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CAPITULO 4

-

METODOLOGIA PROPOSTA PARA A TRANSFORMAÇAO

ENTRE SAD 69 E SAD 69/96

"A verdadeira dificuldade não está em aceitar
idéias novas, mas em escapar das antigas."

John Maynard Keynes

4.1 - INTRODUÇAO

Este capí tulo contém a contribuição fundamental da

pesquisa. Inicialmente, apresenta a concepção primária que

deve orientar todos os processos de transformação de

coordenadas. Em seguida, são feitos dois experimentos para a

transformação SAD 69 <-> SAD 69/96, considerando a abordagem

cartesiana clássica (modelos com 3 e 7 Parâmetros). Em função

das deformações existentes nas redes, os resultados obtidos

devem evidenciar a limitação qualitativa imposta aos dois

modelos. Em seguida, como contribuição à solução do problema

da transformação de interesse, é apresentada a diretriz

básica da metodologia proposta. Na seqüência do capítulo, são

evidenciados todos os requisi tos técnicos requeridos pela

metodologia, bem como as soluções técnicas adotadas,

apresentando seus aspectos fundamentais.

4.2 - CONCEPÇÃO BÁSICA PARA TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS

A partir do momento em que um certo conjunto de

coordenadas (rede de estações, marcos ou pontos) for aceito

como a realização de um determinado Sistema de Coordenadas,

o mesmo terá que ser mantido em seus valores. No caso de
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haver uma nova adoção de coordenadas, resguardando os

parâmetros definidores, este novo conjunto de valores

representará uma nova realização do sistema. Desta forma,

estabelece-se uma nova identidade às coordenadas das

estações, ou seja, uma nova posição, só que referenciada ao

mesmo sistema de coordenadas. Se os parâmetros forem

alterados, tem-se, na verdade, um outro sistema de

coordenadas. Fica evidente que se um sistema, que é definido,

pode ter inúmeras realizações, como conseqüência, a um mesmo

ponto podem ser atribuídas diferentes coordenadas. o

essencial é que se consiga transformar os valores de uma

realização para outra - sejam aquelas referentes a um mesmo

sistema ou a sistemas de coordenadas diferentes - do modo

mais consistente possível. Ou seja: conhecidos os valores das

coordenadas de um ponto em duas realizações genéricas A e B,

tanto a transformação de A para B (A -> B), quanto a

transformação inversa (B -> A), não podem alterar os valores

originais existentes antes das transformações, não importando

a qualidade intrínseca dos sistemas. Deve ser ressaltado,

como questão principal, que a transformação de coordenadas de

um sistema/rede de qualidade superior para um sistema/rede de

qualidade inferior irá degenerar a qualidade das coordenadas.

A transformação inversa, por sua vez, jamais terá um efeito

de refinamento, no que diz respeito à qualidade das

coordenadas.

4.3 - ABORDAGEM CARTESIANA CLÁSSICA

As deformações existentes nas realizações de sistemas

de coordenadas sao originadas por erros aleatórios,

sistemáticos e até mesmo grosseiros. As causadas pelos erros

aleatórios são inevitáveis, pois não podem ser eliminadas.

Porém, a magnitude destes erros e os seus efeitos, devem

estar em níveis aceitáveis aos objetivos a serem satisfeitos
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pela rede. As deformações causadas pelos erros de natureza

sistemática e grosseira, que nem sempre são satisfatoriamente

minimizados ou eliminados, podem atingir magnitudes que

comprometem os propósitos da rede. De modo a comprovar a

possível existência de erros sistemáticos e grosseiros, deve-

se empregar modelos de transformação de coordenadas

fundamentados mais na definição dos sistemas do que nas suas

realizações. Exemplificando: tem-se, por definição, que os

eixos dos sistemas WGS 84 e SAD 69 são paralelos entre si. No

interesse de transformar coordenadas entre os dois sistemas,

~ens

curvilíneas (~,À,h), teria-se que adicionar um parâmetro de

escala, já que os elipsóides têm dimensão e forma distintas.

Entretanto, em virtude das deformações existentes nas redes,

os citados modelos não apresentam os resultados desejáveis.

No caso do conjunto de coordenadas SAD 69 e SAD 69/96, foi

aplicado inicialmente o modelo de transformação geométrica

com 3 parâmetros, ou seja, composto das translações Tx, Ty e

Tz. É claro que os valores obtidos neste caso evidenciam

simplesmente as diferenças entre as coordenadas (X,Y,Z) das

duas realizações, e não o sentido geométrico de translação

entre duas origens, que no caso, são coincidentes. O modelo

seria suficiente para a transformação se, e somente se, nas

duas redes as diferenças de coordenadas pudessem ser

absorvidas apenas pelos 3 parâmetros. Ao nível de definição,

teriam que ser iguais a zero, pois o sistema é o mesmo.

A expressão matricial deste modelo tem a forma dada

pela equação (3), onde os subscritos!! e Q significam,

respectivamente, sistema Destino e sistema Origem:

x

I I

x Tx

Y = Y + Ty

Z ID l Z o Tz
(3)

deveria ser suficiente aplicar apenas os valores das

translações, obtidos entre as ori!

coordenadas retilíneas (X,Y,Z); no caso das coordenadas
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A estimação dos parâmetros foi realizada empregando-se

o MMQ, com a aplicação do modelo paramétrico. Para maiores

informações sobre o MMQ, consul tar [MIKHAIL & ACKERMANN,

1976]. A diferença entre o número de vértices utilizados no

reajuste da RGB (rede SAD 69/96), 4.939 (vide Capítulo 3,

ítem 3.5), e os efetivamente usados nos experimentos deste

ítem 4.3 e no desenvolvimento prático da tese, 4.762, será

devidamente explicado no Capítulo 5, ítem 5.2.1. Os valores

obtidos para os parâmetros e seus desvios padrões estão

resumidos na Tabela 06.

Tabela 06: parâmetros da transformação SAD 69 para SAD 69/96

- Modelo com 3 Parâmetros

A mesma precisão para todos os parâmetros era esperada,

já que o modelo é linear, e as observações (coordenadas

SAD 69/96) foram assumidas como não correlacionadas e de

igual qualidade. No desenvolvimento do ajustamento, foi

assumido como desvio padrão para as coordenadas X, Y e Z o

valor 2,76940 m. A obtenção deste valor foi função:

a) das coordenadas apresentarem, por hipótese, a mesma

precisão;

b) da estimativa teórica do valor para a variância da

unidade de peso a posteriori, obtida através do

conhecimento do número de graus de liberdade (GL) do

ajustamento, da estatística Qui-quadrado (X2), relativa

a um certo nível de significância (a), e do valor da

Parâmetros SAD 69 ---> SAD 69/96

Tx :t 0Tx (m) 0,248362 :t 0,040

Ty :t 0Ty (m) -1,202410 :t 0,040

Tz :t 0T7. (m) 1,908006 :t 0,040
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variância da unidade de peso a priori. Para o caso em

análise, a variância da unidade de peso a posteriori

teórica foi igual a 1,008, pois o GL do ajustamento tem

valor igual a 14.283, visto que o número utilizado de

estações foi de 4.762; o valor do nível de

significância foi igual a 100%, ou seja, o intervalo de

confiança que deveria conter a estimativa se reduziu a

uma estimativa pontual; o valor de XZ, calculado função

do GL e a, igual a 14.396,916; e o valor da variância

da unidade de peso a priori, arbitrado igual a 1;

c) de um ajustamento preliminar ter sido realizado com

desvio padrão, para todas as observações, igual a

1,0 m, resultando um valor para a variância da unidade

de peso a posteriori igual a 7,73093.

Diante do fato das observações serem nao

correlacionadas, e da variância da unidade de peso a priori

adotada ser igual a 1, pode-se definir o peso de uma

observação como sendo o inverso da variância. Assim sendo, a

partir desta hipótese, e empregando-se os elementos

apresentados, tem-se que a variância para uma coordenada deve

ter o valor 7,66957 mZ ( 7,73093 mZ / (1,008 x 1,0) ), sendo

que o desvio padrão, raiz quadrada da variância, é igual a

2,76940 m. Esta é a precisão que se pode esperar nas

coordenadas transformadas SAD 69/96, já que as coordenadas

SAD 69 foram empregadas como constantes. Este procedimento

garante que as coordenadas SAD 69 não terão resíduos,

portanto, terão seus valores inalterados. Em termos do

ajustamento, permite que seja usado o modelo paramétrico -

La = F(Xa), ao invés do modelo combinado - F(La,Xa) = o.

Entende-se La como o vetor das observações ajustadas,

enquanto Xa como o vetor dos parâmetros ajustados.
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Anal isando-se os resul tados referentes aos resíduos

obtidos pelo ajustamento, constatou-se valores mínimos e

máximos iguais a -10,680 m e 7,689 m; -9,138 m e 13,009 m; e

-17,314 m e 30,385 m, respectivamente, para as coordenadas X,

Y e Z da rede SAD 69/96. Correspondentemente, as amplitudes

para os intervalos de variação dos resíduos são iguais a

18,369 m, 22,147 m e 47,699 m. As tabelas 07, 08 e 09

apresentam a distribuição de freqüência para as estações da

rede SAD 69/96, considerando os resíduos nas coordenadas X,

Y e Z, respectivamente.

Tabela 07: Distribuição de freqüência para as estações da

RGB, considerando os resíduos na coordenada X -

Modelo com 3 Parâmetros

.'

Resíduo em X Resíduo em X Estações da RGB
Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) Freqüência

-11,000 -10,000 2 ( 0,0%)

-10,000 -9,000 o ( 0,0%)

-9,000 -8,000 18 ( 0,4%)

-8,000 -7,000 15 ( 0,3%)

-7,000 -6,000 10 ( 0,2%)

-6,000 -5,000 70 ( 1,5%)

-5,000 -4,000 56 ( 1,2%)

-4,000 -3,000 82 ( 1,7%)

-3,000 -2,000 362 ( 7,6%)

-2,000 -1,000 751 (15,8%)

-1,000 0,000 1.166 (24,5%)

0,000 1,000 670 (14,1%)

1,000 2,000 634 (13,3%)

2,000 3,000 609 (12,8%)

3,000 4,000 296 ( 6,2%)

4,000 5,000 12 ( 0,3%)

5,000 6,000 6 ( 0,1%)

6,000 7,000 2 ( 0,0%)

7,000 8,000 1 ( 0,0%)
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Tabela 08: Distribuição de freqüência para as estações da

RGB, considerando os resíduos na coordenada Y -

Modelo com 3 Parâmetros

Tabela 09: Distribuição de freqüência para as estações da

RGB, considerando os resíduos na coordenada Z -

Modelo com 3 Parâmetros

Resíduo em Y Resíduo em Y Estações da RGB
Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) Freqüência

-10,000 -9,000 1 ( 0,0%)

-9,000 -8,000 2 ( 0,0%)

-8,000 -7,000 3 ( 0,1%)

-7,000 -6,000 12 ( 0,3%)

-6,000 -5,000 14 ( 0,3%)

-5,000 -4,000 57 ( 1,2%)

-4,000 -3,000 132 ( 2,8%)

-3,000 -2,000 364 ( 7,6%)

-2,000 -1,000 794 (16,7%)

-1,000 0,000 896 (18,8%)

0,000 1,000 1.017 (21,4%)

1,000 2,000 969 (20,3%)

2,000 3,000 363 ( 7,6%)

3,000 4,000 57 ( 1,2%)

4,000 5,000 49 ( 1,0%)

5,000 6,000 24 ( 0,5%)

6,000 7,000 1 ( 0,0%)

7,000 8,000 1 ( 0,0%)

8,000 9,000 2 ( 0,0%)

9,000 10,000 1 ( 0,0%)

10,000 11,000 1 ( 0,0%)

11,000 12,000 o ( 0,0%)

12,000 13,000 1 ( 0,0%)

13,000 14,000 1 ( 0,0%)

Resíduo em Z Resíduo em Z Estações da RGB

Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) Freqüência

-18,000 -17,000 1 ( 0,0%)

-17,000 -16,000 1 ( 0,0%)
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Baseado na magnitude dos resíduos associados às

coordenadas (X,Y,Z) SAD 69/96, constata-se que o modelo com

3 parâmetros não é adequado face ao principal objetivo

proposto na tese - transformar, o mais corretamente possível,

as coordenadas do Sistema SAD 69 no Brasil.

-16,000 -15,000 2 ( 0,0%)

-15,000 -14,000 5 ( 0,1%)

-14,000 -13,000 17 ( 0,4%)

-13,000 -12,000 10 ( 0,2%)

-12,000 -11,000 9 ( 0,2%)

-11,000 -10,000 14 ( 0,3%)

-10,000 -9,000 12 ( 0,3%)

-9,000 -8,000 25 ( 0,5%)

-8,000 -7,000 50 ( 1,0%)

-7,000 -6,000 101 ( 2,1%)

-6,000 -5,000 243 ( 5,1%)

-5,000 -4,000 261 ( 5,5%)

-4,000 -3,000 201 ( 4,2%)

-3,000 -2,000 327 ( 6,9%)

-2,000 -1,000 578 (12,1%)

-1,000 0,000 395 ( 8,3%)

0,000 1,000 612 (12,0%)

1,000 2,000 526 (11,0%)

2,000 3,000 244 ( 5,1%)

3,000 4,000 252 ( 5,3%)

4,000 5,000 552 (11,6%)

5,000 6,000 251 ( 5,3%)

6,000 7,000 60 ( 1,3%)

.... . .... . O ( 0,0%)

23,000 24,000 1 ( 0,0%)

24,000 25,000 2 ( 0,0%)

25,000 26,000 2 ( 0,0%)

26,000 27,000 2 ( 0,0%)

27,000 28,000 2 ( 0,0%)

28,000 29,000 1 ( 0,0%)

29,000 30,000 2 ( 0,0%)

30,000 31,000 1 ( 0,0%)
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Os parâmetros para a transformação inversa, ou seja, de

SAD 69/96 para SAD 69, apresentam os mesmos valores, tanto

para os parâmetros quanto para os resíduos, trocando-se

somente o sinal algébrico. Todas as considerações

apresentadas estão validadas

SAD 69/96 para SAD 69.

para a transformação de

Considerando que as diferenças entre as coordenadas de

dois sistemas possuem, além dos erros aleatórios, a

influência de erros sistemáticos e, eventualmente, de erros

grosseiros, as realizações dos dois sistemas passam a ter

deformações mais complexas, produzidas por aqueles erros. De

maneira a possibilitar o modelamento, pelo menos em parte,

destas deformações, apl icar-se-á para a transformação das

coordenadas entre as redes o modelo de 7 parâmetros, por

apresentar, além das 3 translações, as rotações R/x, R'y e

R'z, e o fator de escala E'. Este modelo também é conhecido

por Transformação de Similaridade, 1sogonal, Conforme, ou

ainda de Helmert [LUGNANI, 1987, p.102].

Chega-se à expressão matricial (4) se, na expressao

geral, apresentada em LUGNANI [1987, p.102], os ângulos de

rotação forem considerados pequenos, de tal modo que o

cosseno seja aproximadamente igual a 1, e o seno se confunda

com o valor do ângulo, em radianos. Desta forma, a matriz de

rotação R' pode ser decomposta na forma (I + R), sendo 1 a

matriz identidade. Do mesmo modo, o fator de escala E' pode

ser decomposto em (1 + E). Efetuando-se os produtos, e

abandonando-se os termos de segunda ordem, tem-se a expressao

de interesse. A fórmula matricial (4) representa o Modelo de

7 Parâmetros:

x x Tx

y = y + Ty

Z D Z o Tz

E Rz -Ry
+ I-Rz E Rx

Ry -Rx E

x

* I y

z 'o
(4)
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Este modelo foi aplicado ao conjunto das coordenadas

SAD 69 e SAD 69/96, e conforme já ressaltado na experiência

anterior, também neste modelo as 3 translações não tem o

sentido geométrico associado somente às diferenças de

coordenadas do ponto origem, pelo motivo já exposto. Devem

ser considerados como parâmetros lineares, envolvendo as

diferenças de coordenadas de todas as estações envolvidas no

processo de ajuste.

Como no modelo anterior, a estimação das incógni tas

referentes ao modelo de 7 parâmetros foi realizada

empregando-se o MMQ, aplicação do modelo paramétrico. No caso

da transformação SAD 69 (coordenadas origens, portanto,

constantes) para SAD 69/96 (coordenadas destino, portanto,

consideradas como observações), os valores obtidos para os

parâmetros e seus desvios padrões estão resumidos na

Tabela 10.

Tabela 10: Parâmetros da transformação SAD 69 para SAD 69/96

- Modelo com 7 Parâmetros

Quanto à questão da qual idade das coordenadas, foi

aplicado o mesmo procedimento já descrito no caso anterior.

Desta forma, considerando que o GL é igual a 14.279, e que a

variância da unidade de peso a posteriori para o ajuste

Parâmetros SAD 69 ---> SAD 69/96

Tx :t aTx (m) 12,841195 :t 0,269

Ty :t aTy (m) -14,365963 :t 0,314

Tz :t aTz (m) - 4,990304 :t 0,262

E :t aE (ppm) -3,08 :t 0,03

Rx + a (") 0,19907 :t 0,00872- Rx

Ry :t aRy (") -0,13529 :t 0,00650

Rz :t aR?'(") -0,06699 :t 0,01168
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preliminar, com peso unitário, foi igual a 3,94800, obteve-se

para desvio padrão das coordenadas X, Y e Z o valor

1,97906 m. Este valor é melhor que o apresentado pelo modelo

com 3 parâmetros, porém, ainda não satisfatório para uma

grande quantidade de aplicações.

Em relação aos dois ensaios conduzidos, nota-se que foi

empregado procedimento inverso ao que conceitualmente é

realizado, qual seja: dado um conjunto de observações e suas

precisões, procura-se ajustar ao conjunto de observações um

determinado modelo matemático, capaz de descrever,

adequadamente, a realidade física existente. Nos

experimentos, ao contrário, procurou-se determinar quais as

precisões requeridas ao conjunto de observações, para que

este se adequasse aos dois modelos pré-definidos. Neste caso,

mesmo o ajustamento estando aceito do ponto de vista

matemático, não indica que esteja adequado aos objetivos a

que se destina. Na verdade, comprovou-se a inadequabilidade

dos modelos, diante da incompatível precisão assumida pelas

observações, no caso, as coordenadas SAD 69/96.

De maneira análoga ao efetuado no ensaio com o modelo

com 3 parâmetros, analisou-se os resultados referentes aos

resíduos obtidos pelo ajustamento. Para este caso, foi

constatado valores mínimos e máximos iguais a -8,200 m e

9,730 m; -8,631 m e 12,083 m; e -19,643 m e 25,630 m,

respectivamente, para as coordenadas X, Y e Z da rede

SAD 69/96. Correspondentemente, as ampl itudes para os

intervalos de variação dos resíduos são iguais a 17,930 m,

20,714 m e 45,273 m. As tabelas 11, 12 e 13 apresentam a

distribuição de freqüência para as estações da rede

SAD 69/96, considerando os resíduos nas coordenadas X, Y e Z,

respectivamente.
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Tabela 11: Distribuição de freqüência para as estações da

RGB, considerando os resíduos na coordenada X -

Modelo com 7 Parâmetros

Tabela 12: Distribuição de freqüência para as estações da

RGB, considerando os resíduos na coordenada Y -

Modelo com 7 Parâmetros

Resíduo em X Resíduo em X Estações da RGB

Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) Freqüência

-9,000 -8,000 1 ( 0,0%)

-8,000 -7,000 o ( 0,0%)

-7,000 -6,000 5 ( 0,1%)

-6,000 -5,000 3 ( 0,1%)

-5,000 -4,000 35 ( 0,7%)

-4,000 -3,000 34 ( 0,7%)

-3,000 -2,000 201 ( 4,2%)

-2,000 -1,000 597 (12,5%)

-1,000 0,000 1.357 (28,5%)

0,000 1,000 1.624 (34,1%)

1,000 2,000 719 (15,1%)

2,000 3,000 135 ( 2,8%)

3,000 4,000 35 ( 0,7%)

4,000 5,000 9 ( 0,2%)

5,000 6,000 3 ( 0,1%)

6,000 7,000 2 ( 0,0%)

7,000 8,000 1 ( 0,0%)

9,000 10,000 1 ( 0,0%)

Resíduo em Y Resíduo em Y Estações da RGB

Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) Freqüência

-9,000 -8,000 2 ( 0,0%)

-8,000 -7,000 1 ( 0,0%)

-7,000 -6,000 2 ( 0,0%)

-6,000 -5,000 5 ( 0,1%)

-5,000 -4,000 10 ( 0,2%)

-4,000 -3,000 31 ( 0,7%)

-3,000 -2,000 199 ( 4,2%)
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Tabela 13: Distribuição de freqüência para as estações da

RGB, considerando os resíduos na coordenada Z -
Modelo com 7 Parâmetros

-2,000 -1,000 1.097 (23,0%)

-1,000 0,000 1.150 (24,1%)

0,000 1,000 1.015 (21,3%)

1,000 2,000 913 (19,2%)

2,000 3,000 211 ( 4,4%)

3,000 4,000 109 ( 2,3%)

4,000 5,000 9 ( 0,2%)

5,000 6,000 1 ( 0,0%)

6,000 7,000 1 ( 0,0%)

7,000 8,000 1 ( 0,0%)

8,000 9,000 2 ( 0,0%)

9,000 10,000 1 ( 0,0%)

10,000 11 , 000 O ( 0,0%)

11,000 12,000 1 ( 0,0%)

12,000 13,000 1 ( 0,0%)

Resíduo em Z Resíduo em Z Estações da RGB

Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) Freqüência

-20,000 -19,000 3 ( 0,1%)

-19,000 -18,000 6 ( 0,1%)

-18,000 -17,000 13 ( 0,3%)

-17,000 -16,000 9 ( 0,2%)

-16,000 -15,000 8 ( 0,2%)

-15,000 -14,000 7 ( 0,1%)

-14,000 -13,000 9 ( 0,2%)

-13,000 -12,000 9 ( 0,2%)

-12,000 -11,000 5 ( 0,1%)

-11,000 -10,000 9 ( 0,2%)

-10,000 -9,000 6 ( 0,1%)

-9,000 -8,000 8 ( 0,2%)

-8,000 -7,000 10 ( 0,2%)

-7,000 -6,000 15 ( 0,3%)

-6,000 -5,000 28 ( 0,6%)

-5,000 -4,000 50 ( 1,0%)
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A transformação inversa, SAD 69/96 -> SAD 69, pode ser

efetuada usando os parâmetros estimados pela operaçao

inversa. Contudo, da maneira como foi estipulado o modelo, o

conjunto de parâmetros para esta transformação deverão

apresentar os mesmos valores, com o sinal algébrico

invertido. De maneira a evitar erros de natureza numérica, um

procedimento alternativo, numericamente mais estável, seria

real izar todo o processamento novamente, cons iderando as

coordenadas SAD 69/96 como constantes, e as coordenadas

SAD 69 como observações. Todas as considerações apresentadas

estão validadas para a transformação SAD 69/96 -> SAD 69.

Baseado na magnitude dos resíduos, constata-se que o

modelo de 7 parâmetros também não se ajusta aos objetivos

propostos na tese. Constata-se, amparado nos resultados dos

dois ensaios, que a aplicação direta de um modelo de

transformação cartesiana é insuficiente para manter o valor

das coordenadas associadas às realizações do Sistema SAD 69.

-4,000 -3,000 108 ( 2,3)

-3,000 -2,000 244 ( 5,1)

-2,000 -1,000 455 ( 9,6)

-1,000 0,000 768 (16,1)

0,000 1,000 1.409 (29,6)

1,000 2,000 1.064 (22,3)

2,000 3,000 424 ( 8,9)

3,000 4,000 79 ( 1, 7)

4,000 5,000 3 ( 0,1)

.... . .... . O ( O,O)

18,000 19,000 2 ( O,O)

19,000 20,000 2 ( O,O)

20,000 21,000 1 ( O,O)

21,000 22,000 2 ( O,O)

22,000 23,000 2 ( O,O)

23,000 24,000 1 ( O,O)

24,000 25,000 2 ( O,O)

25,000 26,000 1 ( O,O)
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A Figura 11 é composta de dois polígonos de Freqüência,

visualizando os resultados que foram tabulados nas

Tabelas 07, 08 e 09, relativos ao modelo com 3 parâmetros, e

Tabelas 11, 12 e 13, referentes ao modelo de 7 parâmetros.

Analisando os gráficos, nota-se que o modelo de 7 parâmetros,

em relação ao de 3 parâmetros, apresenta menor dispersão em

torno do valor res íduo zero, bem como comportamento mai s

homogêneo referente aos resíduos nas coordenadas X, Y e Z.

Mediante a conformação dos gráficos confirma-se, com mais

ênfase, a suspeita de que ainda podem persistir problemas no

que tange às coordenadas da RGB.

4.4 - DIRETRIZ BÁSICA DA METODOLOGIA PROPOSTA

A diretriz básica para a metodologia proposta de

transformação das coordenadas de SAD 69 para SAD 69/96, e de

SAD 69/96 para SAD 69 (SAD 69 <-> SAD 69/96), se fundamente

em 3 principais fases:

1) dividir a RGB em regiões, de acordo com algum critério

a ser especificado. Estas regiões serão definidas por

um ponto principal, doravante denominado ponto nodal

(PN) , e um conjunto de vizinhos pontos que,

geometricamente, estarão associados ao PN;

b) determinar, para cada uma das regiões que compoem a

RGB, os parâmetros relativos a uma transformação

geométrica no espaço 3-D;

c) modelar os resíduos de cada região, decorrentes da

transformação geométrica 3-D empregada, ou seja,

quantificar

coordenadas

as correçoes a serem apl icadas às

obtidas pelos parâmetros regionais,

denominadas de coordenadas preliminares.
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Figura 11: Polígonos de Freqüência relativos aos resíduos
nas coordenadas X, Y e Z para: (a) modelo de 3
parâmetros; (b) modelo de 7 parâmetros.
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Do ponto de vista conceitual, não existe a necessidade

da fase b, ou seja, da aplicação de uma transformação

geométrica entre as coordenadas dos pontos inseridos em uma

certa região. Desta forma, ao invés de modelar, na fase ~, os

resíduos associados à transformação geométrica, bastaria

modelar, diretamente, as diferenças de coordenadas entre as

realizações. Entretanto, se assim fosse feito, dois fatos

mereceriam ser destacados:

1) seria mui to difícil qualquer tipo de análise pertinente

à RGB, já que nenhuma informação adicional estaria

sendo produzida, a não ser aquelas referentes ao

processo de modelagem das di ferenças de coordenadas, de

características bem próprias;

2) poderiam ocorrer problemas na fase de modelagem

relativa à diferença de coordenadas, em vista das

deformações existentes entre as duas redes apresentarem

comportamento bem heterogêneo.

No entanto, com o intuito de possivelmente poder melhor

otimizar a implementação da metodologia, a alternativa de

simplificar ou eliminar a fase bpode, e deve, ser testada e

analisada. A alternativa de simplificação se resume em

determinar uma transformação geométrica única para toda RGB,

ao invés de realizar cálculos distintos para todas as

regiões, modelando na fase os resíduos daquela

transformação.

4.5 - TRIANGULAÇAO DE DELAUNAY

o principal argumento para que a decisão de dividir a

RGB em regiões fosse tomada reside, basicamente, no fato de

que um tratamento matemático simultâneo para toda a rede
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seria muito complexo. A possibilidade de não fornecer

resultados satisfatórios é significativa, face às deformações

existentes, comprovadas pelos resultados dos modelos

cartesianos testados anteriormente. Pode-se, inclusive,

esperar sensível melhora no comportamento dos modelos com 3

e 7 parâmetros, se estes fossem apl icados a algumas das

regiões definidas. No entanto, fundamentado no grande

intervalo de variação dos resíduos, função da aplicação dos

modelos em toda a RGB, e que não se mostraram suficientes

para absorver todas as deformações, certamente algumas

regiões, ainda que menores geograficamente, apresentarão

qualidade duvidosa quando do processo de transformação. E é

esta situação que deve ser, de toda maneira, evitada. Isto só

será possível mediante o desenvolvimento de uma metodologia

mais apropriada ao processo de transformação das coordenadas.

Outro motivo considerado relevante foi a possibilidade

da consecução de análises, realizadas individualmente para

cada região, ou pela comparação dos resultados obtidos entre

regiões, visando detectar problemas no conjunto da rede.

A principal questão a ser resolvida diz respei to ao

critério que deve ser utilizado para regionalizar a RGB.

Dentre outros possíveis, podem ser considerados critérios

para a divisão da RGB:

a) o estabelecimento arbitrário de um determinado número

de vértices;

b) a especificação do tamanho e forma de uma área;

c) a definição de um espaço político ou geográfico, como

por exemplo, o correspondente a um estado;
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d) o aproveitamento dos blocos utilizados no processo de

estimação da realização SAD 69.

Tais hipóteses não se apresentam adequadas, pois, a

priori, evidenciam extrema flexibilidade no que se refere à

especificação dos parâmetros necessários à sua aplicação. A

regionalização da RGB, para os fins a que se destina, requer

o estabelecimento de um critério rígido, de maneira a evitar

qualquer tendenciosidade. Assim sendo, pode-se enunciar o

problema da seguinte forma: definir a forma de agrupar um

conjunto fini to de pontos no espaço 3-D, não regularmente

espaçados, de modo que se obtenha melhor geometria entre

eles. A configuração final, apresentada pelo agrupamento, vai

estabelecer as regiões específicas em que será dividido o

espaço amostral dado. Recorrendo à Geometria Computacional,

a resposta dada ao problema se traduz em forma de uma

Triangulação de Delaunay (TD). A Geometria Computacional, de

acordo com FIGUEIREDO & CARVALHO, [1991, p.1], é a área do

conhecimento humano "que faz um estudo sistemático de

algoritmos para problemas geométricos. O enfoque atual é

estudar problemas geométricos sob o ponto de vista da Análise

de Complexidade de Algoritmos."

No espaço 2-D a TD, dual da Tesselagem de Dirichlet,

ou Polígono de Thiessen, ou Diagrama de Voronoi [MIDTB0,

1993, p.5], é definida por triângulos não superpostos, em que

nenhum ponto da rede é interno aos círculos que circunscrevem

qualquer dos triângulos [MIDTB0, 1993]. Esta específica

triangulação,de acordo com FIGUEIREDO & CARVALHO [1991,

P.76], "maximiza o menor de todos os ângulos internos dos

triângulos que compõem a triangulação", garantindo, desta

forma, a melhor geometria para as figuras triangulares. Ainda

tratando do espaço 2-D, um conjunto de pontos pode derivar

diferentes triangulações, mas todas elas apresentam o mesmo
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número de triângulos [FIGUEIREDO & CARVALHO, 1991, P.75]. As

diversas triangulações ocorrem em função dos possíveis

critérios usados para sua construção, como por exemplo, os

enunciados por Lawson, McLain e Gold [ARAÚJO, 1991].

No espaço 3-D, define-se a Triangulação de Delaunay

como sendo aquela composta de tetraedros não superpostos, em

que nenhum ponto da rede é interno às esferas que

circunscrevem qualquer dos tetraedros [MIDTB0, 1993]. A

exemplo do que acontece no espaço 2-D, um conjunto de pontos

pode proporcionar diferentes triangulações, função dos

possíveis critérios usados para sua construção, como por

exemplo, os enunciados por McLain e Gold, citados em

ARAÚJO [1991], e JOE [1991; 1995], estes últimos

estabelecidos para atenderem a aplicações em Elementos

Finitos. Pela extrema complexidade existente, ainda não foi

provado que a TD, no espaço 3-D, apresenta a propriedade de

maximizar o menor ângulo dos tetraedros [MIDTB0, 1993]. Mesmo

assim, este foi o critério escolhido para a regionalização da

RGB, fundamentado pela extensa bibliografia existente, e na

diversidade de aplicações que empregam a TD 2-D e 3-D.

Existe considerável material disponível na Internet

sobre a Triangulação de Delaunay, desde bibliografia,

composta, por exemplo, de artigos técnicos e trabalhos de

pós-graduação, a sistemas computacionais de livre acesso.

Dentre outros, consultar AMENTA [1997] e DUBOIS [1997]. Como

livro texto, é recomendado PREPARATA & SHAMOS [1985].

A Figura 12 apresenta uma Triangulação de Delaunay 3-D

para um conjunto de 6 pontos, mostrando os 6 tetraedros dos

15 possíveis (combinação de 6, 4 a 4 - C46).
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A implementação otimizada de uma TD depende,

basicamente, da estrutura de dados empregada. Esta deve

suportar, com eficiência, as operaçoes matemáticas

intrínsecas às coordenadas dos pontos. Por outro lado, para

um conjunto de pontos a construção de uma TD pode apresentar

sérias dificuldades, devido à existência, por exemplo, de:

a) coordenadas duplicadas;

b) 4 pontos coplanares, somente no caso 3-D;

e) instabilidade numérica.

A questão da cocircularidade e da coesferecidade

implica no fato de que a TD pode não ser única, já que mais

de 3 ou 4 pontos pertencem ao círculo, no caso 2-D, ou à

esfera, no caso 3-D, respectivamente. A solução para os casos

citados reside, dentre outras formas:

a) na redução dos valores das coordenadas - por intermédio

da imposição de uma adequada escala, podendo-se obter

maior precisão numérica na representação interna de

valores (processo de normalização);

b) na alteração da geometria do problema - através de um

artifício numérico, como por exemplo, o truncamento dos

valores das coordenadas, acarretando perda de precisão,

ou a mudança não significativa das coordenadas;

c) 2 e 3 pontos colineares, no caso 2-D e 3-D,

respectivamente;

d) cocircularidade ou coesfericidade entre os pontos,

respectivamente para os casos 2-D e 3-D;



108

c) na eliminação de pontos - pela aplicação de um processo

de filtragem nos dados;

d) na adequação de algoritmos - através da otimização das

operações e etapas dos cálculos;

sendo que o procedimento a ser adotado depende, é claro, da

aplicação a que se destina.

A estimativa do número de figuras que compõem uma TD

nao é tão simples de ser avaliada, visto que é função tanto

do número de pontos quanto de sua disposição espacial. No

caso 2-D, por exemplo, 4 pontos podem derivar uma

triangulação com 2 ou 3 triângulos; no caso 3-D, 5 pontos

podem produzir uma TD com 2 ou 3 tetraedros, conforme mostram

as Figuras 13 e 14, respectivamente.

Das várias opções acessíveis pela Internet, o programa

DeWall (Delaunay Wall), utilizado nesta tese, está disponível

no site <ftp://cnuce-arch.cnr.it/pub/delaunay>. A linguagem

de programação usada na sua implementação foi a C, e o

programa é disponibilizado tanto para o ambiente DOS quanto

para o ambiente UNIX. O algori tmo é descri to em CIGNONI;

MONTANI & SCOPIGNO [1992].

O arquivo de entrada tem a forma:

n

. . . . . . . .

onde n é o número de pon tos, e (Xn,Yn,Zn) as coordenadas

cartesianas tridimensionais para os pontos de interesse.
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1

2

24

(b)
Figura 13: TD 2-D: (a) triângulos 124 e 234;

(b) triângulos 123, 234 e 134.

5

2

(b)

Figura 14: TD 3-D: (a) tetraedros 1235 e 2345;
(b) tetraedros 1234, 1235 e 2345.
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o arquivo de saída tem a forma:

m

. . . . . . . . . . .

onde i é o número de figuras formadas, e Ai' Bi, Ci' e Di sao

os vértices do i-ésimo tetraedro. Um processamento adicional

no arquivo de saída do programa permite a identificação dos

vizinhos, procedimento a ser visto no Capítulo 5, ítem 5.2.3.

4.6 - TRANSFORMAÇAO GEOMÉTRICA AFIM GERAL 3-D

Transformação Geométrica (TG) "é uma relação funcional

entre objetos geométricos de dois espaços." [LUGNANI, 1987,

p.97]. Ao assumir coordenadas como sendo objetos geométricos,

e associar ao espaço Sistemas de Coordenadas, pode-se, de

acordo com LUGNANI [1987, p.l00], diferenciar uma TG em ativa

ou passiva.

Uma TG ativa é aquela em que o espaço é transformado,

mantendo-se fixo (estacionário) o Sistema de Coordenadas.

Exemplificando: na Fotogrametria, tem-se a necessidade de

transformar o espaço imagem, materializado pelo registro

fotográfico, para o espaço físico, no caso, a superfície

terrestre, visando obter coordenadas associadas a um

específico Sistema de Coordenadas Terrestres.

Uma TG passiva é aquela onde o espaço é invariante, e

os Sistemas (Redes) de Coordenadas variam. É o contexto da

pesquisa: o espaço terrestre, no caso o brasileiro, mantém-se

invariante, o que não acontece com as realizações do Sistema

Geodésico SAD 69.
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Considerando, por convenção, que os sistemas de

coordenadas são de natureza dextrógira (mão direita), e as

rotações entre os mesmos, no sentido anti-horário, como

positivas, uma conseqüência imediata da possibilidade de uma

TG ser ativa ou passiva é que uma mesma TG pode apresentar

diferença no modelo matemático, no que se refere à aplicação

das rotações [LUGNANI, 1987, p. 98-100].

A aplicação de uma transformação geométrica ao conjunto

de coordenadas cartes ianas SAD 69 e SAD 69/96, entre as

estações que definem uma região pert inente à RGB, é uma

etapa, em nível conceitual, não necessária, mas de grande

importância, considerando o contexto prático ( vide

Capítulo 4, ítem 4.4). Desta forma, tem-se como objetivo o

estabelecimento de uma TG cujo modelo matemático seja

passível de solução. Impõe-se, também como requisito ao

modelo adotado, que o mesmo apresente a melhor precisão e

exatidão possível, bem como não acarrete problemas de

natureza numérica aos resultados, diretos ou indiretos, que

vierem a ser obtidos. A especificação de um modelo é tarefa

complexa e, não raro, exige pesquisa dedicada, de modo a se

obter um modelo o mais adequado possível.

Ao se optar pela abordagem cartesiana, é facilmente

constatado, por exemplo, em McCARTHY [1996]; LEICK [1995];

SEEBER [1993]; HOFMANN-WELLENHOF; e LICHTENEGGER & COLLINS

[1992b], que a Transformação de Helmert é a mais usada em

Geodésia, provavelmente pelo fato de modelar grandezas

vinculadas aos parâmetros definidores de um sistema de

coordenadas, ou seja: translações, associadas à origem;

rotações, associadas à orientação; e um fator de escala,

associado à unidade de medida dos eixos coordenados.
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Em função dos resultados obtidos, referentes ao ensaio

realizado com toda a RGB, comprovou-se que as deformações

existentes na RGB tem comportamento muito heterogêneo. O fato

de dividir a rede em regiões distintas não implica na

el iminação destas deformações. Conseqüentemente, o modelo com

7 parâmetros ainda pode ser ineficiente, mesmo aplicado de

modo não simul tâneo à rede, no que tange à absorção das

deformações para as várias regiões. Por exemplo: a deformação

linear existente em uma determinada rede pode ser única para

todos os eixos coordenados, ou apresentar comportamento

característico, função de como foram produzidas, para cada

eixo. No primeiro caso, um único fator de escala é suficiente

para absorver a deformação linear existente; no segundo caso,

existirão 2 ou 3 fatores de escala, conforme a rede (ou

sistema) seja bi (2-D) ou tri-dimensional (3-D). Justifica-se

o questionamento baseado no fato de que os erros existentes

nas observações podem provocar comportamentos distintos nas

coordenadas. Exemp Iificando: nas coordenadas de es tações

posicionadas por poligonais que se desenvolvam no sentido

Norte-Sul (N-S) ou Leste-Oeste (L-O). No caso particular das

poligonais N-S, o erro existente nas ordenadas (eixo N) é

função somente da componente linear, enquanto que o erro nas

abscissas (eixo O) é função somente da componente angular.

Nas poligonais L-O acontece o inverso.

Fundamentado no que foi exposto, decidiu-se empregar

uma TG que permitisse maior capacidade de modelar as relações

geométricas entre os conjuntos coordenados de interesse.

Desta forma, foi aplicada a Transformação Geométrica Afim

Geral 3-D (TGAG 3-D), dada pela expressão matricial (5)

[LUGNANI, 1987, p.103]:

x
Y I =

Z 'D

ai a2 a3

a4 aS a6
a7 a8 a9

x

* I Y I +

Z 'o

Tx

~
Tz (5)

.'
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Os parâmetros Tx, Ty, e Tz correspondem às translações,

enquanto os parâmetros a1 a a9 são função das rotações Rx, Ry

e Rz, dos fatores de escala Ex, Ey e Ez, e das orientações

Ox, Oy e Oz, relativas aos 3 eixos coordenados X, Y e Z

[LEICK & VAN GELDER, 1975], conforme mostrado na Figura 15.

Mais uma vez, ressalta-se que os parâmetros Tx, Ty e

Tz, no caso part icular das redes SAD 69 e SAD 69/96, nao

evidenciam as diferenças de coordenadas referentes ao ponto

origem (translações), pois são iguais aos dois conjuntos de

coordenadas. são parâmetros lineares que, a priori, seriam

relativos às diferenças de coordenadas de todos os pontos que

integram uma dada região de estudo da RGB.

O modelo matemático explicitando os parâmetros

pertencentes à TGAG 3-D é complexo, dificultando seu

tratamento matemático. Como ainda não existe interesse, no

contexto particular desta pesquisa, na quantificação dos

parâmetros geométricos pertinentes ao modelo, este não será

apresentado. O modelo explícito, no caso 2-D, encontra-se

demonstrado, dentre outras publicações, em FERREIRA &

OLIVEIRA [1994] e GREENFELD [1997].

Para um estudo sistemático sobre Transformações

Geométricas, consul tar MARTIN [1987]. Nesta referência, a

TGAG 2-D é tratada somente sob sua forma linear, mostrando

várias propriedades e aspectos geométricos intrínsecos à

transformação, como os referentes à manutenção do paralelismo

entre retas; a colinearidade entre pontos; a congruência de

segmentos pertencentes a uma mesma reta; e a aIteração

relativa ao comprimento e angularidade (forma) entre pontos.

São apresentadas ainda as condições necessárias para que a

TGAG 3-D se particularize em uma Afim Equivalente, na TG de

Similaridade e Ortogonal (também conhecida por Isométrica).
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4.7 - DETERMINAÇAO DAS CORREÇOES

Estipulado o critério de regionalização da RGB, e

escolhido o modelo de TG a ser aplicado às coordenadas dos

vértices que definem as 4.762 regiões, pois cada estação da

RGB será um PN, resta estabelecer como serão calculadas as

correções, que aplicadas às coordenadas preliminares, irão

garantir, numericamente, as realizações SAD 69 e SAD 69/96.

As coordenadas preliminares sao aquelas obtidas pela

aplicação da TGAG 3-D, de uma certa região, às coordenadas do

ponto a transformar. Tal procedimento visa consolidar a

estrutura concei tual da metodologia, que possibili tará a

transformação adequada entre as referidas coordenadas.

Por definição, o resíduo é dado pela diferença entre o

valor estimado e o valor observado de uma determinada

grandeza. Portanto, está sempre associado à observação.

Denominando de correção o valor do resíduo com o sinal

trocado, tem-se então que o valor observado (ou observação)

será dado pela soma do valor estimado e da correção. Assim

sendo, no caso particular desta tese, ao se assumir para

valor estimado aquele derivado da aplicação da TGAG 3-D

(coordenadas prel iminares) , e dispondo dos resíduos

provenientes do ajustamento da transformação geométrica,

portanto, das correções, pode-se obter os valores observados,

que especificadamente para a tese, são numericamente iguais

às coordenadas SAD 69 ou SAD 69/96.

No caso das estações serem as que monumentalizam a RGB,

particularizadas por aquelas que tiveram suas coordenadas

determinadas diretamente pelo reprocessamento do SGB, nao

será preciso nenhum procedimento matemático adicional.

Entretanto, isso não ocorre quando as estações não sao

coincidentes com a rede, ou seja, são pontos de densificação
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da RGB, interpolados de documentos cartográficos (neste caso,

nem estão fisicamente disponíveis), ou de outra fonte

qualquer. Ocorrendo esta situação, as correções pertinentes

aos valores estimados no caso, sao as coordenadas

preliminares (X',Y',Z') serão obtidas por interpolações

matemáticas, tendo por base os resíduos conhecidos das

estações da RGB.

De modo a garantir o valor nominal das coordenadas, o

que nao implica em manter sua precisão e exatidão, o

procedimento de interpolação deverá ser de natureza

determiníst ica, el iminando qualquer possi bi 1 idade de variação

no valor final transformado.De maneira a poder resolver o

problema, dois outros devem ser solucionados. Para tanto,

teve de ser especificado:

a) a quantidade de informações que serão usadas como fonte

de dados para o procedimento de interpolação;

b) o modelo matemático que será empregado como

interpolador.

Em função do caráter determinístico que a solução do

problema impõe, as respostas não estão desvinculadas. Assim

sendo, de modo a manter tanto a homogeneidade das soluções já

adotadas, quanto o rigor conceitual da metodologia como um

todo, verificou-se que a figura particular da TD 3-D é

suficiente para o cálculo determinístico de uma TGAG 3-D, já

que o tetraedro fornece, pelos 4 vértices que o formam, um

sistema de 12 equações, número idêntico aos parâmetros da TG

que será utilizada como interpolador. Em resumo: o conjunto

de dados diz respei to à figura fundamental da Triangulação de

Delaunay, o tetraedro; enquanto que para modelo interpolador,

será empregada uma TGAG 3-D.
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4.7.1 - COORDENADAS BARICENTRICAS DE UM PONTO P

Para a concretização da solução inerente à fase de

estimação das correções, tornou-se imprescindível identificar

a qual tetraedro pertence a estação de interesse. Para isso,

mais uma vez recorreu-se à Geometria Computacional, através

do emprego das coordenadas baricêntricas. FIGUEIREDO &

CARVALHO [1991, p.27] apresentam a determinação das

coordenadas baricêntricas para o caso 2-D, possibilitando

concluir se um dado ponto é interno ou não a um triângulo. De

maneira análoga, seguindo o mesmo encaminhamento, foi

possível desenvolver a solução para o espaço 3-D, mostrada a

seguir.

Dados os pontos não colineares P1, P2, P3 e P4, do R3,

tem-se que um dado ponto P, pertencente ao sólido, pode,

univocamente, ser escrito segundo a equação (6), da forma:

(6)

(7)

As fórmulas (6) e (7) formam o sistema de equações lineares

apresentado à seguir:

Os coeficientes f31, f32, f33 e f34 sao as coordenadas

baricêntricas de P em relação a P1, P2, P3 e P4, e satisfazem

a relação matemática (7) :

{31X1 + {32X2 + {33X3 + {34X4 =X

{3IY1 + {32Y2 + {33Y3 + {34Y4 = Y

{31Z1 + {32Z2 + {33Z3 + {34Z4 = Z (8)

{31 + {32 + {33 + {34 = 1
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Considerando-se que o volume de um tetraedro é dado

pela expressão (9) [BRONSTEIN & SEMENDIAEV, 1979, p.287]:

v = !. *
6

Xl X2 X3 X4

Yl Y2 Y3 Y4

Zl Z2 Z3 Z4

1 1 1 1

(9)

os valores das coordenadas baricêntricas podem ser

determinados apl icando-se a regra de Cramer [KREYSZIG, 1986].

Deste modo, elas podem ser calculadas pelo conjunto de

equações (10):

(10)

Na expressão (10), Vijmn é o volume V de um tetraedro,

cujos vért ices são os pontos i, j, m e n. Para o caso

particular desta pesquisa, o único interesse topológico do

ponto P, em relação ao tetraedro P1P2P3P4, é identificar se o

mesmo é interno ou não ao sólido geométrico. Uma análise

imediata das expressões (7) e (10), fazendo o ponto P assumir

as posições dos pontos Pl, P2, P3 e P4, permite deduzir que os

valores de J3i, i = 1,...,4, para os pontos P internos ao

tetraedro, podem variar, somente, no intervalo O ~ J3i~ 1. O

procedimento computacional adotado para o cálculo das

coordenadas baricêntricas será explanado, oportunamente, no

Capítulo 5, ítem 5.2.5.

Ainda de acordo com FIGUEIREDO & CARVALHO [1991, p.29],

as coordenadas baricêntricas de um ponto P qualquer podem ser

tomadas como imagens da TG Afim Geral. No caso 3-D, tem-se

que TG:RL>R4, tal que TG(Pl) = (1,0,0,0); TG(P2) = (0,1,0,0);
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TG(P3) = (0,0,1,0) e TG(P4) = (0,0,0,1), corroborando com os

resultados referentes à análise das fórmulas (7) e (10). Uma

solução alternativa é aplicar às coordenadas do ponto de

estudo uma TGAG-3D, determinada pelos vértices de cada

tetraedro integrante da TD, de tal modo que:

VT 1 ( Xl' Y 1 'Z 1 ) -

VT 3 ( X3 'Y 3 'Z3 ) -

(1,0,0)

(0,0,1)

VT2 (X2, Y2,Z2)

VT 4 ( X 4 ' Y 4 ' Z 4 )

- (0,1,0);

- (1,1,1).

Esta solução não foi implementada, podendo ser motivo de

estudo adicional. A principal dificuldade inerente à

determinação das coordenadas baricêntricas reside na obtenção

da eficiência numérica adequada que a metodologia requer,

função dos valores numéricos envolvidos.

-

4.8 - APRECIAÇAO FINAL

o capítulo é de fundamental importância no contexto da

pesquisa, por incorporar a contribuição original da tese.

De modo a justificar a proposição de uma metodologia

particular para transformar coordenadas SAD 69 <-> SAD 69/96,

foi realizado um ensaio com duas Transformações Geométricas

comumente empregadas por estudiosos e usuários de

coordenadas. Ficou comprovado pelos experimentos a

ineficiência dos modelos com 3 e 7 Parâmetros, um dos fatos

motivadores que deram origem à pesquisa.

De maneira a orientar o desenvolvimento da metodologia,

foi estipulada a concepção básica que deve nortear o processo

de transformação de coordenadas. Em resumo: estabelece que o

modelo, ou metodologia, deve garantir, numericamente, o valor

das coordenadas pertinentes aos sistemas (redes) envolvidos,

independente de sua precisão e/ou exatidão.



120

Partindo dessa premissa, foi possível propor a diretriz

básica que consolidaria a metodologia para atender a

transformação de interesse, ou seja, SAD 69 <-> SAD 69/96.

A diretriz se divide em 3 grandes questões, analisadas

e discutidas, distintamente, em seus aspectos conceituais.

são evidenciadas as vantagens e problemas, inerentes às

soluções tecnicamente escolhidas para resolver os problemas

que a metodologia impôs, auxi 1iando também na sua futura

implementação, assunto tratado no Capítulo 5.

As contribuições relevantes do capítulo sao:

1) o enfoque da concepção fundamental que deve nortear o

processo de transformação de coordenadas geodésicas;

2) a apresentação da metodologia para resolver o problema

de transformação das coordenadas entre as duas

materializações vinculadas ao Sistema SAD 69 no Brasil,

as redes SAD 69 e SAD 69/96;

3) o estudo conceitual das soluções técnicas adotadas para

concretização da metodologia proposta;

4) a apresentação dos resultados advindos de dois

experimentos, empregando os modelos com 3 e 7

parâmetros, considerando os 4.762 vértices do Sistema

Geodésico Brasileiro empregados nesta pesquisa.


