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15310 CURTIS (A CORUÑA)

1 Memoria xustificativa

1.1. Historia do proxecto. Xustificación

A seguridade do sistema de control do tráfico aéreo descansa sobre unhas comunicacións fiables
e  precisas  entre  controladores  e  pilotos.  Nos  últimos  anos  desenrolouse  a  tecnoloxía  ADS
(vixilancia  dependente  automática)  que  permite  a  comunicación  de  mensaxes  dixitais  entre
estacións terrestres e equipos especiais a bordo das aeronaves chamados transpondedores que
indican a súa posición, altura, velocidade de voo, etc cando reciben unha solicitude da estación
terrestre sen necesidade da intervención do piloto.

Os datos enviados pola aeronave son públicos e non están encriptados permitindo que calquera
que dispoña dun sistema receptor adecuado poida acceder a eles para construír un sistema de
seguimento en tempo real das aeronaves que surcan o espazo aéreo local. Para maximizar a área
de cobertura deste sistema a estación receptora debería estar situada nun lugar elevado dende
onde se poida contemplar una amplo cacho de ceo sen obstáculos. A antena receptora debería
estar situada no exterior dun edificio, sobre o tellado ou no alto dun mastro.

O IES de Curtis dispón de varias antenas de comunicacións situadas no exterior do edificio
instaladas polos profesores do extinto departamento de electricidade, xunto coas acometidas de
cable que van das antenas ao interior do edificio, que se poderían aproveitar neste proxecto.
Dispón tamén de material que sería necesario para levar a cabo o proxecto e de profesores que
coñecen perfectamente estas infraestruturas.

O centro está  nunha localización privilexiada tanto pola súa proximidade aos aeroportos  da
Coruña e Santiago (<50 km), o cal garante un tráfico constante de aeronaves, como pola súa
visibilidade do ceo, xa que o centro non ten edificios o seu arredor e a localidade está a 600 mts.
por enriba do nivel do mar.
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1.2. Relación de participantes

Centro coordinador

IES Curtis Código de centro

Coordinador do proxectos

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Roberto Chao Polo rchao@edu.xunta.es Informática

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Centros participantes

IES María Casares Código de centro

Profesorado participante

Nome Apelidos Enderezo electrónico Especialidade

Narciso Otero Lamas Electricidade

Empresas ou entidades participantes

Empresas ou entidades partipantes

Denominación da empresa CIF Persoa contacto Enderezo electrónico
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1.3. Actividades realizadas

As actividades levadas a cabo no marco deste proxecto foron:

1. Selección e compra dos materiais necesarios.

2. Instalación da antena e do cabreado.

3. Instalación e configuración do software: firmware do receptor,  decodificador de tramas e
interface web de visualización.

4. Probas de cobertura.

5.  Habilitación  de  acceso  ao  servidor  ADSB dende  o  exterior  e  habilitación  do servizo  de
configuración remota.

Centro coordinador. Actividades realizadas.

O centro coordinador realizou todas as tarefas levou a cabo as tarefas anteriormente sinaladas.

Centro participante. Actividades realizadas.

O centro participante colaborou xunto con centro coordinador la instalación da antena e  do
cabreado.

Empresa ou entidades participantes. Actividades realizadas.

Descrición das actividades realizadas polas empresas e/ou entidades participantes no proxecto.

1.4. Avaliación final. Indicadores

No apartado  de  avaliación  final  deberá  xustificarse  o  cumprimento  do  plan  de  avaliación,
realizándose a valoración das diferentes actividades levadas a cabo en cada caso polo centro
coordinador  e  os  centros  educativos  e/ou  entidades  participantes,  mediante  os  indicadores
establecidos nos diferentes proxectos.

Centro coordinador. Plan de avaliación. Indicadores.

Un dos obxectivos do proxecto era construír unha páxina web que mostrase as aeronaves que
circundan o espazo aéreo de Curtis e comparar o número de aeronaves detectadas con os de
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outros servizos de cobertura global. Se observa que a cobertura no cuadrante (NO a NE) supera
con moito o número de aeronaves detectadas por calquera outro sistema de detección global ata
distancias entorno os 400 km. No resto de direccións o radio de cobertura e bastante deficitario
debido as interferencias producidas polas árbores e as lombas situadas ao redor do centro. As
aeronaves con partida e destino nos aeroportos de Santiago e Coruña pasan moi baixos nesta
zona quedando por debaixo do horizonte con moita facilidade nestas direccións.

O segundo obxectivo que se perseguía con este proxecto era darlle a máxima difusión entre o
alumnado  do  centro  e  particularmente  do  ciclo  medio  de  informática.  Durante  as  clases
aproveitouse  para  poñer  en  coñecemento  dos  alumnos  do  ciclo  de  informática  as
particularidades do proxecto para ampliar os seus coñecementos sobre comunicacións. En canto
ao resto do alumnado, aínda estamos a espera de que a UAC abra os portos necesarios nos
equipos de comunicacións para que se poida acceder a páxina dende Internet e mostrar este
traballo ao resto da comunidade educativa na semana da ciencia que terá lugar no curso 2017-
2018.

1.5. Conclusións. Valoración global do proxecto e previsións de futuro

Neste apartado resúmense as conclusións finais sobre os resultados obtidos, unha vez finalizado
o  proxecto  e  acadados  os  resultados,  realizando  unha  valoración  global  sobre  o
desenvolvemento do proxecto e as previsións de futuro.

1.6. Memoria de xustificación económica

Os gastos xerais do proxecto foron xustificados. 

2 Resultados do proxecto

O resultado deste proxecto e unha estación receptora ADSB completa que está instalada de
forma permanente no IES de Curtis que permite consultar en tempo real, a través dunha páxina
web as aeronaves que navegan polo espazo aéreo nun radio de 300 km. 

Para poder reproducir esta estación en calquera outro lugar fixemos unha guía de instalación dos
compoñentes  hardware  e  manuais  de  configuración  dos  compoñentes  software  da  estación.
Todos os planos e fotografías que aparecen na guía están gardados nunha carpeta pero ademais
se  inseriron dentro da guía de instalación.

Todos os módulos software que se empregaron neste proxecto son de uso libre en nesta guía de
instalación se achegan as direccións web onde se poden descargar.
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Nesta guía inclúese tamén o listado do equipamento xunto coas direccións webs onde se pode
comprar este material e onde nos efectivamente o adquirimos.

2.1. Guía ou manual de instalación

Pódese atopar no arquivo “recursos.7z” dentro do apartado de materiais.

2.2. Sitios web de descarga do software

Pódese atopar no arquivo “recursos.7z” dentro do apartado de materiais.

2.3. Lista de equipamento

Pódese atopar no arquivo “recursos.7z” dentro do apartado de materiais.
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