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ABSTRACT 

 

The reliability theory makes use of appropriate measures 

to quantify the minimal detectable bias (error) in an 

observation, and its influence on the adjusted parameters, 

if not detected. Among other factors, the measures of 

reliability depend of the geometry/configuration of the 

problem, expressed by the design matrix. Therefore, the 

goal of this work is to study how the geometry / 

configuration of a geodetic network can influence the 

measures of reliability of their observations, both in the 

conventional approach (a single outlier), as in the 

generalized approach for multiple outliers (simultaneous). 

In this paper, some preliminary results obtained in a study 

involving data from a GPS network are presented. 

 

Key words: geodetic networks, geometry/configuration, 

reliability measures. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

 Após o ajustamento ter sido realizado pelo método 

dos mínimos quadrados, é possível a detecção e a 

identificação de erros (não aleatórios) nas observações, 

por meio de testes estatísticos. A teoria de confiabilidade 

faz uso de medidas adequadas para quantificar o menor 

erro detectável em uma observação (segundo o 

procedimento de teste utilizado), bem como a influência 

deste possível erro sobre os resultados do ajustamento 

(parâmetros estimados), quando não detectado. 

Tradicionalmente, a teoria de confiabilidade foi 

desenvolvida para os procedimentos de testes 

convencionais para identificação de erros, como o data 

snooping (BAARDA, 1968), que consideram que 

somente uma observação é suspeita de estar contaminada 

por erros (não aleatórios) por vez. Uma série de trabalhos 

foram publicados sobre as medidas de confiabilidade 

convencionais, sendo que uma revisão teórica de alguns 

destes trabalhos pode ser obtida em Klein (2012). 

 Recentemente, foram desenvolvidas medidas de 

confiabilidade relativas a testes estatísticos que 

consideram a existência, simultânea, de duas ou mais 

observações contaminadas por erros não aleatórios – 

outliers (ver, por exemplo, OBER, 1996; ANGUS, 2006; 

KNIGHT et al., 2010; ALMAGBILE et al., 2011; KLEIN 

et al., 2011; KLEIN, 2012). 

 Entretanto, tanto no caso convencional 

(considerando apenas um outlier por vez), quanto no caso 

generalizado (dois ou mais outliers simultâneos), as 

medidas de confiabilidade (bem como os resultados dos 

testes estatísticos), dependem, essencialmente, dos níveis 

de probabilidade assumidos (nível de significância e 

poder do teste), do número de outliers considerados e de 

graus de liberdade do teste, da precisão e eventual 

correlação das observações (expressa pela matriz de 

covariância e pela matriz peso), e da 

geometria/configuração do problema (expressa pela 

matriz design A do ajustamento). Desta forma, o objetivo 

deste trabalho é fazer um estudo sobre como a 

geometria/configuração de uma rede geodésica pode 

influenciar nas medidas de confiabilidade das observações 

desta rede, tanto no caso convencional, quanto na 

abordagem generalizada para múltiplos outliers 

simultâneos. A seguir, serão apresentados alguns 

resultados preliminares obtidos em um estudo envolvendo 

dados de uma rede GPS. 

 

 

2  RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 A rede geodésica utilizada neste estudo é uma rede 

tridimensional GPS, retirada de Ghilani e Wolf (2006), 

conforme ilustra a Figura 1. 

 

 
Figura 1 – Rede GPS utilizada nos experimentos. 

Fonte: Ghilani e Wolf (2006) 
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Analisando a Figura 1, nota-se que a rede se 

constitui de seis vértices (pontos com coordenadas 

cartesianas geocêntricas – X Y Z), e onze linhas-base 

(distâncias relativas entre os vértices – ∆X ∆Y ∆Z), sendo 

os vértices A e B pontos de controle (da forma de 

injunções absolutas), e os vértices C, D, E e F os pontos 

desconhecidos da rede. Portanto, o número de 

observações é n = 11 x 3 = 33 (componentes ∆X ∆Y ∆Z 

de cada uma das onze linhas-base), o número de 

incógnitas é u = 4 x 3 = 12 (coordenadas X Y Z dos 

vértices desconhecidos C, D, E e F), e o número de 

injunções (absolutas) é 2 x 3 = 6 (coordenadas X Y Z dos 

pontos de controle A e B). 

Desta forma, em alguns experimentos deste estudo, 

alterou-se a geometria/configuração da rede geodésica 

(como o número de linhas-base, por exemplo), e se 

comparou os valores das medidas de confiabilidade das 

observações neste cenário original (onze linhas-base), 

com os valores obtidos com estas alterações na 

geometria/configuração da rede geodésica (com um 

número maior ou menor de linhas-base, dependendo do 

experimento realizado). 

Como resultados preliminares, pode-se dizer que 

levantando linhas-base adicionais (“repetidas”), como por 

exemplo, realizando duas vezes o posicionamento relativo 

entre os vértices F e A, a confiabilidade externa de 

observações destas linhas-base (influência de possíveis 

erros não detectados sobre os parâmetros) se reduz pela 

metade no caso convencional, enquanto na abordagem 

generalizada para dois outliers simultâneos, esta 

influência reduz de duas até três vezes, dependendo do 

par de observações suspeitas consideradas. Ou seja, a 

coleta de observações “repetidas” melhora 

consideravelmente a confiabilidade externa destas 

observações que foram levantadas duas ou mais vezes, 

especialmente na abordagem generalizada para múltiplos 

outliers simultâneos. 

Em outro experimento, o vértice F foi “removido” 

da rede, com a exclusão das linhas-base referentes ao 

posicionamento relativo entre os vértices F e A, F e B, F e 

C, F e D e F e E. Com a exclusão destas cinco linhas-

base, na abordagem convencional, o menor erro 

detectável (confiabilidade interna) das observações 

restantes, aumentou em até 2,6 cm (apenas), entretanto, a 

confiabilidade externa destas observações restantes sobre 

os parâmetros duplicou e em alguns casos até mesmo 

triplicou. Além disso, na abordagem generalizada para 

dois outliers simultâneos, a confiabilidade interna destas 

observações aumentou em até 6,5 cm (quando não se 

tornou “infinito”, dependendo do par de observações 

suspeitas consideradas), e a confiabilidade externa destas 

observações sobre os parâmetros, tal como no caso 

convencional, duplicou e em alguns casos até mesmo 

triplicou. Ou seja, possíveis alterações na 

geometria/configuração da rede afetam muito mais as 

medidas de confiabilidade das observações na abordagem 

generalizada, especialmente a confiabilidade externa 

destas sobre os parâmetros, e desta forma, é importante 

analisar as medidas de confiabilidade de uma maneira 

conjunta, para não tomar decisões equivocadas, como por 

exemplo, neste caso, concluir que a exclusão das cinco 

linhas-base envolvendo o vértice F da rede em pouco 

afeta a confiabilidade das observações das seis linhas-

base restantes, analisando somente a confiabilidade 

interna destas no caso convencional. Outros cenários 

também foram simulados, como por exemplo, alterando a 

localização dos pontos de controle da rede, tornando os 

vértices A e B pontos desconhecidos e o vértice central F 

ponto de controle, sendo que os resultados destes 

experimentos serão divulgados em trabalhos posteriores. 
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