente identificada p~lo fio de prumo, enquanto as medições 

observadas por GPS são baseadas na normal à superfície do elipsóide de referência, 

tratando-se, poi3, de uma referência conceitual. 

Aplicando-se o valor estimado da correção dos efeitos causados pelo desvio 

da vertical, nos dados de entrada de cálculo dos azimutes pelos astros, no caso em 

estudo, os dados de saída ainda indicam um resíduo médio da ordem de 15, I,, à 

maior para os azimutes obtidos pela Astronomia Clássica, ou seja, a parcela da 

diferença creditada ao desvio da vertical, para essa direção é da ordem de :r', em 

relação ao Datum WGS 84. 

Simulando-se acrescer essa diferença residual de 15, I" ao azimute de partida 

das poligonais de experimento, usada na prática de campo, do Curso de Atualização 

em Topografia e GPS segundo a NBR 13133, ministrado pela EESC, bem como no 

polígono base de experimento para Dissertação de Mestrado (Estudo e Análise de 

Poligonais Segundo a NBR 13133 e o Sistema de Posicionamento Global), MAlA 

( 1999), observa-se que a diferença entre as Coordenadas de partida e chegada, 

obtidas por GPS ficam mais próximas da soma das projeções calculadas pelo 

processo de transporte de coordenadas planas. Os resultados são apresentados nas 

Tabelas 26 e 27. A alteração, em havendo, é perceptível uma vez que o sistema GPS 

foi projetado para fornecer resultados em Coordenadas Cartesianas (X; Y; Z), 

posteriormente convertidas para Curvilíneas (<!>; À) e Plano Retangulares do Sistema 

UTM (E; N), sendo o azimute um sub produto da relação entre essas coordenadas. 

Isto signitica que as coordenadas originadas pelo GPS permanecem inalteradas, ao 

passo que a introdução de um novo valor para o azimute de partida, altera o resultado 

das coordenadas transportadas. Assim, pode-se avaliar o ajustamento, através das 

alterações acarretadas nas coordenadas de chegada. Consequentemente, os azimute 

podem ser uma indicação da qualidade das Coordenadas. 
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Tabeln 26 - Alterações de fechamento da poligonnl do curso: Al1mlizaç.1o em Topografia e 

GPS da EESC, com aplicação do resíduo entre azimutes obtidos por Astronomia e por GPS, uo 

azimute de JW!ida 

E N E N 

Coord. uücial 202240,240 7567137,662 202240,240 7567137,662 

Coord fllUll 202671,720 7566512,419 202671,720 7566512,419 

t:J. -43 1,480 625,243 -43 1,480 625,243 

~Oj<\"'Õ<'> - 43 1,543 625,203 ~oji:Ç'Õi.-:i corr - 43 1,525 625,225 

tl=<Jo(u) 0,063 0,0-tO Ó.=OO(A) 0,044 O,Oló 

Tabela 27 - Alterações de fechamento da poligonal da dissertação: Est11dos e Análises de 

Poligonais com aplicação do resíduo entre azimutes obtidos por Astronomia e por GPS, no azimute de 

partida 

X y X y 

Coord. inicial 152218,738 255770,592 1522 18,738 255770,592 

Coord. final 152295,288 255804, 182 152295,288 255804, 182 

t:J. 76,550 33,590 76,550 :n,59 

Lrm_i.."re. 76,584 33,598 Lpmj<Çô.s rorr 76,559 33,58 1 

Ó"~"wlo (u) -0,034 -0,008 tln>.:mdo (t\) -0,009 0,009 

A figura 30 ilustra o comportamento da poligonal usada como base de 

experimento do curso de Atualização em Topografia e GPS da EESC segundo a 

NBR 13 133, alterando-se o azimute de pat1ida. 

p7A , 
•p7CPS N 

p7a • 

PJ 

p~ 
I 

I 

P.t 

rJ 
PJ 

N 

p2 ' P, '- llDI 
E 

Figma 30 - Coordenadas transportadas 
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Do ponto de vista da comparação entre o valor da medida angular ajustada e a 

sua equivalente, obtida pela diferença entre as medidas dos azimutes, os resultados 

indicam boa qualidade relativa das determinações, dentro dos princípios 

metodológicos a que cada uma foi submetida; entretanto, numa amplitude de 360° há 

uma infinidade d~ intervalos, que poderão corresponder a uma mesma medida de 

ângulo, rotacionado. Assim, fez-se realmente necessário testar a diferença encontrada 

entre os azimutes no transporte de coordenadas planas entre pontos de coordenadas 

conhecidas, para se chegar a resultados mais contundentes. As conclusões finais são 

as seguintes: 

•!• A comparação entre as medidas de um mesmo ângulo do polígono, obtidos 

pelos três processos; pode indicar o brrau de exatidão da obtenção nos 

respectivos processos, mais não os correlaciona; 

•!• Os azimutes obtidos pela Astronomia Clássica, apresentaram medida angular 

superior aos azimutes obtidos por GPS com a grandeza média de 18, I ''; 

•!9 A correção de equivalência entre os dois azimutes devida a deflexão da 

verti cal, por Laplace, reduziu essa diferença para um valor médio de 15, I"; 

•!• Nesse estudo, acrescendo-se I 5, I, no azimute de partida das poligonais 

usadas para simulação, suas coordenadas de chegada apresentaram resultados 

mais próximos de fechamento em relação às coordenadas resultantes do 

processamento por GPS, conforme mostram as Tabelas 24 e 25; 

•!• Aplicaçê~s dessa diferença no azimute de partida para o transporte de 

coordenadas planas em poligonais abertas, podem ser um indicador seguro da 

melhor ou pior qualidade dos azimutes, desde que as coordenadas seJam 

obtidas por GPS, para que se possa comparar os resultados de chegada; 
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•!• No caso desse experimento, os resultados indicam que os azimutes obtidos 

por Astronomia Clássica tem melhor qualidade que os obtidos por GPS, uma 

vez que os resultados de ambos tiveram boa aproximação em relação ao 

ângulo ajustado, porém, os resultados do azimute obtido pela astronomia 

Clássica indicaram, melhoras no ajustes das coordenadas transportadas, 

confonne mostra as Tabelas 24 e 25~ 

•!• O valor do desvio angular encontrado, sugere erros de posicionamento 

relativo horizontal da ordem de± 41 mm nas detenninações das coordenadas 

de uma base de comprimento igual a 560,0m; 

•!• Como a precisão nominal indicada pelo fabricante do receptor GPS, usado 

nos trabalhos de campo é de apenas (Smm + l ppm), parte do erro deve ser de 

posicionamento absoluto. 

8.2 Recomendações 

Apesar dos resultados desfavoráveis, é inevitável a corrida pelos avanços 

tecnológicos, ainda que os conhecimentos da Astronomia sejam fundamentais para as 

aplicações da Geodésia por satélite. Posicionamentos por Astronomia Clássica 

dependem de procedimentos de campo bastante fatigante, operadores muito bem 

treinados, ágeis e seguros no manuseio do equipamento e capazes de identificar a 

estrela procurada entre pelo menos uma dezena de outras no campo da luneta, além 

da total dependência de boas condições meteorológicas. Além disso, as dificuldades 

em encontrar softwares comerciais de confiança no merca'do, dificulta o 

processamento dos resultados, tornando o processo de cálculo bastante trabalhoso. 

No caso desse trabalho, o prof:>rrama de cálculos foi totalmente desenvolvido em 

planilha EXCEL. 

Ao contrário, a tecnologia do sistema GPS é complementada pela existência 

de softwares de alta· qualidade para processamento das informações, cujo manuseio 

vem se tornando cada vez mais simplificado, dispensando operadores com alto nível 

de qualificação como ainda é o caso das observações astronômicas. Bons resultados 

dependem apenas de alguns cuidados no planejamento da missão, um técnico 
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treinado para openu· o receptor e um bom analista com capacidade de julgar a 

qualidade dos dados de saída do processamento. 

Atualmente, o conjunto de satélites que compõe o sistema GPS é suficiente 

para cobrir as necessidades de posicionamento em toda a superfície terrestre ou 

próximo a ela. 

Isto posto, considerando que erros de I" nas informações da latitude ou 

longitude incorrem em deslocamento aproximado de 30,0m na superfície da Terra, 

ao se realizar trabalhos precisos, pelo sistema GPS é recomendável: 

,- Cetiificar-se da qualidade das coordenadas de entrada nos dados de 

processamento; 

;,. Verificar a qualidade do posicionamento GPS, através do transpotie de 

coordenadas planas em uma poligonal, com linhas de pelo menos 500m; 

;;;... Evitar o uso de azimutes calculados através das Coordenadas obtidas por GPS 

para base de comprimento inferior a I km. Nesse caso, o erro nominal do 

aparelho já pode incorrer em erro angular de 1 ,24", mesmo que a operação 

esteja isenta de quaisquer outros erros. 

8.3 Sugestões 

Considerando as complicações trazidas por erros na detenninação de 

azimutes, sugerimos que novos trabalhos sejam realizados nessa área de pesquisa, 

relevando os seguintes aspectos: 

Efetuar a comparação, usando poligonais especificamente preparadas 

para isso; 

Usar preferentemente, poligonais em forma de L, uma vez que as 

alterações nos azimutes de patiida, são refletidos com maior clareza e 

equilíbrio em poligonais com esse formato; 



Medidas efetuadas 
M. da série 

57,09204 

135,92565 

10,53735 

156,44519 

300,00023 

0,81667 
11 

Az de partida (GPS) : 

Medidas ajustadas 
Valores ajustados 

5,523 

55,539 

32,241 

26,71 1 

Hz (corr) Az (corr) 

S7,092:X> 120,COX> 
135,92570 242,0Cl80 
10,53738 286,9823 

156,44492 96,4449 
3é:O,oo:m 

o,oo:m· 

31 :::J:JJ 
32,333 

14,467 

42,&37 

Az Ft-3 = 

Dist. Ajust. 

140,555 
83,583 

559,670 
491 ,C64 

1274,862 

10,5373769 

Oetermlnaçlo dos pesos 

M.des observações 

O, (rad) 
140,55625 (m) 

2,37 rad) 
83,58285 (m) 
0,18391 (rad) 

559,67447 (m) 

2,73048 (rad) 
491,04891 {m) 

• 
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ANEXO 1 - Ajustamento do polígono 
Método das Condicionais ou Correlatos 

Rns Observações de campo 
r e est vante Hz ( • ) . ) :iist(m) Dist. Red. 

F2 F1 F3 57,00204 119.99Em 140,575 848,946 -133,407 140,556 

FS F2 F1 135,92565 242,90796 83,594 848,428 -133.326 83,583 

F3 FS F2 10,53735 286,98231 559,748 835,897 -í3í .35ô 559,674 

F1 F3 FS 156,44519 96,44496 491,114 843,402 -132,536 491 ,049 

n• de lados 4 300,CXXJ23 O,OC023 • 

M. Err de fechamento (oomatória) O.CXXXXJ4 rad 

120,00 o 

plano 
Proj~ões Coord. precisão Coord. precisão Med. Ang. Ang. GPS 

E N E + 1- ( mm ) N + 1- (mm) prec (") difde Az dif. (") 

121,724 -70.278 1000,000 0,03 1000,00J 0.02 4.6E.{)4 57,09304 3,7204 
-74,412 -38.065 1121 ,724 0,00 929,722 0,02 7,1 E-{)4 135,92540 -1,0664 

-535,265 163,466 1047,312 0,63 891 ,657 0,59 8,9E-05 10,53743 0,3538 
487,951 -55,120 512.047 0.69 1CS5,123 0,93 1.1E.Q3 156.~ -3,0079 

~.002 0,003 999,998 10:0,003 360,00000 0,0000 

&l5CS) 333920 Fech. Pol. 0,00000 • 

precisão de fechamento 1 :e:xxm 1 : 4:XXX1J 
5,1566 

T2WILO precisao ang = 1" s(F132) = s(F215) = s(F523) = s(F351) = 1" 
Esteos p lln = 2mm + 2 pprn 0,002 s. = ISdBC sdBC = p lin • dBC 

sejas.= .03 0,03 pesos = s.• ls2 

sB 4,85E~ p1 = 4,36E-+07 ang 

sdBC 2,28E.Q3 P2 = (5 0
2 I sdBC• ) 7,84E-+02 dist 

se 4,85E~ P3 = 4,36E-+07 ang 

sdCD 2,1 7E.Q3 p. = (5 0: I sdCD> ) 1 ,46E+03 dist 
T3WILD sD 2,42E~ p~ = 2,61E-+OB ang 

sdDA 3,12E.Q3 p6 = (S.2 I sdDA: ) 1,50E-+02 dist 

sA 4,85E~ P; = 4,36E-+07 ang 
sdAB 2,98E.Q3 P6 = (s.• I sdAB2 

) 1,31 E-+02 dist 
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ANEXO 1 - Ajustamento do poligono 

Matriz pesos 
4,4E+07 o o o o 

o 7,8E+02 o o o 
o o 4,4E.+07 o o 
o o o 1,5E+03 o 
o o o o 2,6E+OO 

o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 

Derivadas das funções em relação a Px e Py (projeções) 
Em relação a X 
dxAh(F1-3) = cos ~(F1-3)*dh(F1-3} 

dxDh(F1-3) = senAz,(F1-3) 

dxAh(F2-1) "'COô Az(F2-1)*dh(F2-1) 

dxDh(F2-1) = sen ~(F2-1) 

dxAh(FS-2) = cos Az(F5-2)*dh(F5-2) 

dxDh(FS-2) = sen Az(FS-2) 
dxAh(FS-6) = cos ~{F3-5)"dh(P".>S) 

dxDh(F3-5) = sen Az(F3-5) 

Derivadas em relaçto ao azimute 
dA:Ah(f1 ·3) • 1 

dAzdh(F1·3) .. o 

-70,2781 
0,8600 

-38,0654 
..Q,8003 

163,4ô77 
..Q,9564 

-55,1 196 

O,'B37 

Matriz doo correlatos k =- (8 p·' 8' ( w 

Matriz dos coeficientes B I d><Ah(F 1-3) dxDh(F1-3) dxAh(F2-1) dx0h(F2-1) 

dyAh(F1-3) dy0h(F1-3) dyAh(2-1) dy0h(F2-1) 

dAzAh(F1-3) d~dh(F1-3) dAzAh(F2-1) dAzdh(F2-1) 

c!A::Ah(F2-1 ) "' 

dA:dh(F2-1) .. 

dXAh(FS-2) 

dyAh(FS-2) 

dAzAh(FS-2) 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

1,5E+02 o 
o 4.4E+07 

o o 

1 

o 

clxDh(F5-2) dlCAh(3-5) 
dyDh(FS-2) dyAh(FS-6) 

dAzdh(F5-2) dAzAh( FS-6) 

M. transposta dos erros de fechamento w' 
o X y ~ 

o I -1,06E-02 5,08E-03 -3,9-SE-05 I 
o 
o 
o 
o 
o 

1,3E+02 I

M. ~r~c!~:h.

1
(w) 

s .reE-03 

-3,96E-06 

X 
y 

~ 

dxDhBC = sen(e6*pi0/1 80)*f 6 
Em relaçao a Y 
dxAh(F1-3) = sen Az,(F1-3)*dh(F1-3) 

dxDh(F1 -3) = cos Az;(F1-3) 

dxAh(F2-1) = sen Az(F2-1)"dh(F2-1) 

dxDh(F2-1 ) = cos Az(F2-1 ) 

dxAh(FS-2) = sen Az(F5-2)"dh(F5-2) 

dxDh(F5-2) = cos ~(F 5-2) 

dxAh(F3-5) = sen ~(F->5)*dh(F3-5) 

dxDh(F3-5) = cos Az(FS-6) 

dAzAh(F5-2) " 1 

dAzdh(F5·2) • o 

d<Dh( F:>S) I 
dyDh(F3-5) 

dAzdh(F3-5) 

-121.7253 

-0,5CXXl 

74,4118 

..{),4554 

535,2699 

0,2921 

-487.9456 
-0,1122 

dA.zAh(f3.5) • 

dAzdh(F3-5) = 

matriz -w 

1
1,06E.Q21 
-5,06E-03 

3,96E-06 

1 
o 
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-7,CX3E+01 8,66E-01 
-1,22E+02 ..S,OOE-01 
1 ,OOE+OO o.ooe .. oo 

Matriz Inversa dos pesos 
2.30E.OO O.OOE+OO 
O,OOE+OO 1,2SE-03 
O,OOE+OO O.OOE+OO 
O,OOE+OO O.OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO 
O,OOE+OO O.OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO 

Matra 8 P'1 

-1,61E-06 1 ,11E-03 
·2,79E-Cl6 -6,36E-04 
2,30E-08 O,OOE+OO 

Matriz B P'1Br = N 

1

1 ,54E-<l2 

-1,00E.a3 
-3, 13E-Cl6 

-1 ,OOE.a3 

8, 1SE.a3 
-1 ,02E-05 

-3,81E+01 
7,44E+01 
1 ,OOE+OO 

p·1 

O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
2,:.DE.OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 

~.74E-07 

1,71 E-00 
2~E-OO 

-3,127E-06 

-1,024E-05 
7,269E.{8 

Matriz transposta e 
1 o.632266 -0,454126 17,702222 

~.OOE-01 

-4.55E-01 
O.OOE+OO 

O.OOE+OO 
O,OOE+OO 
O.OOE+OO 
6,85E-04 
O,OOE+OO 
O,OOE+OO 
O.OOE+OO 
O.OOE+OO 

..S.tOE-04 
-3.12E-04 
O.OOE+OO 
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ANEXO 1 - Ajustamento do poligono 
Matriz transposta dos Coef. 

1 ,63E+02 -9,56E-01 -5,51E+Ot 9,94E-01 Br 
5,35E+02 2,92E-01 -4,88E+02 -1 ,12E-01 
1,00E+CO O,OOE+OO 1,00E+OO O,COE+OO -7,03E+01 -t.22E+02 1 ,OOE+OO 

8,66E-01 ..S,OOE-01 O,OOE+OO 
-3,81E+01 7.44E+01 1 ,OOE+OO 

~.OOE-01 -4,55E-01 O,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE-+00 O,OOE+OO O,OOE+OO 1,63E+02 5.3SE+02 1,00E+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO O,COE+OO -9,56E-Cl1 2,92E-01 O,OOE-+00 
O,OOE+CO O,OOE-+00 O,OOE+OO O.OOE+OO -5.51 E+01 -4,88E+02 1 ,OOE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO O,CXlf+OO 9,94E-Cl1 -1 , 12E-01 O,OOE+OO 
3,83E-03 O,OOE+OO O,OOE+OO O,COE+OO 
O,OOE+OO 6,65E-03 O,OOE+OO O,COE+OO 
O,OOE+OO O,OOE-+00 2.~E.OO O,COE+OO 
O,OOE+OO O,OOE+OO O,OOE+OO 7,62E-03 

6.25E-07 -6,36E-03 -1 .27E-06 7,57E-03 
2.05E-06 1 .94E-03 -1,12E-05 ~.SSE-04 

3.83E.rn O,OOE+OO 2.~E-OO O,OOE+OO 

N., = Inversa de BP'1 B 1 M. mutt. (BP'18T) . (-w) = k 

6,9:l:!E+01 2,400E+01 6,3ô4E+03 

2,GE+01 1 ,574E+02 2,321E+04 
6,364E+03 2,321E+04 1,73:lE+07 I 6,323E-01 I 

-0,454125968 
1 .770E+01 

Matriz mult (P'1 
• Br) 

-1,61 E-06 -2,79E-Cl6 2,3:>E.OO 
1,1 1 E.a3 -6,38E-04 O,OOE+OO 
~.74E-07 1,71E-06 2,30E.OO 

P., 8r 
-6,10E-04 -3,12E-04 O,OOE+OO 
6,25E-07 2,a5E-06 3,83E.OO 
-6,36E.Q3 1 ,94E-03 O,OOE+OO 
-1,27E-Cl6 -1 ,12E-05 2,30E.{8 

7,57E.a3 -8,55E-04 O,OOE+OO 



Matriz dos resíduos 

6,55E-07 a h 

9,89E-04 dh 

-9,22E-07 a h 

v= P"1Brk -2,44E-04 dh 

-4,67E-07 a h 

-4,00E-03 dh 

4,69E~ a h 
5,1BE-03 dh 

Azcomp 

Az2·1 =Az1-3+Hz3 ~/-180 
rad grau 

Az1-3 2.0043851 120,CXXXXX> 
Az2-1 4,2395443 242,007996 
Az5-2 5,0087859 286,962295 
A:!:>S 1,6832913 96,4449', €: 

V'B' 
1,05ôE-02 -S.OOSE-03 3,959E~ 

Precis6es das observaç6es 
Matriz P"'B 'N"1 

-3,26E-05 5,41E-05 3,22E-01 

6,10E-02 -7,39E-02 -7,78E+OO 

1 ,27E-04 7,81E-04 4,31E-01 

-4,96E-02 -6.38E-02 -1,11E...01 

1 ,1 7E-04 4,26E-04 1 ,18E-01 

-3,93E-01 1 ,53E-01 4,B'JE.+OO 

-2,11E-04 -1,26E-03 1,29E-01 

6,02E-01 4.77E-02 2,B3E....01 

Controle 

·..., 
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ANEXO 1 - Ajustamento do poligono 
Observações ajustadas : ãngulos & distâncias 

9,06E-06 

Err de fech dos A:z. e<>mp 
AzABinic. - AzABcomp 

segundos rad 
1,02E-10 1,8E-12 

Transposta da matriz residuo (v) 

La = L + v 

La= Hz, 

0,99644 

140,55526 

2,37235 

83,58310 

0,18391 

559,65:157 

2.73048 
491,05409 

rad 57,09200 o 

m 

rad 135,92570 o 

m 

rad 10,53738 o 

m 

rad 156,44492 o 

m 

Determlnaç:lo do s, 
r= n • u 
s, = raiz (VTBTklrl 

3&l,CXXXXl o O.OE+OO (") 

n =3 
u = 2 

3 
2 

\ '
1 6.5524E-07 O,CXXl368548 -9.21759E-07 -O,cx::x::Y.243896 -4,66803E-07 -O,C040044ô1 4,6e26E-06 0,0051756 

V'B'k= V'PV 
9,06E.a3 

Kla = (P-1
) - (P"1 • Br • N"1 .. B * p·1 ) 

Matriz P"' B'N"'B 

3.1 BE-01 -5,53E-05 3,27E-01 

-3,07E "'{Jj 8,97E-02 -1,56E...01 

3,27E-01 -2.SOE-04 4,84E-01 

1,33E-01 -1 ,11 E-02 -1,40E...01 

5,76E-02 -1 ,12E-04 1.45E-01 

1,36E...01 ·4.16E-01 3,00E...01 

2,97E-01 4,48E-04 4,33E-02 

-1 ,28E-<01 4,11 E-01 1,2BE-<01 

4,45E-06 

-2,07E-Q2 

-4,68E-04 

7,32E-Q2 

-2,98E-04 

2,80E-01 

7,62E-04 

-4,69E-01 

So 

9,52E-02 

3,46E-01 4,70E-05 2,97E-01 -3,85E-05 

-3,73E+01 -7,99E-Q2 2,49E+01 6,89E-02 

8,70E-01 1,07E-04 4,33E-Q2 3,84E-05 

-5,34E+01 2,88E-02 2,27E+01 -4,22E-02 

3,ESE-01 1.27E-05 -9,67E-02 6,83E-05 

2.21E+D1 4.20E-01 -4,82E...01 -4,07E-01 

-5,80E-01 ·1,66E-04 7,56E-01 -6,82E-05 

1,36E+02 -4,57E-01 ·2,26!:...01 4.94E-01 



Matriz P'1 8 T N'1BP'1 
::: Kla 

7,29E.OO -7 ,06E~ 7,51 E-00 3,05E.OO 

-7,06E.(I8 1,14E-04 -3,56E.{)7 -1.42E.{)S 
7,51 E-00 -3.56E.{)7 1,11E-OO -3,21 E.{)7 
3,0SE.OO ·1 .42E.a5 -3,21 E.{)/ 5,02E.{)S 
1 ,32E.OO • 1 .43E.{)7 3,33E.OO -2,04E.{)7 
3,13E.{)7 -5,31E-04 7,00E.{)7 1,92E-04 
6,83E.OO 5,71 E-07 9,95E-10 5,22E.{)7 

-2,93E.{)7 5,25E-04 2,93E-07 -3,21E-04 

Precisõe5 das coord6nadas dos pontos 
Elipse de erros 
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ANEXO 1 - Ajustamento do poligono 

1,32E-C6 3,13E.{)7 6,83E.OO ·2.93E.{)7 

·1.43E.{)7 -5,31 E-04 5,71 E.{)7 5.25E-04 a 
3,33E-C6 7.00E.{)7 9,95E-10 2,93E..07 
-2.04E.{)7 1,92E-04 5,22E.{)7 -3.21 E-04 a 
1,40E-Ce 8,45E.{)S -2.22E.OO 5,20E.Q7 I 

6,45E-03 2,79E-03 ·1 ,11 E-06 -3,10E-03 Cl 

-2,22E-C9 -1 ,11E..Q6 1 ,74E~ -5,20E.{)7 

5.20E.Q7 -3,10E-03 -5,20E.Q7 3,76E-03 a 

M dos ccer A (elementos corrigidos) 

lsen Az(F1-3)comp cos Az(F1·3)c 
dh(F1-3)c • cosAz(F1-3) ·dh{F1-3)c • sen Az(F1-3) 

FEO 1 
A' 

I 8,66E.{)1 
-5,00E.Q1 

Matrlzk ~~:A 1 PA 

-2,46E+02 
-4,25E+02 

1
9,35993E-10 -5,~1E-10 1 
-5,39691 E-10 3,12811 E-10 

FED2 
A' 

I -5,07E.Q2 
9,99E-01 

Matriz k s: A1 P A I 8.48~-13 

1,..0E+02 
7,13E+OO 

i] 

2,39E-10 

M2'"úiz peso (P} 

I 1.25E..OO 
D.OOE+OO 

precisao (m) 
sxA 

3.06E.a5 

Matriz peso (P) 

I 2,40E-10 
O,OOE+OO 

precisáo 
sxB 

9,21E-07 

Matriz A 

D,OOE+OO I 8,66E.Q1 -S.OOE-01 
S.OOE-18 ·2.46E+02 -4.25E+D2 

precisão (m) 

syA 
1,nE-OS 

Matriz A 

O,OOE+OO I -5,07E.Q2 9,99E.01 
1,18E-17 1,40E+02 7.13E+OO 

precisao 
syB 

1 ,55E-05 

vértices 

FED 1 

FED2 

FEDS 

FED3 

M dos pesos P = kll I sDh(~1-3)' 

1.06E-09 
..Q,24E-10 

correlação 

S>f:'/A 
-5,«-10 

·1 .22E-11 
2,39E-10 

correlação 
s>:yB 

-1,21E-11 

precisões 

2,25E.OO 

3,53E.{)S 
3,43E..OO 
1 ,55E.{)S 
4,31E-10 
a,62E-04 
S,35E.OO 

1,16E-03 

o 
sAh(F1-3)' 

-1 ,24E-15 
-2,15E-15 

1,SSE-15 
8,39E-17 

(mm) ( 11 ) 

4,64E-04 a 
3.53E.{)2 d 

7,06E-04 a 
1,55E.Q2 d 

6,88E-05 a 
8,62E.{)1 d 

1,10E-03 a 

1,16E+OO d 
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ANEXO 1 - Ajustamento do poligono 

FEO 5 
A' 

I -7,31E-01 
6,82E-01 

Matriz k = A' P A 

I 3,97E-07 
-3,71 E-07 

I 
FE03 
A' 

Matriz k "' A ' P A I 4.76~-07 

S,70E+01 
é,11E.,.01 

o 
3,46E-07 

-4S0.214/J7 
-332,47153 

~ 

8.72E-07 

Determinação dos Qxx, Qyy e Qxy 

Qxx 

FED5 
Qyy Qxy 

Matriz peso (P) 

I 7,43E-07 
O,OOE•OO 

precisao 

O.OOE•OO 
1,85E-19 

sxC = ralz(6,94 )( 10'11
) 

6,3JE-04 

Matriz peso (P) 

I 1,35E-06 
O,OOE+OO 

precisão 
sxD 
6,90E-04 

Qxx 

O,OOE+OO 
2,87E-17 

Qxx " sx• I r.o 

FED3 
Qyy 

e.s4E.oo 3.29E.OO 3,06E-18 8,91 E-12 2,51E-03 

Semi eixos das elipses e inclinações · 

Qxy 
-1.27E-10 

Matriz A 

I -7,31E-01 
5.70E+01 

precisão 
sxC o:: raiz(9,60 x 10'') 

5,88E-04 

Matriz A 

I 5,94E-01 
-4,50E -t02 

precisao 
syD 
9,34E-04 

Oxx 
4.1 7E-06 

6,82E-01 
6,11 E -t01 

-8,04E-01 
-3,32E•02 

FED 1 
Qyy 

3,63E-06 
axy 

-3.89E-06 

P = RAIZ((1/2(Qyy-tQxx) • 1/2(raiz(Oyy - OX1<)2 ) ' se 
q = RAIZ((1/2(Qyy + OXI<) - 1/2(raiz(Qyy-Qxx)' + 4'axy>) ·se 
't' = 112(atan(2' (Qxy/(Qyy- O XI<))} 

-5.43E-07 
5.07E-07 

correlação 
sxyC = 8,17 x 10'"1) 

o 

8.01 E-07 
-1 ,OOE-06 

correlação 
sxyD 
-6,44E-07 

Qxx 
S.OOE.OS 

1,06E-17 
1.13E-17 

-1 ,29E-14 
-9,53E-15 

FED 2 
Qyy Qxy 

9.16E-06 -6.77E-06 



Semi eixos e inclinações das elipses de erro 

p(m} 9 (m) 

2.04E-03 1.91 E-03 7,51 E-01 
43,0177 

p(m) 
3,03E-03 

FED2 
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ANEXO 1 - Ajustamento do poligono 

fed 2 

q (m) 

2,24E-03 -6,36E-01 
-36,4449 

P (m) 

9,92E.Q5 

fed 5 

q (m) 

5,73E.Q5 

Elipse de erros dos vértices do polígono 

156,44499° 

'I' 
-4,67E-10 

O,CXXD 

P (m) 
5,01 E-05 

fed 3 

q (m) 

2,99E-06 

A= 
ex. = 

-S,OOE-02 
-2.sa!O 

!!:. = 18,1" 
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ANEXO 2A - Azimute Astronômico - Medidas de Campo 

ObseNações Astronômicas 

Visadas ao Sol 
(tarde) 
Estação Pt.Vis. Hz Hz 

diretas inversas 
Leituras Leituras 

o 11 o 11 Data: 17/11/99 T2 
FED 5 FED2 249 37 32 

1a série 32,3 249 37 32,267 média direta 
32,5 

Sol 211 37 59,6 
1 58,2 211 37 58,267 média direta 

57 

Sol 32 o 32 
2 31,7 32 o 31,733 média inversa 

31,5 

FED 2 69 37 40,2 
40,9 69 37 40,633 média inversa 
40,8 

2a série FED2 69 37 43,9 
45 69 37 43,800 média inversa 

42,5 

Sol 31 31 50 
3 52,5 31 31 51,233 média inversa 

51,2 

Sol 210 37 19 
4 20 210 37 19,333 média direta 

19 

FED 2 249 37 42,8 
42,5 249 37 42,367 média direta 
41,8 

3a série FED 2 249 37 42,5 
41,2 249 37 41,867 média direta 
41,9 

Sol 209 46 58 
5 57 209 46 57,033 média direta 

56,1 



Página 2 

ANEXO 2A - Azimute Astronômico - Medidas de Campo 

Sol 
6 

FED2 

Visadas ao Sol 
(manhã) 
Estação Pt.Vis. 

FED 5 FED2 
1° série 

Sol 
1 

Sol 
2 

FED 2 

23 série FED2 

Sol 
3 

Sol 
4 

FED 2 

Hz 
diretas 
Leituras 

o " o 

290 22 30,5 
31,5 
31,6 

104 14 9,3 
11,2 
10,6 

103 21 50,1 
50 
50 

290 22 49,4 
47,2 
48,5 

30 9 

69 37 

Hz 

3,1 
4,5 
4,1 

46,6 
46 

46,5 

inversas 
Leituras 

" 

290 22 31,200 

104 14 10,367 

284 43 15,2 
16,2 
16,1 

98 22 46,8 
46,4 
46,8 

98 22 46,9 
46,8 

47 

284 26 40 
41 

41,4 

103 21 50,033 

290 22 48,367 

30 9 3,900 média inversa 

69 37 46,367 média inversa 

Data: 18/11/99 T2 

média direta 

média direta 

284 43 15,833 média inversa 

98 22 46,667 média inversa 

98 22 46,900 média inversa 

284 26 40,800 média inversa 

média direta 

média direta 
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ANEXO 2A - Azimute Astronômico - Medidas de Campo 

Visadas ao Sol Data: 18/11/99 T2 
(manhã) 
3a série FED2 290 22 52,3 

51,3 290 22 51,867 média direta 
52 

Sol 102 49 5 
5 5,3 102 49 5,033 média direta 

4,3 

Sol 283 21 35,9 
6 37 283 21 36,900 média inversa 

37,3 

FED 2 96 22 57,2 
58,1 96 22 57,733 média inversa 
57,9 

4a série FED 2 110 22 59,1 
58,1 110 22 58,467 média inversa 
58,2 

Sol 284 36 48 ,2 
7 50 284 36 49,200 média inversa 

49,4 
293 8 45,167 média vertical 

Sol 101 12 4,2 
8 5,5 101 12 4,967 média inversa 

5,2 
64 30 27,967 média vertical 

FED 2 290 23 17,8 
15,2 290 23 16,600 média direta 
16,8 
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ANEXO 2A - Azimute Astronômico - Medidas de Campo 

Visada à estrela Data: 17/11/99 T2 
Estação Pt.Vis. Hz Hz 

diretas inversas 
Leituras Leituras 

1a série o 11 o 11 

FED 5 FED 2 290 22 37 
37 290 22 36,733 média direta 

36,2 

FK4 Alfa RET 150 9 45,2 
156 44,4 150 9 44,733 média direta 

44,6 

FK4 Alfa RET 330 12 38,9 
156 39,5 330 12 39,200 média inversa 

39,2 

FED 2 110 22 28,3 
29,5 110 22 29,000 média inversa 
29,2 

Estação Pt.Vis. Hz Hz 
diretas inversas 
Leituras Leituras 

o 11 o 11 

1a série FED 2 110 22 26,8 
27,6 110 22 27,400 média inversa 
27,8 

FK4 Alfa DOR 321 50 24,7 
156 23,8 321 50 24,433 médiél inversa 

24,8 

FK4 Alfa DOR 141 49 46 
156 45,3 141 49 45,267 média direta 

44,5 

FED2 290 22 20,8 
20,8 290 22 20,600 média direta 
20,2 
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ANEXO 2A ~ Azimute Astronômico - Medidas de Campo 

Visada à estrela Data: 17/11/99 T2 
Estação Pt.Vis. Hz Hz 
23 série FED 2 290 22 32 

30,4 290 22 31,100 média direta 
30,9 

FK4 Alfa DOR 141 51 14 
156 15,5 141 51 15,033 média direta 

15,6 

FK4 Alfa DOR 321 52 32,7 
171 32,2 321 52 32,367 média inversa 

32,2 

FED 2 110 22 30,3 
30,7 110 22 30,667 média inversa 

31 

33 série FED2 110 22 28,5 
26,9 110 22 27,633 média inversa 
27,5 

FK4 Alfa DOR 321 55 39,5 
171 36,2 321 55 36,633 média inversa 

38,2 

FK4 Alfa DOR 141 57 45 
171 46,6 141 57 45,933 média direta 

46,2 

FED 2 290 22 20 
19 290 22 19,333 média direta 
19 

Visada à estrela Data: 18/11/99 T3 

Estação Pt.Vis. Hz Hz 
diretas inversas 
Leituras Leituras 

13 série o 11 o 11 

FEDS FED2 290 22 25,7 
25,7 290 22 25,733 média direta 
25,8 

FK4 Beta Ara 217 26 20,5 bolha 
645 20,5 217 26 20,300 média direta 14,2 

19,9 37,2 
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ANEXO 2A - Azimute Astronômico - Medidas de Campo 
continuação da série anterior 

Visada à estrela Data: 18/11/99 T3 
Estação Pt.Vis. Hz Hz 

diretas inversas 
Leituras Leituras 

1" série 
o 11 o 11 

FK4 Beta Ara 37 21 51 ,6 
645 51,6 37 21 51,667 média inversa 

51,8 12,5 
38,2 

FED 2 110 22 26,5 
26,6 110 22 26,600 média direta 
26,7 

13 série 
FED 5 FED 2 290 22 22,5 

22 290 22 22,200 média direta 
22,1 

FK 04 Alfa Ret 150 6 17,2 bolha 
156 17,5 150 6 17,567 média direta 12,5 

18 35,1 

FK04 Alfa Ret 330 7 0,2 
156 o 330 7 0,000 média inversa 

-0 ,2 14,5 
37 

FED 2 110 22 19,6 
19,2 110 22 19,267 média inversa 

19 
2° série 
FED 5 FED 2 110 22 18,7 

18,2 110 22 18,567 média inversa 
18,8 

FK 04 Alfa Ret 330 10 5 
156 4,8 330 10 5,000 média inversa 

5,2 15 
38,9 

FK04 Alfa Ret 150 13 54,8 
156 54,8 150 13 54,600 média direta 

54,2 12 
35,2 

FED 2 290 22 26,4 
25,8 290 22 26,000 média direta 
25,8 
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ANEXO 2A - Azimute Astronômico - Medidas de Campo 

Visada à estrela Data: 18/11/99 T3 

Estação Pt.Vis. Hz Hz 
diretas inversas 
Leituras Leituras 

1 a série o 11 o 11 

FED 5 FED2 290 22 24,2 
24,6 290 22 24,467 média direta 
24,6 

FK4 Alfa Dor 141 50 20,4 bolha 
171 19,9 141 50 19,867 média direta 12,8 

19,3 35 

FK4 Alfa Dor 321 50 14,1 
171 14,6 321 50 14,267 média inversa 

14,1 15 
39,2 

FED 2 110 22 21,7 
21,3 110 22 21,400 média inversa 
21,2 

211 série 
FED5 FED 2 110 22 16,4 

16,1 110 22 16,100 média inversa 
15,8 

FK4 Alfa Dor 321 51 49,1 
171 48,8 321 51 49,100 média inversa 

49,4 16,5 
40 

FK4 Alfa Dor 141 54 20,7 
171 20,4 141 54 20,600 média direta 10,5 

20,7 34 

FED 2 290 22 18,9 
19 290 22 18,867 média direta 

18,7 

1 a se ri e 
FED 5 FED 2 290 22 19,1 

18,8 290 22 18,733 média direta 
18,3 

Sig. Oct. 180 51 15,4 
FCK 15,2 180 51 15,133 média direta 
841 14,8 

Sig. Oct. o 52 34,8 
FCK 35,2 o 52 35,033 média inversa 
841 35,1 
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ANEXO 2A - Azimute Astronômico - Medidas de Campo 

continuação da série anterior 

Estação Pt.Vis. Hz Hz 
diretas inversas 
Leituras Leituras 

13 série o " o 11 

FED 2 110 22 10,8 
10,4 110 22 10,633 média inversa 
10,7 

Visada à estrela Data: 18/11/99 T3 

FED 5 FED2 290 22 9,6 
111 série 9,2 290 22 9,467 média direta 

9,6 

Alfa CAR 139 11 33 bolha 
FCK 32,9 139 11 32,933 média direta 10,5 
245 32,9 35 

Alfa CAR 319 10 41,4 
FCK 41,4 319 10 41,467 média inversa 
245 41,6 12 

35 
FED 2 11 o 22 5,2 

4,8 110 22 4,933 média inversa 
4,8 

23 série 
FED 5 FED 2 110 22 8,9 

9,2 110 22 8,967 média inversa 
6,8 

FK4 Alfa CAR 319 15 49,5 
245 50 319 15 49,700 média inversa 

49,6 38 
"14 

FK4 Alfa CAR 139 22 29,8 
245 29,7 139 22 29,667 média direta 11 ,5 

29,5 35,5 

FED2 290 22 5,6 
5,4 290 22 5,267 média direta 
4,8 

33 série 
FED 5 FED2 290 22 . 4,9 

4,4 290 22 4,700 média direta 
4,8 

,. 
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ANEXO 2A - Azimute Astronômico - Medidas de Campo 
Visada à estrela Data: 18/11/99 T3 
Estação Pt.Vis. Hz Hz 

diretas inversas 
Leituras Leituras 

33 série o " o " 

FK4 Alfa CAR 139 27 57,3 bolha 
245 57,4 139 27 57,300 média direta 11,5 

57,2 35,5 

FK4 Alfa CAR 319 34 36,1 
245 36,6 319 34 36,233 média inversa 

36 36 
12 

FED2 110 22 6,7 
6,6 110 22 6,833 média inversa 
7,2 

Visada à estrela Data: 19/11/99 T3 

FED 5 FED 3 279 50 22,2 

13 série 21,8 279 50 22,100 média direta 
22,3 

bolha 
FK4 Alfa DOR 141 50 46,8 
171 46,4 141 50 46,667 média direta 12,8 

46,8 37 

FK4 Alfa DOR 321 50 23,8 
171 23,3 321 50 23,567 média inversa 

23,6 14 
38 

FED 3 99 50 9,8 
9,9 99 50 9,800 média inversa 
9,7 

2a série 
FED 5 FED 3 99 50 13,8 

14,2 99 50 14,100 média inversa 
14,3 

FK4 Alfa DOR 321 52 1,7 
171 2 321 52 1,800 média inversa 

1,7 14 
38 

FK4 Alfa DOR 141 55 15,1 
171 14,8 141 55 15,100 média direta 11,5 

15,4 36,5 

FED 3 279 50 16,6 
16,4 279 50 16,400 média direta 
16,2 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos- PLANILHA DE CÁLCULO 

Método: Ângulo horário do SOL, usando Prisma solar do tipo ROELOFS 
Data: 17/11/99 
período: tarde Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Decfrl. 
Estação FED 5 ( . ) sen c os Ih do TU ( . ) hora (hora) (. ) tan 
mira: FED2 -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,51395 -19,02872 -0,344888 
Astro: SOL1 
(Hz) 37,993 

TU (h) Red Sid T. Sld. Ang hor (t) K L M A AZf>-2 corr ~2 
(h) (h) rf' de Gr (h) ( o ) sen cos (K- L) prisma 

20,853503 0,057095 3,707556 5,912691 88,690 0,999739 0,0228555 -0,0086 0,319814 0,3112586 252,70655 290,69933 -0,337253 290,36207 
Ang. De altura 21,7244 

decrescente 43,4652 
Data: 17/11199 

periodo: tarde Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Dedn. 
Estaç!o FED5 ( . ) sen c os Ih do TU ( . ) hora (hora) (o ) tan 
mira: FED2 -21,98268 -0.374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,51419 -19,02927 -0,344899 
Astro: SOL2 

(Hz} 37,819 

TU (h) Red Si::! T. Sid. Ang hor (t) K L M A AZ5-~ cor r Azr,.:;. 

(h) (h) rf' de Gr (h) ( o ) sen c os (K- L) prisma 
20,907497 0,057243 3,707556 5,966595 89,499 0,999962 0,0087453 -0,0033 0,319824 0,3165504 252,43417 290,0533 0,337253 290,39056 

23,4334 
26,0064 

Data: 17/11199 

perlodo: tarde Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Decin. 
EstaçAo FED5 ( o ) sen cos Ih do TU ( . ) hora (hora) ( o ) tan 

mira: FED2 -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,51437 -19,02927 -0,344899 

Astro: SOL3 

{Hz) 38,098 

TU (h) Red S1d T. Sld. Ang hor (t) K L M A AZf>-2 corr Az5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) (. ) sen c os (K- L) prisma 
21,000903 0,057498 3,707556 6,060071 90,901 0,999876 -0,015726 0,0059 0,319824 0,3257106 251,95693 290,05487 0,337253 290,39212 23,5273 

31,6365 

1 - K = sen (~) • cos (t) L = cos (~) • tan (o) 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos -PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário do SOL, usando Prisma solar do tipo ROELOFS 

Data: 17/11/99 

periodo: tarde Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Declin. 
Estação FED5 ( . ) sen c os Ih do TU ( . ) hora (hora) ( . ) tan 
mira: FED2 -21 ,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,51452 -19,03072 -0,344927 

Astro: SOL4 

(Hz) 39,006 
TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A AZ5-2 corr Az.~2 

(h) (h) Oh de Gr (h) {. ) sen cos (K -L) prisma 

21,05115 0,057636 3,707556 6 ,110312 91 ,655 0,999583 -0,028876 0,0108 0,31985 0,3306591 251.69594 290,70234 -0,337253 290,35508 
21,9051 

Data: 17/11/99 54,3037 

perlodo: tarde Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Declin. 
Estaçlio FEDS (. ) sen cos Ih do TU ( . ) hora (hora) ( . ) tan 
mira: FED2 -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,51498 -19.03239 -0,34496 
Astro: SOL5 

(Hz) 39,846 
TU (h) Re.d Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A. 

AZ5-2 cor r Az$-2 

(h i (h) Oh d.; Gr (h) (. ) sen c os (K- L) prisma 

21 ,21 3356 0,05808 3,707556 6 ,272496 94,087 0,997456 -0,071279 0.0267 0,319881 0,3465621 250,84043 290,68622 -0,337253 290,34ô$7 

20,9379 
56,2754 

Data: 17/11/99 

perlodo: tarde Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Declin. 

Estaçlio FED5 (. ) sen cos Ih do TU (. ) hora (hora) ( . ) tan 
mira: FED2 -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,51513 -19,03289 -0,34497 

Astro: SOL6 

(Hz) 39,478 
TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A' Az'~2 cor r Az$-2 

(h) (h) onde Gr (h) (. ) sen cos (K -L) prisma 

21,262264 0,058214 3,707556 6,321395 94,821 0,996462 -0,084042 0,0315 0,31989 0,3513487 250.57755 290,05601 0,337253 290,39327 23,5959 
35,7548 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos- PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário do SOL, usando Prisma solar do tipo ROELOFS 

Data: 18/11/99 

período: 
Estação 
mira: 
Astro: 
(Hz} 

TU (h) 

(h) 

manhã 

FED 6 
FED2 
SOL1 
186,139 

Red Sid 

(h) 

T. Sid. 

Oh deGr 

Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Dec!in. 
{ • ) sen cos fn do TU ( • ) hora (hora) ( • ) tan 

-21.98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,5507 -19,15679 -0,347391 

Ang hor (t) K L M A AZs-2 
(h) (o ) sen c os (K- L) 

cor r Az.s.2 
prisma 

9,6186833 0,026335 3,n3333 -5.323856 -79,858 -0,984374 0,176091 -0.0659 0,322135 0,2562195 104.58961 290,72873 -0,337253 290,39147 

Data: 18/1 1/99 

perlodo: manhã 

Estaçao FEDS Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Declin. 
mira: FED2 (. ) sen cos fn do TU ( . ) hora (hora) ( o) tan 
Astro: SOL 2 -21 ,98268 -0,374326 0.927297 0,1642743 -47.8727 -::0.191513 -1 5,55084 -1 9.15729 -0,347401 
(Hz) 174,341 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A Az's.2 corr Azs.2 
(h) (h) Oh de Gr (h) ( o ) sen c os (K ·L) prisma 

9,6689278 0,026473 3,773333 -5.273619 -79,104 -0,981973 0,1890219 -0,0708 0,322144 0,2513882 104.35951 290,018 0,337253 290,35533 

Data: 18/11/99 
perlodo: manhA 
Estaçio FEDS N" Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Dectin. 

mira: FED2 (. ) sen cos fn do TU ( . ) hora (hora) ( o ) tan 
Astro: SOL3 -21 ,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,55112 -19.15825 -0,34742 

(Hz) 173,898 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A. 
Az'5-2 cor r Azr,.2 

(h) (h) Oh de Gr (h) (o ) sen c os (K- L) prisma 
9,7650167 0,026736 3,n3333 -5.177544 -77,663 -0,976908 0,2136585 -0,0800 0,322161 0,2421835 103,92338 290,025 0,337253 290,362 

23,4884 

29,3036 

21,3196 

19,1761 

21,7396 

44,3732 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos -PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário do SOL, usando Prisma solar do tipo ROELOFS 

Data: 18/11/99 
periodo: manhã 
Estação FED5 Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Declin. 
mira: FE02 ( . ) sen C06 rn do TU ( . ) hora (hora) ( o ) tan 
Astro: SOL4 -21,98268 -0,374326 0,'52.7297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -15,55125 -19,15869 -0,347429 
(HZ) 1&7,016 

TU (h) Red Sid T. Sld. Ang hor (t) K L M A kt~2 
(h) (h) Oh de Gr (h) (. ) sen cos (K- L) 

9,8095917 0,026858 3,773333 -5,132975 -76,995 -0,974349 0,2250423 -0,0842 0,32217 0,2379303 103,72273 290,73894 

Data: 18/11/99 
p&rk>do: manhã 
Estaçio FED5 Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Declin. 
mira: FED2 ( . ) sen C06 rn do TU ( . ) hora (hora) ( . ) tan 

Astro: SOL5 -21,98268 -0,374326 0.~7297 0.1642743 -47.8727 -3,191513 -15,5516 -19.15992 -0,347453 
(Hz) 187,563 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A Az's-2 
(h) (h) Oh de Gr (h) (. ) sen c~ (K- L) 

9,9323889 0,027194 3,773333 ·5,010196 -75,153 -0,966613 0,2562398 -0,0959 0,322192 0,2262744 103.17513 290.73814 

Data: 18/11/99 
perk>do: manhA 
Estaçio FE05 Latitude Red Sid longrtude Asc Reta Declin. 
mira: FED2 (. ) sen C06 fn do TU ( . ) hora (hora) ( .) tan 

Astro: SOL6 -21 ,98268 -0,374326 0,927297 0.1642743 -47,8727 -3,191513 -15,55172 -19,16033 -0,347461 
(Hz) 172,978 

TU {h) Red Sid T. Sld. Ang hor (t) K L M A Az'fr2 
(h) {h) rf de Gr (h) (. ) sen c os (K- L) 

9,9737833 0.027307 3,773333 -4,968807 -74,532 -0,96378 0,2666983 -0,0998 0,322199 0,222367 102.99215 290,014 

cor r Az>2 
prisma 

-0.337253 290,40168 
24,101 

6,05905 

oorr Azs-2 
prisma 

-0.337253 290,40088 
24,0531 
3,18457 

cor r Azs.<. 
prisma 

0,337253 290,35174 21,1046 
6,27546 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos -PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário do SOL. usando Prisma solar do tipo ROELOFS 

Data: 18/11 /99 
período: 
Estação 

mira: 
Astro: 
(Hz) 

TU (h) 

{h) 

10,143056 

Data: 
periodo: 
Estaçlo 
mira: 
Astro: 
(Hz) 

TU (h) 

(h) 

10,304444 

manhã 
FE05 
FED2 
SOL7 
172,231 

Red Sld 

(h) 

o.o2m1 

18/11/99 

manhã 
FE05 
FED2 
SOL 8 
1!9,187 

Red Sid 

(h) 
0,028213 

Latitude Red Sid Longitude Asc Reta Declin. 
( • ) sen cos Jh do TU ( ' ) hora (hora) ( • ) tan 

-21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3.191513 -15,55221 -19.16202 -0,347494 

T. Sld. Ang hor (t) K L M A p.z5-2 
O~ de Gr (h) (. ) sen cos (K - L) 

3,773333 -4,799559 -71,993 -0,951021 0,3091267 -0,1157 0 ,32223 0,2065156 1 02,25165 290,02089 
paralaxe 

Latitude Red Sid Longitude Asc Retã Declin. 
(. ) sen c os Jh do TU { . ) hora (hora) ( o ) tan 

-21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -1 5 ,55267 -í9.1 6363 -C.347525 

T. Sid. Ang hor (t) K L M A Az.'s-z 
o~ de Gr (h) ( < ) sen c os (K ·L) 

3,773333 -4,638194 -69,573 ·0,937117 0,3490153 -0,1306 0,322259 0,1916135 101.55605 290,74261 

paralaxe 

Média? e 8 290,3795 22,77157 
46,29409 

corr Az.s-2 
prisma 

0,337253 290,3559 
-0,002248 21 .3539 

21,2355 

cor r Az.s-2 
prisma 

-0.337253 290,40315 

-0.002206 24,1892 

11,3527 
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ANEXO 28 - XZimutes Astronômicos- PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Altura do SOL 
Data: 18111 /99 

período: manhã 
Estação FED5 

mira: FED 2 
Astro: SOL 7 
(Hz) 172,231 
r· 18° c 
p 691,5 mm 

- [sen(!~t)*eo~(Z)] 

-0,1469508 

Data: 18/1 1199 

perlodo: 
Estaçao 
mira: 

manhã 

FED5 
fED2 
SOL8 

Latitude Àng Zenltallido parõlaxe 
( . ) sen cos ( • ) sen (Z') ( ' ) normal 

-21 ,98268 -0,374326 0,927297 66,8541 2 0,919507 -0,00225 0,036346 

[sen(decl)-sen(la:)"cos(Z)) 

-0,181289695 

[cos(lat)*~n(Z)) 

0,8528540 
A" (Sol) 

102,27290 

Astro: 
(Hz) 
r• 

189,187 Latitude Â ngulo Zenitaf lido paralaxe 

p 
1s• C ( • ) sen cos ( • ) sen (Z') ( • ) normal 

691 ,5 mm -21 .98268 -0,37 4326 0,927297 64,50777 0,9026437 -0,00221 0,032463 

• [~(tat)"cos(Z)) 

-0,1609431 

[sen(decl)-sen{lat)*cos(Z )] 

-0,1 67323980 

(cos(lat)*..en(Z)] 

0.8372109 

A" (Sol) 

101,52870 

Refrõção Dectin. 
corr Red Z { • ) sen 

0,918 0,0311 183 66,885238 -19,16202 -0,328241 

corr 
0,337252€, 

f4z 
290,379 

Refração Declin. 

corr Red Z ( • ) sen 

0,918 0,0275944 64,535364 -19,16363 -0,326.257 

corr 
-0,3372528 

f4z 
290,378 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos -PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário das estrelas 

Estação FED5 Data: 17/11199 Asc Rela Declin. ( •) 

mira: FED2 N" Latitude Red Sid Longitude cor r -0,0001~ cor r -0,002203 

Estrela: Alfa Ret 153 ( . ) sen c os fn do TU ( o ) hora 1 2 1 2 

O~rvação-1 -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -4,241189 -4,2413 -62,4773 -62,47732 

(Hz) 14{),214 

Tu (h) Red Sid T . Sid. Ang hor (t) K L M A' c. Aberr Az 5-2 

(h) (h) OhdeGr (h) (. ) sen cos (K- L) 

22,727286 0.062225 3,707556 19.0644 285.965 -0,961 428 0.2750581 -0,1030 1,779601 1,6766393 150,169:1 0 ,00008 290,383 23,0081 

0,4839599 

ObservaçAo - 2 

(Hz) 140,1638 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A' c. Aberr Az 5-2 

(h) (h) ri' de Gr (h) (. ) sen cos (K- L) 

22,818819 0,062476 3.707556 19,1561 287,341 -0,954547 ~.2:0..,30592 -0,1116 1,779601 1,6580294 150,2193 0,00008 290,3831 22,9eseos 

59,1 96377 

Estaç:io FED5 Data: 18/11199 Asc Reta Declin. ( • ) 

mlr~: FED2 N" Latitude Red Sid Longitude cor r -0.00015 cor r -0,002203 

Estrela: Alfa Ret 156 (. ) sen cos Ih do TU (. ) hora 2 2 

O~rvaçao-1 corr -21.98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -4,241192 -4,241192 -62,47741 -62,47741 

(Hz) 140,267 0,00070 

TU (h) Red Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az 6-2 

(h) (h) Oh deGr (h) ( . ) sen cos (K- L) 

22.436981 0,061430 3.773333 18,8390 282,586 -0,975972 0,2178978 -0,0816 1,779608 1,6980429 150,111AU 0,00008 290,37865 22,719258 

43,1 55467 

O bservaçao - 2 corr 

(Hz) 140,2572 0,00070 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen cos (K- L) 

22,525592 0.061673 3,773333 18,9279 283,918 -0,970639 0,2405397 -0,0900 1,779608 1,6895574 150,12315 0,00008 290,38030 22,818205 

49,097.,()2 
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ANEX02B - Azimutes Astronômicos - PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário das estrelas 

Estação FED S Data: 18/11/99 Asc Reta Oecl1n. ( •) 

mira: FED 2 No Latitude Red Sid Longitude cor r -0,000159 corr -0,002203 

Estrela: Alfa Ret 156 ( . ) sen c os rn do TU (. ) hora 1 2 3 4 

Observação • 3 corr -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -4,2412 -4,2412 -62,4780 -62,4780 

(Hz) 140,2051 0,00130 
TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az. ~2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen cos (K · L) 

22,682872 0,062104 3,773333 19,0856 2:88.284 -0,959883 0,2803998 -0.1050 1 ,779652 1 ,67 4ê908 150,1800 7,888E-05 290,3851 23,105128 
6,3076647 

ObservaçJo • -4 cor r 
(Hz) 140,1434 0,00130 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az. ~2 
(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen cos (K - L) 

22.783711 0,06238 3,773333 19.1867 287,801 -0,952125 0.3057084 -0,1 144 1,779652 1.6652174 150,2404 7,893E-05 290,3837 23.022488 
1.3493C06 

Estação FED S Data: 17/11/99 Asc Reta Declin. ( • ) 

mira: FED2 w Latitude Red Sid Longitude cor r -0,000166 corr -0,002124 

Estrela: Alfa Dor 171 (. ) sen c os fn do TU ( . ) hora 2 2 

Observa~o - 1 -21 ,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -4,5672 -4,5672 -55,0479 -55,0479 

(Hz) 148,5342 
TU (h) Red Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az. ~2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen c os (K ·L) 
23,023219 0,063035 3,707556 19,0351 285,527 -0,963506 0,267685 -0,1002 1,326675 1.2264736 141,8472 7,285E-05 290,3814 22.882492 

52,949512 

Observaçao - 2 
(Hz) 145,5395 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az. ~2 
(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen cos (K ·L) 

23,09535 0.063233 3,707556 19,1074 286,612 -0,958265 0.2858812 -0,1070 1,3266i5 1,2196623 141,8440 7,285E-05 290,3836 23,014444 
0,8666398 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos - PLANILHA DE CÁLCULO 
Métoáo: Ângulo horário das estrelas 

Estação FED5 Data: 17/11199 Asc Reta De.:lin. ( •) 
mira: FED2 N< Latitude Red S1d Lor,gitude corr -0,000166 corr -0,002124 
Estrela: Alfa Dor 171 (. ) sen c os f'n do TU (. ) hora 1 2 3 4 
Observação • 3 -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1 642743 -47,8727 -3,191513 -4,5672 -4,5672 -55,0479 -55,0478 
(Hz) 148,5211 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) (. ) sen c os (K ·L) 
23,21375 0,063557 3,707556 19,2262 288.392 -0,948918 0,3155222 ..Q, 1181 1,326675 1,2085669 141,8625 7,287E-05 290.3836 23,01735 

1,0409m 
Observação • 4 
(Hz) 148,4996 

TU (h) Red Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az-:,.2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen CO$ (K- L) 
23.268119 0.063706 3,707556 19.2807 289.210 -0,944318 0.3290334 -0.1232 1,326671 1.2035048 141.8809 7,289E..Q5 290.3804 22,826607 

49,596445 

Estaçlo FED5 Data: 17/1 1199 Asc Reta Declín. ( •) 
mira: FED2 No Latitude Red Sid Longitude cor r -0,000166 corr -0.002124 
Estrela: Alfa Dor 171 ( o ) sen c os f'n do TU ( . ) hora 1 2 5 6 
Observaçao • 5 -21,98268 -0,374326 0,927297 0.1642743 -47,8727 -3,191513 -4,5672 -4,5672 -55,0479 -55,0479 
(Hz) 148,447 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az5-2 

(h) (h) Oh da Gr (h) (. ) sen c os (K- L) 
23,3691 0,063982 3.707556 19,3819 290,729 -0,935265 0.3539478 ..0,1 325 1,326675 1,1941832 141,9326 7,294E-05 290,3795 22,77281 

46,36858 
Observaçao • 6 
(Hz) 148,4093 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az-:,.2 

(h} (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen cos (K ·L) 
23,431783 0.064154 3,707556 19,4448 291,672 -0,92931 0,3692994 ..0,1382 1 ,326675 1.1884367 141,9761 7,298E..Q5 290,385 23,120995 

7.2596794 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos - PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário das estrelas 

Estação FEDS Data: 1e111199 Asc Reta De~lin . ( •) 
mira: FED2 N• L~itude Red Sid Longitude cor r -0000166 corr -0.002124 
Estrela: Alfa Dor 171 ( . ) sen c os Ih do TU (. ) hora 2 1 2 
Observação - 1 err vert ·21,98268 -0.37432€ 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -4,5672 -4,5672 -55,0480 -55,0480 
(Hz) 148,5332 0,00137 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang nor (t) K L M A" c. Aberr Az. 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) (. ) sen cos (K ·L) 
22,968336 0,062885 3,773333 19,0458 285,688 ..0,96275 0,2703931 ..0,1012 1,32668 1,2254543 141,8462 7,285E-05 290,3794 22,764475 

45,868514 
Observação - 2 err vert 

(Hz) 148,5339 0,00137 
TU (h) Red Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az. 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen CO& (K ·L) 
23,043267 0,06309 3.m333 19,1210 286,815 ..0,957245 0,2892773 -0,1083 1,32668 1,2183955 141,84475 7,285E-05 290,3787 22.721618 

43,297087 

Estaçlo FED5 Data: 18/11199 Asc Reta Decl1n. ( • ) 
mira: FED2 N• Latitude Red Sid Longitude cor r -0,000166 corr -0,002124 
Estrela: Alfa Dor 171 ( o ) sen c os Ih do TU ( < ) hora 2 3 4 
Observação • 3 errvert -21,98268 -0.374326 0,927297 0,1642743 -47,f!727 -3,191513 -4,5672 -4,5672 -55,0480 -55,0480 

(Hz) 148,5101 0,00257 
TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az. 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) { . ) sen c os (K ·L) 
23,178425 0,06346 3.m333 19,2565 288,848 ..0,946381 0,3230524 ..0,1209 1,32668 1,2057526 141,8721 7,288E-05 290,3822 22,931208 

55,872501 

Observação -4 errvert 
(Hz) 148,4689 0,00257 

TU (h) Red Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az. 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) { . ) sen cos (K· L) 
23,273369 0,06372 3,773333 19,3517 290.276 -0,93803ô 0,346537ô -0,1297 í ,326ô6 1,19ô9õ15 14í ,9149 7,292E-05 2S0.3839 23,031ô33 

1,9099542 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos- PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo h orário das estrelas 

Estação FED 5 Data: 18/11199 Asc Reta Dectin. (o ) 
mira: FED 2 N• Latitude Red Sid Longitude cor r -0,000394 corr 0,001843 

Estrela: Beta Ara 645 (o ) sen cos fr, do TU ( o ) hora 1 2 1 2 
Observação -1 err vert -21 ,98268 -0,374326 0,927297 0.1642743 -47,8727 -3,191513 -17.4209 -17,4209 -55,5271 -55,5271 

(Hz) 72,93531 0,00047 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr A2. 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) { . ) sen cos (K - L) 
22.124222 0,060574 3,773333 5,3457 80,186 0 ,985366 0.1704495 -0.0638 1,350596 1.2867921 217,4433 7,345E-05 290.3786 22,717177 

43,030639 

Observaçlo -2 err vert 
(Hz) 73,01017 0,00047 

TU (h) Red Sid T . Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen cos (K - L) 
22,206856 0,0608 3.773333 5,4286 81.429 0,988832 0.1 490359 -0,0558 1,350596 1,2948078 217,3687 7 ,352E-05 290,3789 22.73133? 

43,880204 

1,1 0,1 

Estaç~o FED 5 Data: 18/11!99 Asc Reta Oec!in. (o) 

mira: FED2 N• Latitude Red Sid Longitude corr -0,000394 corr 0,000787 

Estre!JI: Slg Oct 841 ( o ) &en cos Ih do TU ( . ) hora , 2 , 2 
Observaç~o -1 errvert -21.98268 -0,374326 0,927'1E7 0.1642743 -47.8727 -3,191513 -21,1320 -21 ,1320 -88,9619 -88,9619 

(Hz) 109,5177 

TU (h) Red Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen cos (K - L) 
23,815269 0,065204 3 ,773333 3,3302 49,954 0 .765525 0,643406 -0,2408 51 ,17515 50,934302 180,86116 8 ,888E-05 290,3788 22.729593 

43,775892 

Observação - 2 err vert 

(Hz) 109,4904 
TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A• c. Aberr Az 5-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen cos (K - L) 
23,968356 0,065623 3,773333 3,4838 52,256 0,790757 0,6121302 -0.2291 51 .17516 50,946019 180,8893 B,B88E-05 290,3798 22,78659 

47,19~28 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos - PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário das estrelas 

Estação FED5 Data: 18111199 A.sc Rsa Declin ( •) 
mira: FED2 No Latitude Red Sid Longitllde cor r -9.96E-05 corr -0,001421 

Estrela: Alfa Car 841 ( o ) sen cos Ih do TU (c ) hora 1 2 2 
Ob$ervação -1 err vert -21 ,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -6,3996 -6,3996 -52,6949 -52,6949 

(Hz) 151,176 0,00078 151,4493 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A• c.Aberr k~2 
(h) (h) Oh de Gr (h) (. ) sen cos (K - L) 

0,8947222 0,00245 3 ,n3333 -4,9206 -73,810 -0,960341 0,2788293 -0,1044 1,217025 1,1126523 139,2023 7,071E-05 290,3783 22,699298 
41,957873 

Observação - 2 err vert 
(Hz) 151,1891 0,00078 11 .34444 20,66616 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az. ~2 
(h) (h) Oh de Gr (h) ( .) sen cos (K - L) 

0,9519444 0,002606 3,n3333 -4,8633 -72,949 -0,956044 0,2932233 -0,1098 1 ,217025 1,1 072642 139,1918 7,07E-05 290,3809 22,852143 

51 ,128561 

Estação FED 5 Data: 18/1 1199 Asc Reta Declin. (o) 

mira: FED2 N• Latitude Red Sid Longitude cor r -9.96E-05 corr -0,001421 -5,1138 

Estrela: Alfa Car 841 ( . ) sen cos Ih do TU (o ) hora 2 3 4 

Ob$ervação - 3 err vert -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -6,4575 -6,4576 -52,6949 -52,6949 

(Hz) 151,1065 0,00111 

TU (h) Red Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A" c.Aberr Az ~2 
(h) (h) Oh de Gr (h) (. ) sen c os (K- L) 

1,2197222 0,003339 3.n3333 -4,6526 -69.789 -0,938426 0,3454804 -0,1293 1,217025 1,0877031 \ 39,2138 7,074E-05 290,3202 19,214711 

12,882631 

Observação -4 err vert 
(Hz) 150,9943 0,00111 

TU (h) Red Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A" c. Aberr Az~2 
(h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen coa (K- L) 

1,3641667 0,003735 3,n3333 -4,5079 ~7.619 -0,924671 0,3807666 -0,1425 1.217026 1, 07 44S4ô 139,2860 7,083E-05 290,2S03 16,818396 
49,10376 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos -PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário das estrelas 
Estação FED 5 Data: 18111199 Asc Reta Decl1n ( o ) 

mira: FED 2 N' Latitude Red Sid Longitude cor r -9.96E-D5 corr -0,001421 

Estrela: Alfa Car 841 ( o ) sen c os Ih do TU ( o ) hora 1 2 5 6 

Obr;e rvação - 5 err vert -21,98268 -0.374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -6,4578 -6,4579 -52,6949 -52.6949 

(Hz) 150,9018 0,00022 
TU (h) Recl Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M .A.' c. Aberr f<z 'f>-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( o ) sen c~ (K - L) 

1,5344444 0,004201 3,m333 -4,3374 -65,061 -0,906755 0,4216584 -0,1578 1,217026 1,0591Bn 139,4337 7,101E-05 290,3356 20,133986 
8,0391324 

Observação- 6 errvert 
(Hz) 150,7916 0,00022 

TU (h) R&d Sid T.Sid. Ang hor (t) K L M A' c. Aberr /<z.'f>-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( o ) sen cos (K- L) 
1,6227778 0,004443 3.m333 -4,2489 -63,734 -0,896746 0,4425455 -0,1657 1,217026 1,0513691 139,5382 7,113E-05 290,330 19,786127 

47,167642 

Estaçio FED 5 Data: 19/11199 Asc Reta Declin. (o ) 

mlra: FED 3 No Latitude Red Sid Longitude cor r -0,000166 corr -0,002129 

Estrela: Alfa Dor 171 (o ) sen c os Ih do TU (o ) hora 1 2 1 2 

Ob$ervação - 1 err vert -21,98268 -0,374326 0,927297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -4,5672 -4,5672 -55,0481 -55,048 
(Hz) 137,9927 0,00047 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A' c. Aberr f<z 'f>-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( o ) sen c~ (K- L) 

22.872794 0,062624 3,838869 19,0156 285.234 -0,96486 0,2627631 -0,0984 1,326684 1,2263252 141,85012 7,286E-05 279,8428 50,569634 
34,178051 

Observação -2 err vert 
(Hz) 137,9958 0,00047 

TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor (t) K L M A' c. Aberr f<z 'f>-2 

(h) (h) Oh de Gr (h) ( o ) sen c os (K - L) 

22,975226 0.062904 3,838869 19.n83 286.n5 -0.957447 0,2886104 -0,1080 1,326684 12186499 141 ,84471 7,285E-05 279.6405 50,432375 
25,942525 



Página 14 

ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos - PLANILHA DE CÁLCULO 
Método: Ângulo horário das estrelas 
Estação FED5 Data: 19/11199 Asc Reta Declin. ( o ) 

mira : FED3 N" Latitude Red Sid Longitude cor r -0,000166 corr -0,002129 
Estre~: Alfa Dor 171 (. ) sen cos Ih do TU (o ) hora 1 2 3 4 
Observação - 3 errvert -21 ,98268 -0,374326 0,927:297 0,1642743 -47,8727 -3,191513 -4,5672 -4.5672 -55,0481 -55,048 
(Hz) 137,9709 0,00085 

TU (h) Reei Sid T. Sld. Ang hor (t) K L M A • c. Aberr Az '!>-2 

{h) (h) Oh de Gr (h) ( . ) sen c os (K- L) 
23,108539 0,063269 3,838889 19,25:21 288,781 -0,946754 0,3219588 -0,1205 1 ,326684 1,2061667 141,87072 7,288E-05 279,8417 50,499603 

29,976182 
Observação -4 err. vert 

(Hzl 137,9179 0,00085 
TU (h) Red Sid T. Sid. Ang hor(t) K L M A• c. Aberr Az '!>-2 

(h) (h} Oh de Gr (h) ( . ) sen CO& (K - L) 
23,224i72 0,063587 3,838889 19,3S85 290.528 -0,9365 0,3506683 -0,1313 1 ,326€et. 1,1 9542 141,9247 7.293E-05 279.8426 50,554688 

33.2S12n 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos - PLANILHA DE CÁLCULO 
Estimativa da precisão das observações 

Astro observado: SOL 
Estrela n latitude ângulo zenital desvios padrão do T 2 

-21,98268111 z mL2 
mG

2 mrl ma' precisl5es data pesos 
aec> tan2 (o ) cosed (.) ( ,, ) (. ) (. ) ( H) 

Sol b 1,162953 0,162953 61,9020 1,614723 1 4,007 17/Nov 0,845 

Sot 8 66,8541 1,182742 3,683 18/Nov 1,000 
1,845 

Astro ob&ervado: Estrelas 
Estrela n latitude ângulo zenital desvios padrão do T 3 

-21,98268111 z mL' mG~ mrl ms> precisões data pesos 
se c' tan2 ! o ) cosed i ") i " ~ ~. ~ ! -) ! . ) 

Alfa Ret 2 1,162953 0,162953 62.0842 1,280716 0.25 0.25 0,25 0,25 1,356 17/Nov 0,406 
4 65,0350 1,21675 0,25 0.25 0,25 0,25 0,894 18/Nov 0,616 

Alfa Dor 6 62.8267 1,26352 0,25 0,25 0,25 0,25 0,742 17/Nov 0,742 
4 62.8269 1,263514 0.25 0,25 0,25 0,25 0,895 18/Nov 0,615 
4 62,8336 1,263363 0,25 0,25 0.25 0,25 0,895 19/Nov 0,615 

Beta Ara 2 62,9986 1,259647 0,25 0,25 0,25 0,25 1,356 1 8/Nov 0,406 
Sig Oct 2 68.0150 1,162991 0,25 0,25 0,25 0,25 1,353 18/Nov 0,407 
Alfa Car 6 61,9289 1.284412 0,25 0,25 0,25 0.25 0,743 18/Nov 0.741 

4,547 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos -PLANILHA DIE CÁLCULO 
Cálculo das melhores estimativas pelo decvio padrão 

AZIMUTE PELO SOL 

Linha Base: FEO 5 - FEO 2 
Sol Produto: média • peso Produto: média · peso Produto: média • peso 

A:!. produto peso Err Err2 produto peso Err Err' produto peso Err Err2 

S1 290,3621 
S2 290,3906 245,31 72 0,845 0,0007 0,00000 245,3172 0,845 0,0007 o.ooooo 1 245,3172 0,845 0,0007 0,00000 
S3 290,3921 
S4 290,3651 245,3191 0,845 ..0,0013 0,00000 245,3191 0,8448 ..0,0013 0,00000 245,3191 0,8448 ..0,0013 0,00000 
S5 290,3490 

,j 
I 

S6 290,3933 245,3128 0,845 0.0051 0,00003 

S1 290,3915 
S2 290,3553 290,3734 1,000 0.0037 0.00001 
S3 290,3623 
S4 290,4017 290,3820 1,000 -0.0049 0,00002 
S5 290,4009 
S6 290,3517 290,3763 1,000 0.0008 0,00000 290,3763 1,0000 0,0008 0.00000 290.3763 1,0000 0,0008 0,00000 
S7 290,3559 
S8 290,4032 290,3795 1,000 -0.0024 0,00001 290,3795 1,0000 -0,0024 0,00001 
S7' 290,3794 
ss· 290,3780 290,3787 1.000 -0,0016 0,00000 290,3787 1,0000 -0,0016 0,00000 290,3787 1.0000 -0,0016 0,00000 

Média 290,377 7,534 0,0000 0,00007 290,378 4,690 -0,0039 0,00001 290,377 3,690 -0,0014 0,00001 
Err Mécl 0,0033 0,0017 0,0013 
Err M' 0,0012 0,0007 0,0007 2,38 

Melhor estimativa 290.377 +/-2,38" 

Az{Fed5-Fed2l c: 290°22'38,951" 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos- PLANILHA DE CÁLCULO 

AZIMUTES POR ESTRELAS 

Linha Base: FED 5 - FED 2 
Produto: média • peso Produto: média • peso Produto: média • peso 

Estrela Az produto peso Err Err produto peso E r; Err produto peso Err Err' 
Alf~ Ret 290,3835 I 290,3831 117,8290 0,406 -0,0056 0,0000 117,8290 0,406 -0,0008 o.cmo 

1 
111,8290 0,406 -0,0008 0,0000 

290,3787 
290,3803 178,7883 0,616 -0,0061 0,0000 178,7883 
290,3851

1 
0,616 0,0012 0,!1Xl011 178,7883 0,616 0,0012 0,0000 

290,3837 178,7913 0,616 -0,0092 0,0001 178,7913 0,616 -0,0092 0,0001 
Alta Dor 290,3814 

290,3836 215,4300 0,742 -0,0096 0,0001 215,4300 0,742 -0,0096 0,!1Xl1 
290,3836 
290,3804 215,4297 0,742 -0,0093 0,0001 215,4297 0,742 -0,0093 O,CXX>1 
200,3795 
290,3853 215,4300 0,742 -0,0096 0,0001 215,4300 0,742 -0,0096 0,!1Xl1 
200,3794 
290,3787 178,4962 0,615 -0.0059 0,0000 178,4962 0,615 -0,0059 O.OCX>O 178,496 0,615 0,0014 0,0000 
290,3822 
290,3839 178,4987 0,615 -0,0083 0,0001 178,4987 0,615 -0,0083 0,0001 

Beta Ara 290,3786 
290,3789 117,8844 0,406 -0,0037 0,0000 117,8844 0,406 0,0011 0,0000 117,884 0,406 0,0011 0.0000 

Slg.Oct. 290,3788 I 
290,3798 118,1478 0,407 -0,0040 0,0000 118,1478 0,407 0,0008 O,OCX>O 118,148 0,407 0,0008 0,0000 

Alfa Car 290,3783 
290,3809 215,2384 0,741 -0,0075 0,0001 215,2384 0,741 0,0013 O,OCX>O 215,238 0,741 0,0013 0,0000 
290,3202 
290,2803 215,1796 0,741 0,0513 0,0026 
290,3356 
290,3298 215,2036 0,741 0.0273 0.0007 

Média 290,370 8,12877 0,0000 0,0040 290,381 6,646307 -0,0482 0,!1Xl5 290,380 3,1902502 0,0050· 0,0000 
Err Méd 0,0182 0,0068012 0,0012276 
Err M' 0,00506 0,00205 0,0005 1,80 
Melhor estimativa 290,380 +/-1,80" 22.78747 47.247995 

Az{Fed5-Fed2) 11: 290°22'39,20" 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos -PLANILHA DE CÁLCULO 

Estrela 

Aifa Dor 

Média 

Err Méd 
Err M' 

Produto: média • peso 
Az. prodUTo peso 

279,8428 

279,8405 172,0198 0,615 
279,8417 

279,8426 172,0201 0,615 

1,2294 

Melhor estimativa 

:279.842 
0,0032 
0,0002 

:279.842 
0,68 

+1- 0.68" 

Linha Base: FED 5 - FED 3 

Err E ri' 

0,00013 O,OO()(X) 

-0,00013 0,00000 
0,0000 0,0000 

50,5141 30,844509 

Az(Fed5-Fed3) = 279°50'30,845" 

Resumo dos Azimutes Obtidos 
N~tureza Linha Base Diferença Ângulo ajustado Diferença 

Plano 

GPS -WGS 
GPS -SAD 
ESTRELAS 

SOL 

Az.(Fed5-Fed2) 
289,298507 
200,374768 
200,374668 
290,379791 
290,377486 
18,08" 
18,44" 

290,3788942 

3,23 

Az.(Fed5-Fed3) 
278,761031 
279,837302 
279,837168 
279,841901 

16,56" 

17,04 

10,53748 
10,53747 
10,53750 
10,53789 

10,537378598 

Valor médio dos azimutes das estrelas simétricas Beta Aia e Alfa Dor. Esta prática 
elimina a transferência de eventuais erros de latitwde para o azimute 

(") 
0,354 
0,316 

0,437 
1,841 
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ANEXO 28 • Azimutes Astronômicos -PLANILHA DE CÁLCULO 
Obs.: 1 -Obtenção da variaçêo da latitude, variando-se 6 segundos de a rco no azimute da estrela 

2- Latitudes calculadas: em função da declinação e do azimute (cos (lat)) = cos (decl) 1 sen (Az) 
3- 6 representa um terço da diferença ente os azimutes Astronómicos e GPS 
4 - Uma terça parte dos erros nos azimutes deve-se ao erro de latitude 

Valores da latitude variando 6 segundos no Azimute do Astro 

latatitude (+ 6s em A.,) latitude var (") latatitude (+ 5,3s em A.,) latitude var(") 

21,73557 0,462 21,728 0,462 26,250 21 ,8979 0,57289 21,89326 0,57289 16,80 
0,497 0 ,497 0,617439 0,61742 

21,5143 0,462 21,507 0,462 26,602 21 ,7616 0,57289 21,75692 0,57289 16,94 
0,497 0,497 0,616851 0,61683 

21,98618 0,462 21,979 0 ,462 25,859 21,4065 0,56602 21 ,41136 0,56602 17,65 
0,498 0,498 0,607956 0,60798 

21 ,93547 0,462 21,928 0 ,462 25,938 21 ,1559 0,56602 21 '16089 0,56602 17,93 
0,498 0,498 0,606921 0,60694 

21 ,69066 0,462 21,683 0,462 26,322 21 ,9465 0,60606 21,94222 0,60606 15,24 
0,497 0,497 0,65341 0 ,65339 

21 ,<42392 0,462 21,416 0 ,462 26,748 21 ,9766 0,60606 21,97236 0,60606 15,21 
0,496 0 ,496 0,653548 0,65353 

21 ,97696 0,573 21.972 0,573 18,928 21 '9134 0,60606 21,90912 0,60606 15.27 
0,618 0,618 0,653258 0,65324 

21 ,98698 0,573 21,982 0 ,573 18,916 21,704 0,60606 21,6997 0,60606 15,47 
0,61 8 0 ,618 0,652303 0,65228 

21 ,92871 0,573 21,923 0,573 18,984 21,2667 0,60606 21,26225 0,60606 15,91 
0,618 0,618 0,650347 0,65033 

21,87 0,573 21,865 0 ,573 19,053 20,9501 0,60606 20,94562 0,60606 16,23 

0,6 17 0 ,617 0,648961 0,64894 
21 ,70541 0,573 21,700 0,573 19,248 21 ,9678 0,57289 21,96319 0,57289 16,73 

0,617 0,617 0,617741 0,61772 
21 ,56535 0,573 21,560 0,573 19,416 21 ,9849 0,57289 21,98028 0,57289 16,71 

0,616 0,616 0,617815 0,6178 
21 ,98059 0,573 21,975 0,573 18,923 21 ,9027 0,57289 21 ,89804 0,57289 16,80 

0,61 8 0,618 0,617458 0,61744 
21 ,98507 0,573 21,980 0 ,573 18,918 21 ,7308 0,57289 21,72606 0,57289 16,98 

0,618 0,618 0,616717 0,6167 
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ANEXO 28 - Azimutes Astronômicos- PLANILHA DE CÁLCULO 
Ajustamento por estrela 
!Btitudes prOduto err ~ produ! o err err" proch.;to err 

dupla méd 26,426 0,406 10,72 -3,005 9,032 

aupia méd 26,217 0,616 16,14 -4,432 19,639 

dupla méd 19,091 0,742 14,1 6 -0,053 0.003 19,091 0,742 14,16 -0,053 0,003 19,091 0,742 1~.16 -0,053 

dupla mád 9,460 0,615 5,82 5,876 34,526 9,460 0,615 5,82 5,876 34,526 9,460 0,615 5.82 5 ,876 

dupla méd 16,509 0,615 10,15 1,543 2,380 16,509 0,615 10,15 1,543 2,380 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 

dupla méd 23,327 0,407 9,49 -1,753 3,072 23,327 0,407 9,49 -1 ,753 3,072 23,327 0,407 9.49 -1 ,753 

dupla méd 16,558 0,741 12,27 1,824 3,327 16,558 0,741 12,27 1,824 3,327 16,558 0,741 12,27 1,824 

médi!l 4,141 19,02 0,000 71,980 3,119 16,64 7,437 43,309 2,505 16.67 5,894 

Err méd 3,46 3,29 3,59 

Err M' 1,8 

15,3 

Lat. Geod. -21 58 57,65 

Lat. Astr. -21 58 74,32 

Componente Meridiana da defle~o -16,67 = Ç=~-q) A (A - Â) tf; - a * sen 

Long Geod. -47 52 2 1,71 

Long Astr. -47 52 37 ,81 -0,004473 

Dif entre longitudes -16,1018 -16,10181 

Componente 1 o vertical da defle~o -1 4,93 = 77 = (A - ). ) • cos f/; :: -14,93116 
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ANEXO 3 - Transformação de Azimutes Planos para Elipsoídicos referenciados ao SAD 69 

B Azimute Plano 
A= e + r + qs + ISO 

l.f' .Ã.ngulo de redução à corcb 

r Con\'ergência meridiana 

~ Fed 5-Fed 2 = 6.8755 * J0 - 8 D.Nz-5 (2ES' + Ez•)* XJ-11/ 

~ N 2 - 5 = .\" 2 - N 5 

E'== E - 5üoüuo. considerando-se o sinal 

XVlii é obtido da Ulbeb ....... . A panir de Nm 

Coordenadas referenciadas ao elipsoide SAD 69 

Planas 
Fed s Fed 2 Fed 3 Fed 1 Fed5 

N 7566296.237 756~81.328 75663 71 ,082 7566446,277 ~ 21 ,98268111 

E 203350,548 202821,965 202864,892 202746.024 À 47,87269802 

sen 1" 4 ,84814E-06 

~désicas 

Fed 2 

21.98092135 

47.87777809 

Fed 3 Fed 1 

21.98192341 21 ,98122471 

47.87738286 47,87851916 



e 
0,08182018 

0,08182018 

Base 
Fed ~ - Fed 2 
Fed ~- Fed 3 

Base 
Fed 5- Fed 2 
Fed 5- Fed 3 
dif. (o) 
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ANEXO 3 - Transformação de Azimutes Planos para Elipsoídicos referenciados ao SAD 69 

e'2 

0,00669457 

0,00669457 

B 

289.2985074 

278.7610305 

Plano 
UTM 
289,2985 1 

278,76103 
10,53748 

p 

-1,03417129 

-1.034 17129 

185.0915 
74.8452 

Eli~soídico 

WGS84 
290,37477 
279,83730 

10,53747 

q 

-0,29664945 

-0.29664945 

7566333,659 
7566388,783 

dif ( D) 

1,07626 

1,07627 

elementos de cálculo 

'I' 
c 
0,002000 0,0000389 

0,002000 0,0000157 

0,140 

0.057 

E' E': e E'::: 
-296649,453 -297178.035 
-296649.453 -297135.108 

Análise de resultados 
Azimutes 

Plano EIIEsoídico 
UTM SAD69 
289.29851 290.37467 
278,76 103 279.83717 

10.53748 10.53750 

r 
1,0761217 

1,0761217 

0,0834303 " 

XVIII 
0,01236 

0.01236 

dif ( o) 

1.07616 
1,07614 

A !J. 

290,3746679 1,0761606 o 

279,8371679 1,0761374 o 

0 ,0834303 11 

XII XIII 
-3743 ,26 -2,59035 
-3743 ,26 -2,59035 

Eli2soídico 
WGS84 SAD69 

290,37477 290,37467 
279,83730 279,83717 

10,53747 10,53750 

Fator de esc. 
1,000687 

dif ( " ) 
0,361444 
0,482599 



/\NEXO 4 , I 

FORI\'IllLÁRIO 

I. Trnnsformaçilo de coonlcnadas Geodésicas J)ara UTM 

N = (/) +(//)•p2 +(//!)• p~ + (A'6)• p 6 

LJcwcndo-sc ncrcsccr 10.000.000 :'ls ordenadas do cmisfério Sul 

2. Ü111\·cr~ência 1\lcri•liana 

2. 1 Em funç:io das coordenadas g.codésicas 

C =(XII) • p + (XJJJ ) • p3 + (C"5) • p5 

2.2 Em runçfío das coordenadas UTM 

C = (XV)•q + (XVI)•q~ +(Jt"5)•q~ 

J. Heduriiu ir C"nla nu Hcdll\'iio Ângular (ll) 

or11lr: 

x., = X., - )00.000 

x11 -= X11 - 500.000Pntor de Escnln 

k = k 0 • (1 +(XVI 11) • q1 + O,OOOOJe ((' ) 

k0 = 0,9996 



ANEXO 4 2 

DI~ FINIÇÃO UOS ELI~MENTOS 

t\J. <i d(ferença de longitude em relortío ao meridiano centml 

q ·- 0,00000 I • (h'- 500.000) 

I' 

, ,, 

( " ' ) =' N • co~~ . SCII l"•k,, • I 0 1 

' I" N ' -~. . s<'n· • •cos· v· 7 · 2 2 . I J. 
(J ) -= ----·-r,--- • (1 - t,s:: r/H e • cos ~) • .l., • IO 

(XII) :-: Sl~ll ~ • I 01 

scn
1 

l"• scn ~ • cos 
2 ~ - • ., 11 

(XIII) ,_ ._____ • (I 'J • (.'' •cos 1 ~ · f 2•e 2 • cos ç}) • IO 
3 



ANEX04 

' l'lll l+e'~ •ros~~ I 1 1 ~ (.\ ' ) - ---- -,- . ''1 . () 
2• ,v · k(l 

onek: 

•I• Lafifuelc elo JIOIIIO 

N Haio ele cur\'alura elo primeiro n~rliral 

S Arco ele mcrieliano ronf:ulo a partir elo ceruaclnr xnhrc umcrieliano central 

lcn Cuclil'icnlc ele rcelu~·iin ele c .~cala nu mcrhliann central 

c' 2 Qnaelr:uln ela S<'~.tmula r~rcnfridelaelr. 
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GO.tl08 4 3.58 
60.908 16.SS 
G0.460 49.57 
(0.'160 S?.S ::> 
f)t) . • l l () ' : r) .. ~ I) 

60 . ill l 5 "/ . 7 ~i 

58. 0fi2 10. 09 
1. .15? -0.910 
0 . 040 0 .18 
o.on o.tl9 
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7. ) . 1 7) 59 . ·I 6 
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2 1. 549 42.99 
21.547 39.41 
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22.033 28 . 80 
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2 2.72 2 ~2.72 
2).150 ::0.27 
23.618 18. 26 
24.119 16.81 
24.631 15.96 

25.144 15 .7 1 
2 5. 6 4816.12 
26.121 17.15 
26. ')57 18.76 
26.943 20.93 
27 .263 23.55 

27.5 16 2 6 . 52 
27.690 29.'17 

_- 2cl-_·7 7 9-l.L...i[· 
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10 F m1FO SIDEAAL, OBLIÇUIDliOE DA ECLIPTICA E HUTllt;iD, 1999 

o I tORA 'IU!PO \JliiVE.RSAL 

DATA TO-m> SIDEAAL EQ . EQUlll . OBLIQ . tl\11' . OBLIQ. 11111'. IDIG . 

PERÍOOO ECLIP. PEJUOOO PERÍCDO 

ll J\PNUJIT'E MEDIO LCtlOO CURTO G LCtiOO CURTO LCtiOO CURro 

o 1\J 23 26 

11 H s s s s 
001'.12 1 20 30.3 15 )1.209 - 0.864 -.C)} O 16. 142 -5 . 30·1 t .011 - 14.451 - .I~ 1 

1) I 24 26.067 27. 76·1 -0.887 -.010 16. 10·1 -~.389 -.021 -1 ·1. ~ 9<;1 - . )50 

1·1 I 26 23 . 422 211, 319 -0.090 -. 1JOO 16 . 01)9 - 5. )C.',; -.049 - H . 5•13 - . I li 

1!:> )~ 19 .977 20.fl'IS -o. (l<•:C - , ('()'j IC• . ll·1 ~ -'j. ·10 1 - .068 - ).1 .585 -. (lp~ 

16 36 16. 534 17 . ·130 - 0. 095 -.002 16. 02"1 -5. ·108 - . 076 - H. 627 -.0~~ 

17 •lO 13 .090 13.96~ -0 . 897 " .OQ~ J6 . on -s. •11 5 -.071 -H. 668 • . 0)) 

18 •H 9.646 10. !:>·11 -o. ooo I .OQ') 16.0 3.: -5. ·123 -. 05) - H .707 ' t. OP I 

19 ·lO 6. 201 '1 .0% -o.çoo;: • . 007 16 . 0!:>0 -s . .n 1 - .026 - 14. 7•15 • . li~ 

20 !.7. 2.754 J. f,5~ - IJ. 'lll •l • . 01)7 16.071 -s. ·139 t .007 - Jol . 702 •. 11 6 

21 55 S9. 306 60. 207 -0 .906 • . 005 16.096 -S.·HO • . 040 - 14 .818 • . 095 

22 1 59 55.855 56.767. -0.908 •. 00 1 16 . 112 -5. ·157 t.066 - H. 852 t,O;) 

23 2 3 52 .404 53 . 318 -0 .910 - . 004 16. 113 -5. 4 67 t.078 - 14. 806 -. o~ o 

24 2 7 46.952 49.073 -0. 912 -.009 16.094 -5. 477 t.071 -14.91'1 - . 141 

25 2 11 45.502 •16 . 428 -0 .914 -.012 16.057 -5. 487 t .045 -1 4.9·18 - ,;:(1 ) 

26 2 15 42.054 •12. 98 •1 -0 .916 - .013 16.006 -5. •198 t. 006 - 14.977 -.216 

27 2 19 30.610 39 . 539 -0. 918 - .011 15.952 -5.509 -.035 -15 .00•1 -.179 

20 2 23 35.169 36.09•1 -0. ') ) ~ -.006 15. 90'1 -5 .520 -.067 - 15.030 -.095 

29 2 27 31.730 32.650 - 0. 97. 1 I .00 ) 15.001 -5 . ~ 12 - .001 - 15 .055 • .OH 

30 7. 31 7.0.290 29. 7.0'• -o.'Jn I . 0 00 I !i. 07•1 _r,. ,. ... 1 J -. 07'> - ) 'j. 0'10 • . l~l 

31 2 35 2•1.850 25.761 -0. 92 •1 I . OI 3 15.006 -5.555 -.050 - 15. 099 •. 206 

IUV. 1 2 39 21.406 22.3 16 -0 .925 • . 015 15 . 900 -5.567 -.014 - 15. 119 +. 2 19 

2 7. 4) 17.960 10.07 1 -0 .926 I .O I r, 15 . 932 - S.SBO I . 02•1 - 1!; . I 37 •. 2~6 

3 2 47 14.51 2 15.427 -0 .927 • .O I ?. 15.95 1 - S.592 +.056 -1 5 . 15·1 • . 201 

·1 2 51 11.062 11. 982 -0. 920 I .000 15. 957 -5 . 605 • . 076 - 1!:>. IG'l •. )) I 

5 2 55 7.612 0.!:>3'1 -0. <:'2~ I .IJ03 15. 949 -s. r; 1'1 • . 001 -15. 18) I .':l i E 

6 2 S'l 4.161 5 . 091 - I) o fJ~~(l - .002 15 . 025 -5.(,)0 •. on - I ~ . 1°5 - . OJ I 

7 ) 1 0.71 2 1 . 6•lll -o. 'J 10 -.C/06 I S .ftoU -'>. r,.ll • . 050 - 1 '>. 205 -. lO I 

o 1 (j ')7 .26·1 so .;:o1 .. f) . '> ll - . ()()' 1 l'i.IJ.I C, - .. ) . , .. ,(, I . 071 -I 1J. i 1·1 -. IH· 

9 J lO '>3 .010 ~ 4. '/') ~1 -1). ' 1 li - . 11 I l i l '>.fllll) - 1J, f,IAI -.fi l l _ ,., . ,t;• l - .I ·, ~ 

10 3 11 •,o.n·l ~ I . J H - IJ . .. li · .111' '1 l ~. /')(, - •, . r,n I - . 0•11 - 1 ',. ;"':;G - . HI 

11 ) lll ·1Ci .9J2 47.1l70 - 0. !' t:: - .IH)f', 15 . 7 I ' J -'i. G't.J - . OL•I -1~ . ;: 1 1) . . 10·1 

12 3 22 ·13. 491 4 ·1. ·125 -n. <JJ,"! - . OO J I S. 6'Jol -s . 10., -.075 -1~ .. ~)~ - .O I '• 

13 3 26 ·IO.OSll 40.900 -0.91::' I .001 15. 601 -5.719 -. 0711 - I 5. 232 1.0i f. 

\1 ) )0 !6.600 )7.';)6 - O. 'J12 I , ()04 15 . 60 1 -5. 7)2 - .061 - I 5.2J I '. O~Q 

15 3 ) •I 13. 16() )1.0'l l -o. ~· 1 1 • . OOf) 15 .691 -5. 'I ·H - . 0 37 - 1 5.~20 •. H.l' 

16 ) )0 :?9. 722 30 . 6•1r, - o . \)11 I. ()07 15 . 709 -5 . 756 - . 006 -1 5. ~2·1 • .1 11 

17 3 42 26.277 21.202 -0 . 93 1 I .006 15. 72'l _r,.·lr.n 1. 02'1 - 15.210 1.0~7 

lO -34622:'9:29 -2]. 7'>7 - O.'J-10 I .00~ 15 . '1 4'> -5. 'IOQ_o . 056 -_!_~.: .?1!!.. • . o 1 ~ 

19 ) 50 19. 300 20. ) I .~ -0. ')10 - .002 15.1':.0 - S.79 l •. 0'1•1 -.IJ.,?O I -.017 

20 ) 54 15. 9)1 16 . 06U -0.929 - . 000 15. "139 --5. úó2 •. 0'15 - 15. 191 - . 12] 

21 3 58 I ~. 483 1).423 -o . a~n - .01 2 15 . '109 -5 . 01) t. 058 -1 5 . 179 - . 191 

22 2 9. 0)1 9.979 -o. ··.~o -.o 1•1 15 . 662 -5 . 02•1 +.02] -lS . 165 -.2 )6 

j 
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