
Definição: ““Redes de transporte rodoviário, ferroviário, aéreo e por via navegável, e 

respetivas infraestruturas. Inclui as ligações entre as diferentes redes. Inclui também a rede 

transeuropeia de transportes definida na Decisão n.º 1692/96/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 23 de julho de 1996, sobre as orientações comunitárias para o desenvolvimento 

da rede transeuropeia de transportes (1), e as futuras revisões dessa decisão”. 
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Introdução 

A especificação de dados da Rede de Transportes é extensa e abrange os principais tipos de 

redes de transporte definidos em cinco sub-temas de transportes distintos (rodoviário, 

ferroviário, por via navegável, aéreo e por cabo), e inclui as conexões entre esses tipos. Os 

sub-temas são definidos de forma a poderem ser usados em conjunto para permitir uma 

abordagem integrada ao transporte e também de forma a poderem ser usados com outros 

temas de dados espaciais. Há um número muito grande de aplicações que potencialmente 

podem usar as redes de transportes. 

Os dados do tema Rede de Transportes dispõem de uma ampla variedade de aplicações. São 

exemplificados alguns casos de uso para demonstrar a largura e amplitude das aplicações: 

 Capacidade de Planeamento 

 Construção 

 Design e Planeamento 

 Gestão de desastres 

 Resposta de emergência 

 Avaliações de impacto ambiental 

 Modelação do fluxo 

 Sistemas de informação do carro 

 Gestão de incidentes 

 Planeamento de viagens 

 Manutenção 

 Navegação 

 Funcionamento da rede 

 Reclassificação e diversões 

 Rotas 

 Controle do tráfego 

 Gestão do tráfego 
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As características-chave dos conjuntos de dados Redes de Transporte são os seguintes: 

 Contêm informações de interesse específico para o setor público no seu papel de apoiar o 

crescimento económico através de transporte eficiente, segurança dos passageiros, 

impactos ambientais, planeamento social, etc. 

 A informação é aplicável a operações a partir de níveis locais para níveis europeus. 

 Os dados representam uma estrutura ou métodos de operação que é estável ao longo do 

tempo (mesmo se parte do conteúdo dos dados se alterar frequentemente). 

 Suporta aplicações transfronteiriças (pan-europeia). 

 Sendo uma parte da Infraestrutura de Informação de Dados Espaciais Europeia os dados 

podem ser mais facilmente usados com tipos de dados de outros temas, como os nomes 

geográficos, as unidades administrativas, endereços, etc. 

 Aplicações do setor privado são extensas. 

Tendo em conta a variedade de responsabilidades na recolha, gestão e utilização dos dados e 

as diferentes abordagens na gestão de base de dados, dos modelos simples a combinações 

complexas de dados, esta especificação de dados fornece uma estrutura básica com a 

finalidade de maximizar a reutilização e partilha de dados de uma rede.  

Esta especificação não intenta experimentar e incorporar todos os objetos espaciais que 

possam ser usados por qualquer aplicação. Esses objetos podem ser colunas de iluminação, 

pórticos, sinais, sensores, etc. Estes são todos do tipo "aplicação específica" e será usada / 

referenciada por pelo menos uma organização. 

Qualquer "dado não geográfico" - também está fora do âmbito desta especificação - tais 

registos podem ser “fluxo de tráfego”, “estatísticas”, ”horários”, “ruído”, etc. Portanto, grande 

parte dos dados utilizados na indústria telemática é classificada “aplicação específica”.  

Para maximizar a reutilização, a ligação desses dados organizacionais com os objetos 

espaciais deve ser "perdida" no sentido de que estes são perfeitamente definidos como 

objetos de dados diferentes numa base de dados. Configurados corretamente esses dados 

podem então ser reutilizados em diversas aplicações e todas as informações associadas 

podem ser compartilhadas e trocadas, como pretendido. 



                                                      
 

 

3 

 

O modelo em si é flexível e irá permitir uma abordagem inter organizacional, onde diferentes 

utilizadores podem coletar e utilizar diferentes tipos de informações de uma rede. Ao 

referenciar eles podem relacionar uma “view”, por exemplo, toponímia, classificação, rotas e 

assim por diante - simplesmente usando referências de encontro a uma estrutura geográfica 

comum. Métodos que podem ser encontrados no GCM (Generic conceptual Model) que 

suportam isto são os conjuntos de segmentos de transporte (Transport Link Set) e sequência 

de segmentos de transporte (Transport Link Sequence). Terceiros podem ainda acrescentar 

as suas próprias "views", permitindo assim uma maior reutilização e facilidade na troca de 

informações em torno de um conjunto de normas comuns de componentes de informação. 

Esta abordagem permite que várias organizações contribuem e facilmente combinem várias 

“views” da rede de transportes. Para um exemplo de via as combinações e contribuidores 

podem ser: 

 Geometria subjacente do segmento de transporte (Transport Link) e do nó (Transport 

Node): Agência de mapeamento (nível nacional) 

 Nome da via: Município 

 Classificação nacional da via: a autoridade rodoviária nacional 

 Classificação das vias europeias: autoridade Europeia 

Os utilizadores podem estender o esquema e adicionar os seus próprios objetos espaciais 

para apoiar uma aplicação. Os arquitetos dos dados devem utilizar o GCM como base para 

qualquer prorrogação. Para ilustrar isto um pequeno número de objetos está incluído nesta 

especificação. Exemplos destes são: 

 Linear - limites de velocidade no tema estradas. 

 Ponto – poste de marcação de quilómetros no rodoviário e ferroviário. 

 Área - área do porto, área da estação ferroviária, etc. 

Mecanismos específicos, utilizados na especificação de dados e definidos no GCM, incluem: 

 Mecanismo de cruzamento de rede para estabelecer a conectividade transfronteiriça (um 

sistema simples de referência cruzada (cross-referencing) para estabelecer 

conectividades transfronteiriças entre as redes de transporte) ou para estabelecer a 

conexão intermodal (ligando dois elementos de rede de transporte de diferentes redes); 
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 Referenciação de um objeto (object referencing) para apoiar a reutilização de 

informações (por exemplo, para evitar a duplicação da geometria e para ligar tipos de 

objetos geográficos complementares de diferentes organizações); 

 Referenciação linear (linear referencing) para apoiar e ligar as diferentes propriedades de 

transporte aos elementos de transporte - é usada para posicionar fenómenos ao longo de 

um objeto linear, usando uma distância a partir do início do objeto linear; 

  O mecanismo para combinar os elementos de rede em significados semânticos de níveis 

elevados.  

 

Esquema de aplicação  

O esquema de aplicação dos Elementos Comuns de Transportes abrange elementos que são 

partilhados pelos sub temas rodoviário, marítimo e aéreo. Esses subtemas foram modelados 

como esquemas de aplicação separados dentro do tema Redes de Transportes. 

Muitos dos elementos comuns de transporte são especializações de definições comuns das 

redes e dos elementos de rede disponíveis no GCM. Elementos de redes são tratados como 

nós, segmentos, segmentos agregados, áreas e pontos. 

O esquema de aplicação dos Elementos Comuns de Transportes também define uma série de 

classes de propriedades de transporte comuns. Essas classes são usadas para descrever as 

propriedades dos elementos da rede de transporte e podem ser aplicadas a todos os 

elementos de rede com os quais estão associados ou - para as objetos geográficos lineares – 

podem ser descritas usando a referenciação linear. 

Coerência entre os conjuntos de dados geográficos 

Conforme descrito no D2.6 A.18 há três áreas temáticas referentes à consistência entre os 

conjuntos de dados espaciais, que são: 

a) Coerência entre objetos espaciais de um mesmo tema em diferentes níveis de detalhe. 

b) Coerência entre os diferentes objetos espaciais dentro de uma mesma área. 

c) Coerência com os limites do estado. 
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[a] Algumas aplicações requerem uma abordagem de rede com eixos, alguns exigem a 

extensão da pista ou qualquer outra forma de transporte, e algumas aplicações usam as duas 

formas de representação. Estas são formas alternativas de representação de uma entidade 

do mundo real. 

Para as Redes de Transportes a especificação incorpora duas formas de representação 

alternativas: 

 Objetos de área física topográfica (normalmente pesquisados para uma precisão elevada) 

 Representações de eixo (muitas vezes uma aproximação do eixo) 

Em qualquer nível de detalhe a integridade dos dados exige que estas duas formas têm de 

ser coerentes entre si, tanto posicional e logicamente. Por exemplo, se ambas existem, um 

eixo rodoviário vai sempre estar dentro dos limites da área do objeto correspondente 

(estrada). Da mesma forma, nós na representação de eixo rodoviário vão sempre cair dentro 

da área de objeto da estrada que corresponde à junção topográfica onde ocorre o nó. 

[b] Ambas as formas de representação, muitas vezes, vão ser combinadas com outros temas 

em uma ampla variedade de aplicações. Novamente a integridade dos dados exige que estes 

devem ser posicionalmente consistentes para assegurar tanto uma representação fiel do 

mundo real como um aspeto profissional que irá dar confiança ao utilizador. Por exemplo, 

edifícios, rios e florestas com o sistema de transporte. 

[c] É essencial que a continuidade das informações da rede de transporte seja preservada 

posicional, lógica e semanticamente para além das fronteiras do Estado e - eventualmente - 

também para além das fronteiras regionais dentro dos Estados Membros. Isso é vital para a 

interoperabilidade pan-europeia de informação espacial. Os métodos para suportar isto estão 

apresentados no D2.6 Anexo B. 

 

Identificador de gestão 

Todos os objetos espaciais devem ter um identificador único. Este deve ser persistente e 

geralmente será suportado por um ciclo de vida definido para assegurar que os utilizadores 

percebam as condições em que o identificador possa ter sido criado, modificado e apagado.  
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O identificador único de objeto será modelado na forma descrita no D2.5 9.8.2 e 9.7 e no 

D2.7 Capítulo 7 onde um código de país e um namespace é aplicado como um prefixo a um 

existente identificador local usado pela autoridade responsável pelos dados. Isto irá 

assegurar que o identificador: 

 - Seja único na Infraestrutura de Dados Espaciais da Europa. 

- Permita que o objeto seja rastreável nessa infraestrutura. 

Todos os objetos espaciais na Rede de Transportes terá um único identificador de objeto – 

isto inclui esses objetos espaciais que contêm geometria e os que não têm (ex: objetos 

associados, objetos AggregatedLink e os definidos pela referenciação linear, etc). 

 

Modelização de referências de objetos 

A diretiva INSPIRE promove a reutilização da informação e para apoiar este objetivo foi 

defenido o “Object Referencing” (referenciação de objeto) através do qual um objeto 

existente, por exemplo, um segmento de transporte, é utilizado por vários outros objetos, 

que podem ser coletados por diferentes organizações (por exemplo, levantamento da 

condição do piso, o limite de velocidade, restrições, etc). Tais objetos normalmente herdam a 

geometria subjacente de objetos referenciados. 

 - Associação dos dados 

Conforme descrito no D2.5 Capítulo 13 um objeto associado deve referenciar a rede de base 

(associação de dados). A ligação é conseguida fisicamente pela referência cruzada de um 

objeto com outro - utilizando os identificadores únicos fornecidos (e, idealmente, as 

informações de versão). 

Assim sendo, todos os objetos espaciais associadas no tema Redes de Transporte devem 

utilizar as referenciações de objeto a um conjunto existente de segmentos de transportes, 

em vez de duplicar a geometria. Mais especificamente, todos os objetos espaciais de eixos no 

tema Redes de Transporte devem utilizar a referência de objeto aos objetos de área 

topográfica para suportar tanto a partilha de dados da aplicação de dados como para 

suportar a sincronização das duas representações ao longo do tempo. 
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- Propriedades dos transportes e referenciação linear 

Muitas das propriedades dos objetos temáticos das Redes de Transporte são definidos como 

Propriedades de Transporte. Todas as classes das Propriedades dos Transportes são subtipos 

da classe GCM Property Network. Como tal, eles herdam os mecanismos que estão definidos 

no GCM para ligá-los aos elementos de rede de transporte (Transport links, Transport Link 

Sequences, Transport Link Sets, Transport Nodes e Transport Areas), utilizando a 

referenciação de objeto. 

Transport Properties também oferecem uma maneira de estender facilmente a especificação 

das Redes de Transporte. Para diferentes aplicações, classes adicionais Transport Properties 

podem ser definidas e ligadas aos Elementos de Rede (Network Elements) apropriados. 

Uma Propriedade de Transporte pode ser ligada a um elemento de transporte inteiro ou, 

quando o alvo é um Transport Link ou - mais tipicamente – um Transport Link Sequence, a 

parte do elemento usando a referênciação linear. 

Exemplo de referenciação linear para localizar o inicio e fim de uma zona de limite de 

velocidade: 

 

Referenciação Linear é usada para posicionar fenómenos ao longo de um objeto linear (link 

ou link sequence), usando uma distância a partir do início do objeto linear. Alguns sistemas 

desconectam a referenciação linear a partir da geometria do objeto linear do conjunto de 
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dados, adicionando uma coordenada linear calibrada ao objeto, correspondente à distância 

medida ao longo do objeto do mundo real ou interpolados entre os postes de marcação fixa 

(que os próprios poderão não estar exatamente localizados à distância que indicam). Para as 

Redes de Transporte, todas as referenciações lineares fornecidas usarão a distância ao longo 

da geometria do objeto linear na base de dados. 

- Conexões intermodais 

Objetos espaciais dentro da especificação Redes de Transportes devem ter uma referência 

cruzada (cross-referenced) para apoiar a conectividade entre duas redes de transporte que 

utilizam diferentes modos de transporte.  

Na prática, as conexões intermodais podem ser estabelecidas, ligando dois elementos da rede 

de transporte (a partir de diferentes redes de transporte que utilizam diferentes modos de 

transporte) a um objeto Network Connection que é qualificado como uma conexão 

intermodal. A classe Network Connection é definida no GCM. 
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Nas Redes de Transporte o uso de uma Conexão de Rede (Network Connection) para 

estabelecer a conectividade transfronteiriça é obrigatório. Além disso, é recomendado que as 

respetivas autoridades procurem resolver totalmente o alinhamento posicional dos elementos 

conectados das redes de transporte transfronteiriços. 

Vários tipos de elementos de rede de transporte, incluindo links, link sequences, link sets, 

áreas, e nós podem participar nas conexões intermodais. O uso de nós é recomendável, pois 

isso permite uma localização mais precisa da conexão nas duas redes. 

Uma conexão intermodal deve sempre referenciar dois elementos que pertencem a diferentes 

redes 

 - representação geométrica 

Existem três tipos de geometria nesta especificação: 

a) Área (topográfica) 

b) Eixos 

c) Pontos 
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Áreas e eixos podem ser representações alternativas do mesmo fenómeno do mundo real 

sobre a qual o utilizador pode associar as suas próprias informações (objetos). 

Os pontos, para além de nós da rede, só são incluídos na especificação para marker posts. 

Entretanto, os utilizadores podem desejar coletar dados e associá-los à rede (por exemplo, a 

localização dos componentes da infraestrutura da rede - semáforos, colunas de iluminação, 

faróis, luzes de navegação, etc.) 

A base geométrica de uma rede de transportes consiste numa série de elementos lineares 

conectados (Transport Links) com elementos opcionais de pontos (Transportes Nodes) nas 

extremidades das linhas (nas junções, terminais, etc). 

As conexões entre redes de transporte são estabelecidas usando os mecanismos cross-border 

e intermodal connection. 

Os Segmentos de Transporte devem intersetar sempre que exista uma conexão entre os 

fenómenos do mundo real que eles representam. Nenhuma interseção deve ser criada no 

cruzamento de elementos de rede quando não é possível passar de um elemento para outro. 

Cruzamentos separados por nível podem ser modelados usando a classe 

GradeSeparatedCrossing (cruzamentos em níveis distintos) do GCM. 

Se um conjunto de dados de Rede de Transporte contém nós, eles só podem ocorrer quando 

existe uma conexão entre as duas ligações de transporte, ou quando uma ligação de 

transporte termina. Os nós não devem ocorrer quando duas ligações cruzam mas não 

intersetam, por exemplo, nos cruzamentos em níveis distintos. 

Os Segmentos de Transporte (Transport Links) individuais podem ser combinados para 

formar as Sequências de Segmentos de Transporte (Tranport Link Sequences), utilizando o 

mecanismo previsto pelo GCM. Como uma sequência ordenada dos Transport Links, os 

Tranport Link Sequences não tem geometria própria. A sua posição é definida pela 

composição dos Segmentos de Transporte. 

Transport Links Sequences e / ou Transport Links podem ainda ser combinados para formar 

Conjuntos de Segmentos de Transporte (Transport Link Sets). Desta forma, elementos 
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looped e ramificados de uma rede de transportes podem ser representados. Os Transport 

Link Sets também não tem geometria própria. 

 

Níveis de detalhe: A especificação endereça a resolução mais alta de captura de dados nas 

Redes de Transporte e também é aplicável a qualquer derivado de resolução de níveis de 

detalhe inferior, onde o número de coordenadas é reduzido e a geometria simplificada para 

apoiar a visualização e comunicação a nível regional, nacional e europeu. Todas os objetos 

espaciais das Redes de Transporte devem ser fornecidos na resolução de origem (e precisão) 

sempre que possível. 

 

Representação temporal 

O esquema de aplicação utiliza os atributos beginLifespanObject e endLifespanObject para 

registar o ciclo de vida de um objeto espacial. 

O atributo beginLifespanVersion especifica a data e a hora em que esta versão do objeto 

espacial foi inserida ou alterada no conjunto de dados geográficos. O atributo 

endLifespanVersion especifica a data e a hora em que esta versão do objeto espacial foi 

substituída ou retirada no conjunto de dados geográficos. 
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Nota: Os atributos especificam o início do ciclo de vida da versão do conjunto de dados 

geográficos em si, diferente das características temporais do fenómeno do mundo real 

descrito pelo objeto espacial.  

Se a informação do ciclo de vida não for mantida como parte do conjunto de dados 

geográficos, todos os objetos espaciais pertencentes a este conjunto de dados devem 

fornecer um valor “voidable” com a razão de "desconhecido". 

Esquema de Aplicação Redes de Transporte Rodoviário 

O esquema de aplicação Redes de Transporte Rodoviário (Esquema Rodoviário) emprega um 

sistema de links e nós para representar um sistema rodoviário usado para o transporte de 

veículos, sob a forma de uma rede linear. O Esquema Rodoviário herda as classes Comuns do 

Esquema de Transportes e também cria as suas próprias classes para descrever as 

propriedades da rede rodoviária, como por exemplo, os proprietários, a direção de tráfego, 

que podem ser aplicadas a secções inteiras do elemento da rede ou subsecções que podem 

ser descritas usando referenciação linear. 

Resumo dos principais objetos da Rede de Transporte Rodoviário:
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Esquema de Aplicação Redes de Transporte por Via Navegável 

O Esquema de Aplicação Redes de Transporte Marítimo emprega uma estrutura de links e nós 

para representar as vias navegáveis e portos dentro das massas d'água (principais vias 

marítimas e sistemas de organização do tráfego de navios - sistemas de separação de tráfego 

- no mar), permitindo o transporte na forma de uma rede linear. A Rede de Transporte 

Marítimo reutiliza a geometria de eixos do tema Hidrografia (rede hidrográfica) de rios e 

canais, como base para o transporte fluvial. Este esquema também herda as classes do 

Esquema Comum de Transportes e também cria suas próprias classes para descrever as 

propriedades da rede marítima, como por exemplo, a direção do fluxo de tráfego, restrições, 

etc que podem ser aplicadas a secções inteiras do elemento de rede ou a subsecções que 

podem ser descritas usando a referenciação linear. 

Resumo dos principais objetos da Rede de Transporte Marítimo: 
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Esquema de Aplicação Redes de Transporte Aéreo 

O Esquema de Aplicação Redes de Transporte Aéreo emprega uma estrutura de links e nós 

para representar as rotas aéreas usadas para o transporte na forma de uma rede linear. O 

esquema aéreo herda as classes do Esquema Comum de Transportes e também cria as suas 

próprias classes para descrever as propriedades da rede aérea, como por exemplo, tipo de 

rotas aéreas, restrições, etc que podem ser aplicadas a secções inteiras do elemento de rede 

ou a subsecções que podem ser descritas usando a referenciação linear. 
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Resumo dos principais objetos da Rede de Transporte Aéreo: 

 

 

Captura dos dados 

Os tópicos neste capítulo destacam casos específicos que requerem atenção especial para a 

recolha e compilação de dados e informações que constituem os componentes das redes de 

transporte. 

Eixos (Centrelines) 

A principal maneira de representar uma rede é através de um eixo, ou seja, uma linha que se 

aproxima do centro do objeto do mundo real. Seria dispendioso e inviável registar fielmente o 

eixo verdadeiro, pois isso resultaria numa linha irregular e com demasiados pontos de dados. 

Portanto uma abordagem pragmática é muitas vezes considerada, o que resulta numa linha 

muito mais suave que exige o número mínimo de pontos de dados para representar o objeto. 
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No entanto podem surgir problemas quando são usados muito poucos pontos e a linha 

deixará de ser suave ou útil na maioria das aplicações. Da mesma forma o eixo pode muitas 

vezes ser combinado com objetos de área (topográfica), por exemplo, a superfície 

pavimentada, ou faixa. Também pode ser combinado com outros temas. Portanto, é 

importante que o eixo se localize dentro da fronteira física do objeto que ele representa. 

 

 

 

Assegurar a conectividade na Rede (Ensuring Neywork Connectivity) 

Já que um sistema de utilizadores irá construir a topologia para uma aplicação, é essencial 

que os dados sejam capturados de forma a que esta configuração de topologia possa ser 

realizada perfeita, automática e repetidamente, de cada vez. 

Portanto, os dados devem ser fornecidas ao utilizador com topologia "implícita" na estrutura 

(isto é, deve estar "limpa"). Esta topologia implícita baseia-se na coincidência que não tem 
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de ser absoluta, mas depende de uma tolerância de conectividade. Esta tolerância de 

conectividade será fornecida como metadados com os dados de transporte. 

Quando automaticamente se constrói relações topológicas: 

 Todos os pontos, nós, vértices e terminais de links que estão localizados uns dos outros a 

uma distância inferior à tolerância de conectividade são considerados coincidentes, 

 Todos os pontos, nós, os vértices e terminais de links que estão localizados uns dos 

outros a uma distância superior à tolerância de conectividade, não são considerados 

coincidentes. 

 

Para garantir a criação automática e inequívoca da topologia do eixo: 

 Todos terminais de link e o nó opcional que fazem parte de uma conexão têm que ser 

posicionados a uma distância inferior à tolerância de conectividade entre si, 

 Terminais de link e nós que não estão ligados entre si devem ser sempre separados por 

uma distância maior do que a tolerância de conectividade. 
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Portrayal 

Camadas 

Se um serviço de visualização apoia a representação (portrayal) de dados relacionados com o 

tema Redes de Transporte, deverá fornecer as layers dos tipos especificados nesta secção. 

Camadas para a categoria temática de dados geográficos Redes de Transporte 

Tipo de camada Título da camada Tipo(s) de objeto 

geográfico 

TN.CommonTransportElements.TransportNod

e 

Nó de transporte genérico TransportNode 

TN.CommonTransportElements.TransportLin

k 

Segmento de transporte 

genérico 

TransportLink 

TN.CommonTransportElements.TransportAre

a 

Área de transporte 

genérica 

TransportArea 

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink Segmento da estrada RoadLink 

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficAre

a 

Área de circulação de 

veículos 

VehicleTrafficArea 

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea Área de serviço 

rodoviário 

RoadServiceArea 

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea Área da estrada RoadArea 

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink Segmento de via férrea RailwayLink 

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationAre

a 

Área de estação 

ferroviária 

RailwayStationArea 

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea Área de estação de 

triagem 

RailwayYardArea 

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea Área de linha férrea RailwayArea 

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink Segmento de via 

navegável 

WaterwayLink 

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea Área de navegação FairwayArea 

TN.WaterTransportNetwork.PortArea Área portuária PortArea 

TN.AirTransportNetwork.AirLink Segmento de via aérea AirLink 

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea Área de aeródromo AerodromeArea 

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea Área de pista RunwayArea 

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea Área de espaço aéreo AirspaceArea 
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TN.AirTransportNetwork.ApronArea Plataforma de 

estacionamento 

ApronArea 

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea Área de circulação TaxiwayArea 

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink Segmento de via cablada CablewayLink 

 

Estilos Padrão 

Se um serviço de rede de visualização INSPIRE suporta a representação de 

conjuntos de dados geográficos correspondentes ao tema Rede de Transportes, ou 

se nenhum estilo definido pelo utilizador é especificado num pedido portrayal para 

uma layer específica para um serviço de visualização INSPIRE, os estilos padrões 

especificados na seguinte tabela devem ser utilizados. 

Estilos padrão para o tema de dados espaciais Redes de Transporte: 
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Modelo de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 



                                                      
 

 

23 

 

Esquema do Modelo Transporte Rodoviário: 

Road

RoadArea

RoadLink

RoadLinkSequence

RoadNode
RoadServiceArea

VehicleTrafficArea

FormOfWay

FunctionalRoadClass

NameParts

NumberOfLanes

RoadOrThoroughfareName

RoadServiceType

RoadSurfaceCategory

RoadWidth

SpeedLimit

1..*1..*
1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..*

1..1
LinkSet

Link

LinkSequence

Node

Area

Area

Area

 

 

- Lista das Feature Classes /Tabelas/ Listas de valores: 

 

               

RoadLink

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

Shape Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

ficititious String Yes

Shape_Length Double Yes
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Road

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

Shape Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

localRoadCode String Yes

nationalRoadCode String Yes

Shape_Length Double Yes

 

RoadLinkSequence

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

Shape Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

Shape_Length Double Yes

 

         

RoadNode

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

Shape Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

FormOfRoadNode String Yes TN_R_formOfRoadNode

FormOfRoadNode

DescriptionCode

1 enclosedTrafficArea

2 junction

3 levelCrossing

4 pseudoNode

5 roadEnd

6 roadServiceArea

7 roundabout

8 trafficSquare
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RoadArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

Shape Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

Shape_Length Double Yes

Shape_Area Double Yes

 

     

RoadServiceArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

Shape Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

Shape_Length Double Yes

Shape_Area Double Yes

 

              

VehicleTrafficArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

Shape Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

Shape_Length Double Yes

Shape_Area Double Yes
 

           

FormOfWay

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

formOfWay String Yes TN_R_formOfWay

FormOfWay

DescriptionCode

1 bicycleRoad

2 dualCarriageway

3 enclosedTrafficArea

4 entranceOrExitCarPark

5 entranceOrExitService

6 freeway

7 motorway

8 pedestrianZone

9 roundabout

10 serviceRoad

11 singleCarriageway

12 slipRoad

13 tractor

14 trafficSquare

15 walkway  
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FunctionalRoadClass

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

funtionalClass String Yes TN_R_funtionalClass

FuntionalClass

DescriptionCode

1 mainRoad

2 firstClass

3 secondClass

4 thirdClass

5 fourthClass

6 fifthClass

7 sexthClass

8 seventhClass
 

NumberOfLanes

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes
numberOfLanes Short integer Yes

direction String Yes TN_T_Direction

minMaxNumberOfLanes String Yes TN_R_minMaxNumberOfLanes

MinMaxNumberOfLanes

DescriptionCode

1 maximum

2 minimum

3 average

Direction

DescriptionCode

1 bothDirections

2 inDirection

3 inOppositeDirection

 

           

RoadOrThoroughfareName

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes
Name String Yes

 

RoadServiceType

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

availableFacility String Yes TN_R_availableFacility

type String Yes TN_R_RoadServiceType

AvailableFacility

DescriptionCode

1 drinks

2 food

3 fuel

4 playground

5 shop

6 toilets

7 picnicArea

RoadServiceType

DescriptionCode

1 busStation

2 parking

3 restArea

4 toll
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RoadSurfaceCategory

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

surfaceCategory String Yes TN_R_surfaceCategory

SurfaceCategory

DescriptionCode

1 paved

2 unpaved

 

                          

RoadWidth

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes
width Float Yes

measureRoadPart String Yes TN_R_measureRoadPart

MeasureRoadPart

DescriptionCode

1 carriageway

2 pavedSurface

 

SpeedLimit

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

speedLimitMinMaxType String Yes TN_R_speedLimitMinMaxType

speedLimitValue String Yes

areaCondition String Yes TN_R_areaCondition

direction String Yes TN_T_Direction

laneExtension Long integer Yes

speedLimitSource String Yes TN_R_speedLimitSource

startLane Long integer Yes

validityPeriod String Yes

vehicleType String Yes TN_R_vehicleType

weatherCondition String Yes TN_R_weatherCondition

VehicleType

DescriptionCode

1 allVehicle

2 bicycle

3 carWithTrailer

4 deliveryTruck

5 emergencyVehicle

6 employeeVehicle

7 facilityVehicle

8 farmVehicle

9 highOccupancyVehicle

10 lightRail

11 mailVehicle

12 militaryVehicle

13 moped

14 motorcycle

15 passengerCar

16 pedestrian

17 privateBus

18 publicBus

19 residentialVehicle

20 schoolBus

21 snowChainEquippedVehicle

22 tanker

23 taxi

24 transportTruck

25 trolleyBus

26 vehicleForDisabledPerson

27 vehicleWithExplosiveLoad

28 vehicleWithOtherDangerousLoad

29 vehicleWithWaterPollutingLoad

WeatherCondition

DescriptionCode

1 fog

2 ice

3 rain

4 smog

5 snow

AreaCondition

DescriptionCode

1 inNationalPark

2 insideCities

3 nearRailRoadCrossing

4 nearSchool

5 outsideCities

6 trafficCalmingArea

SpeedLimitMinMaxType

DescriptionCode

1 maximum

2 minimum

3 recommendedMaximum

4 recommendedMinimum

SpeedLimitSource

DescriptionCode

1 fixedTrafficSign

2 regulation

3 variableTrafficSign
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Esquema do Modelo Transporte Marítimo: 

Beacon

Buoy

FairwayArea

FerryCrossing

InlandWaterway

MarineWaterway

PortArea

PortNode

TrafficSeparationScheme 

Crossing

TrafficSeparationScheme 

Lane

TrafficSeparationScheme 

Roundabout

TrafficSeparationScheme 

Separator

WaterwayLink

WaterwayNode

CEMTClass

ConditionOfWaterFacility

FerryUse

RestricitionForWater  

Vehicles

TrafficFlowDirection

LinkSet

LinkSet

LinkSet

Node

Node

Link

1..1

*

*

*

*

1..11..1

1..1

1..1

1..1

1..1

Area

Area

*

*

1..*

1..*

1..*

 

- Lista das Feature Classes /Tabelas/ Listas de valores: 

 

Beacon

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes
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Buoy

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes
 

PortNode

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

 

WaterwayNode

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

FormOfWaterwayNode String Yes TN_W_formOfWaterwayNode

FormOfWaterwayNode

DescriptionCode

1 junctionFork

2 lockComplex

3 movableBridge

4 shipLift

5 terminal

6 turningBasin
 

FairwayArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes
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PortArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes

 

                          

TrafficSeparationSchemeCrossing

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes
 

TrafficSeparationSchemeLane

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes
 

    

TrafficSeparationSchemeRoundabout

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes
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TrafficSeparationSchemeSeparator

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes
 

                      

WaterwayLink

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

fictitious String Yes
SHAPE_Length Double Yes

 

         

FerryCrossing

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

 

                          

InlandWaterway

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes
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MarineWaterway

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

deepWaterRoute String Yes TN_T_fictitious

SHAPE_Length Double Yes

Fictitious

DescriptionCode

0 Falso

1 Verdadeiro

 

CEMTClass

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

CEMClass String Yes TN_W_CEMTClass

CEMTClass

DescriptionCode

I I

II II

III III

IV IV

Va Va

Vb Vb

VIa VIa

VIb VIb

VIc VIc

VII VII
 

ConditionOfWaterFacility

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

currentStatus String Yes

 

FerryUse

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

ferryUse String Yes TN_W_FerryUse

FerryUse

DescriptionCode

1 cars

2 other

3 passengers

4 train

5 trucks
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RestricitionForWaterVehicles

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

measure Float Yes

restrictionType String Yes TN_W_RestrictionForVehicles

RestrictionForVehicles

DescriptionCode

1 maximumHeight

2 maximumTotalWeight

3 maximumWidth

 

TrafficFlowDirection

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

direction String Yes TN_T_Direction

Direction

DescriptionCode

1 bothDirections

2 inDirection

3 inOppositeDirection
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Esquema do Modelo Transporte Aéreo: 

1..*

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

1..1

AerodromeArea AerodromeNode

AirRoute

AirRouteLinkAirspaceArea

ApronArea

DesignatedPoint InstrumentApproach 

Procedure

Navaid

RunwayArea

RunwayCentrelinePoint

StandardInstrumentArrival

StandardInstrument 

Departure

TaxiwayArea

TouchDownLiftOff

AerodromeCategory

AerodromeType

ConditionOfAirFacility

ElementLength

ElementWidth

FieldElevation

LowerAltitudeLimit

SurfaceComposition

UpperAltitudeLimit

UseRestriction

Link

Area

Area

Area

Area

Node

Node

Node

Node

Area

Link

Link

Link

LinkSet

Node
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- Lista das Feature Classes /Tabelas/ Listas de valores: 

                              

AerodromeArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes

 

AirspaceArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

AirspaceAreaType String Yes TN_A_AirspaceAreaType

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes

AirspaceAreaType

DescriptionCode

ATZ Airport Traffic Zone

CTA Control Area

CTR Control Zone

D Danger Area

FIR Flight Information Region

P Prohibited Area

R Restricted Area

TMA Terminal Control Area

UIR Upper flight Information Region
 

   

ApronArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes
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RunwayArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

designator String Yes

runwayType String Yes TN_A_runwayType

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes

RunwayType

DescriptionCode

FATO helicopters

runway airplanes

 

                           

TaxiwayArea

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

designator String Yes

SHAPE_Length Double Yes

SHAPE_Area Double Yes

 

   

AerodromeNode

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

designatorIATA String Yes

locationIndicatorICAO String Yes

significantPoint String Yes
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DesignatedPoint

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

significantPoint String Yes

designator String Yes

 

Navaid

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

designator String Yes

NavaidType String Yes TN_A_navaidType

significantPoint String Yes

NavaidType

DescriptionCode

DME Distance Measure Equipment

ILS Instrument Landing System

ILS_DME
Instrument Landing SystemAndDistance Measure 

Equipment

LOC Localizer

LOC_DME LocalizerAndDistance Measure Equipment

MKR Marker Beacon

MLS Microwave Landing System

MLS_DME
Microwave Landing SystemAndLocalizer_Distance

 Measure Equipment

NDB Non-Directional Radio Beacon

NDB-DME
Non-Directional Radio BeaconAndDistance Measure 

Equipment

NDB-MKR Non-Directional Radio BeaconAndMarker Beacon

TACAN Tactical Air Navigation Beacon

TLS Transponder Landing System.

VOR VHF Omnidirectional Radio Range

VOR_DME
VHF Omnidirectional Radio RangeAndDistance Measure 

Equipment

VORTAC
VHF Omnidirectional Radio RangeAndDistance Measure 

Equipment

 

RunwayCentrelinePoint

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

pointRole String Yes TN_A_pointRole

significantPoint String Yes

PointRole

DescriptionCode

1 end

2 mid

3 start

4 threshold
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TouchDownLiftOff

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

designator String Yes

significantPoint String Yes

 

AirRouteLink

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

fictitious String Yes

airRouteLinkClass String Yes TN_A_airRouteLinkClass

SHAPE_Length Double Yes

AirRouteLinkClass

DescriptionCode

C conventional

RNAV Area Navigation

TACAN Tactical Air Navigation

 

AirRoute

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

airRouteType String Yes TN_A_airRouteType

designator String Yes

SHAPE_Length Double Yes

AirRouteType

DescriptionCode

ATS Air Traffic Service

NAT North Atlantic Tracks
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InstrumentApproachProcedure

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

fictitious String Yes

SHAPE_Length Double Yes

 

 

StandardInstrumentArrival

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

fictitious String Yes

designator String Yes

SHAPE_Length Double Yes

 

 

             

StandardInstrumentDeparture

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

SHAPE Geometry Yes   

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

fictitious String Yes

designator String Yes

SHAPE_Length Double Yes
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AerodromeCategory

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

aerodromeCategory String Yes TN_A_AerodromeCategory

AerodromeCategory

DescriptionCode

1 domesticNational

2 domesticRegional

3 international

AerodromeType

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

aerodromeType String Yes TN_A_aerodromeType

AerodromeType

DescriptionCode

1 aerodromeHeliport

2 aerodromeOnly

3 heliportOnly

4 landingSite

 

                     

ConditionOfAirFacility

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

currentStatus String Yes
 

ElementLength

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

length Float Yes
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ElementWidth

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

width Float Yes
 

  

FieldElevation

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

altitude Float Yes

 

                      

LowerAltitudeLimit

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

altitude Float Yes
 

            

SurfaceComposition

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

surfaceComposition String Yes TN_A_surfaceComposition

SurfaceComposition

DescriptionCode

1 asphalt

2 concrete

3 grass
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UpperAltitudeLimit

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

altitude Float Yes

 

UseRestriction

Data typeField name DomainDefault value
Allow 
nulls

OBJECTID Object ID    

inspireId Long integer Yes

beginLifespanVersion Date Yes

endLifespanVersion Date Yes

validFrom Date Yes

validTo Date Yes

restriction String Yes TN_A_useRestriction

UseRestriction

DescriptionCode

1 reservedForMilitary

2 temporalRestrictions

 

 

       

 

 


