Capítulo 2
Estações Terrenas em Comunicação Via Satélite
com Órbita Geo- Estacionária

2.1. Introdução
Um enlace de comunicação via satélite operando em SHF e em posição orbital
geo- estacionária, conta com vários fatores de degradação que estão ligados ao meio
de transmissão, aos equipamentos utilizados em suas estações terrenas e ao próprio
satélite, que funciona como elemento de repetição nesta análise.
Para que o sistema consiga oferecer desempenhos satisfatórios nos mais diferentes tipos de aplicações e serviços, é de grande importância que as estações de
transmissão e recepção sejam devidamente dimensionadas, para que possam atender,
de forma mais apropriada, a todas as possíveis aplicações comentadas no capítulo 1.
Como qualquer outro tipo de comunicação via rádio, o sistema via satélite poderá oferecer tráfego de informação em um ou em ambos os sentidos, dependendo do
tipo de aplicação oferecida.
A transmissão de sinais em apenas uma direção pode ser visualizada através da
Figura 2.1. Na condição (a) o sistema atende apenas a um ponto de recepção enquanto na condição (b) vários pontos de recepção são contemplados com o sinal da estação de transmissão.
A configuração apresentada em (b) é a mais empregada dentre as duas apresentadas pela Figura 2.1, pois seu uso é bastante comum para difusão de informações,
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como é realizado em transmissão de sinais de televisão e rádio para todo território
nacional.
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Figura 2.1. (a) Enlace ponto - ponto em apenas um sentido;
(b) Enlace ponto - múltiplos pontos em apenas um sentido.

Para transmissões bidirecionais as estruturas instaladas nos extremos do enlace
são muito semelhantes no que diz respeito aos componentes envolvidos. As especificações destes componentes é que se alteram, para que o sistema atenda às necessidades técnicas e financeiras. A Figura 2.2 apresenta as possibilidades de enlaces bidirecionais.
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Figura 2.2. (a) Enlace ponto - ponto nos dois sentidos, empregado em sistemas telefônicos para conexão de longa distância nacional e internacional;
(b) Enlace ponto - múltiplos pontos nos dois sentido, muito usado em redes do VSAT.
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2.2. Configurações básicas das estações
As configurações básicas das estações de transmissão e recepção do enlace representado pela Figura 2.1, podem ser visualizadas, respectivamente, nas Figuras 2.3
e 2.4.
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Figura 2.3. Configuração básica de uma estação de transmissão para operação em um sentido.

Na transmissão, podemos visualizar que a informação analógica ou digital é
modulada e entregue, na saída do modulador, com uma freqüência intermediária (FI)
que pode variar de acordo com o sistema ou configuração. O valores típicos usados
hoje em dia são 70 ou 140 (MHz).
Para sistemas analógicos a modulação em freqüência (FM) predomina, enquanto em sistemas digitais existe uma gama maior de possibilidades, tais como 2FSK,
BPSK, QPSK, 8PSK e 16QAM com suas derivações.
Nos sistemas digitais as modulações de ordem mais elevada, podem promover
uma redução espectral considerável, no entanto, por limitações de linearidade nos
satélites, o uso de modulações QAM é acompanhado de muitas restrições, o que faz
seu uso bastante limitado.
O sinal modulado em FI é convertido pelo Up-Converter para faixa de transmissão do enlace, podendo ocorrer em Banda C, Banda X, Banda Ku, Banda Ka e
outras (Apêndice A).
O sinal modulado e convertido para sua faixa de canal é amplificado pelo amplificador de alta potência (HPA - High Power Amplifier) e aplicado a uma antena de
transmissão que o irradia em direção ao satélite, com o nível de potência adequado
para atender às necessidades do enlace.
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Figura 2.4. Configuração básica de uma estação de recepção para operação em apenas um sentido.

O sinal retransmitido pelo satélite é recebido pela antena da estação de recepção e amplificado por uma estrutura de baixo ruído (LNA - Low Noise Amplifier).
Este sinal, ainda na faixa de freqüência de recepção em SHF, é convertido para banda L ou para 70MHz (140MHz). O sinal de FI é aplicado ao demodulador que oferece, na saída do sistema, o sinal de informação analógico ou digital.
Quando o LNA e o conversor são construídos em um mesmo módulo e a conversão de freqüência é realizada de SHF para banda L, o conjunto é chamando de
LNB (Low Noise Block).
No mercado de comunicação via satélite é comum, principalmente em banda
Ku, a comercialização de um módulo composto pelo iluminador e pelo LNB, formando uma única peça. Esta estrutura é denominada LNBF (LNB Feed Assembly).
Tanto o LNA como o LNB são muito encontrados em sistemas profissionais. O
LNA em estruturas bidirecionais, enquanto o LNB em estruturas unidirecionais. O
LNBF é encontrado em grande escala, mas somente em sistemas de uso residencial
para TVRO (Television Reception Only).
A Figura 2.5 apresenta a configuração básica de uma estação bidirecional que é
adotada nos extremos dos sistemas ponto-ponto ou ponto-múltiplos pontos.
Esta configuração é a união de uma estrutura de transmissão com outra de recepção, que compartilham uma mesma antena, utilizando um combinador de sinais
com níveis diferentes que operam em freqüências distintas.
Nas figuras anteriores, tanto para enlaces unidirecionais como para enlaces bidirecionais, não foi apresentado nenhum tipo de rastreador de sinais para as antenas.
No entanto, em comunicações via satélites geo-estacionários, é comum a utilização
de sistemas de rastreamento (tracking systems) realimentados pelo nível de sinal re7

cebido, que permitem sempre o melhor posicionamento das antenas que possuem alta
diretividade, com pequenas aberturas de feixe. Neste trabalho não se pretende abordar as estruturas de rastreamento.
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Figura 2.5. Configuração básica de uma estação de transmissão para operação bidirecional.

Nos tópicos seguintes serão apresentados cada um dos elementos que constituem uma estação terrena, com o estudo de seus principais parâmetros.

2.3. Antenas empregadas nas estações terrenas
Em enlaces de microondas via satélite as antenas mais comuns derivam de três
principais classes de antenas, sendo estas1:


Antenas cornetas (Horn Antenna);



Rede de antenas em fase (Phased Array Antenna).



Antenas parabólicas (Parabolic Antenna);
As antenas do tipo corneta são muito utilizadas como elemento de referência

em testes de componentes dos sistemas via satélite, pois oferecem altas figuras de
mérito. O uso destas antenas em aplicações comerciais não foi difundido, pois, quando se necessita de ganhos elevados, o tamanho das estruturas crescem bastante, aumentando o custo. O uso de cornetas foi de grande relevância nos primeiros sistemas
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de comunicação via satélite, como nas experiências realizadas com o TELSTAR na
França2.
As redes de antenas em fase são usadas quando o feixe ou a cobertura do satélite está em constante movimento, como no caso de satélites de órbita mediana e baixa, ou para enlace com satélite geo-estacionário com um dos terminais, sendo móvel,
em terra. Dentro deste conceito existem modelos clássicos muito presentes no mercado atual.
A localização de veículos utiliza enlaces de rádio com satélites geoestacionários trabalhando com taxas de transmissão muito baixas, exigindo pequenas
larguras de faixa e, conseqüentemente, níveis muitos pequenos de sinal para viabilizar a comunicação.
Neste caso, as redes de antenas em fase com baixa diretividade, são construídas
em circuito impresso com elementos de micro-linhas, possibilitando à unidade móvel
se comunicar em qualquer ponto de operação do satélite, sem a necessidade de apontamento manual ou automático.
Outro exemplo de uso de redes de antenas em fase, são as unidades de comunicação empregadas com os satélites INMARSAT. Para possibilitar a construção da
antena de forma a facilitar o transporte e a adaptação com os outros equipamentos,
são utilizadas estruturas em micro-linha, montadas em substratos planos e de fácil
acomodação. Com um número maior de elementos, esta rede se torna mais diretiva
exigindo apontamento. Na maioria dos casos o apontamento é simples e rápido, permitindo o uso destes equipamentos em embarcações marítimas, em coberturas jornalísticas de guerras e catástrofes naturais, bem como em outras condições adversas.
Em todos estes exemplos o baixo ganho das antenas limita a operação dos enlaces com taxas elevadas de transmissão. Quando se necessita de taxas mais altas é
imprescindível o uso de antenas de maior ganho.
Por este motivo, as antenas com uso de refletores parabólicos foram as que
trouxeram mais vantagens para os enlaces com satélites geo-estacionários, aliando
altos ganhos com pequenas dimensões, baixo custo e facilidade de instalação.
Dentre os modelos mais encontrados no mercado, podemos destacar as antenas
com montagem simétrica, conhecidas como prime-focus; as antenas com iluminação
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deslocadas, chamadas de offset antennas; e as antenas com duplo refletor que se dividem em dois outros tipos chamados de cassegrain antennas e gregorian antennas.

2.3.1. Antenas Prime-Focus
A antena prime-focus é aquela em que o alimentador (feeder) é instalado no
ponto focal do refletor parabólico (parabolóide). A maior limitação desta configuração é a redução da eficiência, devido ao fato de o iluminador bloquear parte da área
iluminada do refletor.
Esta obstrução, além de reduzir a eficiência, também aumenta a intensidade
dos lóbulos laterais, devido à difração por obstáculo. Esta condição de aumento dos
lóbulos laterais faz com que a radiação emitida pela superfície terrestre seja captada
pelo iluminador, como se ocorresse um transbordamento da área iluminada. A conseqüência deste efeito é o aumento da temperatura de ruído das antenas3.
Os lóbulos laterais e, conseqüentemente, o transbordamento podem ser atenuados, se o diâmetro do alimentador for diminuí-lo. Para obter uma baixa temperatura
de ruído, fazem-se necessários a utilização de um alimentador direcional e uma maior distância do ponto focal1.
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Figura 2.6. Antena prime-focus com refletor simétrico.

Este tipo de antena não é o mais adequado para a instalação de circuitos e módulos eletrônicos atrás ou ao lado do iluminador. O volume destes módulos pode
aumentar, consideravelmente, o efeito de obstrução.
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Por este motivo, este tipo de antena é largamente utilizado para estações onde
só ocorre recepção, pois a dimensão dos módulos amplificadores de baixo ruído
(LNA e LNB), em pouco, irão prejudicar o desempenho da antena, como apresentado
na Figura 2.6.

2.3.2. Antena Prime-Focus com montagem Offset
A antena prime-focus com montagem offset é aquela em que o alimentador se
localiza no foco, mas com uma angulação em relação ao vértice do refletor parabólico, como demonstrado na Figura 2.7. Esta construção resulta numa iluminação de
apenas um dos lados do parabolóide, o que permite a instalação de módulos eletrônicos, tanto para recepção como para transmissão, junto ao iluminador (feeder), sem
que ocorra nenhum tipo de obstrução à área iluminada.
Conseqüentemente, a eficiência da antena aumenta, se comparada à configuração simétrica. No entanto, como os lóbulos laterais (transbordamento) continuam
voltados para a terra, a temperatura equivalente de ruído da antena continua nos
mesmos patamares que os encontrados para a condição anterior.
A análise de várias antenas de diferentes fabricantes possibilitou a obtenção de
valores médios de eficiência para as antenas prime-focus com montagem simétrica
ou offset.
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Figura 2.7. Antena parabólica com montagem offset.

Os resultados apontaram para eficiências em torno de 60% para as antenas simétricas e 70% para as antenas offset. As análises foram realizadas através dos dados
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fornecidos pela Andrew Corporation, JONSA Satellite Antennas, Patriot Antenna
Systems, VISIOSAT e BRASILSAT4,5,6,7,8.

2.3.3. Antena Casegrain
A antena do tipo casegrain é uma estrutura formada por dois refletores e um alimentador (feeder). Na Figura 2.8, o refletor de maior dimensão é parabólico e denominado de refletor principal. O refletor hiperbólico de dimensão menor é denominado refletor auxiliar1.
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Figura 2.8. Antena com duplo refletor do tipo casegrain.

Estes dois refletores são devidamente posicionados, no intuito de estabelecer
um conjunto que garanta a maior eficiência de irradiação, apresentando resultados
que solucionem os problemas apontados pelas configurações já discutidas anteriormente.
A disposição dos três componentes que compõem a antena casegrain, dependerá dos focos dos dois refletores empregados na estrutura. O alimentador é instalado
no vértice do refletor principal, na posição do primeiro foco do refletor auxiliar que,
na Figura 2.8, está representado pelo ponto A e o segundo foco do refletor auxiliar
deve coincidir com o ponto focal do refletor principal, como representado pelo ponto
B.
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A configuração da antena casegrain permite que os equipamentos de transmissão e recepção sejam instalados junto ao alimentador sem que ocorram atenuações
elevadas. Para antenas de grandes dimensões instaladas em grandes tele-portos, as
distâncias entre os alimentadores e os ambientes onde estão instalados os equipamentos são muito grandes. No intuito de não trabalhar com altas perdas com cabos ou
guias de onda, os equipamentos de transmissão e recepção são ligados aos alimentadores através de estruturas de reflexão guiada, como na Figura 2.91,9,10. Toda esta
estrutura permite que as antenas de grande porte sejam movimentadas nos dois planos, com possibilidade de ajuste dos ângulos de azimute e elevação.

Refletor
Principal

Ponto Virtual do Iluminador em configuração convencional

Quarto D
Refletor Plano

Primeiro
Refletor Plano

A

C

Terceiro
Refletor Curvado

B

Segundo
Refletor Curvado

Iluminador

Figura 2.9. Estrutura para reflexão da onda eletromagnética entre o iluminador
e a antena, sem uso de cabos ou guias de onda.

A antena casegrain é modelada usando o conceito de um refletor parabólico
equivalente, resultando em uma estrutura igual à prime–focus, com um único refletor
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parabólico e de igual diâmetro ao refletor principal, mas com uma distância focal
diferente, dada por fe, como apresentado na Figura 2.101,11.
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Figura 2.10. Antena casegrain com duplo refletor e o modelo equivalente
com refletor único e alimentação no ponto focal.

Comparando a antena casegrain de duplo refletor com a sua estrutura equivalente, conclui-se que a mesma ocupa um pequeno volume pois fd < fe, mas com a
vantagem de uma antena com grande distância focal. As antenas com maior distância
focal apresentam como vantagem uma maior uniformidade de iluminação em todo
refletor. Em contrapartida, as temperaturas equivalentes de ruído são mais elevadas.
As antenas casegrain oferecem temperaturas equivalentes de ruído muito baixas, por dois motivos principais: Inicialmente, os lóbulos laterais (transbordamento)
do iluminador estão voltados para o espaço e não para a terra, como ocorre nas antenas apresentadas anteriormente; o segundo motivo está ligado à diretividade do alimentador que é muito maior, resultando em lóbulos laterais muito menores.
O alto valor da distância focal equivalente à fe permite o uso de alimentadores
direcionais. Desta forma as distâncias fd e fa podem ser reduzidas atenuando consideravelmente os lóbulos laterais.
A desvantagem da antena casegrain está relacionada aos efeitos gerados pela
obstrução do refletor auxiliar. Esta obstrução causa uma pequena redução de ganho e
de largura de feixe e um significativo aumento dos lóbulos laterais.
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Estes efeitos são desprezíveis para pequenos valores da fração (dh/D). Para antenas de médio porte os efeitos do refletor auxiliar podem ser administrados, se as
dimensões envolvidas na construção das antenas seguirem as relações apresentadas
nas equações 2.1 e 2.29.
fa da
=
fd dh

(2.1)

2f λ
d a =  d 
 ηa 

(2.2)

Onde f a é a distância entre o alimentador e o foco do refletor principal (A-B), f d é a
distância do ponto focal do refletor parabólico principal, f e é a distância focal equivalente do refletor principal, d a é o diâmetro da flange do alimentador, d h é o diâmetro do refletor hiperbólico auxiliar, D é o diâmetro do refletor parabólico principal e

η a é a eficiência do alimentador.

2.3.4. Antena Gregoriana
A construção da antena gregoriana é baseada na configuração do telescópio
gregoriano, que possui um refletor principal com aspecto parabólico e um refletor
auxiliar elíptico. A forma de operação é idêntica à da antena casegrain, como pode
ser visualizado na Figura 2.113.
Nas antenas de grande porte para aplicações comerciais, a escolha da configuração casegrain ou gregoriana ocorre muito em função do fabricante escolhido, pois
são os mesmos que optam por uma ou outra configuração nos seus processos de fabricação, dado que estas antenas apresentam desempenhos equivalentes.
Tanto para as antenas casegrain como para as antenas gregorianas, pode-se
utilizar a técnica de construção offset, no intuito de eliminar os problemas causados
pelo refletor auxiliar.
Normalmente, os fabricantes oferecem a eficiência total da estrutura, mas nunca os fatores de perda de cada um dos elementos que a compõem. A tabela 2.1, extraída do artigo de N. Lockett, demonstra as eficiências de uma antena casegrain de
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grande porte. Os valores teóricos confirmaram o desempenho obtido de cada um dos
componentes testados e medidos12.

Iluminador
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Refletor Auxiliar
Hiperbólico

S1

Refletor Auxiliar
Elíptico

Refletor Parabólico
Principal

Refletor Parabólico
Principal

Figura 2.11. Antenas casegrain e gregoriana.
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Elíptico

Iluminador

Refletor Parabólico
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Figura 2.12. Antena gregoriana com montagem offset.
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Tabela 2.1. Eficiências parciais e total de antena casegrain.
Fator de Eficiência

Símbolo

Perda (%)

Perda (dB)

Eficiência (%)

Alimentador

ηa

1,34

0,059

98,66

Refletor hiperbólico

ηh

11,73

0,542

88,27

ηp

4,00

0,177

96,00

η oh

7,40

0,334

92,60

η efs

7,56

0,340

92,44

Erros de Polarização

η ep

1,15

0,050

98,85

Eficiência Total

η

-

-

70,74

Perda Total

-

-

1,502

-

auxiliar

I

Refletor parabólico
principal

I

Perdas por obstrução do
refletor auxiliar
Erros de Fase e erros de
superfície

Embora não sejam usuais, existem várias outras formas de implementação das
antenas casegrain e gregoriana, utilizando refletores côncavos, convexos e planos,
como apresentado na Figura 2.1311.

2.3.5. Parâmetros elétricos das antenas
A análise elétrica das antenas permite a identificação de diversos parâmetros,
dependendo da forma com que se realiza a abordagem. No entanto, a intenção deste
trabalho é apresentar os principais pontos que fazem parte do dimensionamento de
um enlace via satélite.

2.3.5.1. Polarização
A polarização da antena é descrita como sendo a orientação com que se apresenta o campo elétrico da onda irradiada. A polarização da antena é determinada na
direção de máxima irradiação, ou na direção do chamado lóbulo principal.

I

A eficiência dos refletores auxiliar e principal está intimamente ligada à intensidade de irradiação
nos lóbulos laterais. Quanto menor a eficiência de ambos, maior a incidência de lóbulos laterais.
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Figura 2.13. Diferentes formas para estruturas casegrain e gregoriana empregando
refletores Elípticos (ELI), Parabólicos (PAR), Hiperbólicos (HIP) e Planos.

Como o campo elétrico da onda é composto por componentes ortogonais, o
mesmo pode ser representado através da equação (2.3)
→

E = Eθ cos ω t ⋅ âθ + Eφ cos(ω t + α ) ⋅ âφ

(2.3)

→

onde E é o vetor campo elétrico, âθ e âφ são os vetores unitários e ortogonais, Eθ e

Eφ são amplitudes das componentes do campo no domínio da freqüência e α é a
defasagem no tempo entre estas duas componentes.
Analisando a equação, verifica-se que a polarização é linear, se α = 0 ou α = π.
No entanto, se α =

π
2

ou α =

3π
a polarização é circular, com sentido de giro anti2

horário e horário, respectivamente. As condições intermediárias geram a polarização
elíptica, com sentido anti-horário para α < π e sentido horário para α > π 13.
Esta característica permite que, em comunicação via satélite, exista a reutilização de freqüência, ou seja, a utilização de dois sinais de mesma freqüência, mas operando com polarizações opostas em uma mesma antena tanto para transmissão como
para recepção. Com isso, uma mesma banda em microondas pode ter sua quantidade
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de canais duplicada. A Figura 2.14 apresenta a disposição típica de canais para satélites.
1A

2A

1B

2B
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...
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Espaçamento
entre Canais
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Horizontal

12A

...

12B

P olarização
Vertical

Banda de Guarda
entre Transponders

BW = 500MHz
Banda Total

Figura 2.14. Disposição típica dos canais oferecidos pelos
satélites de comunicação geo-estacionária.

A discriminação de polarização é a diferença de nível entre o sinal recebido
com polarização definida pela onda e a polarização ortogonal a da ondaII. Teoricamente, esta relação deve tender a valor infinito, mas, na prática, o seu valor é mensurável e deve atingir grandezas que poderão variar entre 30dB e 45dB.
Nos enlaces via satélite, recomenda-se que a discriminação entre polarizações
seja superior à relação portadora ruído nominal do enlace, para que os canais de uma
polarização não interfiram na outra.
Quando a onda eletromagnética se propaga na atmosfera, ocorre uma alteração
na posição espacial do vetor campo elétrico, fazendo com que a polarização da onda
se altere. Para solucionar este problema, os primeiros satélites foram concebidos com
polarizações circulares, para que esta condição externa não afetasse o desempenho
do sistema.
Com a experiência adquirida ao longo dos anos, percebeu-se que a rotação de
fase existe e é praticamente constante ao longo do tempo, podendo sofrer pequenas

II

Para polarização circular a discriminação de polarização é medida em função do sentido de giro
do vetor campo elétrico em função do tempo ,podendo ser polarização circular horária ou antihorária.
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alterações de uma região para outra, mas mantendo-se praticamente inalterada para
uma dada região.
Por este motivo, atualmente, os novos satélites operam com polarização linear,
pois a polarização circular oferece como desvantagem a perda de, aproximadamente,
6dB no processo de recepção do sinal. Esta atenuação ocorre pela utilização de polarizadores construídos com materiais anisotrópicos, que convertem as polarizações
circulares à direita e à esquerda em polarizações lineares vertical e horizontal, respectivamente.

2.3.5.2. Diagrama de irradiação
A intensidade de sinal radiada pelas antenas em cada direção, varia de acordo
com a estrutura física da mesma. Na maioria dos casos, os projetos de antenas ou de
redes de antenas são realizados para que um determinado diagrama de irradiação seja
atendido.
De forma generalizada, a intensidade do campo medido, varia em função da
distância e da concepção do protótipo, o que permite o uso da equação (2.4)
→

E =

E0
f (θ , φ )
r

(2.4)

onde E 0 é a intensidade do campo na origem do sistema; r é a distância radial, do
ponto onde está sendo realizada a medida, a origem e f(θ,φ) estabelece a função de
radiação do protótipo singular.
Neste modelo de representação do campo elétrico, conclui-se que, para uma
determinada esfera de raio r, a forma da distribuição do campo sobre a esfera será
dada pelo fator f (θ , φ ) que descreve o diagrama de radiação.
Respeitando-se a condição de campo distante, pode-se afirmar que a forma do
diagrama de radiação será sempre a mesma, independente da distância utilizada para
se fazer a medição. Por este motivo, trabalha-se de forma normalizada, de modo a
fazer com que o máximo valor radiado seja representado por 1 e os demais valores
oferecidos de forma proporcional em escala linear ou logarítmica. O diagrama de
radiação pode ser representado na forma tridimensional, ou por planos vertical e ho20

rizontal com uso de coordenadas retangulares ou polares. A Figura 2.15 demonstra o
diagrama de radiação de uma antena com refletor parabólico, em notação retangular
e polar.
Diagrama Polar

Diagrama Retangular
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Figura 2.15. Diagrama de irradiação de uma antena de microondas com refletor parabólico.

No diagrama de radiação da Figura 2.15, pode-se verificar a presença dos lóbulos laterais e a abertura de feixe definida como sendo a distância em graus entre os
pontos de meia potência, tomando como referência o valor radiado na direção de
máximo.

2.3.5.3. Diretividade e Ganho
A diretividade de uma antena pode ser traduzida como sendo a capacidade que
a mesma possui em concentrar sinal em uma determinada direção, segundo um ângulo sólido limitado. Quanto menor este ângulo, maior é a diretividade13.
Devido à reciprocidade oferecida pelas antenas, a diretividade também pode
ser definida como sendo a maior capacidade de recepção do sinal em uma determinada direção.
Analiticamente, a diretividade pode ser traduzida como a razão entre a densidade de potência em uma determinada direção da antena sob estudo pela densidade
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de potência da antena de referência que, na maior parte dos casos, é a antena isotrópica
D(θ 0 , φ 0 ) =

S (θ 0 , φ 0 )
P 4πr 2

(2.5)

onde D(θ 0 , φ 0 ) é a diretividade para um determinado ângulo sólido, S (θ 0 , φ 0 ) é a
densidade de potência na direção (θ 0 , φ 0 ) ,

P
é a densidade de potência a uma
4πr 2

distância r de uma antena isotrópica.
Quando as antenas são muito diretivas, o cálculo da diretividade é bastante
simplificado, pois pode ser aproximado levando-se em consideração o ângulo sólido
obtido pela região contemplada entre os pontos de queda de 3dB (Abertura de Feixe)
nos planos ortogonais θ e φ.
Em condições reais, nem toda potência que alimenta a antena é realmente radiada, portanto, criou-se o conceito de ganho de potência onde são consideradas as
perdas, através da eficiência como demonstrado na equação (2.7).
Para as antenas com refletor parabólico a diretividade e o ganho podem ser calculados em função da freqüência de operação e do diâmetro do refletor principal,
como apresentado nas equações (2.6) e (2.7)11,13,14.

π ⋅d 
D=

 λ 

2

(2.6)

π ⋅ d 
G =η ⋅ D ⇒ G = β ⋅ 

 λ 

2

(2.7)

Onde β é a eficiência global, dada por β= K⋅γ, sendo K a eficiência de radiação e γ a
eficiência de abertura.
Na recepção do sinal trabalha-se com o conceito de área efetiva que também
pode ser utilizada para cálculo da diretividade e ganho e vice versa. A área efetiva
para antenas com refletores parabólicos pode ser obtida através da equação (2.8)

AEFETIVA = γ ⋅

π
4

⋅d2

(2.8)
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No dimensionamento de enlaces via satélite, é importante saber a variação de
ganho em direções distintas daquela de valor máximo, pois, através deste dado, é
possível calcular as perdas por apontamento e as possíveis interferências.
Para cálculo da largura de feixe de 3dB em graus, são utilizadas as equações
(2.9) e (2.10), para iluminações uniformes e não uniformes, respectivamente1. Estas
equações foram testadas neste trabalho, através de comparações com dados medidos
e divulgados por diferentes fabricantes de antenas, resultando em valores muito próximos, validando o seu uso4,5,6,7,8 (Apêndice B).

λ

 D

θ 3dB = 58,5 ⋅ 

(2.9)

λ

D

θ 3dB = 70 ⋅ 

(2.10)

O ganho de uma antena para uma dada direção θ com relação ao ponto de máximo, pode ser calculado em função da direção desejada θ, da abertura de feixe θ 3dB e
do valor de ganho máximo G , como apresentado na equação (2.11)III.

G (θ )dB

 θ 

= G −12
θ
 3dB 

2

(2.11)

Trabalhando com as equações (2.7), (2.9) e (2.10) pode-se obter os resultados
apresentados pelas equações (2.12) e (2.14) para as antenas com iluminação uniforme e (2.13) e (2.15) para antenas com iluminação não uniforme.
 58,5π
G = η 
 θ 3dB





 70π
G = η 
 θ 3dB

2

θ 3dB = 58,5π

III





2

(2.12)

(2.13)

η

(2.14)

G

Esta equação é válida somente para ângulos pequenos (0 ≤ θ ≤

θ 3dB
2

).
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θ 3dB = 70 π

η
G

(2.15)

2.3.5.4. Temperatura de Ruído
Em comunicação via satélite os níveis envolvidos na recepção de sinais são
muito baixos, exigindo que a temperatura de ruído das antenas seja bem reduzida,
para que um bom desempenho do sistema seja alcançado.
No caso das antenas com refletores parabólicos, a temperatura de ruído é afetada pelos lóbulos secundários do diagrama de radiação e pelo ângulo de elevação da
antena, com relação à superfície terrestreIV. Outros fatores ligados ao ambiente em
que está instalada a antena, podem influenciar nesta grandeza. De forma generalizada, a temperatura da antena pode ser traduzida, matematicamente pela equação
(2.16).

 1 
TA =   ∫∫ Tb (θ , φ )G (θ , φ ) sinθ dθ dφ
 4π 

(2.16)

Onde TA é a temperatura equivalente da antena (K); Tb (θ ,φ ) a temperatura de brilho
de radiação do corpo localizado na direção (θ , φ ) em que a antena oferece ganho

G (θ , φ ) .
Este dado é oferecido pelos fabricantes através de tabelas ou curvas. A Figura
(2.16) apresenta o comportamento da antena de 4,9m da Andrew Corporation operando em banda C4.
Existe a influência do sol que se traduz de maneira mais expressiva, em comunicação via satélite, na ocorrência de eclipses. Estes eventos são previstos e amplamente divulgados pelos operadores de satélite, pois geram grandes degenerações na
qualidade da transmissão, em pequenos intervalos de tempo. Nesta condição, a temperatura de ruído das antenas aumenta consideravelmente, pois o lóbulo principal

IV

O Anexo I, aborda o apontamento da antena da estação terrena para satélites geo-estacionários.
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fica alinhado com o satélite e o sol, fazendo com que o nível de ruído supere aquele
do sinal em vários momentos.
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Figura 2.16. Temperatura equivalente de ruído da antena em função do ângulo de elevação.

2.3.5.5. Banda de operação e impedância
Para antenas utilizadas em comunicação via satélite a banda de operação pode
ser influenciada pelo tipo de refletor e pelo alimentador. Quando o refletor parabólico é maciço e com baixa rugosidade, a banda pode ser alterada apenas com a mudança do alimentador. O mesmo não ocorre com os refletores construídos com tela. Neste caso, à medida que a freqüência aumenta agravam-se os problemas com rugosidade e tamanho do furo de tela, não permitindo a migração de uma banda mais baixa
para outra mais alta, na maioria dos casos.
A impedância da antena será definida em função do iluminador e, normalmente, sua leitura é realizada através dos parâmetros VSWR , Γ e da perda por retorno. A
Tabela 2.2 apresenta os parâmetros mais importantes da antena de 3,7m com uso de
dois refletores nas bandas C, X, Ku e K.
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Tabela 2.2. Especifícações elétricas da antena de 3,7 metros da Andrew Co.

Freqüência de Operação

Recepção

Transmissão

C

3,40 - 4,20 GHz

5,850 - 6,725 GHz

X

7,25 - 7,75 GHz

7,90 - 8,40 GHz

Ku

10,70 - 13,25 GHz

13,75 - 14,80 GHz

K

10,70 - 13,25 GHz

17,30 - 18,40 GHz

3,400 GHz - 41,0 dB

5,850 GHz - 45,9 dB

3,625 GHz - 41,6 dB

6,175 GHz - 46,4 dB

4,000 GHz - 42,7 dB

6,425 GHz - 46,6 dB

4,200 GHz - 43,1 dB

6,725 GHz - 46,9 dB

7,250 GHz - 47,7 dB

7,900 GHz - 48,2 dB

7,500 GHz - 47,9 dB

8,150 GHz - 48,4 dB

7,750 GHz - 48,1 dB

8,400 GHz - 48,6 dB

10,700 GHz - 50,6 dB

13,75 GHz - 52,5 dB

10,950 GHz - 50,8 dB

14,00 GHz - 52,7 dB

11,950 GHz - 51,6 dB

14,25 GHz - 52,8 dB

12,750 GHz - 52,1 dB

14,50 GHz - 53,0 dB

-

14,80 GHz - 53,2 dB

-

17,30 GHz - 54,8 dB

Ganho

-

3 dB

Largura de Feixe
15 dB

10

o

Temperatura
de
Ruído da Antena
50

o

18,40 GHz - 55,2 dB

C

1,20

o

0,80 o

X

0,42o

0,36 o

Ku e K

0,65o

0,42 o

C

2,0 o

1,40 o

X

0,85 o

0,69 o

Ku

1,19 o

1,09 o

K

0,85 o

0,60 o

C

43 K

-

X

48 K

-

Ku e K

52 K

-

C

52 K

-

X

39 K

-

Ku e K

37 K

-
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2.4. Modulação e demodulação
Em sistemas de comunicação via satélite existe uma grande necessidade de se
trabalhar com a máxima eficiência na retransmissão de sinais. Por este motivo, os
sistemas de amplificação operam nas regiões de saturação, oferecendo distorções que
limitam a utilização de modulações com variação de amplitude. Dentro desta condição, as modulações normalmente utilizadas em comunicação via satélite são as que
se baseiam em variações de freqüência e fase.

2.4.1. Modulação FM em sistemas analógicos
Nos sistemas analógicos utiliza-se a modulação FM, principalmente para emissoras de rádio difusão sonora e televisiva.
O modulador de FM não trabalha apenas com a modulação propriamente, mas
também com processamento do sinal modulante que garante um bom desempenho de
todo o processo. As Figuras 2.17 e 2.18, apresentam o diagrama em blocos do modulador e do demodulador, respectivamente.
Saída de FI
70MHz
(140MHz)

Filtro Banda
Básica

Pré
ênfase

Modulador de
FM

Filtro de FI

Filtro de
Loop

Buffer

PLL

Figura 2.17. Diagrama em blocos de um modulador FM

Nota-se no modulador de FM a utilização de um circuito de pré-ênfase. O uso
deste circuito se deve ao fato de que, no processo de demodulação, a amplitude do
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ruído dentro da banda do sinal demodulado aumenta em função do aumento de freqüência.
No processo de modulação, aumenta-se a amplitude dos sinais de freqüências
mais elevadas antes do modulador, para fazer com que a relação C/N se mantenha
constante para todas as componentes da banda básica.
Este reforço de ganho nas componentes mais elevadas em freqüência é realizado através de um circuito RC diferenciador, com constante de tempo τ , que varia de
acordo com as normas de cada país. O comportamento do circuito de pré-ênfase,
pode ser visualizado na Figura 2.19.
Filtro de
FI
70MHz
(140MHz)

Limitador
de FI

Filtro
passa
baixa

Discriminador
de FI

Dê-ênfase

Filtro da
Banda
Modulante

Figura 2.18. Diagrama em blocos de um demodulador FM.

Na demodulação é instalado o circuito de dê-ênfase que oferece comportamento contrário e permite a reprodução do sinal de banda base (sinal modulante) sem
nenhum tipo de distorção. A Figura 2.19 apresenta esta condição.
T ransmissão

V

V

f

Sinal modulante após
a pré- ênfase

Sinal modulante

f

Recepção

V

V

Sinal
Ruído

f
Sinal demodulado

Sinal e ruído
após a dê-ênfase

f

Figura 2.19. Pré-ênfase e dê-ênfase empregadas na modulação e
na demodulação de FM, respectivamente.
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O modulador de FM é um oscilador controlado por tensão (VCO), que altera a
freqüência do sinal de saída em função do sinal modulante de entrada. Este oscilador
é controlado por um sistema PLL (Phase Lock Loop) que garante a estabilidade da
freqüência, sem prejudicar o processo de modulação.
No estágio do demodulador são utilizados dois circuitos no processo de demodulação da portadora FM. Inicialmente, o sinal de FI passa por um circuito limitador,
que retira a modulação em amplitude do sinal, permitindo que apenas a componente
de modulação em fase do ruído chegue ao discriminador. O limitador também inibe a
interferência por ruído impulsivo.
O discriminador utilizado em FM é construído por um filtro de curva S, que
responde com variação linear e inclinada dentro da banda do canal de FI, fazendo
com que em sua saída tenhamos a variação de freqüência traduzida em variação de
amplitude. Este sinal com variação de amplitude proporcional à variação de freqüência, irá conter, na envoltória, a informação do sinal modulante. Dentro desta condição, o sinal é então aplicado a um detetor de envoltório que oferece, em sua saída, o
sinal de banda básica.
Tanto na modulação quanto na demodulação são utilizados filtros que possibilitem a limitação de banda, o que permite reduzir o nível de ruído no caso dos filtros
de FI, e ou eliminar sinais indesejados, como é a função dos filtros de banda base.
Maiores detalhes da modulação FM utilizada em comunicação via satélite, podem ser vistas no Anexo II.

2.4.2. Modulações digitais.
Os sistemas digitais estão, na grande maioria das aplicações, em comunicações
via satélite, substituindo, a cada dia, os sistemas analógicos ainda existentes. As modulações digitais mais empregadas em comunicação via satélite são as modulações
em fase e freqüência. Por este motivo, podemos destacar as modulações PSK (Phase

Shift Key) e FSK (Frequency Shift Key), como sendo as mais comuns, embora já se
encontre no mercado alguns sistemas utilizando modulações QAM (Quadrature Am-

plitude Modulation), ou mais precisamente, a modulação 16QAM.
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No caso das modulações QAM existem restrições devido a distorções causadas
pela falta de linearidade dos satélites, o que obriga a utilização de sistemas de précorreção. As modulações digitais mais comuns em comunicação via satélite estarão
abordadas de forma mais detalhada no Anexo II.
Nos sistemas digitais é comum a utilização de códigos para correção de erro,
pois possibilitam uma melhoria significativa no desempenho do sistema. As técnicas
de correção de erro trabalham com a adição de informação no feixe de dados, fazendo com que a mensagem possa ser recuperada mesmo na ocorrência de erros. No
entanto, a correção de erro aumenta a taxa de transmissão, que provoca o conseqüente aumento da banda de transmissão, ocupando uma largura maior da faixa de canal.
Um parâmetro que pode ajudar na análise do impacto da correção de erro na
ocupação de banda é o FEC (Forward Error Correction). Em uma seqüência de bits
transmitidos, existe uma quantidade referente a dados e uma outra que corresponde
ao código de correção. A relação entre o número de bits de dados de uma seqüência
pelo número total de bits da mesma seqüência, define o FEC.
Como exemplo, pode-se levar em consideração um determinado sistema que
permite a operação com dois valores diferentes de FEC, sendo estes iguais a 1/2 e
7/8. Na primeira condição, para cada dois bits transmitidos, um é o de dados e o outro é de correção. Desta forma, podemos concluir que a taxa de transmissão dobrará.
Na segunda condição, para cada oito bits transmitidos, sete destes serão de dados e
apenas um de correção, o que proporciona um aumento de banda de apenas 14,3%.
Com o FEC igual a 1/2 o desempenho do sistema será muito bom, pois os erros
serão corrigidos numa proporção muito maior do que na operação com FEC igual a
7/8. No entanto, a largura de faixa será muito maior com FEC igual a 1/2. A decisão
de qual caminho seguir dependerá da análise técnica e econômica realizada pelo projetista.
Atualmente, existe uma grande variedade de códigos para correção de erro,
tornando algumas soluções proprietárias. No entanto, os códigos mais comuns em
comunicação via satélite, são o Viterbi e Reed Solomon.
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As codificações se dividem em codificação interna e codificação externa. Na
Figura 2.20, pode-se visualizar as estruturas de modulação e demodulação digital,
com as codificações interna e externa.
Dados
Codificação
Externa

Codificação
Interna

Modulado

Demodulador

Decodificação
Interna

Decodificação
Externa

FI 70MHz
(140MHz)

FI 70MHz
(140MHz)

Dados

Figura 2.20. Estrutura básica do processo de modulação e demodulação em comunicação digital

2.5. Equipamentos de transmissão
FI
70MHz ou
140MHZ

BANDA C
BANDA X
BANDA Ku
BANDA Ka

BANDA L

FILTRO DE
BANDA L

X

OL1

1ª Conversão

FILTRO DE
BANDA L

X

HP A

Antena
(Iluminador)

OL2

2ª Conversão

Figura 2.21. Equipamentos de transmissão via satélite

Os equipamentos de transmissão possuem uma função contrária à condição apresentada na recepção. Ao invés de trabalhar com amplificadores de baixo ruído,
trabalham com amplificadores de alta potência e a conversão de freqüência é realizada exatamente no sentido inverso. Da mesma forma que a estrutura de recepção a
conversão de freqüência é realizada, na maioria dos casos, com duas mixagens, sem
inversão do espectro de freqüência, como apresentado na Figura 2.21.
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O equipamento de conversão de freqüência utilizado na transmissão é chamado
de up-converter. Na Tabela 2.2, estão apresentados os principais parâmetros abordados para este tipo de equipamento.
Tabela 2.2. Dados do Up-converter; Modelo: SFC-6400A da Radyne ComStream Co.
Freqüência de Saída
(Dupla Conversão)

5,845 - 6,425 GHz
70 MHz ± 18MHz

Freqüência de Entrada

140 MHz ± 36 MHz

Ponto de Compressão de 1dB de Saída

+15 dBm

Ponto de Compressão de 1dB de Entrada

+10 dBm

Nível Nominal de Entrada

+5 dBm

Ponto de Interseção de terceira Ordem - IP3

+27 dBm @ -44 dBc IMD (Dois Tons)

Ganho

30 dB

Emissão de Espúrios

-80 dBm (Oscilador Local)
-60 dBc (Dentro da Banda)
-50dBc/Hz @ 10Hz
-70dBc/Hz @ 100Hz

Ruído de fase

-80dBc/Hz @ 1KHz
-88dBc/Hz @ 10KHz
-95dBc/Hz @ 100KHz
-110dBc/Hz @ 1MHz

Para o amplificador de alta potência, denominado HPA, as principais informações estão ligadas à máxima potência de operação, aos níveis de entrada e saída e à
linearidade do equipamento. Na Tabela 2.3, pode-se verificar os dados de especificação de um HPA.
Muitos dos fabricantes destes equipamentos apresentam ao mercado uma solução completa, envolvendo tanto a parte de conversão, como a parte de amplificação.
No entanto, não existe uma padronização na forma de construção de tais protótipos.
Existem casos onde os fabricantes fornecem equipamentos de conversão de FI para
banda L e conversores acompanhados de amplificadores que possuem entrada em
banda L e saída em uma das bandas destinadas aos enlaces de comunicação via satélite e na potência nominal de trabalho10.
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Tabela 2.3. Dados do HPA VZC-6962E2 CPI - Communications & Power Industries Co.
Freqüência

5,850 - 6,650 GHz

Largura de Faixa

800 MHz

Potência de Saída

175 W

Ganho

73 dB

Ajuste de Potência

0 - 25 dB

VSWR de Entrada

1,3:1 (Máximo)

VSWR de Saída

1,3:1 (Máximo)
2,0:1

Máximo VSWR para Carga
o

-60 dBc (1 e 2o Harmônicos)

Produtos Harmônicos de Saída

< -130 dBw / 4 KHz (3,4 - 4,2 GHz)
< -65 dBw / 4 KHz (4,2 - 12,0 GHz)

Espúrios e Ruídos

< -110 dBw / 4 KHz (12,0 - 40,0 GHz)
Figura de Ruído

10 dB (Máximo)

Conector de Entrada

N Fêmea

Conector de Saída

CPR 137

2.6. Equipamentos de recepção
Na recepção de sinais via satélite podemos empregar um único diagrama básico, em blocos, para representar toda a estrutura. No entanto, dependendo do tipo de
serviço a disposição dos mesmos se altera, dando origem a diferentes estruturas e,
conseqüentemente, ganhando outros nomes.
Através da Figura 2.22, pode-se notar que a recepção do sinal consiste na amplificação e conversão do sinal de microondas para faixa de FI em 70MHz
(140MHz). Quando o sistema é voltado para comunicação de dados, utiliza-se um

LNA que apenas amplifica o sinal com temperatura equivalente de ruído muito baixa.
O sinal, na saída do LNA, é aplicado a um conversor de freqüência (down converter)
que, geralmente, realiza dupla conversão para conseguir transladar o sinal da faixa de
microondas para faixa de FI. O sinal, na saída de FI, é então disponibilizado ao receptor que funcionará como um demodulador.
Quando a recepção de sinais é realizada para canais de vídeo e áudio, a arquitetura eletrônica da Figura 2.22 se altera. Ao invés de utilizar o componente LNA, emprega-se outro componente denominado LNB, que é constituído de duas partes, sendo
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a primeira um amplificador de baixo ruído e a segunda um conversor de microondas
para banda L. O sinal em banda L é, então, encaminhado ao receptor de sinais via
satélite, que possui, internamente, o segundo conversor do sistema, que realizará a
conversão de banda L para faixa de FI.
BANDA L
950 - 1450 MHZ

BANDA C
BANDA X
BANDA Ku
BANDA Ka

FILTRO DE
BANDA L

FILTRO DE
CANAL
CANAL DE
RECEP ÇÃO

LNA
FI
70MHZ

Antena
(Iluminador)
BW=500khZ

LNB

RECEP ÇÃO DE SINAIS DE
TV E RÁDIO

FI

BW=500khZ

BANDA C
BANDA Ku

OL1

OL2

1ª Conversão

2ª Conversão

RECEP TOR

DOWN CONVERTER
REDES P ARA COMUNICAÇÃO DE
DADOS VIA SATÉLITE

Figura 2.22. Equipamentos de recepção via satélite.

As especificações do LNA e do LNB são realizadas através de vários parâmetros, tendo como principais: faixa de freqüência de entrada, faixa de freqüência de
saída, ganho, temperatura de ruído e ruído de fase.
Tabela 2.4. Dados do LNA

Tabela 2.5. Dados do LNB

Modelo: RF-3000

Part Number: 140105-1

Fabricante: Paradise Datacom Co.

Fabricante: California Amplifier

Freqüência de
entrada
Freqüência de
saída
Ganho
Temperatura
de Ruído
Ruído de fase

3,4 a 4,8GHz

3,4 a 4,8GHz
65dB
30 K a 45 K @ 23oC

-

Freqüência de
entrada
Freqüência de
saída
Ganho
Temperatura
de Ruído
Ruído de fase

3,4 a 4,2GHz

950 a 1750MHz
65dB
17 K a 20K @ 25oC
-73dBc/Hz @ 1KHz
-95dBc/Hz @ 10KHz

Nas Tabelas (2.4) e (2.5), são apresentadas as características elétricas dos componentes utilizados amplamente no mercado de comunicação via satélite.
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As especificações do down-converter também são realizadas através de vários
parâmetros, tendo como principais: faixa de freqüência de entrada, faixa de freqüência de saída, figura de ruído, ganho de conversão e ruído de fase. O ruído de fase é de
grande importância em função da qualidade de recepção, principalmente quando se
trabalha com modulação digital, onde este pode proporcionar um aumento da taxa de
erro.
Tabela 2.6. Dados do Down Converter ; Modelo: SFC-1275 da Radyne ComStream Co.
10,95 - 11,70 GHz
Freqüência de entrada

12,25 - 12,75 GHz
11,70 - 12,20 GHz

Freqüência de saída

70 MHz ± 18MHz

(Dupla Conversão)

140 MHz ± 36 MHz

Ganho

40dB

Figura de Ruído

14dB Max.
-50dBc/Hz @ 10Hz
-60dBc/Hz @ 100Hz

Ruído de fase

-80dBc/Hz @ 1KHz
-84dBc/Hz @ 10KHz
-94dBc/Hz @ 100KHz
-110dBc/Hz @ 1MHz

Sensibilidade

-80dBm @ 40dB de ganho
-50dBm @ 10dB de ganho
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