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Resumo 
 

Esta dissertação tem como principal objetivo projetar um localizer, do sistema Instrument Landing 

System (ILS), para o novo Aeroporto do Montijo. Para o efeito, estudaram-se as diversas 

componentes que integram o sistema por forma a entender o seu modo de operação. Após uma 
análise geral, passou-se para o estudo pormenorizado do funcionamento do localizer.  

Sendo o localizer composto por um conjunto de antenas log-periódicas, começou-se por escolher o 

design da Log-Periodic-Dipole (LPD) que possui as melhores características. Tendo sido escolhido o 

modelo para os elementos a utilizar no agregado, estudou-se o funcionamento do mesmo e 

determinou-se a combinação que mais se adequa às particularidades do novo aeroporto, cumprindo 
sempre os requisitos impostos pela International Civil Aviation Organization (ICAO). 

Por fim, calculou-se o campo elétrico na localização do recetor tendo em consideração fenómenos 
como reflexões no solo, rugosidade do terreno, difração causada por obstáculos e formação de 
ductos. Pela sua análise verificou-se que, para o localizer projetado, os valores mínimos do campo 

elétrico são sempre superiores à sensibilidade do recetor da aeronave. 
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Abstract 
 

The goal of this thesis is to implement a localizer of the Instrument Landing System (ILS) in the new 

Montijo Airport. For this purpose it was necessary to study all the components of the system with 

special attention in localizer installation. 

Since the localizer is formed by a set of Log-Periodic-Dipole (LPD) antennas, it was chosen in 
firsthand the design with the best features to use in the array. After, it was studied the array’s 

operation and determined the configuration that best suits the particularities of the new airport, always 
complying the requirements imposed by International Civil Aviation Organization (ICAO). 

Lastly, it was calculated the electric field at the receiver’s location, considering the reflections on the 

ground and his roughness, diffractions caused by obstacles and formation of ducts. From field’s 

analysis was concluded that the minimum values of the electric field are always higher than the 
sensitivity of the aircraft receiver. 
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Capítulo 1  
Introdução 

Este primeiro capítulo foi construído com o intuito de contextualizar o tema da presente Dissertação. 

Para o efeito, apresenta-se a motivação, principais contribuições e objetivos que levaram à sua 

construção, bem como a estrutura que a mesma segue. Para melhor entendimento do tema, é feito 
um pequeno cronograma da história da aviação, desde o primeiro voo até aos sistemas de ajuda à 

navegação utilizados atualmente. 
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1.1. Enquadramento 

A observação de pássaros sempre suscitou curiosidade e admiração na humanidade. Após diversos 

estudos acerca dos princípios básicos de voo e experiências em planadores e máquinas voadoras a 
vapor, os irmãos Wright efetuaram o primeiro voo com um engenho ”mais pesado que o ar” a 17 de 

Dezembro de 1903, em Kill Devil Hills (Carolina do Norte) [Gran17]. 

Nas primeiras experiências, os pilotos aterravam em campos abertos na direção mais favorável 

segundo as condições do vento no local. À medida que o tráfego aéreo foi aumentando, sentiu-se a 

necessidade de criar espaços próprios para efetuar as aterragens e descolagens, surgindo desta 

forma os aeroportos. Contudo, a construção de aeroportos por si só não se apresentava como uma 

solução viável, era também fundamental controlar as diversas aeronaves que afluíam ao mesmo local 
de modo a evitar colisões. Posto isto, em 1929 o Aeroporto de St. Louis contratou o primeiro 

controlador de tráfego aéreo. A sua função consistia em abanar bandeiras coloridas no local com 

melhor visibilidade do aeroporto. A bandeira verde informava o piloto de que podia prosseguir com a 

aterragem ou descolagem, e a bandeira vermelha indicava que a aeronave devia manter a sua 

posição até ser seguro efetuar as manobras. Sendo esta estratégia ineficaz à noite ou em condições 

de baixa visibilidade, substituiu-se a utilização de bandeiras por pistolas de luz, dispositivos capazes 

de direcionar com precisão estreitos feixes de luz coloridos para uma aeronave. Estes feixes podiam 

ser de cor verde ou vermelha, tendo a sua sinalética o mesmo significado que nas bandeiras 
[Nola11]. Apesar do controlo de tráfego aéreo ter melhorado com o aparecimento das pistolas de luz, 

ainda se mantinha o inconveniente da comunicação apenas ocorrer num dos sentidos, o que podia 

gerar problemas na receção ou má interpretação dos sinais luminosos por parte do piloto. Por forma a 

resolver esta dificuldade, em 1930 foi construída pela primeira vez, no Aeroporto de Cleveland, uma 

torre de controlo de tráfego aéreo equipada com rádio, o que possibilitava uma comunicação nos dois 

sentidos. Com esta nova tecnologia, os controladores conseguiam fornecer ao piloto instruções de 

tráfego, informações meteorológicas e condições de aterragem no aeroporto e obter a resposta a 

essas mesmas instruções. Este equipamento era bastante útil, já que permitia comunicações de voz 
com mau tempo e de noite. No entanto, com o constante crescimento do tráfego aéreo e a criação de 

aeronaves mais velozes e capazes de atingir maiores altitudes, a navegação através da visão e 

informações rádio tornou-se incomportável. Assim sendo, nos finais de 1930, criou-se instrumentação 

mais avançada, com a capacidade de receber informação de sistemas de rádio-ajuda terrestres. 

Estes desenvolvimentos possibilitaram grandes avanços na área da aviação, na medida em que 

vieram introduzir o controlo de aeronaves sem referência visual. 

Existem diversos sistemas de apoio à navegação, tais como o Non-Directional Beacon (NDB), o 
Automatic Direction Finder (ADF), Distance-Measuring Equipment (DME), Very High Frequency Omni-

Directional Range (VOR), Instrument Landing System (ILS), Microwave Landing System (MLS), entre 

outros [DIFA12]. 
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Os NDBs são transmissores rádio terrestres colocados em locais específicos, por forma a fornecer ao 

piloto as coordenadas da sua posição no instante em que sobrevoa o mesmo. Quanto ao ADF, 

consiste num instrumento de navegação que calcula automaticamente a atitude relativa da aeronave 

em relação à estação terrestre NDB, ou seja, o ângulo entre o nariz da aeronave e a linha que liga a 

aeronave ao NDB (Figura 1.1) [CAE14]. 

 
Figura 1.1 - Representação da atitude relativa. 

Relativamente ao DME, é um equipamento que mede a distância entre uma estação terrestre DME e 
uma aeronave, através da análise do tempo decorrido entre a transmissão e receção de pulsos na 

aeronave [Prat07]. O VOR é utilizado para determinar a atitude magnética da aeronave, ou seja, o 

ângulo entre a linha que une a aeronave à estação terrestre VOR (radial) e o norte magnético (Figura 

1.2) [IVAO16]. 

 
Figura 1.2 - Representação da atitude magnética. 

O ILS é um sistema de apoio à navegação que fornece ao piloto uma orientação vertical e horizontal 
aquando da aterragem. No que diz respeito ao MLS, este foi criado com o intuito de colmatar as 

desvantagens do ILS e de fornecer uma área de cobertura mais extensa [CAE14]. 

Apesar de existir uma vasta panóplia de sistemas de rádio-ajuda, é de salientar aqueles que auxiliam 
a abordagem à pista, dada a elevada dificuldade das manobras necessárias para o processo de 

aterragem. Atualmente existem alguns sistemas com esta capacidade, sendo o mais utilizado o ILS.  

Dada a internacionalização dos voos e o facto de os diversos países utilizarem aparelhos de 

diferentes fabricantes na constituição do ILS, assegurar a compatibilidade entre eles revelou-se ser 
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uma necessidade fundamental. Por este mesmo facto, em 1944 criou-se a ICAO que define e 

desenvolve padrões e práticas recomendadas de modo a alcançar serviços aéreos seguros e 

confiáveis em todo o mundo [Mack10]. Na Europa, a publicação de manuais dos aparelhos 
constituintes do ILS é efetuada pela JAA (Joint Aviation Authorities) e pela EUROCAE (European 

Organisation for Civil Aviation Equipment) que asseguram conformidade com os padrões 

estabelecidos pela ICAO [KaFr97]. 

 

1.2. Motivação e Objetivos 

O tema desta dissertação resultou da conjugação do fascínio pelas poderosíssimas máquinas 

voadoras e sistemas associados, que vieram introduzir a possibilidade de cruzar continentes em 

poucas horas, com um assunto bastante em voga atualmente relativo à criação do novo Aeroporto do 

Montijo. Como em todos os projetos para novos aeroportos, é necessário desenvolver não só as 

configurações para as diferentes estruturas, como também estudar a implementação dos diversos 

sistemas imprescindíveis ao bom funcionamento dos instrumentos aerotransportados.  

Sendo o processo de aterragem um dos momentos onde a instrumentação a bordo da aeronave é 
preponderante, devido à precisão desta manobra e ao facto de, por vezes, ser efetuada em 

condições de fraca visibilidade, nesta dissertação será analisada a implementação de um sistema de 

auxílio à aterragem no novo Aeroporto do Montijo. Para o efeito, serão estudadas as peculiaridades 

do sistema, bem como as características do local onde este será implementado. 

De entre os sistemas existentes, optou-se pelo estudo do ILS, dada a sua vasta utilização. Apesar do 

MLS ser mais preciso e flexível, e ter sido criado com o intuito de colmatar as desvantagens do ILS, o 
seu uso é pouco recorrente devido aos elevados custos que a substituição do hardware nas 

aeronaves e no solo acarretaria [CAE14]. 

Dada a vasta complexidade do ILS, será apenas analisada a implementação de um dos seus 

sistemas constituintes. Posto isto, o objetivo da presente dissertação reside no estudo da 
implementação de um localizer (sistema responsável pelo fornecimento de orientação horizontal) para 

o novo Aeroporto do Montijo. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos: 

No Capítulo 1 é feita uma introdução ao tema através da apresentação dos objetivos, motivações e 
principais contribuições. 
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O Capítulo 2 inicia-se com a descrição das diversas componentes constituintes do ILS, bem como a 

explicação do seu modo de funcionamento. Neste capítulo são também apresentados os conceitos 
fundamentais para a compreensão do sistema localizer, nomeadamente alguns dos parâmetros 

característicos das antenas, os fenómenos de radiopropagação que afetam o campo emitido pelo 

sistema e as características dos agregados lineares e das antenas log-periódicas. 

O Capítulo 3 é dedicado à compreensão e determinação das componentes que integram o sistema 
localizer, tais como o setor que este gera, o modo como é realizada a modulação dos seus sinais, a 

forma como a aeronave interpreta estes sinais através da diferença na profundidade de modulação, 
as características dos agregados utilizados nos localizers e a escolha do design da LPD a utilizar 

como elemento do agregado. 

No Capítulo 4 define-se o projeto através do estudo das características do aeroporto, do apuramento 

das amplitudes que produzem um diagrama de radiação de acordo com os requisitos impostos pela 

ICAO e da determinação do campo elétrico na localização do recetor tendo em consideração diversos 

fenómenos de radiopropagação. 

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões apreendidas com a realização desta dissertação, bem 
como algumas propostas para trabalhos futuros. 

 

1.4. Principais contribuições 

A realização deste trabalho é bastante pertinente na medida em que representa não só um estudo do 
campo emitido por um localizer, tendo em consideração as características do futuro Aeroporto do 

Montijo e os fenómenos de radiopropagação, como também o projeto das configurações de uma 

antena LPD e de um agregado. 
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Capítulo 2  
Conceitos Fundamentais 

Este capítulo retrata as componentes constituintes do sistema ILS, bem como as respetivas 

funcionalidades. São também apresentados alguns parâmetros característicos das antenas e as 

especificidades dos agregados lineares de antenas e das antenas log-periódicas. Por fim, são 
analisados os fenómenos de radiopropagação que afetam o sinal emitido por um localizer. 
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2.1. Instrument Landing System 

O ILS é composto por dois tipos de equipamentos, os que se encontram a bordo da aeronave e os 
transmissores terrestres. Relativamente ao equipamento terrestre, o ILS requer um sistema localizer 
(LOC), que providencia o azimute, um sistema glide slope (GS), que define o perfil vertical de descida 

e marker beacons, que alertam os pilotos do seu progresso ao longo do percurso de abordagem à 

pista [JAA04]. Estes sistemas radiam ondas de radiofrequência contínuas e com polarização 

horizontal [KaFr97]. Quanto às bandas de frequência de operação, o LOC possui 40 canais na banda 

dos 108 a 112 MHz (VHF), sendo que as frequências atribuídas correspondem a números decimais 

ímpares e os mesmos somados com 0,05 MHz (por exemplo:108,1 108,15 108,3 108,35…111,95 

MHz). O GS também dispõe de 40 canais, na banda dos 329,15 a 335 MHz (UHF), estando as suas 
frequências distanciadas por 0,15 MHz (por exemplo: 329,15 329,3 329,45…335 MHz). Por último, os 
marker beacons operam todos na frequência de 75 MHz (VHF) [JAA04].  

As frequências do GS e do LOC encontram-se emparelhadas, sendo a frequência do GS 

automaticamente sintonizada aquando da escolha da frequência do LOC. Por exemplo, a frequência 

de 108,1 MHz está associada à frequência 334.7 MHz. Estes emparelhamentos estão definidos na 

[ICAO10] e foram desenvolvidos com o intuito de facilitar o trabalho do piloto, uma vez que este só 

necessita de selecionar uma frequência para ativar ambos os recetores, e evitar erros na seleção das 

mesmas [CAE14]. 

 
Figura 2.1 - Direções típicas de uma pista [Holm13]. 

Visto que os sistemas do ILS são implementados em locais específicos das pistas de aterragem, a 
compreensão da sua configuração é um elemento essencial. As pistas de aterragem possuem duas 
direções opostas, sendo a parte inicial da pista designada por threshold e a final por end. 

Relativamente aos números gravados na mesma, representam os dois primeiros dígitos da 

orientação magnética da pista. Na Figura 2.1 é possível observar uma pista com o número 14, que 

advém de uma orientação de 144º, e o número 32 que resulta da soma 14+18=32 (orientação com 

180º de diferença da primeira) [Holm13]. 

Os sistemas LOC correspondem a agregados lineares de antenas compostos no mínimo por 6 

antenas log-periódicas. Estes agregados podem ter 12 a 40 metros de comprimento, 3 metros de 

altura e são geralmente colocados a cerca de 300 metros após o final da pista, estando o seu eixo 

perpendicular à linha central da mesma (Figura 2.6) [KaFr97]. O diagrama de radiação do LOC 

resulta da combinação entre dois sinais modulados em amplitude, um com 90 Hz e outro com 150 Hz. 
É através da análise da diferença de modulações (DDM - Difference in Depth of Modulation) que o 
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equipamento aerotransportado consegue aferir qual o desvio da aeronave relativamente ao centro da 

pista. Se a aeronave se encontrar à direita da linha central da pista, o tom com 150 Hz predominará, 

indicando que a aeronave se deve deslocar para a esquerda de forma a atingir a linha central da 

pista. Se estiver à esquerda, prevalecerá o tom de 90 Hz, o que significa que o deslocamento deve 
ser efetuado para a direita (Figura 2.2). No plano que contém o eixo da pista (course line) existe um 

equilíbrio entre as duas modulações resultando numa DDM igual a zero. 

 
Figura 2.2 - Relação dos sinais a 90 e 150 Hz com a pista, no plano horizontal. 

Relativamente à cobertura do LOC, apesar de os sinais poderem ser recebidos noutros intervalos, 
apenas são confiáveis até uma distância de 25 milhas náuticas (MN) e uma altitude de pelo menos 
600 m a partir do plano horizontal que contém a threshold. No intervalo de distância de 25 MN (46,3 

km) a cobertura estende-se 10º para cada lado da linha central da pista, podendo esta ser aumentada 

para 35º para cada lado, quando a distância é de 17 MN (31,5 km). Em todas as partes da cobertura, 

a intensidade do campo recebido não deve ser inferior a 40 µV/m [ICAO10]. 

 
Figura 2.3 - Cobertura do localizer [CAE14]. 

Os sistemas GS são constituídos por duas ou três antenas dispostas num mastro vertical que utiliza o 
plano do solo para formar uma imagem espelho das suas antenas. Este efeito resulta num sistema 

composto pelo dobro das antenas das que se observa acima do solo [Holm13]. O mastro do GS pode 

ter até 15 metros de altura e é geralmente colocado num dos lados da pista a 120 metros da linha 
central e a cerca de 300 metros depois da threshold (Figura 2.6) [CAE14]. O sistema GS também 

utiliza a DDM para identificar a posição da aeronave, neste caso para o plano vertical. Quando 
predomina o tom de 90 Hz a aeronave recebe indicações de que se encontra acima do glide path e, 
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portanto, deve deslocar-se para baixo. Sempre que prevalece o tom de 150 Hz, a aeronave está 
posicionada abaixo do glide path e é informada de que se deve desviar para cima (Figura 2.4). 

Apesar de o LOC e o GS possuírem os mesmos tons de 90 e 150 Hz, a aeronave consegue distinguir 

os sinais de cada sistema pelo facto de as suas portadoras possuírem frequências distintas [Holm13]. 

 
Figura 2.4 - Relação dos sinais a 90 e 150 Hz com a pista, no plano vertical. 

O glide path corresponde à linha onde as modulações possuem a mesma intensidade, ou seja, a 

DDM é igual a zero. Esta linha encontra-se geralmente a 3º da horizontal mas, segundo os requisitos 
da ICAO, pode estar entre os 2º e 4º [JAA04]. Este ângulo de 3º faz com que o glide path possua uma 

altitude de aproximadamente 15 metros na threshold (Figura 2.5). 

 
Figura 2.5 - Representação do padrão do glide path. 

 
Figura 2.6 - Localização do LOC e do GS em relação à pista. 

Quanto à cobertura do GS, para uma distância de 10 MN (18,5 km), este providencia 8º em azimute 

para cada lado da linha central. No plano vertical estende-se de 0,45휃 até 1,75휃, onde 휃 representa o 
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ângulo do glide path [ICAO10]. Assim, para um glide path típico de 3º, o GS fornece uma cobertura 

vertical que vai dos 1,35º aos 5,25º. Quanto ao campo, o GS tem de garantir uma intensidade mínima 

de 400 µV/m para toda a sua área de cobertura. 

 
Figura 2.7 - Cobertura do glide slope [CAE14]. 

Finalizando os equipamentos terrestres, tem-se os marker beacons que são colocados em linha com 

a rota aérea e irradiam feixes estreitos em forma de cone na vertical (Figura 2.8). Quando a aeronave 
se encontra dentro do cone emitido por um destes faróis, recebe o sinal sob a forma de pistas visuais 
e auditivas que permitem identificar qual o marker beacon que esta está a sobrevoar [Skry19]. 

 
Figura 2.8 - Instalação típica de um marker beacon. 

O sistema ILS possui três tipos de marker beacons: inner, middle e outer. O Outer Marker (OM) deve 

estar localizado a 7,2 km da threshold, podendo estar entre 6,5 e 11,1 km nos casos onde a distância 

anterior não é praticável devido a razões operacionais ou topográficas. A sua implementação deve 

ser efetuada no alinhamento do eixo central da pista ou com um afastamento máximo de 75 m 

(Figura 2.9). O sinal deste farol é modulado na frequência de 400 Hz e o seu código Morse é 
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representado por dois traços por segundo [ICAO10]. Na aeronave, para este código Morse, o piloto 

visualiza uma luz azul [Skry19]. 

O Middle Marker (MM) é geralmente colocado a 1050 m da threshold com uma tolerância de ±150 m 

e afastado, no máximo, até 75 m da extensão da linha central da pista (Figura 2.9). O MM é 

modulado nos 1300 Hz e o seu código Morse corresponde a séries contínuas de pontos e traços 

alternados, apresentados com uma taxa de dois traços por segundo e seis pontos por segundo 

[ICAO10]. Quanto à indicação visual, é representado por uma luz de cor amarela [Skry19]. 

Por último, o Inner Marker (IM) encontra-se modulado com uma frequência de 3000 Hz. O seu código 

Morse corresponde a um padrão contínuo de seis pontos por segundo e o sinal visual apresenta uma 

cor branca [Skry19]. O IM deve estar localizado entre 75 m a 450 m do início da pista, não 

ultrapassando os 30 m da extensão da sua linha central (Figura 2.9) [ICAO10]. 

 
Figura 2.9 - Características dos diferentes marker beacons do sistema ILS. 

Atualmente, tem-se verificado uma crescente substituição destes marker beacons por sistemas DME, 

estando as suas estações terrestres sediadas no mesmo local que o LOC ou o GS. A sua utilização 

permite uma leitura contínua da distância entre a aeronave e a estação terrestre DME [Holm13]. 

Sendo todos os elementos constituintes do ILS cuidadosamente monitorizados, sempre que se 

verifique alguma alteração no normal funcionamento de um dos equipamentos, o sistema desliga-se 

automaticamente e é lançado um alerta para o controlador de tráfego aéreo [Prat07]. 

Quanto aos dispositivos a bordo da aeronave, o ILS é provido de recetores VHF localizer, UHF glide 

slope e marker beacon para 75MHz. Possui também uma caixa de controlo de frequência LOC/GS e 

indicadores de ILS [JAA04]. 

Aquando de uma aterragem, os pilotos começam por seguir a orientação do ILS, através dos 
indicadores presentes no cockpit, até atingirem a altura de decisão (DH - Decision Height). Quando 

esta é atingida, a abordagem à pista só pode ser efetuada caso o alcance visual da pista (RVR - 
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Runway Visual Range) esteja acima do valor mínimo estipulado, caso contrário, deve ser executado 

um desvio e reportada falha no procedimento de abordagem [CAE14]. As aeronaves podem estar 

certificadas para operar numa das seguintes categorias: 

 CAT I - consente uma DH mínima de 60 m e que, ou tem uma visibilidade de pelo menos 800 
m ou possui um RVR mínimo de 550 m; 

 CAT II - tolera uma DH mínima de 30 m e um RVR mínimo de 300 m; 

 CAT IIIA - sem limite de DH e com um RVR mínimo de 175 m; 

 CAT IIIB - sem limite de DH e com um RVR mínimo de 50 m; 

 CAT IIIC - aterragem completamente automática com orientação ao longo da linha central da 

pista, sem limitações de DH ou RVR [ICAO6]. 

Para operar nas categorias II e III, a aeronave tem de possuir características de voo adequadas às 

mesmas, o aeroporto deve estar devidamente equipado e a tripulação ter qualificação de acordo com 

a categoria a utilizar [CAE14]. 

Quanto mais elevada for a categoria do ILS, mais preciso tem de ser o equipamento utilizado, uma 

vez que a informação fornecida tem de ser fiável para alturas cada vez menores. As categorias são 

escolhidas de acordo com fatores como a densidade de tráfego, condições meteorológicas e 

obstáculos nas imediações da pista [Prat07]. 

 

2.2. Parâmetros característicos das antenas 

Para melhor compreensão do funcionamento das antenas, há que analisar e entender os diferentes 

parâmetros que as caracterizam. 

2.2.1. Diagrama de radiação 

Segundo [Bala05], o diagrama de radiação de uma antena consiste numa “função matemática ou 

representação gráfica das propriedades de radiação da antena em função das coordenadas 

espaciais”. Esta necessidade de representar graficamente o comportamento da radiação na zona 

distante surgiu do facto de as antenas não radiarem uniformemente em todas as direções [Chen06]. 

Estes diagramas são compostos por vários lobos, sendo a região onde a radiação é máxima 

designada por lobo principal e as restantes regiões de radiação, localizadas em direções não contidas 

no lobo principal, denominadas de lobos secundários. Nos lobos principais é possível determinar a 
separação angular entre duas direções opostas relativamente à direção principal de radiação, ou 

seja, a sua largura de feixe. Os cálculos mais comuns são os de largura de feixe de meia potência e 

largura de feixe entre nulos. O primeiro diz respeito ao ângulo entre as duas direções onde a 

intensidade de radiação corresponde a metade do valor máximo e o segundo corresponde ao ângulo 

entre direções de nulos (Figura 2.10) [More18]. 
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Figura 2.10 - Diagrama de radiação de uma antena. 

Um outro parâmetro que também é usual determinar é o nível de lobos secundários que resulta da 

comparação entre a intensidade máxima do lobo principal e a intensidade máxima do maior lobo 

secundário [More18]. Na maioria das aplicações é desejável que o nível de lobos secundários seja 

inferior a -20dB [Bala05]. 

2.2.2. Diretividade 

O termo diretividade corresponde à razão entre a intensidade de radiação numa dada direção e a 

intensidade de radiação média em todas as direções (fonte isotrópica) [Smit98]. Esta relação traduz-
se na seguinte expressão 

 퐷 =
푈
푈 =

4휋푈
푃  (2.1) 

2.2.3. Rendimento 

Devido à existência de perdas nos condutores, nem toda a potência entregue à antena (푃 ) é radiada 

(푃 ). Segundo [More18], o rendimento traduz-se na razão entre estas duas potências 

 휂 =
푃
푃  (2.2) 

Quando se tem em consideração as perdas por desadaptação, ou seja, quando as impedâncias de 

entrada (푍 ) e da linha de transmissão (푍 ) não coincidem devido a reflexões na linha de 
transmissão, está-se perante o rendimento total 

 푒 = 휂(1 − |푠 | ) (2.3) 

onde 푠  representa o coeficiente de reflexão e é dado por 

 푠 =
푍 − 푍
푍 + 푍  (2.4) 
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2.2.4. Ganho 

De acordo com [Bala05], o ganho é um parâmetro que tem em consideração tanto o rendimento da 

antena como as suas propriedades direcionais. Como as propriedades direcionais são medidas 
através do parâmetro diretividade, o ganho determina-se da seguinte forma 

 퐺 = 휂퐷 (2.5) 

2.2.5. Relação de onda estacionária 

A relação de onda estacionária (VSWR – Voltage Standing Wave Ratio) corresponde à razão entre a 

tensão máxima (푉 ) e mínima (푉 ) na linha de transmissão [Smit98] 

 푉푆푊푅 =
푉
푉  (2.6) 

Caso existissem sistemas ideais, a tensão seria constante e, consequentemente, o VSWR teria valor 

igual à unidade (푉 = 푉 ). No entanto, tal não acontece devido à existência de reflexões na linha 

de transmissão que provocam alterações na tensão. Visto que a tensão depende das reflexões que 
ocorrem na linha de transmissão, o VSWR também pode ser determinado em função do coeficiente 

de reflexão [More18] 

 푉푆푊푅 =
1 + 푠
1 − 푠  (2.7) 

Tendo em conta as expressões (2.4) e (2.7), verifica-se que quanto maior for a diferença entre as 

impedâncias de entrada e da linha de transmissão, maior será o coeficiente de reflexão e, 

consequentemente, maior será o valor da VSWR. 

Tabela 2.1 - Relação entre o VSWR, o coeficiente de reflexão e a potência refletida face à incidente. 

VSWR 풔ퟏퟏ  Potência Refletida [%] Potência Refletida [dB] 

1,0 0,000 0,0 -∞ 

1,2 0,091 0,8 -20,8 

1,5 0,200 4,0 -14,0 

2,0 0,333 11,1 -9,6 

10,0 0,818 66,9 -1,7 

20,0 0,905 81,9 -0,9 

Observando a Tabela 2.1 verifica-se que para valores de VSWR superiores a 10, mais de metade da 

energia é refletida. Visto que se assume como aceitável ter reflexões até 10%, o valor do VSWR tem 

de ser inferior a 2 e a potência refletida menor que -10 dB [More18]. 
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2.2.6. Polarização 

Quando uma corrente elétrica percorre uma antena geram-se dois campos, o campo elétrico (퐸) que 

se encontra no plano do fluxo da corrente, e o campo magnético (퐻) que é perpendicular ao fluxo 
(Figura 2.11).  

 
Figura 2.11 - Campos elétrico e magnético gerados por uma antena horizontal [Nyba02]. 

Sendo a polarização definida pelo plano em que se encontra o campo elétrico, as antenas verticais 

terão polarização vertical uma vez que a corrente se desloca na vertical [Nyba02]. Seguindo o mesmo 

raciocínio, antenas horizontais produzem polarizações horizontais. 

Na polarização circular, o campo elétrico e o campo magnético giram na frequência da onda. A 

rotação pode dar-se para a direita ou para a esquerda, dependendo da orientação do agregado de 

antenas. 

Para receber a intensidade máxima do sinal é necessário que antena recetora esteja no mesmo plano 
que a polarização da onda ou tenha a mesma orientação que a rotação da onda [CAE14]. 

2.2.7. Largura de banda 

A largura de banda de uma antena corresponde à gama de frequências onde as suas características 

cumprem as especificações de utilização [Peix18]. Esta é geralmente definida de modo percentual, ou 

seja, 

 
퐿퐵% =

푓 − 푓
푓 × 100 [%] 

(2.8) 

onde 푓  e 푓  correspondem, respetivamente, às frequências máxima e mínima e 푓  à frequência 

central. O valor da frequência central obtém-se a partir de 

 
푓 =

푓 + 푓
2  [Hz] 

(2.9) 

Nos casos em que as antenas possuem uma banda muito larga, a largura da mesma pode ser 

calculada através do coeficiente entre as frequências máxima e mínima, o que se traduz na 
expressão (2.10). 
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퐵 =

푓
푓  

(2.10) 

 

2.3. Agregado linear de antenas 

Para que uma antena possua ganhos elevados é necessário aumentar o seu comprimento elétrico ou 

recorrer a um agregado de antenas. Nestes agregados são geralmente utilizados elementos 

idênticos, de modo a facilitar a sua construção e compreensão. Posto isto, um agregado linear de 

antenas consiste num conjunto de antenas semelhantes que se encontram organizadas ao longo de 

uma linha reta e possuem relações de fase e amplitude específicas, por forma a atingir certas 

características de radiação [Chen06]. 

Os diagramas de radiação dos agregados resultam da sobreposição dos campos emitidos pelos seus 

elementos constituintes. Deste modo, para que o padrão de radiação possua características diretivas, 

os campos têm de se relacionar de forma construtiva segundo a direção desejada. Para as restantes 

direções os campos devem anular-se. 

Com o estudo dos agregados, provou-se que o campo elétrico gerado por estes pode ser obtido 

através da multiplicação do fator de agregado pelo campo emitido por um dos seus elementos. Sendo 

o fator de agregado independente das características direcionais dos seus elementos, este é 

determinado considerando que todos os elementos correspondem a fontes isotrópicas. Como o fator 

de agregado depende do número de elementos, dos espaçamentos entre eles, das magnitudes e 

fases relativas e do arranjo espacial, cada agregado possui o seu próprio fator de agregado [Bala05]. 

 
Figura 2.12 - Geometria para campo distante de um agregado com 2 dipolos horizontais infinitesimais posicionados ao longo 

do eixo z. 

De acordo com as suas características, os agregados podem ser considerados uniformes ou não-

uniformes. Para que um agregado seja uniforme, todos os seus elementos têm de possuir a mesma 

amplitude, de estar equidistantes e de possuir fases progressivas [Peix18]. 
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Para uma melhor compreensão do funcionamento dos agregados lineares de antenas, começa-se por 

analisar o caso mais simples, ou seja, um agregado uniforme com dois dipolos horizontais 

infinitesimais, distanciados por 푑 e alimentados com igual amplitude e diferença de fase 훽. 

Pela observação da Figura 2.12, verifica-se que existe uma diferença de trajetórias entre os 

elementos, tendo o elemento 2 um atraso de 푑 cos휃 que resulta numa diferença de fase de 푘푑 cos휃. 

Ao adicionar a diferença de fase inicial (훽) fica-se com uma diferença de fase total de 

 ∆휓 =
2휋
휆 푑 cos휃 + 훽 [rad] (2.11) 

Sendo o agregado uniforme, os elementos são alimentados com igual amplitude originando campos 

elétricos com igual magnitude, ou seja, |퐸 | = |퐸 | = 퐸 . Posto isto, e sabendo que a diferença de 

fase entre os elementos corresponde a ∆휓, obtêm-se os seguintes campos elétricos 

 퐸 = 퐸 cos휃 푒
∆

 (2.12) 

 퐸 = 퐸 cos휃 푒
∆

 (2.13) 

Como o campo elétrico total corresponde à soma dos campos produzidos pelos elementos 1 e 2, na 

zona distante (휃 = 휃 = 휃) fica-se com 

 퐸 = 퐸 + 퐸

= 퐸 cos휃 푒
∆

+ 퐸 cos휃 푒
∆

   

= 2퐸 cos휃
푒

∆
+ 푒

∆

2

= 2퐸 cos휃 cos
∆휓
2  

 

 

 

 

 

(2.14) 

Através da análise de (2.14) é possível corroborar o que se encontra mencionado em [Chen06], ou 

seja, que o campo total de um agregado composto por elementos idênticos resulta da multiplicação 

do fator de elemento pelo fator de agregado (princípio da multiplicação de padrões). O fator de 

elemento depende do tipo de fonte utilizada na constituição do agregado e o fator de agregado é 

sempre obtido considerando que os elementos correspondem a fontes isotrópicas [Bala05]. 

Para o caso em estudo, relativo a um agregado de dois dipolos horizontais infinitesimais com igual 

excitação de amplitude, o fator de elemento corresponde ao campo radiado por uma das fontes 

(퐸 cos휃) e o fator de agregado é dado por 

 
퐹퐴 = 2 cos

∆휓
2 = 2 cos

2휋
휆 푑 cos휃 + 훽

2  
 

(2.15) 

Após a análise de um agregado com dois elementos, generalizou-se o estudo para agregados 

uniformes com 푁 elementos. 
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Figura 2.13 - Geometria para campo distante de um agregado uniforme com N dipolos horizontais infinitesimais posicionados 

ao longo do eixo z. 

Utilizando como referência o agregado linear uniforme presente na Figura 2.13 e considerando que o 

seu ponto de referência (ou ponto de fase nula) reside no primeiro elemento do agregado, fica-se com 

um fator de agregado de 

 퐹퐴 = 1 + 푒 ∆ + 푒 ∆ +⋯+ 푒 ( )∆

= 푒 ( )∆  

 
(2.16) 

No entanto, o ponto de referência não tem necessariamente de corresponder ao primeiro elemento do 

agregado. O deslocamento do mesmo resulta na multiplicação do fator de agregado por um fator de 

fase. Quando se considera que o ponto de fase nula é o centro físico do agregado, o fator de 

agregado fica da forma 

 
퐹퐴 = 푒 ∆  

 
(2.17) 

onde o fator de fase, que corresponde à diferença de fase entre o primeiro elemento e o centro do 

agregado, equivale a 푒 ∆ . 

Segundo [Bala05], é possivel obter uma expressão mais compacta para o fator de agregado. Para o 

efeito, começa-se por multiplicar ambos os lados de (2.16) por 푒 ∆  

 퐹퐴 × 푒 ∆ = 푒 ∆ + 푒 ∆ +⋯+ 푒 ∆  (2.18) 

De seguida, subtrai-se (2.16) a (2.18) 

 퐹퐴 푒 ∆ − 1 = −1 + 푒 ∆  (2.19) 
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A expressão (2.19) também pode ser escrita da forma 

 
퐹퐴 =

(푒 ∆ − 1)
(푒 ∆ − 1)     

= 푒 ∆ 푒 ∆ − 푒 ∆

푒 ∆ − 푒 ∆

= 푒 ∆
sin 푁

2 ∆휓

sin 1
2∆휓

 

 

 

 

 
 

 

(2.20) 

Quando se tem o centro físico do agregado como ponto de referência, o termo de fase de (2.20) deixa 

de existir e fica-se com 

 
퐹퐴 =

sin 푁
2 ∆휓

sin 1
2∆휓

 
 

(2.21) 

que normalizado corresponde a 

 
퐹퐴 =

1
푁

sin 푁
2 ∆휓

sin 1
2∆휓

 
 

(2.22) 

O fator de agregado de um agregado linear uniforme, 퐹퐴 (∆휓), corresponde a uma função periódica 

com máximo de 푁, para ∆휓 = 0, e período de 2휋 [Peix18]. 

No caso dos agregados lineares não-uniformes, como não há conformidade nos diversos parâmetros, 

não existe uma função geral que os caracterize.  

 

2.4. Antenas Log-Periodic-Dipole 

O sistema LOC utiliza antenas log-periódicas na sua constituição pelo facto de estas possuírem uma 

largura de banda personalizável e características diretivas [Weld10]. As antenas LPD consistem num 

agregado linear de dipolos de meia onda que se encontram ligados por ordem crescente de 

comprimento. Na parte frontal da antena, onde é efetuada a alimentação, encontram-se os elementos 
mais curtos e na final, os elementos mais longos [PDBK08].  

As antenas LPD operam em frequências VHF e UHF, cobrindo dos 30 MHz até aos 3 GHz, não 

funcionando para frequências superiores uma vez que isso implicaria o fabrico de dipolos de 

dimensões tão pequenas, que não é praticável [RaSu14]. 

Na Figura 2.14 é possível observar a estrutura de uma antena LPD onde os comprimentos (푙 ′푠), os 

espaçamentos (푅 ′푠), os diâmetros (푑 ′푠) e os espaçamentos no centro dos dipolos (푠 ′푠) se 

relacionam através da relação geométrica (휏) segundo a expressão (2.23) [Bala05]. 



21 
 

 1
휏 =

푙
푙 =

푅
푅 =

푑
푑 =

푠
푠  (2.23) 

 
Figura 2.14 - Agregado linear de dipolos [Bala05]. 

As LPD também se caracterizam pelo fator de espaçamento (휎) que se obtém a partir de 

 휎 =
푅 − 푅

2푙  (2.24) 

Pela análise da Figura 2.14 verifica-se que as duas linhas que unem as pontas de todos os dipolos 

formam um ângulo de vértice de 2훼, onde 훼 corresponde a 

 훼 = tan
1− 휏

4휎  [°] (2.25) 

Nos projetos de antenas LPD utilizam-se tipicamente meios ângulos de vértice de 10° ≤ 훼 ≤ 45° e 

relações geométricas de 0,95 ≥ 휏 ≥ 0,7 [Bala05]. 

Relativamente à alimentação, as LPD são alimentadas por uma fonte que se encontra ligada a uma 

linha de transmissão. Esta linha de transmissão liga os dipolos adjacentes de forma cruzada de modo 

a alimentá-los com fases opostas (Figura 2.15) [Chen06]. Deste modo, os elementos mais pequenos 

e próximos entre si irão radiar pouca energia já que as suas fases se anulam, sendo os dipolos de 

maiores dimensões e mais afastados entre si os responsáveis pela radiação de grande parte da 

energia. Esta inversão de fase entre os elementos adjacentes faz com que a energia seja radiada na 

direção dos dipolos mais curtos [Bala05]. 

 

Figura 2.15 - Ligação cruzada entre dipolos adjacentes [Bala05]. 
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Segundo a expressão (2.23), seria possível ter uma LPD com estrutura infinita. No entanto, esta 

estrutura é truncada em ambas as extremidades, levando os comprimentos elétricos  dos dipolos 

de maior e menor dimensões a definir a largura de banda de operação da antena [PDBK08].  

Dentro da banda de operação existe uma zona mais ativa que ocorre nos dipolos cujos comprimentos 

correspondem aproximadamente a  e onde as correntes são elevadas. Fora desta zona, as correntes 

nos dipolos são muito pequenas [Chen06]. 

Aquando do projeto de uma antena LPD, existem certos objetivos que se pretendem atingir. São 

esses objetivos que irão definir os restantes parâmetros necessários para a construção da antena.  

Sendo, por exemplo, definida a diretividade da antena (퐷), é possível determinar quais os valores da 

relação geométrica (휏) e do fator de espaçamento (휎) ótimo que levam a antena a atingir essa 
diretividade desejada. Estes parâmetros são obtidos através da análise da Figura 2.16. 

 
Figura 2.16 - Curvas da diretividade em função de 휏 e 휎 para antenas LPD [Bala05]. 

A partir de 휏 e 휎 consegue-se calcular a largura de banda da região ativa que é dada por 

 퐵 = 1.1 + 7.7(1− 휏) cot훼 (2.26) 

Tendo a largura de banda da região ativa, obtém-se a largura de banda projetada (퐵 ) utilizando a 

expressão (2.27), onde 퐵 corresponde à largura de banda necessária que resulta de (2.10). 

 퐵 = 퐵퐵  (2.27) 

Definindo apenas a diretividade que se deseja obter com uma antena LPD e a banda de operação do 

sistema, consegue-se calcular o comprimento total e o número de elementos necessários para a sua 
construção. 
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O número de elementos do agregado é adquirido através de 

 
푁 = 1 +

ln 퐵

ln 1
휏

 
(2.28) 

Quanto ao comprimento total da antena, este é dado por 

 
퐿 =

휆
4 1−

1
퐵 cot훼  [m] 

(2.29) 

onde 휆  corresponde a 

 휆 = 2푙 =
푐

푓  [m] com 푐 = 3 × 10  m s⁄  (2.30) 

Como o valor de 푅  corresponde ao comprimento total da antena, consegue-se determinar os 

restantes espaçamentos (푅 ) utilizando a relação presente em (2.23). Esta relação também permite 

calcular os comprimentos (푙 ) de todos os elementos, visto que se sabe o comprimento do elemento 

de maior dimensão (푙 ) através de (2.30). 

Para obter as restantes dimensões geométricas é necessário definir o diâmetro do elemento de maior 

dimensão (푑 ) e a resistência de entrada (푅 ). Relativamente aos diâmetros (푑 ), obtêm-se 
utilizando novamente a relação geométrica, enquanto que os espaçamentos no centro dos dipolos  

(distância entre as duas hastes da linha de alimentação) são determinados a partir de 

 푠 = 푑 푐표푠ℎ
푍

120  [m] (2.31) 

onde 푍  corresponde à impedância característica da linha de alimentação. Esta impedância é obtida 

através da relação  que se adquire recorrendo à Figura 2.17. Para o efeito é necessário determinar 

a impedância média característica do dipolo (푍 ) e o espaçamento médio relativo (휎 ). 

O espaçamento médio relativo obtém-se por 

 휎 =
휎
√휏

 (2.32) 

Quanto à impedância média característica dos dipolos, resulta de 

 푍 = 120 ln
푙
푑 − 2.25  [Ω] (2.33) 
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Figura 2.17 - Impedância relativa da linha de alimentação em função da impedância relativa do dipolo [Bala05]. 

Com as expressões acima referidas e as relações geométricas existentes, consegue-se obter todas 
as dimensões geométricas para a construção da antena LPD desejada. No entanto, devido à 

dificuldade em obter um grande número de tubos com diferentes diâmetros e em manter 

espaçamentos no centro dos dipolos muito pequenos, na prática, usam-se dimensões constantes 

para estes parâmetros. Isto só é possível porque estas alterações não provocam uma degradação 
significativa no desempenho geral da antena [Bala05]. 

Relacionando (2.23), (2.24), (2.25) e (2.28) conclui-se que valores elevados de relação geométrica 

resultam em ângulos de vértice reduzidos e num maior número de elementos mais próximos entre si. 

Seguindo o mesmo raciocínio, uma baixa relação geométrica resulta num ângulo de vértice elevado e 

num menor número de elementos mais espaçados entre si. 

 

2.5. Radiopropagação 

Sendo o ILS um sistema de ajuda à navegação cuja propagação ocorre através de ondas livres, a 
análise dos diversos fenómenos que afetam este processo é de extrema importância. De modo geral, 

não se pode considerar que a propagação ocorre em espaço livre uma vez que esta é influenciada 

pela presença da Terra, de obstáculos e da atmosfera [Fern02]. Posto isto, neste subcapítulo são 

estudados os diversos fatores que podem estar presentes durante uma comunicação via rádio. 

2.5.1. Propagação em espaço livre 

Numa primeira fase considera-se o caso mais simples, a propagação de ondas em espaço livre, ou 

seja, na ausência de obstáculos e através de um meio uniforme. Nestas condições, para um emissor 

com ganho 퐺  tem-se uma potência recebida de 

 
푃 =

푃 퐺 퐺 휆
(4휋푑)  [W] 

(2.34) 
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onde 푃  corresponde à potência entregue pelo emissor à respetiva antena, 퐺  ao ganho da antena de 

receção e 푑 à distância entre a antena emissora e recetora [Kerr87].  

Segundo [Hasl08], para este emissor, à distância 푑, verifica-se um valor eficaz do campo elétrico de 

 
퐸 =

30푃 퐺
푑  [V/m] 

(2.35) 

2.5.2. Reflexão no solo 

Anteriormente abordou-se a propagação em espaço livre, onde apenas se considerou a presença de 

raios diretos. No entanto, devido à existência da Terra, há que ter em conta os raios refletidos no 

solo, uma vez que estes alteram fortemente o sinal recebido. Visto que a Terra é esférica, utiliza-se 
um modelo matemático para determinar o alcance das comunicações. Este modelo transforma o 

problema de Terra esférica num problema equivalente de Terra plana, através da utilização de alturas 

equivalentes [Fern02]. 

 
Figura 2.18 - Raio direto e raio refletido no modelo equivalente de Terra plana. 

No modelo acima referido, considera-se que o terreno é liso e portanto a reflexão ocorre apenas num 
ponto (ponto especular), não havendo energia dissipada noutras direções. Esta característica do 

terreno resulta num ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência e numa propagação da onda 

refletida no mesmo plano que a direção da onda incidente [Pere14]. 

Pela observação da Figura 2.18 verifica-se que o ângulo de incidência é dado por 

 휓 = 푡푎푛  [°]  (2.36) 

Este ângulo depende de ℎ  e ℎ , as alturas equivalentes da antena emissora e recetora, que vêm de 

 
ℎ = ℎ −

푑
2푎  [m]  

ℎ = ℎ −
푑

2푎  [m] 

 
(2.37) 

(2.38) 
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De acordo com [Fern02], a distância da antena emissora ao ponto especular (푑 ) é dada por 

 푑 −
3
2푑푑 +

1
2푑 − 푎 (ℎ + ℎ ) 푑 + ℎ 푑푎 = 0 (2.39) 

Portanto, a distância do ponto especular à antena recetora será 

 푑 = 푑 − 푑  [m] (2.40) 

Relativamente ao raio equivalente da Terra, este advém de 

 푎 = 푎퐾 [m] (2.41) 

onde 푎 representa o raio da Terra (6370 km) e 퐾 a constante para uma atmosfera standard (퐾 = 4/3). 

Segundo [Pere14], os campos refletidos são dados pelos coeficientes de Fresnel que apresentam as 

seguintes expressões para as polarizações vertical e horizontal 

 
훤 =

푛 sin(휓)− 푛 − cos (휓)
푛 sin(휓) + 푛 − cos (휓)

 

훤 =
sin(휓)− 푛 − cos (휓)
sin(휓) + 푛 − cos (휓)

 

 

(2.42) 

 

(2.43) 

A variável 푛 corresponde ao índice de reflexão do solo em relação ao ar e é dada por 

 
푛 =

휀
휀  

 

(2.44) 

sendo 휀  a constante dielétrica do ar, tomada como sendo igual à do vácuo, ou seja, igual a 8,854 ×

10  F/m. Quanto ao 휀 , este corresponde à constante dielétrica complexa do solo e é dada por 

 휀 = 휀 − 푗
휎
휔  [F m⁄ ] com  휀 = 휀 휀  [F m⁄ ] e 휔 = 2휋푓 [rad s⁄ ] (2.45) 

onde 휀  corresponde à constante dielétrica relativa e 휎  à condutividade elétrica do terreno [Fern02]. 

Por forma a determinar a diferença de fase entre o campo direto e o campo refletido (∆휙), é 

necessário averiguar qual a diferença de trajetos (∆푟) entre os raios direto (푟 ) e refletido (푟 ) [Kerr87]. 

 푟 = 푑 + (ℎ − ℎ )  [m] 

푟 = 푑 + (ℎ + ℎ )  [m] 

∆푟 = 푟 − 푟  [m] 

∆휙 = arg(훤)− 2휋
∆푟
휆  [rad] 

(2.46) 

(2.47) 

(2.48) 

(2.49) 

 

De acordo com [Fern02], o campo total na localização do recetor resulta da sobreposição do campo 

direto (퐸 ) com o campo refletido (퐸 ), isto é, 

 
퐸 = 퐸 + 퐸  [V m]⁄  

(2.50) 
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Quando ℎ ,ℎ ≪ 푑 a expressão simplifica-se, dando origem a 

 퐸 = 퐸 1 + |훤|퐷 푒 ∆  [V m⁄ ] 
 

(2.51) 

Devido ao facto de a reflexão ocorrer numa superfície esférica e os coeficientes de Fresnel estarem 

relacionados com reflexões em superfícies planas, aparece na expressão o fator de divergência (퐷 ) 
que representa a medida em que a reflexão na superfície esférica dispersa mais a energia que numa 

superfície plana. Segundo [Kerr87], este fator é dado por 

 퐷 =
1

1 + 2푑 푑
푎 푑 sin휓

/  (2.52) 

2.5.2.1. Terreno rugoso 

Quando o terreno onde se dá a reflexão não é liso, ocorre a dispersão de energia em diversas 

direções. A dispersão pode provocar alterações no campo e, portanto, é preponderante analisar a 

forma como o campo é afetado por esta. Há que ter em atenção que as noções de liso e rugoso 

dependem do comprimento de onda, ou seja, o mesmo terreno pode ser considerado rugoso para 
comprimentos de onda pequenos, enquanto que para comprimentos de onda grandes, é visto como 

liso [Fern02]. 

 
Figura 2.19 - Reflexão em terreno rugoso. 

Segundo o critério de Rayleigh, um terreno é considerado liso quando a diferença de fase entre os 

raios que incidem em dois pontos do mesmo é muito menor que 휋 (Figura 2.19). Tal deve-se ao facto 

de ocorrer reflexão especular quando a diferença de fase é zero (terreno liso) e de não haver 

transferência de energia na direção 휓, ou seja, toda a energia é dispersada noutras direções, quando 

a diferença de fase corresponde a 휋 (terreno rugoso) [Smit98]. 

 
푔 = 푘푑 =

4휋ℎ
휆 sin휓 ≪ 휋 [rad] 

(2.53) 

Posto isto, o campo é obtido através de [Fern17] 

 퐸 = 퐸 1 + |훤|퐷 푒 ∆ 푒 /  [V m⁄ ] (2.54) 
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2.5.3. Difração causada por obstáculos 

Para o estudo das difrações causadas por obstáculos é geralmente utilizado o modelo knife-edge que 

encara os obstáculos como planos opacos semi-infinitos (Figura 2.20) [Pere14].  

 
Figura 2.20 – Modelo knife-edge. 

Este modelo determina que, para não haver interferência por parte de um objeto, não só o raio direto 
tem de estar em linha de vista, como também é necessário que o elipsoide de Fresnel esteja 

desimpedido. Posto isto, a folga (푥̅) entre o raio direto e o obstáculo tem de ser superior ao raio do 1º 
elipsoide de Fresnel [Hasl08], ou seja, 

 
푥̅ > 푅 =

휆푑 푑
푑  [m] 

(2.55) 

sendo a folga dada por [Fern17] 

 
푥̅ =

(ℎ − ℎ )푑 + (ℎ − ℎ )푑
푑  [m] 

(2.56) 

Quando esta condição não se verifica, o sinal sofre uma atenuação que varia consoante a altura 

equivalente (Figura 2.21), que se determina a partir de (2.57). 

 
ℎ =

2푑
휆푑 푑 푥̅ 

(2.57) 
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Figura 2.21 - Atenuação introduzida por um obstáculo knife-edge em função da altura equivalente [Fern17]. 

2.5.4. Ductos superficiais 

A existência de certas condições meteorológicas, nomeadamente mudanças significativas na 

pressão, temperatura e vapor de água, pode motivar a formação de ductos [Gosl98]. Os ductos 

superficiais consistem numa espécie de canal que capta e propaga a energia de forma guiada entre 

uma camada da atmosfera e o solo. A formação destes canais faz com que a energia não atinja 

camadas superiores da atmosfera e se propague até distâncias maiores do que as previstas, devido 
às reduzidas perdas associadas a este efeito. O estudo da formação destes canais é importante 

porque estes podem afetar não só o próprio sistema, uma vez que a antena recetora não terá sinal 

caso se encontre numa das camadas exteriores ao ducto, como também interferir com outros 

sistemas situados a grandes distâncias [DaVo69]. 

De acordo com [Fern02], numa atmosfera padrão os raios que são iniciados horizontalmente afastam-

se progressivamente da superfície da Terra, ou seja, o seu raio de curvatura (휌) será maior que a 

camada esférica de raio 푎 + ℎ. 

 휌 > 푎 + ℎ (2.58) 

No caso dos ductos, o raio iniciado horizontalmente é captado e aproxima-se da superfície da Terra 
(Figura 2.22), levando a 

 휌 < 푎 + ℎ (2.59) 

onde o raio de curvatura de um raio horizontal é dado pela expressão (2.60). 

 휌 = −
1

푑푀
푑ℎ 10 − 1

푎 + ℎ
 (2.60) 
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Figura 2.22 - Raio captado num ducto superficial. 

Combinando as expressões (2.59) e (2.60) verifica-se que se está na presença de um ducto sempre 

que o gradiente vertical de 푀 for negativo (Figura 2.23), ou seja, 

 푑푀
푑ℎ < 0 (2.61) 

 
Figura 2.23 - Ducto superficial. 

Por forma a resolver este problema através de cálculos simples e rápidos utiliza-se a função de Airy, 
uma função bastante estudada cujas soluções são conhecidas e se encontram tabeladas. Esta 

função representa o andamento do campo em função da altura e é dada por 

 퐴푖(푣) ≈
1

2√휋
푣 / 푒푥푝 −

2
3푣

/  (2.62) 

Sabe-se que apenas 1% da energia escapa pelo topo do ducto portanto, à altura ℎ , a amplitude do 

campo será muito reduzida. Na função 퐴푖 isto verifica-se para uma constante de propagação superior 
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a 3 (푣 >  3), onde o campo é praticamente zero [Fern02]. Posto isto, o cálculo da altura do ducto 

obtém-se a partir de 

 푣 = 휌 + (2푏) / ℎ > 3 (2.63) 

sendo 푏 dado por 

 푏 = 푘 푚 휇 com 푘 =
2휋
휆  [rad m⁄ ] (2.64) 

onde 휇 e 푚  se obtêm respetivamente de (2.65) e (2.66). 

 
휇 =

휇 × 10
푚  [m ] 

푚 = 1 + 푀 × 10  

(2.65) 

(2.66) 

A variável 푚  representa o índice de refração modificada, que permite considerar que a atmosfera 

possui uma estratificação plana em vez de esférica (equivalência de Terra plana), e 휇  caracteriza o 
declive da refratividade modificada. 

Na expressão (2.63), 휌  corresponde às raízes da função 퐴푖 que determinam os valores apropriados 
da constante de propagação e, por isso mesmo, variam consoante a polarização. É possível observar 

alguns dos valores destas raízes para polarização horizontal e vertical na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Raízes de 퐴  [Fern02]. 

풊 흆풊푷푯 흆풊푷푽 

1 -2,3381 -1,0188 

2 -4,0879 -3,2482 

3 -5,5206 -4,8201 

4 -6,7867 -6,1633 
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Capítulo 3  
Sistema Localizer 

Este capítulo destina-se ao estudo pormenorizado do sistema localizer, compreendendo a análise do 

setor gerado pelo mesmo, da modulação do sinal, do modo como o sinal emitido é interpretado pela 

aeronave através da DDM, das características dos agregados utilizados para este tipo de sistemas e 
das particularidades de diversos designs de antenas LPD. Durante a avaliação destes projetos 

definiu-se qual o modelo que seria aplicado no agregado em estudo. 
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3.1. Setor gerado pelo localizer  

Tal como visto anteriormente, é através da diferença entre as modulações (DDM) a 90 e 150 Hz que 

se sabe qual a direção que a aeronave deve tomar para que se desloque segundo a linha central da 
pista. O piloto tem acesso a estas informações no instrumento aerotransportado Course Deviation 

Indicator (CDI) que mostra qual o desvio que a aeronave apresenta relativamente ao eixo da pista. Ao 

setor que contém os desvios máximos que o CDI consegue exibir para ambas as direções, dá-se o 
nome de Course Sector (CS). Segundo [Holm13] este setor é dado por 

 퐶푆 = 2 tan
105
푑  [°] (3.1) 

A expressão (3.1) resulta da especificação presente em [ICAO10] que indica que o CS tem de possuir 
uma largura de 210 m na threshold, ou seja, 105 m para cada lado da linha central (Figura 3.1). Deste 

modo, é a distância 푑, entre o LOC e a threshold, que define qual o tamanho do CS. De acordo com a 
ICAO, os Course Sectors podem ir de 3º a 6º. Este documento também define que nos limites do CS 

a DDM tem de ser igual a 0,155. 

 
Figura 3.1 - Características do CS. 

 

3.2. Modulação 

No LOC o sinal é gerado a partir de um oscilador que emite uma portadora de aproximadamente 110 

MHz. Este sinal é posteriormente dividido em duas partes iguais por forma a alimentar dois 

moduladores, onde a portadora é modulada a 150 Hz e a 90 Hz com 40% de profundidade. De 
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seguida, estes sinais modulados combinam-se em fase e em oposição de fase, resultando 
respetivamente num sinal soma (Carrier and Side Bands – CSB) e num sinal diferença (Side Bands 

Only – SBO) [Holm13].  

 
Figura 3.2 - Formação dos sinais CSB e SBO [Holm13]. 

Considera-se o exemplo da Figura 3.2, onde a portadora apresenta uma amplitude de 100 e cada 
tom, amplitude de 40 (40% do nível da portadora). Visto que cada tom é constituído por duas bandas, 

a superior e a inferior, cada uma delas terá metade da amplitude total do tom correspondente (Figura 

3.3).  

 
Figura 3.3 - Fasores para a modulação a 90 Hz e respetiva representação no domínio da frequência. 

Para a formação do CSB combinam-se os sinais modulados em fase, portanto as portadoras somam-

se originando uma amplitude de aproximadamente 140 (dobro da potência de 100) [Holm13]. Antes 

da soma dos sinais, o tom de 90 Hz possuía uma banda superior em 푓 + 90 Hz e uma banda inferior 

em 푓 − 90 Hz. Seguindo o mesmo raciocínio, o tom de 150 Hz tinha bandas em 푓 ± 150 Hz. Quando 

estes dois sinais se combinam, criam-se duas novas bandas onde a superior é composta por 푓 + 150 

Hz e 푓 + 90 Hz e a inferior é constituída por 푓 − 150 Hz e 푓 − 90 Hz (Figura 3.4). Isto resulta em 

tons com metade da potência do sinal inicial, ou seja, com amplitude 28 (metade da potência de 40). 
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Figura 3.4 - Representação do sinal CSB no domínio da frequência. 

Utilizando a expressão da modulação em (3.2), onde T corresponde à amplitude de cada tom e P à 
amplitude da portadora, é possível verificar que no sinal CSB os tons são modulados a 20% 

(푚 / = = 0,2), o que corresponde a metade da modulação inicial. 

 푚 =
푇
푃 (3.2) 

 
Figura 3.5 - Sinais de 90 e 150 Hz iniciados em fase e com modulação de 40%, em função do ângulo [Holm13]. 

 

Figura 3.6 - Sinal CSB com portadora a 100% e modulações de 90 e 150 Hz a 20%, em função do ângulo [Holm13]. 
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Na Figura 3.5 é possível observar os sinais a 90 e 150 Hz iniciados em fase e com uma modulação 
de 40%. Estes sinais, ao combinarem-se com a portadora a 100%, originam o CSB representado na 

Figura 3.6. 

Quanto à formação do SBO, como os sinais se encontram em oposição de fase, as portadoras 

anulam-se e os tons dividem-se nas suas novas bandas ficando também com amplitudes de 28, mas 

com fases opostas (Figura 3.2). Deste modo, os tons de 150 Hz do CSB e SBO ficam em fase 

enquanto que os de 90 Hz estão em oposição de fase. 

O SBO, representado na Figura 3.8, resulta da combinação dos tons de 90 e 150 Hz iniciados em 

oposição de fase e modulados com uma profundidade de 40% (Figura 3.7). 

 
Figura 3.7 - Sinais de 90 e 150 Hz iniciados em oposição de fase e com modulação de 40%, em função do ângulo [Holm13]. 

 
Figura 3.8 - Forma de onda do SBO, em função do ângulo [Holm13]. 

Como o sinal CSB possui a mesma modulação para ambos os tons (20%), terá uma diferença de 
modulação igual a zero. Esta DDM de zero fará com que o CDI indique que a aeronave se encontra 

na extensão da linha central da pista. Individualmente, o CSB não seria muito útil, uma vez que se 

pretende obter diferentes indicações consoante a posição da aeronave. Por isso, utiliza-se o SBO em 
simultâneo, um sinal cuja fase difere 180º quando se atravessa a linha central da pista, permitindo à 

aeronave saber em que lado da pista se encontra já que as indicações são simétricas, e com uma 
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intensidade que diminui com a proximidade ao centro, possibilitando o conhecimento da distância a 

que a aeronave se encontra da linha central [Holm13]. 

 

3.3. DDM 

Sendo a DDM responsável por direcionar e manter as aeronaves segundo o course line (CL), é de 

extrema importância a compreensão do modo como esta é determinada. 

Como se viu anteriormente, no sinal CSB a diferença de modulação entre os tons de 90 e 150 Hz é 

de 0%, no entanto, quando este sinal se mistura com o SBO, esta diferença irá alterar-se. Como os 
tons do SBO estão em oposição de fase, a junção deste sinal com o CSB fará com que a modulação 

de um dos tons do CSB aumente e a outra diminua. Assim, a DDM final corresponde à diferença 

entre as modulações resultantes da junção dos sinais CSB e SBO, o que se traduz na seguinte 

expressão [ICAO10] 

 퐷퐷푀 =
푚 −푚

100  (3.3) 

Dependendo do lado em que a aeronave se encontra relativamente ao centro da pista, a DDM pode 

apresentar valores positivos ou negativos. No lado direito da pista, como os tons de 150 Hz dos sinais 

CSB e SBO estão em fase, esta modulação irá predominar, resultando numa DDM positiva. Quando 

a aeronave transpõe a linha central da pista e transita para o lado esquerdo, a fase do SBO altera-se 
em 180º, fazendo com que os tons de 90 Hz de ambos os sinais fiquem em fase. Isto fará com que a 

modulação de 90 Hz prevaleça e os valores da DDM sejam negativos (Figura 3.9). 

 
Figura 3.9 - Distribuição da DDM no localizer. 

A DDM também pode ser calculada utilizando diretamente os fasores do CSB e do SBO. Neste caso 
utiliza-se a expressão 

 퐷퐷푀 =
2 × 푆퐵푂
퐶푆퐵 cos휑 (3.4) 
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onde SBO corresponde à amplitude de um dos tons do sinal SBO, CSB à amplitude da portadora no 

sinal CSB e 휑 à diferença de fase entre os tons de 150 Hz dos dois sinais [Nyba02]. 

 
Figura 3.10 - Fasores para um sistema com CSB=100, SBO=10 e 휑=0º. 

Tendo em conta as expressões (3.3) e (3.4), a DDM do exemplo representado na Figura 3.10 pode 
ser calculada das seguintes formas 

 퐷퐷푀 =
푚 −푚

100 =
30 − 10

100 = 0,2 

퐷퐷푀 =
2 × 푆퐵푂
퐶푆퐵 cos휑 =

2 × 10
100 cos 0 = 0,2 

 

 
Figura 3.11 - Fasores para um sistema com CSB=100, SBO=10 e 휑=180°. 

Para o exemplo da Figura 3.11 fica-se com uma DDM de 

 퐷퐷푀 =
푚 −푚

100 =
10− 30

100 = −0,2  
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퐷퐷푀 =
2 × 푆퐵푂
퐶푆퐵 cos휑 =

2 × 10
100 cos 180 = −0,2 

 

3.4. Características dos agregados 

Como já foi referido, o LOC corresponde a um agregado linear de antenas LPD. Apesar de o número 
de elementos poder ser ímpar, os localizers são geralmente constituídos por um número par de 

antenas LPD que se agrupam duas a duas. Ainda que as suas antenas estejam associadas em 

pares, formando agregados lineares uniformes de 2 elementos, o LOC é considerado um agregado 

não-uniforme pelo facto de cada par possuir a sua própria amplitude e distanciamento entre antenas. 

Visto que o ponto de referência deste sistema corresponde ao centro do agregado, as antenas são 

agrupadas duas a duas, do centro para a periferia. 

 
Figura 3.12 - Localizer com 6 antenas LPD. 

Observando o exemplo da Figura 3.12, que representa um LOC de 6 elementos, verifica-se que o 
primeiro par é constituído pelas antenas 3 e 4, o segundo pelas LPD 2 e 5 e, finalmente, o terceiro é 

composto pelos elementos 1 e 6. 

Neste sistema não uniforme, o fator de agregado total corresponderá à soma dos fatores de agregado 

de cada par de antenas [Nyba02], ou seja, 

 
퐹퐴 = 2퐴 cos

푘푑 cos휃 + 훽
2  

(3.5) 

onde P representa o número de pares de antenas e 퐴  a amplitude de alimentação do par de antenas 

em questão. 

Segundo [Holm13], para que não existam reflexões nos objetos circundantes à pista que interfiram 

com o CL, os lobos das componentes CSB e SBO devem encontrar-se na região do CS. Para que tal 

aconteça é necessário determinar a alimentação mais adequada para os sinais CSB e SBO. 
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Na teoria, existem dois modos de realizar a alimentação das antenas do sistema localizer. Por forma 

a entender como são determinadas as amplitudes de alimentação dos sinais gerados pelo LOC, irão 

ser estudados os dois sistemas mais simples, isto é, com 2 e 3 elementos na sua constituição. Para 

ambos os estudos, começa-se por calcular o CS utilizando a expressão (3.1). Como exemplo, 
assume-se que a distância entre o LOC e a threshold é de 3000 m, o que resulta num CS de 

aproximadamente 4º (2 tan ≅ 4°). 

No sistema de duas antenas, ambas as LPD são alimentadas com CSB e SBO, fazendo com que o 

cenário em ambos os lados do ponto de referência seja simétrico. Posto isto, para o cálculo das 

amplitudes dos sinais que alimentam igualmente cada uma das antenas, considera-se apenas um 

dos lados da simetria, onde a linha que limita a região do CS possui um ângulo de CS/2 e uma DDM 
de 0,155. 

 
Figura 3.13 - Representação do CS num localizer de 2 elementos. 

Assim, no limite do course sector, as amplitudes normalizadas do CSB e do SBO correspondem a  

 
퐶푆퐵 = 2 × 1 cos

푘푑 cos 90° + 퐶푆
2

2  

푆퐵푂 = 2 × 1 cos
푘푑 cos 90° + 퐶푆

2 + 180°
2  

(3.6) 

 

(3.7) 

As amplitudes encontram-se normalizadas pelo facto de se assumir que as antenas foram 

inicialmente alimentadas com amplitude de 1 [Holm13]. 

Para o exemplo da Figura 3.13, com um CS=4º e um espaçamento entre antenas de 1λ, têm-se as 

seguintes amplitudes normalizadas: 퐶푆퐵 = 1,988 e 푆퐵푂 = 0,219. 
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De modo a encontrar a amplitude necessária de SBO em relação à amplitude do CSB, utiliza-se a 

seguinte expressão 

 푆퐵푂 á =
퐷퐷푀 × 퐶푆퐵

2  (3.8) 

Como já foi referido anteriormente, nos limites do CS a DDM é igual a 0,155, fazendo com que a SBO 

necessária tenha um valor de 0,154. 

Tendo a SBO necessária e a normalizada, efetua-se a correção desta amplitude através de [Holm13] 

 푆퐵푂 =
푆퐵푂 á

푆퐵푂  (3.9) 

Utilizando (3.9) determina-se que cada antena deve ser alimentada com uma amplitude de SBO de 
0,703. Sendo as amplitudes geralmente dadas em percentagem e definido que ao sinal mais forte se 

atribui os 100%, o CSB fica com uma amplitude de 100% e o SBO de 70,3%. 

No Capitulo 2 verificou-se que o fator de agregado para um agregado uniforme de dois elementos era 

dado por (2.15), tendo em conta as amplitudes e o facto de os sinais CSB e SBO estarem em fase e 

em oposição de fase, fica-se com os seguintes fatores de agregado 

 
퐹퐴 = 2 × 100 cos

2휋
휆 휆 cos휃 + 0

2  

퐹퐴 = 2 × 70,3 cos
2휋
휆 휆 cos휃 + 휋

2  

(3.10) 

 

(3.11) 

 
Figura 3.14 - Fatores de agregado do CSB e SBO para um sistema de 2 elementos distanciados por 1휆, em função de 휃. 
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Na Figura 3.14 encontram-se representados os fatores de agregado (3.10) e (3.11), para um sistema 
de 2 elementos com um CS de 4º e um espaçamento de 1λ. Pela observação da mesma é possível 

verificar que para 휃 = 120° o fator de agregado do CSB possui um nulo e o do SBO um máximo. 

Relativamente ao sistema de 3 elementos, uma das antenas encontra-se na linha central da pista e 
as restantes, distanciadas simetricamente do centro. Neste sistema, a antena central apenas emite o 

CSB como um sinal omnidirecional e as restantes antenas somente o SBO, em oposição de fase. 

Sendo o CSB omnidirecional e transmitido por uma única antena, não implica o cálculo do 퐶푆퐵  já 
que terá um valor normalizado de 1 para qualquer que seja o ângulo do limite do CS. No caso do 

SBO, como é emitido por duas antenas distanciadas de 휆, o seu valor normalizado é determinado 

recorrendo a (3.7). Para um azimute de 2º obteve-se 푆퐵푂 = 0,219. 

 
Figura 3.15 - Localizer com 3 antenas. 

Utilizando a expressão (3.8) e sabendo que 퐶푆퐵 = 1, obtém-se uma SBO necessária de 0,0775. 
Tendo a SBO normalizada e a necessária, recorre-se a (3.9) para adquirir o valor correto da 

amplitude, que para o exemplo da Figura 3.15 é de 0,354. Deste modo, fica-se com um CSB 

omnidirecional de amplitude 100% e um SBO de amplitude 35,4%. Na Figura 3.16 é possível 

observar o comportamento destes sinais para um agregado de 3 elementos. 

 
Figura 3.16 - Sinal omnidirecional CSB e fator de agregado do SBO para um sistema de 3 elementos, em função de 휃. 
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Quanto ao diagrama de radiação do agregado, verificou-se no Capítulo 2 que este resulta da 
multiplicação do fator de agregado pelo campo emitido por um dos elementos. Sabendo que os 

elementos do LOC correspondem a antenas LPD e que estas são alimentadas com os sinais CSB e 

SBO, obtém-se um diagrama de radiação com duas componentes [Nyba02] 

 퐸 (휃) = 퐹퐴 (휃) × 퐸 (휃) [V m⁄ ] 

퐸 (휃) = 퐹퐴 (휃) × 퐸 (휃) [V m⁄ ] 

(3.12) 

(3.13) 

Apesar de toda a teoria presente nestes dois estudos, na prática, os LOC são compostos por um 
número par de antenas, alimentadas com os sinais CSB e SBO, onde as respetivas amplitudes de 

alimentação são escolhidas de forma a gerar o melhor diagrama de radiação. Este diagrama deve 

não só obedecer aos requisitos impostos pela ICAO, como também estar otimizado ao local de 

implementação do LOC.  

Dados os extensivos estudos que já foram realizados, existem valores de alimentação tabelados para 
algumas das configurações de localizers mais utilizadas. Estes valores encontram-se otimizados em 

relação ao número de elementos utilizado em cada sistema e ao correspondente valor do CS. 

 

3.5. Análise das antenas LPD 

Neste subcapítulo utilizam-se os softwares Antenna Magus e CST Studio Suite para analisar as 

antenas LPD. 

Numa primeira fase, exporta-se uma antena LPD no Antenna Magus já ajustada à banda de operação 

do LOC, ou seja, de 108 a 112 MHz. A partir desta, criam-se novos projetos onde se pode variar a 

frequência central, a largura de banda percentual, o ganho e a resistência de entrada. Ao atribuir 

diferentes valores a estes parâmetros, obtêm-se os restantes parâmetros necessários para a 

construção da antena LPD, bem como os valores de VSWR para as diferentes frequências. 

Posto isto, começou-se por atribuir o valor de 110 MHz para a frequência central. Tendo a frequência 

central, determinou-se a largura de banda percentual utilizando a expressão (2.8). Apesar de se ter 

obtido uma largura de banda de aproximadamente 3,64%, utilizou-se o valor 20% pelo facto de as 

larguras de banda projetadas serem sempre superiores às realmente necessárias. 

Deste modo, resta apenas variar os valores do ganho e da resistência de entrada para encontrar a 

antena que apresenta a melhor solução para o sistema em estudo. Começou-se por analisar o ganho 

através da criação de três projetos com os seguintes valores: 

 Design 1: 8 dB; 

 Design 2: 10 dB; 
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 Design 3: 12 dB. 

Quanto à resistência de entrada, manteve-se constante para os três designs, tendo sido inicialmente 
atribuído o valor de 200 Ω. Utilizando estes valores de projeto no Antenna Magus, obteve-se os 

parâmetros presentes na Tabela 3.1 e os valores de VSWR que se encontram representados na 

Figura 3.17. 

Tabela 3.1 - Parâmetros obtidos no Antenna Magus para os designs 1,2 e 3. 

Design N 풁풂[Ω] 풔[퐦퐦] 흉 흈 풍푵[퐦] 풅푵 ퟐ⁄ [퐦퐦] 푳[퐦] 

1 8 292,2 36,34 0,898 0,131 1,544 4,363 2,099 

2 15 280,9 29,40 0,944 0,177 1,398 3,950 4,903 

3 22 276,2 27,10 0,969 0,201 1,299 3,669 8,183 

 
Figura 3.17 - VSWR para os designs 1,2 e 3 com ganhos de 8, 10 e 12 dB respetivamente. 

Pela análise dos dados obtidos afere-se que ganhos mais elevados implicam antenas com maior 
número de elementos. Além disso, também se constata que ao aumentar o ganho diminui-se o valor 

do VSWR na banda de operação da antena (108 a 112 MHz). 

Visto que se pretende encontrar a antena com as melhores características, excluiu-se o design 1 

dado que os seus valores de VSWR são bastante superiores aos dos restantes designs. Quanto aos 
designs 2 e 3, reparou-se que estes requerem um elevado número de elementos, então, construiu-se 

um quarto design com o intuito de encontrar um ganho que permitisse valores reduzidos de VSWR, 

utilizando o menor número possível de recursos. Estas características foram atingidas utilizando um 

ganho de 9,5 dB. 
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Observando a Tabela 3.2 e a Figura 3.18, é possível verificar que o design 4 possui valores de VSWR 

muito semelhantes aos designs 2 e 3, utilizando apenas 12 elementos em vez de 15 e 22. Posto isto, 

conclui-se que o design 4 é a melhor solução no que diz respeito à escolha do ganho a utilizar. 

Tabela 3.2 - Parâmetros obtidos no Antenna Magus para os designs 1,2, 3 e 4. 

Design N 풁풂[Ω] 풔[퐦퐦] 흉 흈 풍푵[퐦] 풅푵 ퟐ⁄ [퐦퐦] 푳[퐦] 

1 8 292,2 36,34 0,898 0,131 1,544 4,363 2,099 

2 15 280,9 29,40 0,944 0,177 1,398 3,950 4,903 

3 22 276,2 27,10 0,969 0,201 1,299 3,669 8,183 

4 12 282,8 30,26 0,935 0,168 1,404 3,967 3,795 

 
Figura 3.18 - VSWR para os designs 1, 2, 3 e 4 com ganhos de 8, 10, 12 e 9,5 dB respetivamente. 

Por último, mantendo os objetivos de projeto anteriormente determinados (푓 = 110 MHz, 퐿퐵% = 20% 

e 퐺 = 9,5 dB), analisou-se o efeito da resistência de entrada através dos seguintes designs: 

 Design 4: 200 Ω; 

 Design 5: 100 Ω; 

 Design 6: 300 Ω. 

Pela análise da Tabela 3.3 averigua-se que quanto maior for a resistência de entrada, maior será o 

número de elementos necessários. Relativamente ao VSWR constata-se que, na banda de operação, 
os três designs possuem valores muito próximos. Posto isto, exportou-se as três antenas para o CST 

por forma a efetuar uma análise mais rigorosa e fidedigna, permitindo assim uma melhor escolha da 

antena a utilizar. 
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Tabela 3.3 - Parâmetros obtidos no Antenna Magus para os designs 4, 5 e 6. 

Design N 풁풂[Ω] 풔[퐦퐦] 흉 흈 풍푵[퐦] 풅푵 ퟐ⁄ [퐦퐦] 푳[퐦] 

4 12 282,8 30,26 0,935 0,168 1,404 3,967 3,795 

5 9 119,2 10,44 0,917 0,193 1,560 4,407 3,627 

6 14 498,6 168,90 0,942 0,149 1,346 3,801 3,720 

 
Figura 3.19 - VSWR para os designs 4, 5 e 6 com resistências de entrada de 200, 100 e 300 Ω respetivamente. 

Pela observação das Figuras 3.20, 3.21 e 3.22, obtidas com o CST, constata-se que a antena com 
100 Ω (design 5) é a que possui melhores valores de potência refletida pois são sempre menores que   

-17 dB. Tal significa que a potência refletida é inferior a 2%, o que é bastante bom uma vez que se 

consideram aceitáveis potências de reflexão até 10%. 

 
Figura 3.20 – Potência refletida para a antena com o design 4 (200 Ω). 
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Figura 3.21 - Potência refletida para a antena com o design 5 (100 Ω). 

 
Figura 3.22 - Potência refletida para a antena com o design 6 (300 Ω). 

Para além da potência refletida, também foi possível adquirir os ganhos na zona distante. Estes 

ganhos encontram-se representados nas Figuras 3.23, 3.24 e 3.25 e correspondem, respetivamente, 
aos designs 4, 5 e 6. Pela sua observação averigua-se que o design 4 é o que apresenta as melhores 
características quanto ao nível de lobos secundários. No entanto, os outros designs também 

possuem valores aceitáveis uma vez que os seus níveis de lobos secundários são inferiores a -20 dB. 
Posto isto, escolheu-se como projeto final o design 5, pois apesar de não possuir o melhor nível de 

lobos secundários, tem excelentes valores de potência refletida e utiliza menor número de elementos, 

reduzindo deste modo os custos. 

 
Figura 3.23 - Ganho da antena com o design 4 (200 Ω). 
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Figura 3.24 - Ganho da antena com o design 5 (100 Ω). 

 
Figura 3.25 - Ganho da antena com o design 6 (300 Ω). 
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Capítulo 4  
Definição do Projeto 

Este capítulo destina-se ao estudo da implementação de um sistema localizer no Aeroporto do 

Montijo. Para o efeito, é realizada uma análise das estruturas presentes no local e definidos alguns 

parâmetros de instalação. Posteriormente, estabelece-se o número de elementos a utilizar no 
agregado e as amplitudes de alimentação que originam um diagrama de radiação que obedeça a 

todos os requisitos impostos. Por fim, tendo todas as características da pista e do sistema definidas, 

determina-se o campo na localização do recetor tendo em consideração fenómenos de 

radiopropagação como a reflexão no solo, dispersão em terreno rugoso, difração causada por 

obstáculos e formação de ductos superficiais. 
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4.1. Aeroporto do Montijo 

Para a instalação de um sistema localizer é necessário efetuar um estudo prévio do local onde este 

irá ser implementado. Posto isto, neste subcapítulo abordam-se os diversos aspetos relacionados 
com o Aeroporto do Montijo.  

O atual Aeroporto do Montijo é composto por duas pistas, nomeadamente a 1/19 e a 8/26 (Figura 

4.1). Segundo [Visa17], para o novo aeroporto irá ser utilizada a pista 1/19 pelo facto de a sua 

orientação ser praticamente paralela à da pista 3/21 do Aeroporto Humberto Delgado, permitindo a 

descolagem ou aterragem de dois aviões em simultâneo. Relativamente à pista principal (8/26), 

continuará a ser utilizada para voos militares. Posto isto, os diversos estudos necessários para a 

implementação do LOC realizar-se-ão para a pista 1/19.  

 
Figura 4.1 - Aeroporto do Montijo. 

Para efetuar as medições da pista 1/19 utilizou-se o software Google Earth Pro, no qual se obteve um 

comprimento de 2187 m e uma largura de 44 m. De acordo com [Sant17], o comprimento atual da 

pista não é suficiente para a descolagem de aviões de grande porte. Portanto, está previsto um 
aumento da pista para 2400 m. Visto que esta começa e termina muito próximo do estuário, este 

aumento só será possível através da criação de um aterro. Segundo o presidente da Câmara do 

Montijo, é possível criar um aterro de 500 m, sem muito impacto ambiental, em direção ao Barreiro. 

De acordo com os dados referidos anteriormente, recorreu-se novamente ao Google Earth para 

efetuar novas medições e definir a localização dos localizers. Estas medições encontram-se na 

Figura 4.2, onde a vermelho está representado o comprimento atual da pista de 2187 m e a verde os 

213 m correspondentes ao aumento da mesma de modo a atingir os 2400 m pretendidos. A linha 
amarela representa os 500 m do aterro que irá ser construído para o lado do Barreiro e por fim, a 
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linha azul mostra onde irão ficar instalados os localizers, que devido ao reduzido espaço livre na 

continuação da pista, ficarão sediados a 263 m do final da pista. 

 
Figura 4.2 - Projeto para a pista 1/19 do Aeroporto do Montijo efetuado no Google Earth. 

 

4.2. Definição das características do agregado 

O tamanho do LOC pode variar de acordo com a necessidade de feixes mais largos ou mais 

estreitos. Nos aeroportos de grandes dimensões, onde existem estruturas extensas, é necessário 
utilizar feixes estreitos por forma a obter menores interferências. Para o efeito, utilizam-se localizers 

de maiores dimensões e portanto os sistemas são mais dispendiosos devido ao elevado número de 

antenas LPD. Quando os aeroportos são pequenos e possuem obstáculos de pequenas dimensões e 
em pouca quantidade, os feixes podem ser mais largos e consequentemente os LOC terão custos 

inferiores devido à menor quantidade de antenas necessárias para a sua constituição [Holm13]. 

 
Figura 4.3 - Simulação para o novo Aeroporto do Montijo [Gome19]. 

Segundo [Visa17], será instalado no novo Aeroporto do Montijo uma estrutura prefabricada 
semelhante à do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado (Figura 4.3). Sendo esta estrutura 

relativamente reduzida, quando comparada com a totalidade do Aeroporto de Lisboa, e não havendo 

outras estruturas de tamanho significativo na região, opta-se por utilizar um LOC com 12 antenas 

LPD, que corresponde a metade dos elementos utilizados no LOC do Aeroporto Humberto Delgado. 
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Para obter as amplitudes de alimentação e espaçamentos entre antenas dos sinais CSB e SBO 

recorreu-se a [Nyba02], documento que apresenta valores ótimos para algumas configurações de 
localizers. Os valores adquiridos encontram-se expostos na Tabela 4.1 e estão otimizados para um 

LOC com 12 antenas e um CS de 4º. Com eles, o padrão de radiação do CSB garante a intensidade 

de campo requerida pela ICAO para o setor de ±35° e o diagrama do SBO possui a menor radiação 
possível nos ângulos onde há maior probabilidade de ocorrer reflexões em objetos, ou seja, entre 10º 

e 30º a contar da linha central da pista [Nyba02]. 

 
Tabela 4.1 - Valores das amplitudes, espaçamentos e fases dos sinais CSB e SBO, otimizados para um LOC de 12 antenas e 

com um CS de 4º. 

 1º Par 2º Par 3º Par 4º Par 5º Par 6º Par 

Espaçamento [m] 1,90 9,54 15,82 21,80 27,80 33,80 

Amplitude CSB [%] 100,00 54,90 33,50 19,00 8,10 2,40 

Fase CSB [º] 0 0 0 0 0 0 

Amplitude SBO [%] 15,18 7,72 6,72 4,88 2,61 0,90 

Fase SBO [º] 180 180 180 180 180 180 

De forma a verificar se esta configuração se adequa ao novo Aeroporto do Montijo, calcula-se o seu 

CS utilizando a expressão (3.1). Como a pista possui 2400 m e o LOC se encontra instalado a 263 m 

do final da mesma, fica-se com um CS de, aproximadamente, 4,5º (2 tan ≅ 4,5°). Dada a 

diferença nos course sectors, terá de ser efetuado um ajuste nas amplitudes do sinal SBO. 

Para efetuar o ajuste das amplitudes no SBO, começou-se por determinar o padrão do fator de 

agregado do CSB para diversos ângulos inseridos no CS/2. O estudo apenas foi efetuado para 

metade do CS devido à igualdade do padrão para ambos os lados do eixo central da pista. Para o 

efeito utilizaram-se os dados relativos ao CSB presentes na Tabela 4.1 e a expressão (3.5), dando 

origem à Figura 4.4. Pela observação da mesma, verifica-se que no limite do CS, ou seja, nos 92,25º, 
o CSB é de 375,8%. Posto isto, e sabendo que neste limite a DDM vale 0,155 e a diferença de fase 

entre os tons de 150 Hz dos sinais CSB e SBO corresponde a zero, é possível determinar o valor do 

SBO através da expressão (3.4). 

 
푆퐵푂 =

퐷퐷푀 × 퐶푆퐵
2 =

0,155 × 375,8
2 ≅ 29,12% 
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Figura 4.4 - Padrão do fator de agregado do CSB para ângulos 휃 inseridos no CS/2. 

Ao conhecer o valor que o SBO tem de possuir em 휃 = 92,25° foram-se ajustando as amplitudes de 
alimentação do mesmo até que no seu padrão do fator de agregado se obtivesse o valor de 29,12% 

para 휃 = 92,25°. Este resultado foi obtido utilizando as amplitudes de alimentação presentes na 

Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 - Amplitudes de alimentação do SBO ajustadas a um CS de 4,5º. 

 1º Par 2º Par 3º Par 4º Par 5º Par 6º Par 

Amplitude SBO [%] 7,10 5,00 6,72 4,88 2,61 0,90 

Pela observação da Figura 4.5, é possível confirmar que as amplitudes presentes na Tabela 4.2 

produzem um padrão do fator de agregado que confere um SBO de 29,12% para 휃 = 92,25°. 

 
Figura 4.5 - Padrão do fator de agregado do SBO para ângulos 휃 inseridos no CS/2. 
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Após o ajuste das amplitudes do SBO, de acordo com as características de implementação do LOC 
na pista 1/19 do Aeroporto do Montijo, determinaram-se os padrões dos fatores de agregado dos 

sinais CSB e SBO para todos os valores de 휃. Estes padrões encontram-se representados na Figura 
4.6 e foram produzidos introduzindo os dados da Tabela 4.3 na expressão (3.5). 

 
Tabela 4.3 - Valores das amplitudes, espaçamentos e fases dos sinais CSB e SBO, otimizados para um LOC de 12 antenas e 

com um CS de 4,5º. 

 1º Par 2º Par 3º Par 4º Par 5º Par 6º Par 

Espaçamento [m] 1,90 9,54 15,82 21,80 27,80 33,80 

Amplitude CSB [%] 100,00 54,90 33,50 19,00 8,10 2,40 

Fase CSB [º] 0 0 0 0 0 0 

Amplitude SBO [%] 7,10 5,00 6,72 4,88 2,61 0,90 

Fase SBO [º] 180 180 180 180 180 180 

 
Figura 4.6 - Padrões dos fatores de agregado do CSB e do SBO em função de 휃. 

Tendo os fatores de agregado de ambos os sinais, recorreu-se ao CST para obter o campo elétrico 
emitido por uma antena log-periódica. No estudo efetuado no Capítulo 3, determinou-se que o melhor 
projeto a utilizar seria o design 5. Posto isto, excitou-se esta antena com uma potência de 1 Watt e 

obteve-se o seu campo elétrico para uma distância de 46,3 km, distância máxima para o qual o 

sistema tem de fornecer cobertura. Este campo encontra-se representado na Figura 4.7. 

Posteriormente, de modo a analisar a força relativa do campo para os sinais CSB e SBO, efetuou-se 

a multiplicação do campo da LPD normalizado (Figura 4.8) com os fatores de agregado de ambos os 

sinais. Como resultado obtiveram-se os padrões representados na Figura 4.9. 
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Figura 4.7 - Campo elétrico [휇푉 푚⁄ ] na zona distante para uma LPD com o design 5 e uma excitação de 1 W. 

 
Figura 4.8 - Campo elétrico normalizado, de uma LPD com o design 5 excitada com 1 W, em função de 휃. 

 

Figura 4.9 - Força relativa do campo elétrico para os sinais CSB e SBO em função de 휃. 

O campo emitido pela LPD tem um papel preponderante no diagrama de radiação do LOC. Como é 
possível observar na Figura 4.10, o campo da LPD é responsável pela redução dos máximos 

secundários presentes no padrão do fator de agregado do CSB. A amplitude relativa do máximo que 

se encontra nos 125º sofre uma diminuição para os 63,12% e a do máximo presente nos 151º passa 

para os 18,52%. Deste modo, após a multiplicação dos sinais, a força relativa do campo para o sinal 
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CSB (Figura 4.12), apresenta uma amplitude relativa de 86,5 em vez de 137 para os 125º e uma 

amplitude relativa de 55,25 para os 151º, o que corresponde a 18,52% de 298,3. 

 
Figura 4.10 - Representação do padrão do fator de agregado do CSB e do campo emitido pela LPD, ambos em função de 휃. 

 

Figura 4.11 - Representação do padrão do fator de agregado do SBO e do campo emitido pela LPD, ambos em função de 휃. 

O mesmo sucede para o sinal SBO, onde a amplitude relativa do máximo a 144º passa de 43,56 para 
12,72 (29,21%) e a do máximo a 160º reduz-se para 7,79%, ou seja, diminui de 25 para 1,95, após a 

multiplicação do fator de agregado do SBO com o campo emitido pela LPD. É possível confirmar 
estes valores pela observação das Figuras 4.11 e 4.12. 
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Figura 4.12 - Força relativa do campo emitido pelo localizer, constituído pelas componentes CSB e SBO, em função de 휃. 

Depois de se estabelecer os fatores de agregado do CSB e do SBO e de se analisar o papel do 
campo emitido pela LPD na obtenção do campo radiado pelo LOC, passou-se para a determinação 

do mesmo. Como se viu anteriormente, o diagrama de radiação do LOC é composto por duas 

componentes, 퐸 (휃) e 퐸 (휃). Posto isto, para a determinação das mesmas, recorreu-se a (3.12) e 

a (3.13), onde se utilizaram os fatores de agregado do CSB e SBO, divididos por 100 para ficarem em 

valores lineares em vez de em percentagem, e o campo emitido pela LPD (Figura 4.7). Como 

resultado obteve-se o diagrama de radiação do campo elétrico representado na Figura 4.13.  

 
Figura 4.13 – Componentes 퐸 (휃) e 퐸 (휃) do campo emitido pelo localizer. 
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Pela observação da Figura 4.13, verifica-se que os requisitos impostos pela ICAO são cumpridos uma 

vez que a componente do CSB possui um campo superior a 40 µV/m para ângulos entre ±35° a 

contar da linha central da pista (휃 = 90°). Relativamente ao SBO, averigua-se que este possui valores 

de campo reduzidos para ângulos de 10º a 30º para cada lado do eixo da pista, zona onde ocorre a 

maior parte das reflexões em objetos. 

Na aeronave, estas duas componentes são recebidas sob a forma de DDM. Posto isto, representou-

se a DDM, em função de 휃, utilizando os valores das duas componentes do campo na expressão 

(3.4).Observando a Figura 4.14, confirma-se o que foi dito anteriormente, que no lado esquerdo da 

pista os valores de DDM são negativos e do lado direito são positivos, ou seja, na linha central da 

pista (휃 = 90°), a fase do tom de 150 Hz do sinal SBO inverte 180º. 

 
Figura 4.14 - DDM em função do ângulo 휃. 

 

4.3. Campo na localização do recetor 

Neste subcapítulo pretende-se determinar o campo na localização do recetor tendo em consideração 

diversos fenómenos de radiopropagação que provocam alterações nos seus valores. 

Numa primeira fase, começa-se por estudar o valor do campo elétrico quando ocorrem reflexões no 

solo. Para o efeito, estabeleceu-se uma altitude de 3 m para o LOC (ℎ ) e uma frequência de 

operação de 110 MHz. Relativamente à altura da aeronave (ℎ ), como não é constante, houve a 
necessidade de efetuar alguns cálculos para a sua obtenção. Sabendo que a pista possui 2400 m, 
que o LOC se encontra a 263 m após o end e o GS a 300 m depois da threshold, determinou-se que 

a aterragem ocorre a 2363 m do LOC, ou seja, na localização do GS (Figura 4.15). Assim, verifica-se 

que ℎ  será zero até à distância referida anteriormente. A partir dos 2363 m a aeronave deslocar-se-á 
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segundo o glide path. Visto que o GS se encontra a 3º da horizontal, calculou-se o percurso de 

descida a partir de 

 ℎ = 푑 tan(3°) [m] (4.1) 

onde 푑 corresponde à distância iniciada no GS, ou seja, em 푑 = 1 m a aeronave encontra-se a 2364 

m do LOC. 

 
Figura 4.15 - Localizações dos sistemas LOC e GS em relação à pista. 

Por fim, como os sinais do LOC só são confiáveis até uma distância de 46,3 km e uma altitude de 
pelo menos 600 m, determinou-se que, quando essa altura fosse atingida, a aeronave passaria a 

deslocar-se a uma altitude constante por forma a considerar o pior caso. 

Posto isto, obtiveram-se as alturas da aeronave (ℎ ), em função distância, que se encontram 
representadas na Figura 4.16. Estabeleceu-se que a distância iria até aos 46,3 km pelo facto de esta 

ser a distância máxima a que o LOC tem de fornecer cobertura. 

 
Figura 4.16 - Altura da aeronave em função da distância. 

Após a definição dos parâmetros, recorreu-se a (2.39) para encontrar os valores de 푑  e a (2.40) para 

obter os diversos 푑 . Posteriormente, determinou-se as alturas equivalentes do LOC e da aeronave 

utilizando (2.37) e (2.38) para, de seguida, poder calcular os ângulos de incidência. Para o efeito, 

empregou-se a expressão (2.36). 
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Pela observação da Figura 4.17 é possível concluir que, à medida que a aeronave se aproxima da 

pista, a altitude constante, os ângulos de incidência vão aumentando. Aos 13811 m de distância do 

LOC, quando a aeronave inicia o seu percurso de descida, os ângulos de incidência começam a 

diminuir. 

 
Figura 4.17 - Ângulos de incidência em função da distância. 

 
Figura 4.18 - Distâncias 푑  em função da distância total. 

Segundo [WAD19], a pista do Aeroporto do Montijo é constituída por asfalto. Assim, para definir as 
características do terreno onde ocorrem as reflexões, é imprescindível analisar as distâncias da 

antena emissora aos pontos especulares (푑 ). Através da observação da Figura 4.18, verifica-se que 
as reflexões ocorrem praticamente todas na zona da pista, sendo que a mais distante acontece 

aproximadamente aos 2319 m. Para colmatar as reflexões que sucedem entre os 70 e os 263 m, 
região entre o LOC e o end, utiliza-se um terreno seco nesta área uma vez que este apresenta 

características muito semelhantes às do asfalto. Posto isto, empregou-se uma condutividade elétrica 
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de 10-3 S/m e uma constante dielétrica relativa de 4 [Borg02]. Utilizando estes valores em (2.44) e 

(2.45), obteve-se o índice de reflexão do solo em relação ao ar que, em conjunto com os ângulos de 

incidência, permitiram a computação dos coeficientes de Fresnel para a polarização horizontal. Para 

adquirir a diferença de fase entre o campo direto e o campo refletido, determinou-se previamente a 

diferença de trajetos entre o raio direto e o refletido utilizando as expressões (2.46), (2.47) e (2.48). 

Visto que se pretende ter em consideração o facto de o ganho variar com o ângulo, não se efetua a 

aproximação ℎ ,ℎ ≪ 푑 para o cálculo do campo elétrico, e portanto, este é dado por 

 
퐸 = 퐸 1 +

퐺 |훤 |퐷 푒 ∆휙

퐺
 [V m⁄ ] 

(4.2) 

 
Figura 4.19 - Ganhos dos raios direto e refletido em função do ângulo. 

De modo a obter os ganhos dos raios direto e refletido, começou-se por determinar os ângulos que 

esses raios apresentam relativamente ao plano horizontal. Pela observação da Figura 4.19, verifica-

se que o ângulo 휃  corresponde a 

 
휃 = tan

ℎ − ℎ
푑  [°] 

(4.3) 

Tendo os ângulos 휃  e 휓, recorreu-se ao CST para adquirir os valores do ganho em função do 
ângulo. Estes valores encontram-se representados na Figura 4.20. 

Relacionando as Figuras 4.19 e 4.20, verifica-se que os ângulos 휃  correspondem aos valores 

positivos de theta e os ângulos 휓 aos valores negativos. Foi através desta relação que se obteve os 

ganhos 퐺 e 퐺 . Posteriormente calculou-se o fator de divergência a partir de (2.52), seguido da 

determinação do campo direto (퐸 ). Para a computação do campo direto teve-se em consideração o 
facto de este resultar da multiplicação do fator de agregado pelo campo emitido por uma LPD. 
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Figura 4.20 - Ganho (linear), de uma LPD com o design 5, em função do ângulo theta. 

O campo emitido pela LPD foi obtido através do CST e encontra-se representado na Figura 4.21. 
Pela observação da mesma, verifica-se que o campo elétrico está representado para uma distância 

de 46300 m, portanto, para adquirir os valores do campo para as diferentes distâncias e ângulos 휃  
fez-se 

 퐸 (휃 ,푑) = 퐸 (푡ℎ푒푡푎 = 휃 ) ×
46300
푑  [µ V m⁄ ] (4.4) 

 
Figura 4.21 – Campo elétrico na zona distante [휇푉 푚⁄ ], para 휑=0 e r=46300,  em função do ângulo theta. 

Quanto ao fator de agregado, como se está a estudar o campo no plano vertical que coincide com a 

linha central da pista, este foi calculado para 휃 = . Deste modo, o fator de agregado terá apenas a 

componente CSB uma vez que, para este ângulo, a SBO é zero. Sendo o fator de agregado do CSB 

dado por (3.5), com 휃 =  e 훽 = 0, este corresponderá à soma das diferentes amplitudes, ou seja, 

 퐹퐴 휃 =
휋
2  푒 훽 = 0 =

2 × 100 + 2 × 54,9 + 2 × 33,5 + 2 × 19 + 2 × 8,1 + 2 × 2,4
100 = 4,358  

Dividiu-se o fator de agregado por cem, pelo facto de todas as suas amplitudes se encontrarem em 

percentagem. 

Tendo os valores do campo da LPD, em função de 휃  e da distância, e o valor do fator de agregado, 
obteve-se o campo direto que se encontra representado na Figura 4.22. Pela sua observação verifica-
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se que, caso as comunicações ocorressem em espaço livre, o campo teria um mínimo de 

aproximadamente 1500 µV m⁄  para uma distância de 46,3 km. 

 
Figura 4.22 - Campo direto em função da distância. 

Após o cálculo do campo direto, determinou-se o campo elétrico tendo em consideração as reflexões 
no solo. Este foi obtido utilizando (4.2) e encontra-se representado na Figura 4.23. Pela sua análise, 

verifica-se que possui um mínimo de 170,8 µV/m para uma distância de 2364 m. 

Por forma a averiguar se a presença de água no solo teria grandes efeitos no campo elétrico 

resultante, efetuou-se também o cálculo do campo utilizando as características de um terreno muito 

húmido, ou seja, 휀 = 25 e 휎 = 2 × 10  S/m. Com a observação dos resultados obtidos concluiu-se 
que o facto de o terreno estar molhado não causa grandes efeitos no resultado final. Para este caso, 

alcançou-se um mínimo de 145,5 µV m⁄  para a mesma distância de 2364 m. Posto isto, e devido ao 
facto de em Lisboa a chuva não ser muito regular nem intensa, nos estudos que se seguem será 

considerado que se está sempre perante um terreno seco [PORD19] [DATA19]. 

 
Figura 4.23 - Campo elétrico, resultante da sobreposição dos campos direto e refletido, em função da distância. 
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Tendo o valor mínimo do campo, é necessário averiguar se este é superior à sensibilidade do recetor 
da aeronave. Segundo [CAE14], na receção são utilizadas antenas de Marconi (antenas de quarto de 

onda) sobre uma placa metálica que funciona como a segunda parte de um dipolo. Este tipo de 

antenas é bastante utilizado na aviação, uma vez que apresentam o mesmo comportamento de um 

dipolo mas possuem metade do seu tamanho, o que se traduz em melhores características de 

aerodinâmica. Visto que se pretende receber a intensidade máxima do sinal, os monopolos são 

instalados na horizontal de forma a estarem no mesmo plano que a polarização da onda. 

Tendo o recetor da aeronave uma sensibilidade de -100 dBm (10  W) [Holm13], converteu-se este 

valor para campo de modo a tornar possível a sua comparação com o valor mínimo do campo 

emitido. 

De acordo com [Peix18], a potência captada pela antena de receção corresponde a 

 푃 = 푃 × 퐶  [W] (4.5) 

onde 퐶  representa o coeficiente de adaptação de impedâncias e 푃  a potência recebida. Esta 

depende do valor eficaz da densidade de potência (푆), da área efetiva da antena (퐴 ) e do 

coeficiente de adaptação de polarizações (퐶 ), o que se traduz na expressão 

 푃 = 푆 × 퐴 × 퐶  [W] (4.6) 

A área efetiva caracteriza a capacidade da antena captar a onda incidente e é dada por 

 
퐴 =

휆
4휋퐺 [m ] 

(4.7) 

Quanto ao valor eficaz da densidade de potência, adquire-se a partir de 

 
푆 =

퐸
푍  [W m⁄ ] 

(4.8) 

Relacionando (4.5), (4.6), (4.7) e (4.8) e admitindo que as polarizações e as impedâncias estão 

adaptadas (퐶 = 퐶 = 1), fica-se com a seguinte expressão para a potência captada pela antena 

[Smit98] 

 
푃 =

퐸
푍

휆
4휋 퐺 [W] 

(4.9) 

de onde se pode retirar a fórmula para o campo mínimo de receção 

 
퐸 =

푃푐 × 푍 × 4휋
휆 × 퐺  [V m]⁄  

(4.10) 



67 
 

Visto que a onda é transmitida através do ar, considera-se 푍 = 120휋 Ω que corresponde à 

impedância característica do vácuo [Silv14]. Quanto ao ganho, atribui-se o valor linear de 1,64, o que 

equivale ao ganho de um dipolo de meia onda [Peix18]. Posto isto, verifica-se que o recetor tem uma 

sensibilidade de 6,232 µV m⁄ , que é inferior ao valor mínimo do campo emitido. Assim, conclui-se que 

as reflexões não causam problemas de cobertura. 

O campo presente na Figura 4.23 foi calculado considerando que as reflexões no solo ocorriam em 
terreno liso. No entanto, como a pista é constituída por asfalto, há a necessidade de analisar se a 

presença deste material terá efeitos significativos nos valores do campo determinados anteriormente. 

Para verificar se o terreno em estudo é liso ou rugoso utiliza-se o critério de Rayleigh. Este defende 

que, para um terreno ser considerado liso, a diferença de fase entre os raios que incidem em dois 

pontos do mesmo tem de ser muito menor que 휋 (expressão (2.53)). Posto isto, determinou-se os 

valores de g para os diversos ângulos 휓, arbitrando que os pontos no terreno possuem uma diferença 

de altura (ℎ ) de 1 cm. 

 
Figura 4.24 - Diferença de fase entre os raios que incidem em dois pontos do terreno em função da distância. 

Através da análise da Figura 4.24 verifica-se que, para o caso em estudo, o terreno é considerado 

liso já que as diferenças de fase são muito menores que 휋. Isto deve-se ao facto de se estar a utilizar 
um grande comprimento de onda (2,73 m). Posto isto, conclui-se que a rugosidade do terreno não 

terá efeitos significativos no campo elétrico. 

Depois de averiguar qual o efeito das reflexões no solo para os valores do campo elétrico, analisa-se 
o impacto da presença de obstáculos. Para o efeito, utiliza-se o modelo de knife-edge que defende 

que não há interferência por parte de um obstáculo quando o raio direto está em linha de vista e o 

elipsoide de Fresnel está desimpedido.  

Para este estudo consideram-se quatro obstáculos. Para o LOC situado a sul da pista, têm-se como 

obstáculos o LOC que se encontra a norte da pista, a Ponte Vasco da Gama e um edifício em Vila 
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Franca de Xira. Quanto ao LOC que se encontra a norte, o primeiro obstáculo é o LOC oposto e o 

segundo corresponde a uma árvore no Barreiro. 

 
Figura 4.25 - Representação das distâncias relativas entre os obstáculos e os localizers. A linha vermelha corresponde à 

distância até ao edifício, a azul à Ponte Vasco da Gama, a preta ao LOC oposto e a amarela à árvore. 

Por forma a averiguar se estes obstáculos causam interferências, recorreu-se a (2.55), (2.56) e aos 

valores presentes na Tabela 4.4 para determinar as suas folgas e raios do 1º elipsoide de Fresnel. 

Para adquirir os valores de 푑 , subtraiu-se 푑  à distância total. 

Tabela 4.4 - Características dos obstáculos. 

Obstáculos Distância ao obstáculo (풅ퟏ) Altura do obstáculo (풉풐풃풔) 

LOC oposto 2926 m 3 m 

Ponte Vasco da Gama 6470 m 20 m 

Edifício 27200 m 7 m 

Árvore 6463 m 13 m 

Sabe-se que, para que não haja interferência, a folga entre o raio direto e os obstáculos tem de ser 

superior ao raio do 1º elipsoide de Fresnel. Posto isto, representaram-se estas duas variáveis para 

cada objeto de modo a apurar se a condição se verifica. 

Ao observar a Figura 4.26, afere-se que a partir dos 20289 m a folga é inferior ao raio, ou seja, o LOC 

oposto constitui uma interferência para o sinal. Relativamente à Ponte Vasco da Gama, também se 

verifica, pela Figura 4.27, que causa interferências para distâncias superiores a 27008 m. O mesmo 

não acontece para o edifício, onde a folga é sempre superior ao raio do 1º elipsoide de Fresnel 

(Figura 4.28), e por isso mesmo, se pode concluir que este obstáculo não causa interferências no 

sinal. Por fim, para o obstáculo árvore, conclui-se que há interferências a partir dos 28140 m (Figura 

4.29). 
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Figura 4.26 – Representação da folga e do raio do 1º elipsoide de Fresnel para o obstáculo LOC oposto. 

 

Figura 4.27 – Representação da folga e do raio do 1º elipsoide de Fresnel para o obstáculo Ponte Vasco da Gama. 

 

Figura 4.28 – Representação da folga e do raio do 1º elipsoide de Fresnel para o obstáculo edifício. 
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Figura 4.29 – Representação da folga e do raio do 1º elipsoide de Fresnel para o obstáculo árvore. 

Após o apuramento dos obstáculos que causam interferências no sinal, determinam-se as alturas 

equivalentes de modo a adquirir a atenuação introduzida por cada um deles. Para o cálculo das 
alturas equivalentes e posterior aquisição das atenuações introduzidas recorreu-se a (2.57) e à Figura 

2.21. 

 

Figura 4.30 - Altura equivalente, em função da distância, para o obstáculo LOC oposto. 

Nas Figuras 4.30, 4.31 e 4.32 estão representadas, respetivamente, as alturas equivalentes para o 
LOC oposto, a Ponte Vasco da Gama e a árvore. Visto que se pretender analisar os piores casos, 

determinou-se o campo elétrico para a distância de 46300 m, onde as atenuações são superiores. 
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Figura 4.31 - Altura equivalente, em função da distância, para o obstáculo Ponte Vasco da Gama. 

Começa-se por determinar o campo para o LOC que se encontra a sul da pista, cujo sinal é afetado 
pelo LOC oposto e pela Ponte Vasco da Gama. Através das Figuras 4.30 e 4.31 retiram-se os valores 

ℎ푒 = 0,49 m e ℎ푒 = 0,56 m, que correspondem às alturas equivalentes de ambos os 

obstáculos para a distância de 46300 m. Recorrendo à Figura 2.21, verifica-se que para estes valores 

de altura equivalente se têm atenuações de aproximadamente -2,1 dB e -1,4 dB. Posto isto, e 

sabendo que o campo aos 46,3 km é de 212,37 µV m⁄  (Figura 4.23), fica-se com um campo final de 

 퐸   (푑 = 46300) = 212,37 × 10 , ⁄ × 10 , ⁄ = 141,94 µV m⁄   

Sendo 퐸    superior à sensibilidade do recetor, os obstáculos existentes a norte da pista, não 
causam problemas na receção do sinal. 

 
Figura 4.32 – Altura equivalente, em função da distância [m], para o obstáculo árvore. 
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Quanto ao LOC que se encontra a norte da pista, o campo elétrico será afetado pelo LOC oposto e 

pela árvore. Como se viu anteriormente, o LOC oposto possui uma altura equivalente de 0,49 m, o 

que corresponde a uma atenuação de -2,1 dB. Relativamente ao obstáculo árvore, retira-se da Figura 

4.32 que a sua altura equivalente é de ℎ푒á = 0,64 m, o que equivale a uma atenuação de 
aproximadamente -0,6 dB. Desta forma, o campo final será 

 퐸   (푑 = 46300) = 212,37 × 10 , ⁄ × 10 , ⁄ = 155,63 µV m⁄   

Com este resultado, é possível concluir que o LOC e a árvore que se encontram a sul da pista não 

impedem a chegada do sinal à aeronave. 

Por último, faz-se um estudo relativo à presença de ductos superficiais. Para o cálculo da altura do 

ducto assume-se uma refratividade modificada de 300 (푀 ) e um declive de refratividade modificada 

de 0,1 m  (휇 ). Assim, para o primeiro modo das raízes de Airy de polarização horizontal, verificou-

se através de (2.63) que há captação por parte do ducto sempre que 

 ℎ > 523,24 m  

o que significa que ductos com alturas iguais ou inferiores a 523,24 m não captam a energia emitida 

pelo LOC. No entanto, quando estes possuem uma altura suficiente para captar a energia, a 

aeronave não receberá sinal sempre que a sua altitude for superior a ℎ , pois encontrar-se-á fora do 
ducto, zona onde apenas chega 1% da energia. 
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Capítulo 5  
Conclusões 

Neste capítulo são apresentadas todas as conclusões que se obtiveram com a realização desta 

dissertação, bem como algumas propostas para trabalhos de investigação futura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Esta dissertação teve como principal objetivo projetar um sistema localizer para o novo Aeroporto do 

Montijo. Como em todas as implementações de antenas, foi necessário não só compreender as 

características das antenas a utilizar, como também dimensioná-las de acordo com o local onde irão 

ser colocadas. Este dimensionamento foi realizado tendo em consideração que o campo elétrico 

emitido pelo LOC tem de ser sempre superior à sensibilidade do recetor. 

Por forma a cumprir o propósito deste trabalho, no Capítulo 1 apresenta-se um pequeno cronograma 

com algumas das evoluções presentes na aviação, começando pelo primeiro voo efetuado com um 
equipamento mais pesado que o ar, passando pelas diversas técnicas de controlo de tráfego aéreo e 

terminando com a exposição de alguns dos sistemas de rádio-ajuda utilizados atualmente. Neste 

capítulo são também referidos os objetivos e motivações que proporcionaram a escolha do tema 

desta dissertação, bem como a estrutura que a mesma segue. 

No Capítulo 2 são estudados os conceitos fundamentais necessários para a realização deste 

trabalho. No que diz respeito ao sistema ILS, verificou-se que este é composto por dois sistemas 

principais, o LOC e o GS, que fornecem orientação horizontal e vertical, possibilitando uma 

aproximação de precisão à pista. A precisão do sistema depende do tipo de categoria que se está a 
utilizar, sendo a CAT IIIC a que apresenta maior rigor, uma vez que a abordagem à pista é toda 

realizada seguindo as indicações do ILS. Nas restantes categorias, a aeronave apenas segue o ILS 

até à altura de decisão, na qual a abordagem só é realizada se houver o alcance visual mínimo da 

pista requerido pela categoria que se está a utilizar. Categorias inferiores apresentam DH mais 

elevadas e, consequentemente, menor é a precisão dos equipamentos. A escolha da categoria irá 

depender de fatores como a densidade de tráfego do aeroporto, as condições meteorológicas e o tipo 

de obstáculos circundantes, sendo que piores condições do meio envolvente exigem categorias mais 

elevadas. 

Uma vez que o ILS é composto por um conjunto de antenas, foram também abordados neste capítulo 

alguns dos parâmetros que as caracterizam. Para além disso, estando esta dissertação dedicada à 
implementação de um localizer, que corresponde a um agregado linear de LPD, são referidas as 

características e modo de funcionamento dos agregados lineares e das antenas LPD. 

Com o estudo dos agregados averiguou-se que estes são utilizados para obtenção de antenas com 

elevados ganhos. De acordo com as suas peculiaridades, os agregados podem ser classificados em 

uniformes ou não-uniformes. Devido à conformidade nos diversos parâmetros das antenas, a análise 
dos agregados uniformes é mais simples e permite o desenvolvimento de uma expressão capaz de 

os caracterizar a todos. 

Relativamente às LPD, concluiu-se que as suas dimensões geométricas se encontram relacionadas 

por 휏. Quanto maior for a relação geométrica de uma LPD, menor será o ângulo de vértice e os 
espaçamentos entre dipolos e, consequentemente, maior será a quantidade de elementos 

necessários. Melhores relações na geometria da antena resultam em valores mais elevados de 

diretividade. 



75 
 

Neste capítulo foram também abordados alguns dos fenómenos que podem influenciar uma 

comunicação rádio, nomeadamente a reflexão no solo, a dispersão por uma superfície rugosa, a 

difração causada por obstáculos e a formação de ductos superficiais. Não foram referidos fenómenos 

como a difração em torno da Terra, a absorção pelos gases da atmosfera e a absorção e dispersão 

pela chuva. 

A difração em torno da terra não foi considerada pelo facto de a aeronave não se encontrar na zona 

de sombra geométrica da Terra. Chegou-se a esta conclusão através do cálculo da distância de rádio 

horizonte que, para uma altura de 600 m, apresentou um valor de aproximadamente 100 km (푑 =

2푎 ℎ). Como a distância máxima de estudo (46,3 km) é inferior a 푑 , então as antenas estão em 

linha de vista. A absorção pelos gases da atmosfera, especialmente por parte do vapor de água e do 

oxigénio, também não foi tida em conta uma vez que as moléculas só absorvem a energia dos feixes 
quando estes têm frequências semelhantes às suas frequências próprias. Sendo a ressonância do 

vapor de água de 22 GHz e a do oxigénio entre 50 e 120 GHz, a absorção pelos gases da atmosfera 

é insignificante já que a frequência de operação do LOC (108 a 112 MHz) é bastante inferior à das 

moléculas em causa. Também não se mencionou a absorção e dispersão pela chuva, visto que a sua 

influência só é sentida para SHF e o LOC opera em VHF. 

O Capítulo 3 destina-se ao estudo pormenorizado do sistema localizer, nomeadamente do setor que 

este origina, dos processos que ocorrem na modulação, do modo de determinação da DDM, das 

características dos agregados que compõem este sistema e das especificidades de diferentes 
configurações de antenas LPD.  

Relativamente ao tamanho do setor gerado pelo LOC, aferiu-se que este depende exclusivamente da 
distância entre o LOC e a threshold e que se encontra limitado a uma extensão de 3º a 6º.  

Ao analisar os processos que ocorrem durante a modulação, verificou-se que os sinais CSB e SBO 

resultam, respetivamente, da soma e da diferença da portadora modulada com 90 e 150 Hz. Ao 

combinar as modulações em fase e em oposição de fase, fica-se com um CSB cuja diferença entre 

as modulações é constante e vale zero e com um SBO que leva a DDM a variar consoante a posição. 

Assim, o CSB fica apenas responsável por indicar que a aeronave se encontra na extensão da linha 
central da pista enquanto o SBO mostra em que lado e a que distância a aeronave se encontra da 

mesma. 

Quanto à DDM, averiguou-se que esta pode ser determinada através dos fasores dos sinais CSB e 

SBO ou através da diferença entre as modulações resultantes da junção destes sinais. Valores 

positivos de DDM indicam que a aeronave se encontra no lado direito da pista e valores negativos 

que está no lado esquerdo. Isto deve-se ao facto de no lado direito predominar o tom de 150 Hz e no 

lado esquerdo o tom de 90 Hz. 

No que diz respeito às características dos agregados, concluiu-se que os localizers consistem em 

agregados não-uniformes uma vez que as suas antenas se agrupam em pares com amplitudes e 
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espaçamentos próprios. Apesar da teoria existente acerca da determinação das amplitudes de 

alimentação, estas são escolhidas de acordo com o diagrama de radiação que se pretende obter em 

cada implementação. Este diagrama apenas precisa de estar em conformidade com os requisitos 
impostos pela ICAO. Como os sistemas localizer são bastantes utilizados, já existem modelos pré-

definidos de alimentações para alguns tipos de configurações mais utilizadas. Estas alimentações 

encontram-se otimizadas em relação ao número de elementos do agregado e aos valores do CS. 

No final deste capítulo foram analisados diversos designs de antenas LPD através dos softwares 
Antenna Magus e CST Studio Suite. O Antenna Magus foi utilizado para criar as diversas 

configurações de antenas e o CST para efetuar um estudo mais rigoroso das mesmas. Por forma a 

apurar qual a antena que possuía as melhores características, tiveram-se em consideração 

parâmetros como o ganho, a resistência de entrada, o número de elementos, o VSWR e o nível de 

lobos secundários. Durante o estudo concluiu-se que ganhos mais elevados implicam antenas com 

maior número de dipolos e resultam em melhores valores de VSWR, isto é, mais próximos de 1. 

Também se verificou que aumentando a resistência de entrada, o número de elementos necessários 

é mais elevado e os valores de VSWR apresentam resultados mais desaforáveis. Após a comparação 
entre os diversos projetos, determinou-se que se iria utilizar a LPD com o design 5. Esta escolha 

baseou-se no facto de a configuração em questão apresentar excelentes valores de VSWR e um 

nível de lobos secundários inferior a -20 dB, recorrendo a um reduzido número de dipolos. Deste 

modo, consegue-se uma antena com boas características e com custos mais baixos. 

No Capítulo 4 retrata-se a implementação de um sistema localizer no Aeroporto do Montijo. Para o 

efeito, começou-se por estudar as características do aeroporto que, depois de analisadas, permitiram 
concluir que a pista 1/19 deveria ter 2400 m de comprimento e que os localizers, devido ao reduzido 

espaço livre, só podem ser colocados a 263 m do final da mesma. De acordo com estas 
particularidades, no subcapítulo da definição das características do agregado, determinou-se que o 

agregado será constituído por 12 elementos e que o seu CS terá 4,5º. Dada a existência de valores 

tabelados para as amplitudes de alimentação e espaçamentos entre antenas, que se encontram 

otimizados para certas configurações de agregados, exportaram-se os dados da configuração mais 
semelhante à do presente estudo, ou seja, para localizers de 12 elementos e com um CS de 4º. Visto 

que o valor do CS não corresponde ao valor pretendido (4,5º), efetuou-se um ajuste das amplitudes 

do SBO. Este acerto foi efetuado tendo em consideração o valor do fator de agregado do CSB no 
limite do CS e o facto de neste local, a DDM ser de 0,155. Após a obtenção dos valores corretos para 

as alimentações, determinaram-se os fatores de agregado para os sinais CSB e SBO e, 

posteriormente, a força relativa do campo com a qual se concluiu que o campo emitido pela LPD é 

responsável pela redução dos máximos secundários dos fatores de agregado. No final do subcapítulo 

4.2. representaram-se as componentes do campo elétrico emitido pelo LOC, onde se pôde verificar 

que cumpriam com os requisitos impostos pela ICAO. Através destas, determinou-se e representou-

se a DDM em função de 휃. Pela sua observação afere-se que os valores de DDM são simétricos 
relativamente à linha central da pista, estando as suas amplitudes responsáveis por indicar a que 
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distância a aeronave se encontra do centro e o seu sinal por informar se a aeronave está posicionada 

à esquerda ou à direita do eixo da pista. 

Para terminar, calculou-se o campo elétrico na localização do recetor tendo em consideração alguns 

fenómenos de radiopropagação. Com o estudo das reflexões no solo, concluiu-se que quando a 

aeronave se aproxima do LOC a altitude constante, os ângulos de incidência vão aumentando. A 

partir do momento em que a aeronave inicia o percurso de descida, os ângulos de incidência 

começam a diminuir. Também se verificou, com a observação das distâncias entre o LOC e o ponto 
especular, que as reflexões ocorrem todas na zona da pista ou na área entre o LOC e o end. Posto 

isto, para que ambas as regiões possuíssem características de terreno semelhantes, colocou-se um 

terreno seco na zona fora da pista. Assim, dada a similaridade das propriedades, pôde-se utilizar as 

particularidades do asfalto para todas as fases do cálculo do campo. Após a determinação do campo 

elétrico, verificou-se que o seu valor mínimo é superior à sensibilidade do recetor da aeronave e, 

portanto, não há problemas na receção do sinal. 

Depois de terem sido consideradas as reflexões no solo, passou-se para o estudo da dispersão em 

terreno rugoso, onde se concluiu que o terreno é considerado liso, não havendo deste modo uma 
dispersão significativa.  

Posteriormente analisou-se o efeito de difração causada por obstáculos, onde, através do cálculo das 

folgas e dos raios do 1º elipsoide de Fresnel, se verificou que o edifício em Vila Franca de Xira não 

causava interferências no sinal. Relativamente aos restantes obstáculos, determinou-se as suas 

alturas equivalentes de modo a obter as atenuações provocadas pelos mesmos. Depois de aplicar as 

atenuações nos valores de campo elétrico calculados anteriormente, concluiu-se que nenhum dos 

objetos conduzia o campo a valores inferiores à sensibilidade do recetor e portanto, os efeitos de 

reflexão no solo e difração por obstáculos não causam problemas de receção. 

O último efeito de radiopropagação analisado foi a presença de ductos superficiais, no qual se aferiu 

que só há captação da energia emitida pelo LOC quando os ductos possuem alturas superiores a 

523,24 m. Sendo a energia captada, a aeronave não receberá o sinal sempre que a sua altitude for 

superior à altura do ducto. 

O estudo do sistema localizer permitiu concluir que, sendo este constituído por um agregado de 

agregados, possui uma elevada diretividade e, portanto, as suas antenas não necessitam de valores 

muito elevados de potência. Neste trabalho utilizou-se excitações de 1 W para cada antena log-
periódica e não se verificou qualquer quebra do sinal na localização do recetor.  

Quanto às propostas para trabalhos futuros, sugere-se um estudo semelhante para a implementação 

do sistema GS no novo Aeroporto do Montijo. Também seria interessante analisar a possibilidade de 
colocação dos diferentes marker beacons e, caso seja praticável, os seus locais de implementação. 
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