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Studiu radio pentru evaluarea impactului asupra sistemelor de radionavigație aeriană 

 

 IQual Tech S.R.L. (IQT) este o companie privată, cu capital integral Românesc, înființată pentru 

a oferi expertiză și soluții personalizate partenerilor săi.  

 In vederea analizarii impactului clădirilor care fac obiectul cererii eliberării avizului de 

construcție asupra semnalului emis de către echipamentele de radionavigație din cadrul unui aeroport 

se recomandă efectuarea unui studiu radio. Un astfel de studiu permite evaluarea din punct de vedere 

electromagnetic a impactului clădirilor din zonele cu servituți aeronautice civile pe baza unor simulări 

de propagare radio efectuate cu software specializat care utilizează modele de propagare 

recomandate de către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) acceptate la nivel 

internațional (ex. ITU-R P.528-3, ITU-R P.526-10) și seturi cartografice de înaltă rezoluție care conțin 

inclusiv informații despre geometria clădirilor cu o precizie de 1 metru. 

ITU este agenția specializată a Națiunilor Unite pentru comunicații și tehnologia informației, 

înființată în anul 1865, fiind astfel și cea mai veche dintre agențiile ONU. ITU are 193 de state membre, 

iar România a devenit parte a acestui prestigios organism încă din 1866, la doar un an de când au fost 

puse bazele a ceea ce este astăzi cel mai important centru de expertiză și singurul for global în 

domeniul telecomunicațiilor și tehnologiei informației. 

Vă informăm că, pentru ca un operator să poată intra în posesia setului minim de informații 

necesare elaborării studiului radio, trebuie ca acesta să faciliteze cooperarea experților IQT cu 

furnizorii și instituțiile care au obiecții în acordarea avizelor necesare. Obținerea de informații 

specifice/tehnice necesare analizei/simulărilor de propagare radio și a ridicărilor topo ale clădirilor ce 

se doresc a fi construite dar și a celor din imediata vecinătate sunt în sarcina operatorului economic 

interesat. 

 

Precizăm că, studiul radio nu garantează obținerea avizelor de construcție dar poate arăta 

impactul clădirii/clădirilor ce urmează să fie construită/e asupra acoperirii radio a sistemelor de 

navigație existente. Prin urmare, se poate constata ne-perturbarea acoperirii radio sau, în cazul 

nefavorabil, poate oferi indicii cu privire la soluții alternative care să permită determinarea regimului 

de înălțime a clădirii, concomitent cu asigurarea funcționării echipamentelor afectate de noua 

construcție. În această din urmă situație, IQT nu își asumă responsabilitatea acceptului instituțiilor 

privitor la implementarea oricărei dintre soluțiile alternative identificate în cadrul studiului radio, dar 

poate oferi argumentele tehnice care să vină în favoarea implementării soluțiilor propuse. 

 

Utilizând software-ul de proiectare radio, produs ce permite pe lângă analiza propagării 

semnalelor radio, analiza reflexiilor si interferențelor, asignarea frecventelor şi funcții complexe ce 

ajuta la planificarea și analiza tuturor tehnologiilor radio, IQT poate realiza un studiu radio care să 

cuprindă: 

- analiza poziționării și a geometriei viitoarei clădiri în corelare cu echipamentele de 

radionavigație și amplasamentele existente; 

- scenarii posibile în vederea asigurării parametrilor optimi de funcționare a echipamentelor; 

- revizuirea unor scenarii analizate pe baza observațiilor de la instituțiile implicate. 

 

Principalii pași ce vor fi parcurși pe durata unui studiu sunt: 
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- IQT obține/validează principalele informații tehnice legate de tehnologiile și rețelele ce se 

doresc a fi protejate; 

- IQT propune metodologia de lucru, scenariile ce vor fi analizate și prezintă metodele tehnice 

de determinare a rezultatelor simulărilor. Metodologia poate fi transmisă spre analiză instituțiilor care 

au obiecții in eliberarea avizului; 

- IQT modelează echipamentele de radiocomunicații, care împreună cu o bază de date 

cartografice pentru clădirile și zonele de interes vor deveni principalele input-uri pentru funcțiile 

aplicației software de proiectare radio; 

- IQT analizează rezultatele obținute în urma simulărilor, interpretează datele obținute și 

generează rapoartele necesare. 

 

La cerere, putem efectua o prezentare a softului specializat propus pentru realizarea studiului 

și a unora din rezultatele unor studii similare prin care s-a putut evidenția impactul unor clădiri asupra 

echipamentelor de radiocomunicații. 
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Exemplu de hărți de acoperire pentru radar, în două scenarii: 

- Inițial (fără clădirile pentru care se solicita aviz de construcție) 
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- Final (cu clădirile pentru care se solicita aviz de construcție) 

 

 

Din analiza acestor hărți reiese ca înălțimea de detecție a aeronavelor crește până la 1300ft in zona 

de ”umbra” ce apare după construcția noilor clădiri. 
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