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Abstract

Para o correto planeamento e dimensionamento da infraestrutura de suporte à navegação aérea,
é necessária a utilização de ferramentas de simulação que, quanto mais precisas forem, melhores
resultados criam. DEMETER (Distance Measuring Equipment Tracer) é uma ferramenta de software,
proprietária da EUROCONTROL, que suporta a implementação de Performance Based Navigation
(PBN ) e a racionalização da infraestrutura de navegação. Permite também determinar a infra-estrutura
mı́nima de navegação necessária para suportar B-RNAV(Basic Area-Navigation).
O método de cálculo do DEMETER, assentava sobre um modelo de linha-de-vista, ou seja, a visibilidade
de uma rádio-ajuda para o horizonte, é definida pela cota que determina a sua linha-de-vista.
Neste trabalho, foi implementado um novo modelo de propagação por difração, levando o DEMETER
para uma realidade onde as predições são dadas a partir da densidade de potência dispońıvel. Assim,
com a concretização deste trabalho, o DEMETER foi munido da capacidade de predições mais precisas.

Keywords: DEMETER, Radio-Ajuda, Propagação, Linha-de-vista, Difração, Deygout, Efeito
de mútiplas-lâminas.

1. Introdução

DEMETER é um software proprietário da EU-
ROCONTROL, que permite o planeamento da in-
fraestrutura f́ısica, que suporta as operações de
navegação por área(RNAV [2]). Atualmente
é utilizado tanto pela EUROCONTROL, quer
por vários Prestadores de Serviços de Navegação
Aérea(ANSPs), com o objetivo criar predições da
cobertura RNAV de rotas(en-route) e em áreas
terminais de controlo(TMAs). Os utilizadores do
DEMETER são t́ıpicamente desenhadores de pro-
cedimentos de voo e planeadores da infraestrutura
de suporte ao RNAV. Este software cria predições
para cobertura individual, ou para um conjunto de
rádio-ajudas(NavAids - DME/DME e VOR/DME )
a altitudes definidas pelo utilizador, tendo em conta
o seleção do terreno (ângulo de triagem(α)). O
DEMETER também permite o cálculo da perfor-
mance das operações de voo, em RNAV, a partir
de uma seleção de rádio-ajudas, sobre uma deter-
minada área, ou percursos de interesse.
As funcionalidades do DEMETER são maioritari-
amente relacionadas com predições de cobertura,
com uma ou com várias rádio-ajudas, ou im-
portação de voos de inspeção.
As predições do DEMETER são na prática diagra-

mas de cobertura de rádio ajudas. Para estes, orig-
inalmente, o DEMETER apenas utilizava um mod-
elo de propagação definido pela linha-de-vista.
O impacto de um novo modelo de propagação, neste
caso por difração, possibilita ao DEMETER ter
uma capacidade extra: Simulações mais realistas
considerando as caracteŕısticas técnicas da rádio-
ajuda.
Sendo o DEMETER um software utilizado tipica-
mente por utilizadores que trabalham no planea-
mento da infraestrutura terrestre, esta capacidade
permite o melhor dimensionamento, desta mesma
infraestrutura, mas também uma mais valia na
credibilidade das predições deste software. No
modelo de propagação por difração implementado
são consideradas as atenuações provocadas por
obstáculos múltiplos em lâmina, através do método
de método de Deygout [1].
O modelo foi aplicado exclusivamente sobre os
cálculos de cotas, seleção de terreno e de cobertura.

2. Aspectos de propagação
2.1. Propagação em espaço livre

Para caracterizar uma ligação rádio entre um emis-
sor e um recetor, começa-se por estabelecer uma
relação entre a potência de emissão pE e a potência
de receção pR. Segundo [5], A densidade de
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potência é dada por: Considerando d a distância
entre as antenas, f a frequência da ligação, aE ,aR
as atenuações correspondentes aos guias e filtros
de emissão e receção, gE o ganho da antena
(isotrópica) de emissão na direção da antena de
receção; gR o ganho da antena (isotrópica) de
receção na direção da antena de emissão, temos
então: ∑

R

= pEaE
gE

4πd2
(1)

Recordando que o EIRP (Effective Isotropic Radi-
ated Power), é dado por:

EIRP = PeGe (2)

Assim, aplicando a função logaŕıtmica 10 log10 a
ambos os lados da equação 1, ficamos com:∑

R[dBW/m2]

= EIRP[dBW ] + 10 log10(
1

4πd2[m]

) (3)

Partindo agora da equação 3, e tendo como objetivo
chegar ter a distância d em milhas náuticas[NM ],
ficamos com a equação final:∑
R[dBW/m2]

= EIRP[dBW ] − 76− 20log(d[NM ]) (4)

2.2. Ganho de uma antena DME em relação ao
ângulo de triagem(α)

Estando o EIRP já a considerar o ganho de trans-
missão da antena (equação 2), é de notar que se
considera o ganho Ge na direção de máxima força
de sinal. Utilizando o DEMETER antenas DME,
e sendo a cobertura da antena calculada para um
determinado angulo de transmissão, é então feito
um ajuste no ganho consoante o ângulo de triagem.

2.3. Elipsoides de Fresnel
Nas transmissões próximas da Terra, os elipsoides
de Fresnel definem as condições em que é posśıvel
considerar se a transmissão tem a interferência de
obstáculos próximos do sinal de transmissão, ou em
que a transmissão se pode considerar em espaço
livre. Para que uma transmissão se considere em
espaço livre, é necessário que o primeiro elipsoide
de Fresnel esteja desobstrúıdo [5]. A figura 1 apre-
senta os dois primeiros elipsoides de Fresnel.
A equação 5 [5], define a altura h de cada elipsoide

de Fresnel.

hn =

√
d1d2nλ

d1 + d2
, (5)

Seja c a velocidade da luz em espaço livre, e f a
frequência de transmissão, temos:

λ =
c

f
, (6)

Figure 1: elipsoides de Fresnel.

2.4. Propagação por Difração
A difração é a curvatura das ondas sobre obstáculos
e ocorre com todos os tipos de ondas, nomeada-
mente em ondas eletromagnéticas - objeto desta
tese. Segundo [5] ”Diz-se que num percurso ob-
strúıdo a propagação é por difração se o mecanismo
predominante na transposição dos obstáculos é a
difração. São normalmente deste tipo os percursos
com obstáculos em horizonte comum (..) ou com
horizontes próximos (...)”. Tendo em conta a função
do DEMETER, esta é a melhor definição do que faz
sentido considerar no seu modelo de propagação.

2.5. Obstáculo em lâmina isolado
Considerando um único obstáculo no caminho entre
o transmissor e o recetor, o parâmetro adimensional
que o caracteriza é, segundo [5], dado por:

v = ±h

√
2 (d1 + d2)

λd1d2
. (7)

onde: (i) h é a altura do obstáculo que se encon-
tra no raio entre o transmissor e o receto, sendo
que se o obstáculo estiver acima do raio, o sinal é
positivo, e negativo caso contrário; (ii) d1 e d2 são
as distâncias do obstáculo ao transmissor e receto
respetivamente; A função Aol representa assim a es-
timativa da perda de sinal que é representada pela
equação 8, para v >= 0.7.

Aol(v) = 6.9+20 log10

(√
(v − 0.1)

2
+ 1 + v − 0.1

)
.

(8)

2.6. Atenuação devida a obstáculos múltiplos em
lâmina sobre a Terra

Segundo [5], quando não existe apenas um, mas
vários obstáculos(em lâmina) entre dois terminais
de transmissão, é posśıvel calcular a atenuação
equivalente a estes obstáculos como se trata-se de
um único obstáculo, sendo método mais preciso e
seguro, o método de Deygout.
O método de Deygout, resume-se por somar as
atenuações devidas ao obstáculo principal, di-
vidindo o percurso de transmissão em vários seg-
mentos. Seguidamente é descrito o método:

• (1) Encontra-se o obstáculo com maior valor v
(definido na equação 8), sendo que h é posi-
tivo quando o obstáculo se encontra acima da
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linha diretiva entre o transmissor e o receto e
negativo quando se encontra abaixo.

• (2) Calcula-se o raio do primeiro elipsoide
de Fresnel e calcula-se para cada um dos
obstáculos aquele que tem maior penetração no
raio diretivo entre os terminais.

• (3) O obstáculo principal é aquele a que cor-
responde o maior valor v. No caso de existir
mais que um obstáculo, poderá ser escolhido
qualquer um dos obstáculos.

• (4) Seguidamente a ligação é dividida em duas.
Uma do transmissor ao obstáculo principal e
outra do obstáculo principal até ao receto. Es-
tando agora a ligação subdividida, calcula-se
novamente o primeiro elipsoide de Fresnel para
cada subligação.

• (5) Dos obstáculos intervenientes no raio de
transmissão inicial, são apenas considerados
aqueles que, nestas subligações, intersectam o
primeiro elipsoide de Fresnel, entre o transmis-
sor, ou receto, e o obstáculos principal.

• (6) Se não resultar nenhum obstáculo no sub-
percurso, o obstáculo principal é consider-
ado como um obstáculo em lâmina isolado
e a atenuação é calculada como a soma da
atenuação em espaço livre mais a atenuação at-
mosférica entre os terminais, mais a atenuação
suplementar provocada pelo obstáculo em
lâmina.

• (7) Se se mantiver um único obstáculo, define-
se o uma altura equivalente, para qualquer
dos objetos situados em ambos os lados
e considera-se o raio do primeiro elipsoide
de Fresnel entre um desses obstáculos e o
obstáculo principal. A atenuação entre ter-
minais é calculada como a soma da atenuação
em espaço livre mais a atenuação atmosférica,
mais a atenuação suplementar provocada pelo
obstáculo principal, calculada como se estivesse
isolado, mais a atenuação suplementar provo-
cada por cada um dos obstáculos secundários
modificados, supostos obstáculos em lâmina.

• (8) No caso de existirem vários obstáculos, este
processo repete-se recursivamente.

3. DEMETER - Arquitetura do modelo de
cálculo

A figura 2 mostra a os componentes mais im-
portantes da arquitetura do modelo de cálculo
do DEMETER. Estes componentes são descritos
nas três secções que se seguem: dados de entrada,
computação e armazenamento, e processamento do
dados de sáıda(funcionalidades do DEMETER). As

Figure 2: [3] Modelo de cálculo do DEMETER.

funções de computação e armazenamento da figura
2, calculam e armazenam um conjunto de dados
que são posteriormente utilizados em cálculos. Os
dados processados (resultados internos) são registos
da cobertura de cada rádio-ajuda selecionada -
isto é, um registo de cada rádio-ajuda, para cada
ponto em particular que se encontre dentro do
correspondente volume, limitado pelo seu DOC -
Designated Operational Coverage [4]. Especifica-
mente, o conjunto de informação é armazenado em
bases de dados como parte das funções de seleção
de terreno e cobertura.

3.1. Modelo genérico de propagação de sinal das
rádio-ajudas

O modelo de propagação por linha-de-vista, já im-
plementado no DEMETER, tem em conta dois
efeitos: Difração e Refração. Os efeitos de reflexão
não são tidos em conta no DEMETER..
A seleção de terreno definida pela linha-de-vista
pode ser definida como um modelo muito simples
de difração. Este simples modelo incorpora o efeito
de bloqueio do terreno, mas descarta as zonas de
sombra à volta das cotas. A refração causa a cur-
vatura da linha-de-vista. Este efeito representa uma
deformação dos padrões de propagação, no entanto
os prinćıpios de computação permanecem iguais. O
DEMETER utiliza um modelo simples de refração,
dado por um fator de refração, que é uma con-
stante configurada para um determinado conjunto
de cálculos. Seja k o fator de refração e Rt o raio
da Terra, temos: Raio aparente da Terra =
Rt ×K .
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3.2. Seleção de terreno e cotas

A figura 3 mostra a geometria de uma rádio-ajuda
e do terreno circundante. O terreno é dividido nos
três seguintes tipos: 1) Terreno obstrúıdo; 1) Ter-
reno em vista; 3) Cota;
O terreno obstrúıdo é irrelevante para a base de

Figure 3: [3] Diferentes tipos de terreno do processo
de seleção (modelo de linha-de-vista)

dados das cotas. O terreno em vista é a fronteira
entre o ar, onde o sinal está dispońıvel e onde o sinal
não está dispońıvel.

3.3. Determinação de cotas numa grelha de sectores

A fonte de informação relativamente às altitudes
das cotas é a base de dados de terreno, onde a
informação é guardada em pares com o formato
(Latitude/Longitude). De maneira a manter um
bom compromisso entre a eficiência de computação
e de armazenamento, o DEMETER processa os
cotas para uma grelha definida por rotação e
distância. Assim, é necessária a realização de
uma conversão dos dados de terreno de ¡Lati-
tude/Longitude¿ para ¡rotação/distância¿.

3.4. Dados de terreno para setores

A área circular da grelha (rotação/distância) é
composta por sectores, sendo o mapeamento dos
dados do terreno é feito em células do sector. A
estrutura geral do sector é caracterizada por duas
configurações introduzidas pelo utilizador: Azimuth
increment (ou seja, incremento de rotação) e sector
length (incremento de distância).Uma pequena
parte da base de dados do terreno é mostrada
na figura 4, como linhas e colunas(latitude e
longitude) de pontos brancos e pretos. A altitude
de cada amostra(ponto) é tida como representação
de uma célula inteira, definidas pelas linhas pon-
teadas. Um sector é sobreposto às células de dados
do terreno(figura 4), mostrando assim o prinćıpio
pelo qual a seleção das células de terreno são trans-
formadas em células de sectores. É importante
notar que esta geometria implica: i) Algumas
células de terreno são mapeadas em mais do que
uma célula de sector; ii) Uma célula de sector
poderá ter mapeadas partes de mais do que uma
célula de terreno. A seleção de quais das células de
terreno que são mapeadas em células de sectores

Figure 4: [3] Seleção de células de terreno para ma-
pear uma célula de setor

começa a partir da grelha de dados do terreno. O
método percorre toda a grelha de células, de dados
de terreno, e determina a que células e respetivos
sectores pertencem. Como o número de células de
dados de terreno é muito maior que o número de
células de sectores, o método de acesso é otimizado
para o acesso a dados de terreno.
Os quatro cantos das células de terreno (lati-
tude/longitude), são convertidas em rotações e
distâncias. O método estende ligeiramente a área
das células pois estas também estão num formato
que permite a comparação direta com as células
de sector. A altitude, obtida da célula de terreno,
é mapeada para todas as células de sector que
a contêm. Quando todas as células de terreno
são mapeadas, a célula de terreno, com maior
altitude, define a altitude da célula do sector. Esta
abordagem é assim considerada pessimista, uma
vez que irá, de um modo geral, aumentar a altitude
do terreno.

3.5. Transformação de setores para cotas

O processo descrito na subsecção anterior levou
à obtenção de uma altitude, definida por um o
ângulo de triagem (α), para cada uma das células
existentes num sector. Uma célula de sector é uma
célula quando ambas as condições seguintes são
verificadas: i) A célula está em linha de vista com
a rádio-ajuda; ii) A célula do sector (ou N células
de sector) após a célula avaliada não está (estão)
em vista da rádio-ajuda.

O processo começa na rádio-ajuda e é cont́ınuo
até células de sectores a grandes distâncias: o
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ângulo de triagem(α) máximo até essa distância é
o único valor a ser memorizado.
Testando a condição (i) acima, apenas envolve
a comparação da linha-de-vista com o topo da
célula do sector com o máximo valor angular. Para
estabelecer que uma célula de sector está linha de
vista com uma rádio-ajuda, a única célula de sector
intermédia é aquela com maior ângulo de triagem
(α). Esta célula de sector irá encobrir sinais com
menores ângulos de transmissão. Uma célula está
em linha-de-vista com a rádio-ajuda quando o
ângulo de transmissão de linha-de-vista para o
topo da célula é maior que o ângulo de triagem (α)
já verificado.
A avaliação das células de sector continua até ao
ponto onde é alcançado o valor máximo do DOC,
ou a altitude máxima do DOC (o qual ocorrer
primeiro).

3.6. Armazenamento das cotas
As cotas para uma rádio-ajuda em particular são
guardadas num ficheiro, para uso posterior nos pro-
cessos de cálculo de cobertura ou cálculo dos diagra-
mas de cobertura. São guardados em dois ângulos:
ângulo de triagem(α) e ângulo central(ϕ), implici-
tamente referentes à rotação à volta de uma rádio-
ajuda. A informação das cotas de cada rádio-ajuda
é guardada num ficheiro individual.
Os resultados do processo anterior, que converte os
dados de terreno para cotas utilizando sectores, or-
denam os cotas primeiro pela ordem de rotação e
depois pela distância dentro de um sector. Esta or-
denação permite eficácia na procura nos processos
subsequentes, e é a base da estrutura dos ficheiros
do cotas.

3.7. Cobertura
Esta secção detalha o modelo de cálculo da cober-
tura de uma rádio-ajuda. A cobertura de uma
rádio-ajuda, a partir da posição de uma aeronave
(em 3D), é obtida por um conjunto de intervalos de
altitudes onde:

• A altitude mı́nima é, pelo menos, o limite de
vista/ińıcio de sombra na latitude e longitude
da posição;

• Os intervalos estão dentro do volume de cober-
tura (restritos a sectorizações ou restrições
geométricas, etc).

Dentro dos intervalos da cobertura considera-se
que a rádio-ajuda está em vista. No caso de estar
fora da cobertura considera-se que está obstrúıda.
O formato radial do processo anterior de cotas é
convertido de volta ao formato linear de latitude e
longitude, com um vetor de intervalos de cobertura
para cada posição. Os resultados são armazenados

numa base de dados flex́ıvel e em formato ficheiro.
A maior fonte de entrada de informação para este
processo provém dos ficheiros das cotas.

3.8. Processo de cálculo de cobertura para uma
rádio-ajuda

A cobertura apenas necessita de ser calculada
para posições que estejam dentro do peŕımetro
definido pelo DOC. Os extremos do peŕımetro são
arredondados cerca de 1o, de forma a criar blocos de
1ox1o. Os blocos relevantes em cada latitude são en-
contrados utilizandoa intersecção com a longitude,
de maneira a que os blocos em branco possam ser
ignorados.
O cálculo da cobertura para as áreas relativas aos
blocos relevantes são então calculadas. Primeiro,
os blocos 1ox1o são subdivididos para a resolução
definida pelo parâmetro de configuração Visibility
Granularity. A granularidade da cobertura é o
primeiro de três aspetos que afetam a resolução com
que é mostrada a posição da aeronave.
Um de cada vez, o ângulo central(ϕ) para cada
posição de cobertura (latitude/Longitude) é con-
vertido para o formato rotação/distância (ângulo
central(ϕ)) em relação à rádio-ajuda. Depois a cor-
respondente célula de sector, no ficheiro de cota da
rádio-ajuda, é identificada. O ângulo de triagem(α)
da próxima cota, ao longo do sector identificado, em
direção à rádio-ajuda, é então encontrado.
O processo tem então informação suficiente para
calcular a altitude da cobertura mı́nima, hv, na
posição de cobertura. Depois, os intervalos de
cobertura são calculados e armazenados na secção
que respetivamente corresponde à latitude e longi-
tude e à secção da rádio-ajuda. O ficheiro poderá
então ser posteriormente utilizado para cálculos,
quer em relação à rádio-ajuda, quer em relação à
posição de cobertura (latitude/longitude).
Duas condições especiais surgem durante o cálculo
da altitude mı́nima de cobertura: i) Se não exis-
tir nenhuma cota entre a posição de cobertura e
a posição da rádio-ajuda, a altitude é definida ao
ńıvel do mar; ii) Se a altitude mı́nima de cobertura
é encontrada acima da altitude máxima do DOC
da rádio-ajuda, a altitude é definida com o valor
DEMETER’s maximum altitude.

3.9. Base de dados da cobertura para mais do que
uma rádio-ajuda

No cálculo simples de cobertura é normal que
estejam envolvidas mais do que uma rádio-ajuda,
portanto o processo descrito anteriormente repete-
se mais do que uma vez. Geralmente, devido à
sobreposição das áreas de cobertura, o mesmo
bloco 1ox1o é utilizado mais do que uma vez.
Os ficheiros de blocos 1ox1o da informação de
cobertura, são nomeados de acordo com a latitude
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e longitude, por exemplo E002N51.

3.10. Cálculo do diagrama cobertura de uma rádio-
ajuda a partir da cobertura

O cálculo do diagrama de cobertura a partir dos da-
dos de cobertura. Esta ferramenta é a utilizada para
mais rapidamente analisar o output visual desta
tesa. A ferramenta permite saber quantas rádio-
ajudas cobrem uma determina célula de terreno.
Esta informação é diretamente obtida através da
resolução de cobertura, que já contém a informação
das rádio-ajudas que a cobrem. O output desta fer-
ramente é então um conjunto de poĺıgonos.

4. Implementação do modelo de propagação
por difração no DEMETER

No novo processo de cálculo da cobertura é calcu-
lada para cada posição, dependendo da densidade
de potência (emitida pela rádio-ajuda) dispońıvel,
a altitude mı́nima em que existem condições para a
receção do sinal emitido.

4.1. Adaptação de cotas e do processo de seleção de
terreno, ao novo modelo de difração

O novo modelo de seleção de terreno caracteriza-se
pela identificação de todas os cotas existentes e não
apenas das que definem a linha-de-vista ( 5). É

Figure 5: Novo modelo de seleção de terreno e
deteção de cotas.

importante notar que, neste novo modelo, a cota já
não representa o conceito de obstrução de terreno
mas de definição do perfil de terreno. Estes pontos
são, na prática, os múltiplos obstáculos, que podem
ser considerados como lâminas, e que caracterizam
a perda de sinal de uma transmissão.

4.2. Novo processo de transformação de setores
para cotas

Os sectores são compostos por células definidas
por um ângulo de triagem(α). Uma célula de
sector é considerada uma cota quando as seguintes
condições são verificadas: i) O ângulo de triagem(α)
da célula é superior ao da célula anterior; ii) O
ângulo de triagem(α) da célula seguinte é inferior
ao da célula.
O processo de transformação começa na rádio-
ajuda e é cont́ınuo até às células de sectores a

grandes distâncias (rádio horizonte) ou altitude
máxima de ńıvel de voo.

4.3. Novo modelo de cobertura

O novo modelo de cobertura implementado cal-
cula a altitude mı́nima a que uma aeronave tem
cobertura, a partir da densidade de potência.
Este modelo de cobertura calcula a densidade
de potência a partir dos seguintes elementos: (i)
Terreno; (ii) EIRP ; (iii) Frequência de transmissão
da rádio-ajuda. Assim, a cobertura de uma
rádio-ajuda, a partir da posição de uma aeronave
(3D), é obtida por um conjunto de intervalos
de altitude onde se verifique que: i) A altitude
mı́nima de cobertura tem de verificar a existência
de uma densidade de potência maior ou igual a -89
dBW/m2; ii) Os intervalos estão dentro do volume
de cobertura (definidos pela distância máxima de
rádio horizonte e pela altitude máxima de voo).

4.4. Processamento de blocos de cobertura

Tendo neste ponto os blocos de cobertura iden-
tificados, o processo de cálculo é a partir deste
ponto diferente do modelo em linha-de-vista. A
primeira diferença a ńıvel de arquitetura e de perfor-
mance, é que cada bloco 1ox1o de cobertura é visto
como um bloco de trabalho. N threads são criadas
de modo a que todo o trabalho necessário para o
cálculo de cobertura de cada bloco, seja efetuado
de maneira concorrente. Após isto, são lançados in-
dividualmente para que seja efetivamente calculada
a cobertura. O algoritmo do ciclo principal, para
o cálculo dos blocos 1ox1o de cobertura, é seguida-
mente mostrado na figura 6.

4.5. Cálculo da cobertura para cada bloco

Cada bloco de trabalho é então composto por um
bloco 1ox1o de cobertura, que é então subdividido
para a resolução definida pelo parâmetro de con-
figuração Visibility Granularity, sendo o valor é
definido em arco segundos. Assim, o algoritmo que
para cada bloco 1ox1o calcula a altitude mı́nima
em que a densidade de potência necessária está
dispońıvel, é mostrado na figura 7.

4.6. Cálculo da atenuação através do método de
Deygout

Através do algoritmo 2 foi calculada para cada
posição de cobertura qual a altitude mı́nima em que
a densidade de potência dispońıvel é de pelo menos
-89 dBW/m2. Para este cálculo foi implementado
o método de Deygout[1] detalhado na figura 8.

5. Resultados e validação

Para a obtenção dos resultados, foi definido um
cenário de teste escolhido numa zona montanhosa,
onde tipicamente o modelo de linha-de-vista será
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Figure 6: Ciclo principal da função de cálculo de
cobertura.

Figure 7: Diagrama de cálculo da altitude mı́nima
para uma determinada densidade de potência
dispońıvel.

menos confiável. Como antena transmissora foi uti-
lizada a rádio-ajuda Grenchen(GRE).

5.1. Zonas de análise

Para a análise mais detalhada deste trabalho foram
definidas 2 zonas de análise, de modo dividir pode
existir um estudo uma comparação de resulta-
dos a curta (Zona de análise 1 - 0 a 32 NM) e
média distância (Zona de análise 2 - 32 a 64 NM)
(figura 9).

Figure 8: Método de Deygout.

Figure 9: Zonas de análise definidas no DEMETER,
perfil do terreno e voos de inspeção.

5.2. Voos de inspeção
Para a validação dos resultados obtidos, os valores e
diagramas gerados pelo novo modelo de difração im-
plementado, foram comparados com dados de voos
de inspeção fornecidos pela EUROCONTROL. Os
voos de inspeção servem para a validação da cober-
tura e performance. Os voos de inspeção utilizados
têm os seguintes ńıveis de voo: 40, 75, 105, 165 e
260.

5.3. Resultados obtidos
Nesta secção são mostrados os resultados dos dia-
gramas de cobertura obtidos para as duas zonas de
análise, nos ńıveis de voo 40, 105 e 260. Os resul-
tados estão organizados pelos ńıveis de voo a que
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respetivamente pertencem. Para todos os ńıveis de
voo é feita uma relação entre o erro do cálculo da
grelha de cobertura, os dados de voo e distância,
em relação à rádio-ajuda até ao ponto analisado.

5.4. Novo modelo de seleção de terreno
No DEMETER o cálculo das coberturas é prece-
dido do cálculo das cotas, pelo modelo de seleção
de terreno. A altura das cotas é diretamente obtida
do modelo de terreno. Os resultados das cotas
calculadas pelo no modelo seleção de terreno, na
figura 10.

Figure 10: Novo modelo de seleção de terreno desde
a rádio-ajuda até 68 milhas náuticas com azimute
60o.

5.5. Nı́vel de voo 40 - 4000 pés
Foi então obtido o diagrama de cobertura através
do modelo de difração e a intersecção com o voo de
inspeção, que está presente na figura 11. É posśıvel

Figure 11: Diagrama de cobertura para o ńıvel de
voo 40 segundo o modelo de difração.

concluir que o modelo de propagação por difração é
mais conservador do que o modelo de linha-de-vista.
É de notar que para a zona de análise 2, o modelo
parece ter resultados mais próximos com os valores
do voo de inspeção.
No entanto, a análise da diferença entre os resul-
tados da grelha de cobertura calculada e o voo de
inspeção foi feita separadamente nas duas zonas de
análise, de maneira a obter uma caracterização mais
concreta dos resultados obtidos. A figura 12 apre-
senta o gráfico de superf́ıcie onde se apresentam as
diferenças entre a grelha de cobertura, utilizando o
modelo de difração, e os dados medidos no voo de
inspeção, para curta distância. Para os 12946 pon-
tos do voo de inspeção medidos, o valor médio do
erro foi de 33.374 dBW/m2.

Figure 12: Erro entre grelha de cobertura e voo de
inspeção a ńıvel de voo 40, para a zona de análise
1.

Relativamente à zona de análise 2, a figura 13 ap-
resenta o gráfico de superf́ıcie onde é posśıvel veri-
ficar as diferenças entre a grelha de cobertura, cal-
culada a partir do modelo de difração, e os dados
medidos no voo de inspeção. Para os 10794 pontos

Figure 13: Erro entre grelha de cobertura e voo de
inspeção a ńıvel de voo 40, para a zona de análise
2.

do voo de inspeção medidos, o valor médio do erro
foi de 176.32 dBW/m2.

5.6. Nı́vel de voo 105 -10500 pés

Para a análise do voo de inspeção do ńıvel de
voo 105, foi efetuada a importação deste para o
DEMETER, e posteriormente calculados os dia-
grama de cobertura, a partir de ambos os mode-
los de propagação, para a correspondente altitude.
Foi então obtido o diagrama de cobertura através
do modelo de difração e a intersecção com o voos
de inspeção, que está presente na figura 14. Relati-
vamente à zona de análise 1, a figura 15 apresenta
o gráfico de superf́ıcie onde é posśıvel verificar as
diferenças entre a grelha de cobertura, calculada a
partir do modelo de difração, e os dados medidos
no voo de inspeção. Para os 11040 pontos do voo
de inspeção medidos, o valor médio do erro foi de
17.384 dBW/m2. Relativamente à zona de análise
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Figure 14: Diagrama de cobertura para o ńıvel de
voo 75 segundo o modelo de difração.

Figure 15: Erro entre grelha de cobertura e voo de
inspeção a ńıvel de voo 105, para a zona de análise
1.

2, a figura 16 apresenta o gráfico de superf́ıcie onde
é posśıvel verificar as diferenças entre a grelha de
cobertura, calculada a partir do modelo de difração,
e os dados medidos no voo de inspeção. Para os

Figure 16: Erro entre grelha de cobertura e voo de
inspeção a ńıvel de voo 105, para a zona de análise
2.

4669 pontos do voo de inspeção medidos, o valor
médio do erro foi de 27.538 dBW/m2.

5.7. Nı́vel de voo 260 - 26000 pés

Finalmente, para o último ńıvel de voo, foi nova-
mente efetuada a importação o DEMETER, e pos-
teriormente calculados os diagramas de coberturas,
a partir de ambos os modelos de propagação, para
a correspondente altitude. Obteve-se então o dia-
grama de cobertura através do modelo de difração
e intersectou-se com o voo de inspeção (figura 17).

Figure 17: Diagrama de cobertura para o ńıvel de
voo 260 segundo o modelo de difração.

Relativamente à zona de análise 1, a figura 18 ap-
resenta o gráfico de superf́ıcie onde é posśıvel veri-
ficar as diferenças entre a grelha de cobertura, cal-
culada a partir do modelo de difração, e os dados
medidos no voo de inspeção. Para os 9965 pontos

Figure 18: Erro entre grelha de cobertura e voo de
inspeção a ńıvel de voo 260, para a zona de análise
1.

do voo de inspeção medidos, o valor médio do erro
foi de 2.833 dBW/m2.

5.8. Comparação entre os resultados dos diferentes
ńıveis de voo

Em jeito de conclusão deste caṕıtulo, é apresen-
tado um gráfico que permite verificar, mesmo que
com poucos dados analisados, exista uma tendência
para a degradação do erro em função da distância
e a baixa altitude. Isto é explicado devido ao facto
que quanto menor a altitude e maior a distância,
maior será a interferência das cotas na propagação
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de sinal. A figura 19 mostra o resumo dos resulta-
dos obtidos.

Figure 19: Relação entre distância, erro e altitude.

6. Conclusões
Este trabalho desenvolveu uma abordagem ino-
vadora nas predições de cobertura do DEMETER.
A evolução de um modelo de propagação por
linha-de-vista para um modelo de propagação por
difração, permitiu ao DEMETER criar melhores,
mais confiáveis e mais realistas predições.
A diferença entre o modelo de linha-de-vista e o
modelo de difração, assenta acima de tudo na con-
sideração das influencias das cotas obstrúıdas pela
cota que define a linha-de-vista. Esta consideração
e o facto ser agora posśıvel a partir da densidade
de potência, traz obviamente ao DEMETER uma
nova realidade.
A ńıvel prático é posśıvel concluir que o modelo
de difração apresenta um erro inversamente pro-
porcional â distância e altitude, consequência da
maior influência das cotas na propagação do sinal.

6.1. Objectivos alcançados
A maior conquista desta tese foi, sem dúvida,
a aceitação por parte da EUROCONTROL, pro-
prietária do software, da implementação do modelo
de propagação por difração. Assim, e a partir da
versão 2.3 do DEMETER, o modelo de propagação
por difração será inclúıdo como parte do software.

6.2. Trabalho futuro
A consequência desta tese e da integração do novo
modelo de propagação no DEMETER, é a possi-
bilidade de criar novas funcionalidades a partir do
novo modelo.
A ńıvel de precisão de cálculo, o incremento fixo de
altitude na procura de uma densidade de potência
aceitável, poderá ser parametrizável, aumentando
assim a precisão do modelo.
Uma nova funcionalidade com imenso interesse será
um diagrama de cobertura que mostre a densi-
dade de potência e não apenas o alcance da antena.
Esta nova funcionalidade sugere a criação de uma
nova dimensão a ńıvel de cálculo, onde se possa ar-
mazenar a potência dispońıvel por localização ¡lati-

tude/longitude¿ e não apenas a altitude mı́nima de
visibilidade.
A ńıvel de performance de cálculo esta tese trouxe
um novo conceito ao DEMETER: uma pool de
threads. Este novo conceito, que otimiza o desem-
penho de cálculo, pode ser estendido ao cálculo de
seleção de terreno e ao cálculo de cobertura por
linha-de-vista.
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