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(57) Resumo: RÁDIO ALTÍMETRO BASEADO EM 
ARRANJO DE ANTENAS. A presente patente de 
invenção, de caráter inovador e inédito, tem por finalidade 
realizar a mensuração da altitude, inclinação, 
mapeamento gráfica e geração de imagens da área 
localizada abaixo de um veículo aéreo. Este sistema se 
baseia em um radio altímetro que faz uso de um arranjo 
de antenas, dotado de um transmissor e diversos 
receptores, operando em frequências de microondas. O 
sistema realiza a separação dos sinais de linha de visada 
dos quase linha de visada em sem linha de visada, 
detectando as respectivas direções de chegada, atravé 
do uso de algoritmos conhecidos. O sistema proposto, ao 
separar os diversos sinais provenientes da reflexão da 
área abaixo da aeronave, será capaz de mensurar a 
altitude real da aeronave, a inclinação da área 
imediatamente abaixo da aeronave, além de mapear 
graficamente os obstáculos presentes nesta área e gerar 
uma imagem desta 
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•RADIO ALTÍMETRO BASEADO EM ARRANJO DE ANTENAS• 

A presente patente de invenção, de caráter inovador e inédito, tem por finalidade 

realizar a mensuração da altitude, inclinação, mapeamento gráfica e geração de imagens da 

5 área localizada abaixo de um veículo aéreo. 

Este sistema se baseia em um radio altímetro que faz uso de um arranjo de antenas, 

dotado de um transmissor e diversos receptores, operando em freqüências de microondas. O 

sistema realiza a separação dos sinais de linha de visada (LV) dos quase linha de visada (QLV) 

e sem linha de visada (SLV), detectando as respectivas direções de chegada, através do uso 

10 de algoritmos conhecidos. 

15 

O sistema proposto, ao separar os diversos sinais provenientes da reflexão da área 

abaixo da aeronave, será capaz de mensurar a altitude real da aeronave, a inclinação da área 

imediatamente abaixo da aeronave, além de mapear graficamente os obstáculos presentes 

nesta área e gerar uma imagem desta. 

DESCRIÇÃO DO ESTADO DA Tt:CNICA 

Rádio altímetros convencionais são otimizados para a detecção de obstáculos 

localizados à menor distância do sensor, a fim de se evitar uma colisão, isto faz com que nem 

20 sempre a altitude real do veículo aéreo seja mensurada, o que faz necessário o uso de 

altfmetros barométricos para detectar a real altitude. 

Através de técnicas de análise espectral se faz possível, com intervenção humana, a 

detecção da altitude real do veículo aéreo, o que toma difícil a leitura automática da altitude e, 

conseqüentemente, a automação de sistemas, fazendo com que seja crucial o 
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desenvolvimento de técnicas cegas, ou seja, que não necessitem ou necessitem minimamente 

da intervenção humana. 

OBJETIVO DA PRESENTE PATENTE 

A presente Patente de Invenção "RÃDIO ALT(METRO BASEADO EM ARRANJO DE 

ANTENAS" é um sistema composto de três partes: a primeira é física, a segunda é de 

processamento de sinais e a terceira de aplicação de métodos matemáticos de estimação de 

direção de chegada. 

10 1. A parte física é formada por um radiotransmissor e um agrupamento finito de radio 

receptores que operam na mesma freqüência, na faixa de microondas, com 

funcionamento análogo ao de um radio altímetro convencional. 

2. O processamento de sinais prepara os sinais recebidos por cada receptor a fim de 

tomá-los plausíveis de tratamento digital. 

15 3. A aplicação de técnicas de estimação de direção chegada é aplicada utilizando 

20 

algoritmos já conhecidos como o ESPRIT (Estimation of Signa/ Parameters via 

Rotacional lnvariance Techniques- Estimação de Parâmetros de Sinais por Técnicas 

de Invariância Rotacional) ou qualquer outro que venha a surgir. 

Em um cenário onde alguma componente SLV é refletida com maior potência ao radio 

altímetro convencional, a mesma seria detectada como altitude válida (e obstáculo), enquanto 

que a componente LV, que é a altitude real entre o veículo aéreo e o solo seria 

desconsiderada. 
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Considerando que a mistura dos sinais não é convolutiva, ou seja, os sinais se 

misturam de maneira linear, é possível realizar a separação das componentes SLV e QLV da 

componente LV, além de estimar a direção de chegada, ou seja, o ângulo que cada 

componente chega ao receptor. 

Com a estimação da direção de chegada, podem-se mapear os obstáculos localizados 

abaixo do veículo e, com técnicas mais avançadas de processamento digital de sinais, pode

sa, em analogia a um SAR ( Synthetic Aperture Radar- Radar de Abertura Sintética) tirar uma 

fotografia do terreno abaixo, sem a necessidade da presença de luz visível. 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS DESENHOS 

A presente patente de invenção será, a seguir, detalhada pelas seguintes figuras: 

Figura 1 - o diagrama de blocos da invenção. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

Tendo em vista as limitações dos radio altímetros convencionais e após inúmeros e 

repetidos esforços relacionados a estudos e pesquisas, os inventores criaram e desenvolveram 

o objeto da patente descrita neste documento, buscando superar tais limitações e proporcionar 

uma solução viável do ponto de vista técnico e prático. O •RADIO ALTÍMETRO BASEADO EM 

25 ARRANJO DE ANTENAS•, objeto desta invenção, tem como essência a utilização de técnicas 

de estimação de direção de chegada, com o auxílio de um aparato eletrônico composto de um 

radiotransmissor e um arranjo de antenas (sensores, rádio receptores), dotados de uma central 
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de processamentos de sinais e dados, a fim de se aplicar os algoritmos de estimação da 

direção de chegada. 

Os algoritmos de separação de sinais e ·estimação da direção de chegada mais 

comuns são o ESPRIT, que possui boa eficiência computacional, e o MUSIC (MUltiple S/gnal 

5 Classification - Classificação de Múltiplos Sinais), que fornece ótima resolução, ou qualquer 

outro algoritmo de separação de sinais e estimação de direção de chegada. 

A fim de se tomar possível a separação de sinais é necessário ter um arranjo de 

antenas (sensores). Cada sensor é composto de um bloco de recepção de radar. 

A separação de sinais e estimação de direção de sinais é possível devido ao fato de 

10 cada antena (sensor) do arranjo de antenas, fornecer cópia dos sinais refletidos com diferentes 

atrasos de tempo, sendo que esses atrasos de tempo entre cada sensor é correlato com a 

direção de chegada da frente de onda. 

Com a estimação da direção de chegada é possível variar o lobo de recepção, 

virtualmente, com isso, é possível o mapeamento do terreno abaixo do veículo e, com técnicas 

15 avançadas de processamento digital de sinais, é possível tirar uma fotografia do terreno abaixo 

utilizando ondas eletromagnéticas na faixa de microondas, com isso não se faz necessário a 

presença de luz visível no ambiente. 

Um dos principais objetivos da presente patente é permitir a mensuração mais precisa 

da altitude de um veículo aéreo, fornecendo maiores parâmetros e informações acerca do 

20 terreno localizado abaixo do veículo, tais como inclinação do terreno e posicionamento de 

obstáculos, essas informações são de grande valia principalmente no controle de veículos 

aéreos não tripulados (VANTs). 

Objetivos alternativos seriam a captura de imagens laterais (planos frontal, lateral e 

traseiro), além da detecção e mapeamento de obstáculos laterais planos frontal, lateral e 

25 traseiro). 
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REIVINDICAÇÕES 

1. •RADIO AL T(METRO BASEADO EM ARRANJO DE ANTENAS• é um rádio altímetro 

caracterizado pelas etapas, conforme se segue: 

Um aparato formado por um transmissor, diversos receptores e um arranjo de 

antenas; 

O transmissor emite um sinal, o qual sofrerá inúmeras reflexões oriundas do 

solo ou qualquer outro obstáculo ou superfície, que incidirão sobre o arranjo de 

antenas; 

Os sinais oriundos dos receptores sofrerão tratamento e processamento; 

Os sinais, após o tratamento e processamento, serão submetidos a algoritmos 

de separação de fontes e estimação de direção de chegada. 

É estimada a direção de chegada de cada sinal; 

São diferenciados os sinais linha de visada, quase linha de visada e sem linha 

de visada; 

Com as informações obtidas na etapa anterior, o sistema será capaz de 

mensurar precisamente a distância entre o veículo e a superfície, sem a 

necessidade de intervenção humana; 

O sistema será capaz de gerar mapas de obstáculo e imagens, com a 

estimação da direção de chegada do sinal. 

O aparato pode ser utilizado não só como rádio altímetro, porém como medidor 

de distâncias, detector de obstáculos e gerador de imagens em posições 

horizontais. 

25 2. RÁDIO ALT(METRO BASEADO EM ARRANJO DE ANTENAS•, de acordo com a 

30 

reivindicação nº 1, é automático, ou seja, opera sem a intervenção humana, porém é 

capaz de operar com intervenção humana. 

3. RADIO AL T[METRO BASEADO EM ARRANJO DE ANTENAS•, de acordo com a 

reivindicação nº 1, é capaz de fornecer a distância precisa entre o veículo aéreo e o 

solo e diversas outras superfícies, pela capacidade de estimar a direção de chegada 

dos sinais. 
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4. RÁDIO ALTÍMETRO BASEADO EM ARRANJO DE ANTENAS•, de acordo com a 

reivindicação nº 1, é capaz de gerar imagens utilizando rádio-freqüência e mapear 

obstáculos. 

5. RÁDIO ALTÍMETRO BASEADO EM ARRANJO DE ANTENAS•, de acordo com a 

reivindicação nº 1, é pode ser utilizado em posição horizontal, para mensuração de 

distâncias, detecção e mapeamento de obstáculos e, geração de imagens. 
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RESUMO 

•RADIO ALTÍMETRO BASEADO EM ARRANJO DE ANTENAS• 

A presente patente de invenção, de caráter inovador e inédito, tem por finalidade 

realizar a mensuração da altitude, inclinação, mapeamento gráfica e geração de imagens da 

área localizada abaixo de um veículo aéreo. 

Este sistema se baseia em um radio altímetro que faz uso de um arranjo de antenas, 

dotado de um transmissor e diversos receptores, operando em freqüências de microondas. O 

sistema realiza a separação dos sinais de linha de visada dos quase linha de visada e sem 

linha de visada, detectando as respectivas direções de chegada, através do uso de algoritmos 

conhecidos. 

O sistema proposto, ao separar os diversos sinais provenientes da reflexão da área 

abaixo da aeronave, será capaz de mensurar a altitude real da aeronave, a inclinação da área 

imediatamente abaixo da aeronave, além de mapear graficamente os obstáculos presentes 

nesta área e gerar uma imagem desta. 
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