Universidade Federal Fluminense
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de
Telecomunicações

Sérgio Fellipe Ferreira de Araújo

Antena da banda Ku (60cm) com emprego na banda C

Niterói – RJ
2017

Sérgio Fellipe Ferreira de Araújo

Antena da banda Ku (60cm) com emprego na banda C

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso

de

Graduação

Telecomunicações

da

em

Engenharia

Universidade

de

Federal

Fluminense, como requisito parcial para obtenção do
Grau de Engenheiro de Telecomunicações.

Orientador: Prof. Dr. Tarcísio Martins Dantas

Niterói – RJ
2017

ii

iii
Sérgio Fellipe Ferreira de Araújo

Antena da banda Ku (60cm) com emprego na banda C

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso

de

Graduação

Telecomunicações

da

em

Engenharia

Universidade

de

Federal

Fluminense, como requisito parcial para obtenção do
Grau de Engenheiro de Telecomunicações.

Aprovada em 11 de dezembro de 2017.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Tarcísio Martins Dantas - Orientador
Universidade Federal Fluminese - UFF

Prof. Dra. Leni Joaquim de Matos
Universidade Federal Fluminese - UFF

Prof. Dra. Vanessa Pryzblsky Ribeiro Magri
Universidade Federal Fluminese - UFF

Niterói – RJ
2017

iv

Resumo
Este projeto visa a utilização de antenas em sistemas de recepção de sinais de TVRO
(Television Receive Only, sistema apenas de recepção de sinais de TV) da banda ku,
mas na banda C, unicamente pela substituição do alimentador (LNB) da antena.
Dentre as etapas compreendidas neste projeto, estão a medição do ganho de antenas
de abertura (sistema passivo), pelo método de determinação de ganho a partir de uma
antena padrão; caracterização de LNB na banda ku e na banda C, pela determinação
do ganho ativo; adaptação de alimentador (banda C) em antena de 60 cm de diâmetro;
melhoria de ajuste de fase do alimentador; apontamento de satélite na banda ku, pelo
método de inspeção da integração de sinal de portadora, assim como em satélite na
banda C; análise espectral de transponder de satélite; recepção de canal aberto.

Palavras-chave: Banda C. LNB. Corneta. Ganho.

v

Abstract

This project aims at the use of antennas in reception systems of TVRO signals of ku band,
but in C band, solely by replacing the antenna feeder (LNB). The steps included in this
project are the measurement of gain of aperture antennas (passive system) by the method
of gain determination from a standard antenna; characterization of LNB in the ku band and
in the C band, by the determination of the active gain; feeder adaptation (band C) in
antenna of 60 cm in diameter; feeder phase adjustment optimization; satellite mapping in
the ku band, by the inspection method of carrier signal integration, as well as satellite in
the C band; spectral analysis of satellite transponder; open channel reception.

Keywords: C Band. LNB. Bugle. Gain.
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Capítulo 1
Introdução
Arthur C. Clarke, em sua obra de ficção Extraterritorial Relays (1945), propunha
a utilização de satélites artificiais como estações elevadas a milhares de quilômetros
sobre a Terra, para o estabelecimento de uma rede de comunicação muito maior do
que qualquer outra forma convencional de reemissão de sinal poderia estabelecer. Ele
propunha o emprego de satélites em órbita sobre o equador terrestre, numa altitude
de,

aproximadamente

36.000

km e com um

período de revolução de,

aproximadamente, 24 horas, de tal forma que os mesmos acompanhassem a Terra
na sua rotação diária e que um observador fixo no solo pudesse ter sempre ao seu
alcance aquelas estações elevadas. Em terra, ele considerou que seriam necessários
potentes transmissores para garantir que os sinais, com a atenuação, não só
atingissem os satélites artificiais na emissão como, também, retornassem à Terra na
captação. Por outro lado, seriam suficientes apenas três estações elevadas,
espaçadas de 120 graus entre si, para abranger toda a superfície terrestre, com
exceção dos pólos. Como mérito a sua extraordinária visão, Arthur C. Clarke
emprestou seu nome à linha imaginária onde se encontram todos os satélites em
órbita geoestacionária, Cinturão de Clark.

Evolução dos Sistemas de comunicação por satélite
O uso de satélites para serviços de telecomunicações fixos ou móveis,
detecção remota, apoio à navegação e outras aplicações, tem conhecido um aumento
substancial. As órbitas utilizadas são dos mais diversos tipos, mas neste trabalho
vamos apenas nos referir a órbitas geoestacionárias (ou quase-geoestacionárias), que
são usadas em telecomunicações, nas experiências de propagação na troposfera. A
recepção de sinais de um satélite geoestacionário não é, contudo, sempre uma tarefa
tão simples como os habituais sistemas domésticos instalados correntemente para
recepção de TV.
A história dos sistemas de comunicação por satélites artificiais começou em
1946, quando a Força Aérea dos Estados Unidos financiou a realização, pela Rand

Corporation, de estudos sobre viabilidade de tais sistemas. Neste mesmo ano foram
realizadas experiências do Projeto Diana, utilizando-se a lua para refletir sinais de
radar transmitidos da Terra.
A primeira transmissão de sinal por satélite ocorreu em outubro de 1957,
através do SPUTINIK I, que já transmitiu sinais de telemetria durante vinte dias. Em
janeiro de 1958, foi lançado o EXPLORER I, que também transmitiu sinais de
telemetria até maio do mesmo ano. A primeira transmissão Terra-Satélite-Terra
ocorreu em dezembro de 1958, com a difusão de mensagens de natal através do
satélite SCORE.
O primeiro satélite a funcionar como repetidor ativo foi o TELSTAR I, lançado
em Julho de 1962, numa órbita elíptica de altitude média, tendo operado até fevereiro
de 1963. O primeiro satélite geoestacionário foi o SYNCOM I, lançado em fevereiro de
1963, porém perdido no momento em que se tentava colocá-lo em órbita de satélites
geoestacionários. Em julho de 1963, o SYNCOM II foi colocado com sucesso, num
ponto sobre o Oceano Índico e, em agosto de 1964, o SYNCOM III foi colocado num
ponto sobre o Oceano Pacífico.
O primeiro satélite global de comunicação foi posto em órbita pela ITSO
(International Telecommunication Satellite Organization), o INTELSAT. O INTELSAT
começou a operar em 1965, como o primeiro satélite a realizar serviço de TV e
telefonia entre Europa e América do Norte, via Early Bird, que foi o INTELSAT I. Com
mais de cem membros, o INTELSAT se tornou a série de maior sucesso do mundo
todo.
Em 08 de fevereiro de 1985, um foguete lançador Ariane, de fabricação
francesa, foi lançado da base de Kourou (Guiana Francesa) com a missão de pôr em
órbita o primeiro satélite brasileiro: o BRASILSAT I. Através dele, e do BRASILSAT II,
nosso país vem consolidando seu espaço na área de telecomunicações via satélite.
O satélite BRASILSAT B2 foi lançado, em 28 de março de 1995, para atender
a expansão das operadoras de telefonia fixa e celular em todo território nacional. Hoje,
o Brasilsat B2 encontra-se em órbita inclinada em 63ºW e atende à demanda
crescente de telefonia de diversas operadoras, principalmente para o interior do País.
O BRASILSAT B3 foi lançado em 04 de fevereiro de 1998 para atender, em
especial, empresas de TV por assinatura. Foi o satélite que deu início a Cable Position.
A Cable Position atende mais de 60 canais de TV digitais, distribuídos para as
prestadoras de serviço de TV a cabo e DTH no Brasil. Hoje, o Brasilsat B3 encontra-

se em órbita inclinada em 92°W e atende à demanda crescente de serviços de
telecomunicações e de telefonia, principalmente para o interior do País.
O BRASILSAT B4 foi lançado em, 17 de agosto de 2000, para atendimento a
variadas aplicações via satélite, tais como distribuição de vídeo, backbone de telefonia
fixa e celular e construção de redes corporativas. Hoje, esse satélite encontra-se na
posição orbital de 84,0º W, operando em órbita inclinada e atendendo à demanda de
backbone de telefonia e dados, bem como ao serviço ocasional de vídeo.
Os satélites tiveram participação essencial na interligação de todo o território
nacional, levando a televisão, a telefonia e a comunicação de dados aos quatro cantos
do país, possibilitando a expansão da Internet e colocando ao alcance de todos um
universo de serviços. Além disso, os satélites são responsáveis por interligações entre
continentes, independentemente da distância. A figura 1.1 a seguir nos mostra um
resumo cronológico da evolução dos satélites de telecomunicações.

Figura. 1.1: Marcos históricos na evolução dos sistemas de satélite de
telecomunicações

Operador
do Satélite

Eutelsat

Satélite

Banda

Posição
Orbital

Em
Operação

EUTELSAT
65W A

C (AP
30B), Ka
e Ku (AP
30 B)

65,0º W

Sim

C (AP
30B) e
Ku (AP
30 B)

69,45º W

Não

C, Ku e
Ka

61,0º W

Sim

AMAZONAS-4A

Ku (AP
30/30A)

61,0º W

Sim

AMAZONASXX

Ku (AP
30/30A)

74,0º W

Não

HNS

Ku (AP
30/30A)

45,0º W

Não

HNS*

Ka

45,0º W

Não

HNS**

S

NSS-806

C, Ku e
Ka

48,0º W

Sim,
Temporário

SES*

Ku (AP
30/30A)

64,0º W

Não

BRASILSAT-B2

C

63,0º W

Sim

BRASILSAT-B3

C

92,0º W

Sim

BRASILSAT-B4

C

84,0º W

Sim

STAR ONE-C1

C, X, Ku

65,0º W

Sim

STAR ONE-C2

C, X, Ku

70º W

Sim

STAR ONE -C3

C e Ku

75,0º W

Sim

STAR ONE -C4

Ku (AP
30/30A)

70º W

Sim

STAR ONE -C5

C e Ku

92,0º W

Não

HISPASAT-1C

Ku

84º W

Sim,
Temporário
.

STAR ONE-D1

C, Ku e
Ka

84º W

Não

STAR ONE-D2

Ka

70º W

Não

Estrela do Sul 2

Ku

63º W

Sim

Telesat

TELSTAR 19
VANTAGE

Ku

63º W

Não

Telebras

SGDC

Ka

75,0º W

Não

EUTELSAT
70W A
AMAZONAS-2
AMAZONAS-3
Hispamar

Echostar

SES DTH
Brasil

Star One

YAH
Telecom

AL YAH 3

Ka

20,0º W

Não

Tabela 1.1: Satélites no Brasil, banda de operação e estado de operação

Eutelsat 8 West A
Eutelsat 12 West A
Telstar 12
SES4
Intelsat 907
Hispasat 1C/1D/1E
StarOne C12/NSS 10

Mega Concursos
5 canais
Cursos/Variedades
2 canais
TPA Internacional
1 canal
GLOBO/RECORD E OUTRAS
13 CANAIS
EVANGELICOS E OUTROS
7 CANAIS
ADULTO
1 CANAL
BAND/RECORD
10 CANAIS
EVANGELICO/RECORD
SES6
22 CANAIS
INTERNACIONAL E OUTROS
MUITOS CANAIS
INTELSAT 11
36 CANAIS
PROMOCIONAIS DA SKY
Intelsat 14
VENDAS E OUTROS
11 CANAIS
RECORD AFILIADAS/RECORD
NSS806
12 CANAIS
NEWS
LFG/FACULDADE
INTELSAT 1R
19 CANAIS
ANHANGUERA E OUTROS
Intelsat 805
VARIADOS
14 CANAIS
Galaxy 11/Amazonas 1
VARIADOS
6 CANAIS
Intelsat 21
SBT
2 CANAIS
PROMOCIONAIS/EVANGELIC
Amazonas 2/3/4ª
10 CANAIS
O
Telstar 14R/Estrela do
PROMOCIONAIS/CURSOS
15 CANAIS
Sul 2
SBT/ESPORTE INTERATIVO E
StarOne C1
26 CANAIS
OUTROS
PRINCIPAIS REDES
StarOne C2
80 CANAIS
NACIONAIS E VARIEDADES
PRINCIAPIS REDES
STARONE C3
121 CANAIS
NACIONAIS E VARIEDADES
BRASILSAT B4
BAND/RECORD/CULTURA
13 CANAIS
Tabela 1.2: Satélites e canais em banda C

Capítulo 2
Antenas de abertura
Com a evolução dos estudos após a segunda guerra mundial, a teoria de
antenas de abertura mostrou a possibilidade de irradiação de ondas eletromagnéticas
a partir de estruturas que concentravam, sobre uma certa área, campos
eletromagnéticos variáveis no tempo. Uma forma interessante dessa nova aplicação
de antenas pode ser mostrada a partir de conceitos da teoria elementar da difração.
Sabe-se que o ângulo mínimo segundo o qual é possível concentrar a irradiação em
um determinado plano, pode ser dado, aproximadamente, por:

Em que λ é o comprimento de onda na frequência de operação e D a maior
dimensão da estrutura irradiante no plano considerado. Pode-se visualizar facilmente
que se o objetivo é a utilização de irradiadores capazes de concentrar altas energias
em pequenas regiões do espaço, é imediata a necessidade da utilização de pequenos
comprimentos de ondas (altas frequências). As características principais dessas
antenas são ganho alto; ganho variável com a frequência; impedância de entrada
aproximadamente real; e banda larga de frequências. A figura 2.1 nos dá exemplos
de tipos básicos de algumas antenas cornetas.

Figura. 2.1: Tipos básicos de antenas corneta
a) Corneta no plano E
b) Corneta no plano H
c) Corneta piramidal
d) Corneta Cônica

2.1

Cornetas
Cornetas são dispositivos de grande importância na área de antenas, desde

meados de 1890, quando foram utilizadas como simples radiadores de ondas
eletromagnéticas.
A partir da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento dos sistemas de radar,
das comunicações por satélite e da radioastronomia aumentaram as exigências para
fontes primárias que deveriam apresentar polarização cruzada mais reduzida e com
capacidade de operação em bandas mais largas. Como resposta para este aumento
nas exigências, diversos tipos de cornetas foram considerados. Entre as opções,
destacam-se as cornetas que operam com um único modo, conhecido como modo
fundamental, por serem mais simples, sendo chamadas de Cornetas Monomodo. São
cornetas com forma piramidal ou cônica, conforme pode ser visualizado na Figura 2.2.
Estas cornetas irradiam através de um único modo na abertura, apresentando um
conceito de operação simples, mas possuindo baixa eficiência de polarização
cruzada, baixa banda de operação e restrição para a construção de arranjos.

Figura 2.2: Cornetas monomodo

Para aumentar a eficiência, foram desenvolvidas cornetas multimodos,
adicionando modos de mais alta ordem ao modo dominante. Cornetas multimodos
possibilitam, também, a operação em mais de um modo. Exemplos deste tipo de
corneta são apresentados na Figura 2.3, onde são visualizados cortes transversais de
cornetas multimodos, com possibilidade de carregamento dielétrico.

Figura 2.3: Cornetas multimodos (a parte em vermelho representa o material dielétrico)

Uma vez que as ondas eletromagnéticas, irradiadas pelo equipamento
transmissor de um determinado satélite, incidam sobre a superfície refletora da antena
e sejam convergidas para o ponto focal, a tarefa seguinte é promover o
aproveitamento útil dessa energia, processando-a em estágios passivos e ativos, para
recuperação seletiva do sinal de informação, como o som e a imagem de televisão
que modulam frequências portadoras na região de 4 GHz (banda C).

2.1.1

Cornetas Passivas

O refletor parabólico e o alimentador (corneta) encontram-se intimamente
relacionados. O refletor deve coletar o máximo possível de sinal e focalizá-lo
corretamente na posição do alimentador. Por sua vez, o alimentador deve “enxergar”
a máxima superfície do refletor, sem que ocorra o efeito de derramamento.

Conforme mencionado, existem dois tipos mais conhecidos de arranjos para o
alimentador. O mais popular é o arranjo tipo ponto focal, onde a entrada do
alimentador é colocada no ponto focal do refletor. Trata-se de uma montagem simples
e econômica, porém crítica, visto que pequenos desalinhamentos podem causar uma
sensível degradação da relação sinal/ruído. A entrada do alimentador pode estar
equipada com anéis concêntricos, sendo este tipo de alimentador denominado de
corneta corrugada. Tais anéis são utilizados para melhor direcionar o sinal de
microondas para o interior do guia de onda do alimentador.

A maior parte da energia refletida pelo parabolóide provém dos ¾ mais internos
da superfície do refletor, portanto, a área do refletor próxima a sua borda é a menos
efetiva em termos de reflexão do sinal. Isto não significa que tal área seja
desperdiçada, visto que a mesma atua como um escudo contra o ruído térmico
proveniente, principalmente, do sol.

Outro tipo de arranjo para o alimentador é a montagem conhecida como
Cassegrain. A eficiência deste tipo de arranjo é, basicamente, determinada pelo
acoplamento

entre

os

refletores

(principal

e

sub-refletor),

minimizando

o

derramamento e, consequentemente, aproveitando a superfície do refletor principal.

Na primeira configuração (figura 2.4a), estuda-se a associação de uma
estrutura radiante (guia, corneta) com um sistema de refletor de formato parabólico.
Na segunda (figura 2.4b), associa-se a estrutura radiante a um sistema composto por
um refletor, de formato hiperbólico (subrefletor), acoplado a um segundo refletor
(refletor principal) de formato parabólico.

Figura 2.4: (a) Focal point, (b) Cassegrain

2.1.2

Cornetas Ativas

Um LNB (sigla inglesa para Low-noise block converter, numa tradução livre:
"conversor de baixo ruído") é um equipamento encontrado em antenas parabólicas
usado para a recepção de sinais de satélites emitidos na faixa de frequência das
microondas do espectro das ondas eletromagnéticas, e que em sistemas de TVRO,
geralmente estão em duas bandas, Banda C e Banda Ku. O LNB capta, amplifica o
sinal e faz uma redução de sua frequência para ser injetado no cabo coaxial que está
ligado ao receptor.

Normalmente, o LNB está encerrado em uma caixa e seu diagrama de blocos
pode ser representado como a figura 2.5:

Figura 2.5: Diagrama de blocos de um LNB utilizado em TVRO

Uma vez que estamos trabalhando com níveis de potência muito baixos e, mais
ainda, sendo a relação sinal/ruído muito crítica, devemos ter como primeiro bloco do

LNB um amplificador de baixo ruído (LNA – Low Noiser Amplifier). É importante
salientar que, trabalhando com sinais desta magnitude, devemos adicionar o mínimo
de ruído ao sinal nesta etapa de sistema, sob pena de comprometermos a qualidade
final do sinal.

Por exemplo, tendo sido o sinal na faixa de 3,7 a 4,2 GHz amplificado, este é
entregue a um misturador que, com o auxílio de um oscilador local, converte a faixa
de interesse para frequências entre 950 e 1450 MHz.

A alimentação DC do LNB é fornecida pelo receptor, não dispondo o LNB de
qualquer fonte própria de alimentação. Dessa forma, através do cabo coaxial que
conecta o LNB ao receptor, dispomos de um nível DC, que polariza o LNB, e de um
sinal de RF com destino ao receptor.

A qualidade de um LNB será determinada pela sua temperatura de ruído,
normalmente expressa através da escala kelvin, e pelo ganho que afeta o sinal,
normalmente expresso em dB. Ao se especificar um LNB, para a recepção da banda
C (que será utilizada em nosso projeto), as seguintes características devem ser
consideradas. A figura 2.6 traz as especificações do LNB da banda C usado em nosso
projeto.

Figura 2.6: Especificações do LNB da banda C que será utilizado em nosso
projeto

2.2 Sistemas Refletores

Os sinais de altas frequências (GHz) que são enviados pelos satélites,
possuem um comportamento peculiar que se aproxima bastante do comportamento
da luz. Assim, com base em muitas leis da óptica física e da óptica geométrica podem
ser projetados os dispositivos que vão operar com estes sinais.
Por este motivo, ao falarmos em sistemas de antenas de TV via satélite, muitos
dos dispositivos possuem um comportamento que fica muito mais fácil de explicar se
analisarmos os sinais captados como se eles fossem luz, ou seja, sinais luminosos
emitidos por um ponto no espaço, que é o satélite (figura 2.7).

Figura 2.7: Satélite como um ponto de luz no espaço

Para analisarmos, então, o porquê do formato das chamadas antenas
parabólicas, devemos começar justamente com uma primeira lei da óptica. Esta lei
nos diz que a reflexão de um raio de luz que incida sob um determinado ângulo numa
superfície sempre reflete segundo o mesmo ângulo em relação a uma vertical definida
normal (N) e ainda de tal forma que o raio refletido e o raio incidente fiquem no mesmo
plano, conforme mostra a figura 2.8.

Figura 2.8: Reflexão da luz numa superfície polida

As microondas emitidas pelos satélites usados nas transmissões de TV se
comportam da mesma forma, e praticamente qualquer superfície de metal pode servir
como refletor, diferentemente da luz que, por seu comprimento de onda extremamente
pequeno, necessita que ela seja polida.

2.2.1

Refletor Parabólico
Um tipo de refletor importante tanto para a óptica como para as comunicações

com microondas é o que tem a forma parabólica. Esta forma vem de uma curva
bastante conhecida, que é a parábola, descrita por meio de uma equação do segundo
grau, conforme mostra a figura 2.9.

Figura 2.9: Figura plana denominada parábola

Se uma curva, cuja equação que a descreva seja do segundo grau girar em
torno do seu eixo de simetria que no caso da figura 2.9 é o eixo Y, teremos a produção
de uma superfície denominada "parabolóide", conforme mostra a figura 2.10.

Figura 2.10: Superfície gerada por uma parábola que gira em torno de y.

Um parabolóide como o descrito pode ser "cortado" segundo diversos ângulos
por meio de planos, caso em que obtemos superfícies parabólicas de diversos tipos,
conforme mostra a figura 2.11.

Figura 2.11: Dois cortes possíveis do parabolóide formando "refletores" parabólicos

Estas superfícies, se transpostas da matemática, que as analisa como entidades
imaginárias, para a física que as torna reais, passam a apresentar propriedades
interessantes em relação à luz e às microondas. Tomemos, inicialmente, a superfície

parabólica que seja cortada segundo um plano perpendicular ao eixo Y, ou seja, que
tenha um eixo conforme mostra a figura 2.12.

Figura 2.12: Representação dos sinais refletidos passando pelo foco do refletor

Todos os sinais de microondas ou a luz que incidir nesta superfície
paralelamente ao seu eixo, ao se refletir passa por um ponto único denominado foco.
Em outras palavras, uma superfície refletora como esta pode concentrar os sinais que
venham segundo a direção de seu eixo no seu foco que, neste caso está na
perpendicular ao seu centro geométrico.

Este é o formato da maioria das antenas que estamos acostumados a ver e que
posicionam o alimentador com o LNB justamente neste foco, conforme mostra a figura
2.13, de modo que toda a energia captada possa ser concentrada num único ponto,
onde ela é necessária.

Figura 2.13: Antena parabólica com alimentador centralizado

2.3

Caracterização das Cornetas
A metodologia para tal caracterização, empregada nesta etapa do projeto, tem

como ponto de partida a determinação do gando de uma antena padrão, pelas
medições das potências transmitida e recebida, num enlace de duas antenas iguais,
utilizando-se tais medições na equação de Friis. Uma vez encontrado o ganho da
antena feita padrão, o método se repete considerando-se a antena padrão e a antena
de ganho desconhecido. Neste trabalho, todos os esforços empregados se
concentram nos sistemas da bandas C e Ku.

2.3.1

Caracterização da Antena Padrão
De posse das medições das potências transmitida e recebida, deve-se calcular

o ganho absoluto de cada antena padrão, em ambas as bandas C e Ku. Na banda C,
utilizou-se um trecho de guia WR229 aberto, como antena padrão. Já na banda Ku,
utilizou-se uma corneta piramidal, da Health Company, com dimensões especificadas
pela figura 2.14 abaixo.

Figura 2.14: A corneta padrão e suas dimensões

Sabendo-se que o ganho da antena padrão será obtido utilizando duas
cornetas idênticas, logo a equação de Friis ficará da seguinte forma:

Então:

(Eq. 2.3)

A figura 2.15 apresenta o diagrama de blocos para a determinação do ganho
da antena padrão.

Figura 2.15: Diagrama de blocos para determinação do ganho da antena
padrão

2.3.2

Determinação do Ganho
O método empregado é apresentado no “Antenna Theory – Analysis and

Design” do Balanis. Neste método, emprega-se a Equação de Friis, a partir do
conhecimento do ganho de uma antena dita padrão. Por não termos o ganho absoluto
de nenhuma delas, em nossa faixa de frequência de interesse, realizaremos os
seguintes passos:

1. Determinação do ganho de uma antena (corneta) padrão (banda Ku), utilizandose duas antenas idênticas;
2. Determinação do ganho absoluto do guia de onda aberto WR229, que será
utilizado como nossa antena da banda C, à partir do ganho absoluto da antena
padrão;

Análise da equação de Friis:

(Eq. 2.1)

Na escala logarítmica:

( Eq. 2.2)
Sendo (𝐺𝑜𝑡 ) e (𝐺𝑜𝑟 ) os ganhos absolutos das antenas transmissora e
receptora, R a distância mínima que satisfaça o critério de campos distantes de cada
antena e, 𝑃𝑡 e 𝑃𝑟 as potências do sinal na transmissão e recepção. A altura mínima H
da antena em relação ao solo, para evitar o seu efeito sobre o sinal, também deve ser
considerada. Para o cálculo de R e H, deve-se usar as equações abaixo:

e

Onde D e d são as maiores dimensões das antenas transmissora e receptora,
respectivamente.
Os ganhos foram calculados utilizando o programa Matlab e seus códigos se
encontram no anexo II deste trabalho.

2.4

Resultados experimentais de Ganho

2.4.1 Método para determinação do Ganho
Para a determinação do ganho, foi empregado um método que basicamente
utiliza a maneira como a relação 𝑃𝑡 /𝑃𝑟 é medida. Nestes dois métodos, tem-se a
seguinte configuração de equipamentos conforme o diagrama de blocos da figura
2.16.

Figura 2.16: Diagrama de blocos para determinação do ganho

2.4.2 Descrição do método
Neste método, a relação 𝑃𝑡 / 𝑃𝑟 é obtida utilizando-se componentes passivos,
mostrados na figura 2.16. Esses componentes consistem em um acoplador direcional
de 10 dB, um frequencímetro por cavidade ressonante, um detetor a diodo em guia
com parede ajustável, um detetor a diodo em guia, um adaptador de linha coaxial para
guia de onda. Os passos para a realização deste método são realizados da seguinte
maneira:

I.

O gerador de RF é ligado em um lado do acoplador direcional. Do outro lado, é
ligado o frequencímetro para conseguir-se uma maior confiabilidade nos
valores das frequências, visto que o gerador de frequências não tem uma boa
precisão nas escolhas das frequências. Por último, ligava-se o medidor de nível
de sinal ao detector na última porta do acoplador direcional, fazendo a
otimização do sinal recebido, conseguindo-se assim a máxima potência do
sinal, ou seja, a potência relativa do sinal na transmissão (𝑃𝑡 ). O diagrama de
blocos na figura 2.17 ilustra a situação:

Figura 2.17: Diagrama de blocos para a determinação da potência de
transmissão (𝑃𝑡 )

Figura 2.18: Montagem experimental para a determinação da potência de transmissão
(𝑃𝑡 )

II.

Trocava-se o detector e medidor de nível de sinal da última porta colocando-se
uma corneta piramidal (padrão). Ligava-se o detector e medidor de nível de
sinal na outra corneta piramidal (recepção), que estava a uma distância que

obedecia a condição de campos distantes. Então, media-se a potência de
recepção. A figura 2.19 ilustra essa montagem e medida.

Figura 2.19: Montagem experimental da antena de transmissão

2.4.3 Resultados em banda Ku
A banda Ku foi aqui empregada como um balão de ensaio da metodologia
proposta para a caracteriazação da antena na banda C, que tem a complexidade do
elemento ativo em que consiste o LNB. Há que se considerar os baixos limites de
saturação de tais componentes, visto que são projetados para níveis de sinais
recebidos de satélites geoestacionários. Medições na banda Ku nos deram confiança
em meio ao caminho escolhido para as medições. A figura 2.20 mostra os dados em
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Figura 2.21: Gráfico dos ganhos (dB) da corneta piramidal pela frequência de operação
(GHz)

Os resultados encontrados foram excelentes e se aproximaram bastante do que
esperávamos encontrar, nos dando segurança e confiabilidade para estudarmos a banda
C.

2.4.4

Resultados em banda C

Após estudos e medições na banda Ku, repetimos o método para a faixa de
frequências da banda C. Primeiramente, calculamos o ganho do guia de onda aberto
(WR229). O ganho do guia aberto foi calculado repetindo o método utilizado na
corneta piramidal. As figuras 2.22 e 2.23 mostram a montagem experimental para
cálculo da potência de transmissão e potência de recepção, respectivamente. O guia
de onda aberto foi utilizado como uma antena.

Figura. 2.22: Montagem experimental para medição da potência de transmissão guia
aberto

Figura. 2.23: Montagem experimental para medição da potência de recepção do guia
aberto

Logo após, utilizando os ganhos do guia aberto foi possível calcular os ganhos
da antena na banda C. A figura 2.24 nos mostra as duas antenas dentro do laboratório,
em visada direta, na montagem experimental.

Figura. 2.24: Montagem experimental para cálculo de ganho da antena + LNB na
banda C

Podemos ver os resultados na figura 2.25 abaixo:

Figura. 2.25: Gráfico dos ganhos (dB) do guia de onda (WR229) e da antena + LNB da
banda C pela frequência de operação

No gráfico, podemos ver o baixo ganho do guia aberto, que é devido a sua
pequena área de abertura. Já nos ganhos da antena com o LNB podemos ver ganhos

altos. Esses ganhos altos são provenientes da compensação no ganho da antena feito
pelo LNB. Mesmo não sendo um LNB para a antena de estudo em questão, ele
promove uma compensação nos ganhos. Nas especificações do LNB podemos
perceber a sua capacidade de dar ganhos da ordem de até 70 dB. Com isso,
conseguimos verificar resultados de ganho compatíveis com antenas receptoras para
sistemas DTH (>40 dB) em banda C, apesar da utilização de um refletor de banda Ku
(60 cm de diâmetro), pela substituição da corneta (de banda Ku pra banda C).

Figura. 2.26: LNB da banda C em antena de 60cm em funcionamento dentro
do laboratório

Capítulo 3
Apontamento de satélite
Para a localização de satélites são utilizados, basicamente, dois tipos de
posicionadores: azimute e elevação, repectivamente, identificados nas figuras 3.1 e
3.2.

Figura. 3.1: Diagrama de explicação do posicionador azimute

Figura. 3.2: Diagrama de explicação do posicionador elevação

As duas figuras acima nos mostram que podemos encontrar determinado
satélite através de dois graus de liberdade, o ângulo do azimute e o de elevação. Para
a obtenção dos ângulos de azimute e elevação necessitamos conhecer as
coordenadas do local de instalação do sistema (latitude e longitude) e a longitude do
satélite. A figura 3.3 nos mostra as relações entre um satélite e um ponto na superfície
terrestre.

Figura. 3.3. Relações entre um satélite e a estação terrestre

3.1 Escolha do satélite
Inicialmente, tentamos apontar o satélite Star One C2 devido ao seu
funcionamento tanto na banda Ku como também na banda C, com polaridade linear
em ambas. Porém, não obtivemos êxito por motivos de obstrução do sinal. O satélite
escolhido foi o SES-6. No anexo I, são tratados detalhes de apontamento.
O SES-6 é um satélite de comunicação geoestacionário europeu construído
pela EADS Astrium, ele está localizado na posição orbital de 40,5 graus de longitude
oeste e é operado pela SES World Skies divisão da SES. O satélite foi baseado na
plataforma Eurostar-3000, possui um total de 114 transponders e sua expectativa de
vida útil é de 15 anos. A SES World Skies ordenou, em maio de 2010, a construção
desse satélite híbrido SES-6 pela EADS Astrium para ser entregue em 2013. Ele
substituiu o envelhecido satélite NSS-806.
O SES-6 oferece 50 por cento mais capacidades na banda C para a
comunidade de cabo, e mantiveram a capacidade única de distribuir o conteúdo entre
as Américas e a Europa no mesmo feixe de alta potência. Além disso, o SES-6 oferece
uma atualização substancial de capacidade banda Ku na região com irradiação de alta
potência dedicados ao Brasil, ao Cone Sul, à região andina, à América do Norte, do
México, à América Central e do Caribe, além de oferecer uma carga inovadora para
apoiar comunicação móvel marítima e serviços aeronáuticos, nas rotas altamente
demandadas na América do Norte, Golfo do México, em todo o Atlântico Norte e a
Europa.
O satélite foi lançado, com sucesso, ao espaço no dia 3 de junho de 2013, às
09:18:31 UTC, por meio de um veículo Proton-M/Briz-M a partir do Cosmódromo de
Baikonur, no Cazaquistão. Ele tinha uma massa de lançamento de 6.100 kg.
O SES-6 é equipado com 38 transponders em banda C e 36 em banda Ku,
equivalentes a 43 transponders em banda C e 48 em banda Ku de 36 MHz, para
prestação de serviços ao Brasil, ao Cone Sul, à região andina, à América do Norte, ao
México, à América Central e ao Caribe. Em 2014, o satélite fez transmissões bemsucedidas de 4 jogos da Copa do Mundo no formato UHDTV.

3.2 Ferramentas de Apontamento
O apontamento de satélite é uma questão sensível, e para isso, precisamos de
ferramentas eficazes para nos auxiliar no apontamento. Existem ferramentas que nos

auxiliam na simulação, utilizam nossa localização para nos dar informações acerca da
posição do satélite, e ferramentas de medição, que nos auxiliam nas medições de
intensidade e força do sinal recebido.

3.2.1

Ferramentas de simulação

3.2.1.1

Dishpointer:

O Dishpointer é uma ferramenta bastante utilizada no apontamento de satélite.
Através dela colocamos a nossa localização (rua ou CEP), selecionamos o satélite
que gostaríamos de apontar e ela nos dá a elevação e o azimute do satélite
referenciado, nos mostrando no mapa uma linha na direção do satélite escolhido. A
figura 3.4 nos mostra a tela do dishpointer mostrando nossa posição e apontamento
para o satélite escolhido.

Figura. 3.4: Imagem do Dishpointer de nossa posição e do satélite escolhido (SES6)

3.2.1.2

Satellite Director

Sattelite Director é um aplicativo para sistema operacional android, que nos
auxilia no apontamento de uma antena para um satélite pré-determinado, sem que
haja a necessidade de utilização de uma bússola e/ou cálculos usando localização
GPS, externos. Ele utiliza a localização GPS informada pelo seu smartphone, logo
essa opção deve estar ativada. O aplicativo conta com opções como tom de áudio,
modo contínuo (sem pausa), seletor de cores e uma lista com 280 satélites
cadastrados e suas posições via banco de dados.
Antes de acessarmos a localização do GPS, é necessário calibrá-lo, girando-o
em formato de um número 8, conforme a figura 3.5.

Figura. 3.5: Modo de calibração da bússula do celular

Na tela do celular aparece a imagem mostrada na figura 3.6. Nessa tela
devemos, através do GPS do celular, colocar a nossa posição.

Figura. 3.6: Tela com as informações (latitude e longitude) de nossa posição

A seguir, as figuras 3.7 e 3.8 nos mostram as telas de escolha de satélite e
alinhamento da antena com o satélite pelo posicionador azimute, respectivamente.

Figura. 3.7: Tela de escolha de satélite

Figura. 3.8: Tela para alinhamento da antena com o satélite pelo posicionador azimute

3.2.2 Ferramentas de medição
3.2.2.1

Satellite Finder Analógico

Ferramenta utilizada para medir a intensidade do sinal durante o apontamento
da antena ao satélite, previamente escolhido. No nosso trabalho utilizamos o Satellite
Finder digital, mas o princípio de funcionamento é praticamente o mesmo do
analógico. A diferença do analógico para o digital é a não necessidade de seleção de
um transponder específico, ou seja, o analógico é capaz de captar todo e qualquer
transponder sem precisar de uma pré-configuração. O diagrama de ligação está
mostrado abaixo:

Figura. 3.9: Diagrama de ligação do Sattelite Finder

Os LNBs são amplificadores de baixo ruído feitos para receber um conjunto de
canais (através de transponders) de um respectivo satélite na recepção de sinais
analógicos ou digitais em uma antena. Possuem características de alto ganho, logo
são possíveis de captar sem problema os transponders com ótimo sinal se a antena
estiver bem alinhada ao satélite. O Satellite Finder é construído para medir a
amplitude dos sinais de RF sobre uma grande banda de frequências. Sua instalação
é feita ligando-se um cabo da fonte para o equipamento e outro do Satellite Finder
para o LNB. A posição da antena e do LNB devem estar bem ajustadas para melhor
recepção do sinal. Sua alimentação é feita com um circuito integrado 78L10, que
converte o DC extraído do cabo da antena que alimenta o LNB. A figura 3.10 mostra
o circuito do Satellite Finder, onde L1 faz com que o RF do LNB não passe para a
alimentação do circuito, se isso acontecer poderá acarretar a perda de sinal e
interferências desnecessárias. Já o capacitor de 39pF permite que o sinal de RF do
LNB passe para o circuito, mas bloqueia a alimentação DC que está no cabo.

Dois diodos 1SS99 de alta velocidade silício detectam e corrigem os sinais de RF.
Logo após esse sinal é filtrado pelo capacitor de 39pF. A bobina L2 e o capacitor
1nF estão posicionados para a filtragem de qualquer sinal indesejado que possa ter
passado, só assim o sinal de RF é aplicado ao pino de entrada não-inversora do
circuito integrado amplificador operacional TLC271, que é configurado para um ganho
elevado. O amplificador com a sensibilidade máxima, é capaz de detectar o mínimo
sinal possível do LNB, assim proporcionando uma ótima sintonia. O sinal de RF
depois de filtrado, detectado e amplificado vai para um micro amperímetro, que deve
ser sensível, para que o mínimo sinal do amplificador seja legível através de
movimentos da agulha do medidor.
Já o circuito integrado amplificador operacional, que é o TLC271, realiza um
processo de integração (soma infinitesimal) dos sinais decorrentes da variação do
sinal de entrada conforme sua variação no intervalo de tempo analisado, amplificandoo.

Figura. 3.10: Circuito eletrônico do Satellite Finder

Capítulo 4
Conclusão
A partir de estudos e medições da corneta de banda Ku, ganhamos
familiaridade no método de cálculo de ganho para trabalharmos com a corneta de
banda C em uma antena de 60 cm (banda Ku), simplesmente pela troca do LNB. Os
ganhos experimentais encontrados estiveram dentro do que esperávamos encontrar
teoricamente.
Trabalhamos, inicialmente, com o cálculo do ganho da antena padrão, que
serviu de parâmetro para o cálculo da antena de banda C, pela equação de Friis. De
posse do ganho da antena de banda C, foi possível caracterizarmos o LNB. Através
da caracterização do LNB foi possível perceber uma compensação no ganho
provocado pela correção do mesmo, visto que nas especificações permite um ganho
de até 70 dB.

Na etapa de apontamento de satélite, o satélite escolhido por motivos de
localização foi o SES6. O SES6 é um satélite que trabalha tanto na banda Ku
(polarização linear) como na banda C (polarização circular). Garantimos sucesso no
apontamento através do uso do LNB de banda Ku, que trabalhava com polarização
linear, permitindo a medição do nível de sinal recebido. No entanto, como nosso LNB
de banda C somente trabalhava em polarização linear (e não circular como a solicitada
pelo satélite SES6) não foi possível medirmos o nível de sinal recebido nessa faixa de
frequência.
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Anexo I
Apontamento de Satélite SES6
Pelo fato do satélite SES6 somente trabalhar na banda C com polarização circular
e não termos um LNB nessas condições, não foi possível medirmos a força e qualidade
do sinal recebido para essa banda. No entanto, para garantir o sucesso no apontamento
foi medido para a banda Ku, visto que nosso LNB trabalhava com polarização linear.
Segue imagens abaixo do apontamento na banda Ku:

Figura I.1: Força e qualidade do Satélite SES6 na banda Ku, com polarização linear

Figura I.2: Azimute e elevação da antena para apontamento do satélite SES6

Anexo II
Programa de Cálculo de Ganho da Antena Piramidal - Banda KU
clc;
clear all;
close all;

piramd=[[10 10 28];[10.5 10 29];[10.980 10 34.3];[11.5 10 28];[11.955 10 26.5];[12.4 10 26]];

for cont5=1:size(piramd,1)
d=1.17;
lamb0=3e8/(piramd(cont5,1)*1e9);
Gp_dB(cont5)=0.5*(piramd(cont5,2)-piramd(cont5,3)-20*log10(lamb0/(4*pi*d)));
end
Gp_dB
hold on;
h=plot(piramd(:,1,1),Gp_dB,'ok','linewidth',1);
axis([9 13 10 25]);
set(gca,'FontName','TimesNewRoman');
set(gca,'FontSize',12);
set(h,'color',[0 0 0]);
h=get(gca,'xlabel');
set(h,'FontName','Times');
set(h,'FontSize',12);
xlabel('Frequência (GHz)');
h=get(gca,'ylabel');
set(h,'FontName','Times');
set(h,'FontSize',12);
ylabel('Ganho (dB)');
set(gcf,'color',[1 1 1])
legend('Piramidal','Location','NorthEast')
grid on;
clear h;

Programa de cálculo de ganho da antena parabólica – Banda C
clc;
clear all;
close all;
retg=[[4.8 14.8];[4.82 14.2];[4.84 14.25];[4.85 14.1];[4.86 14.1];[4.87 13.95];[4.88 13.9];[4.90 13.9];[4.92
13.9]; [4.94 13.8]; [4.96 14.25];[4.97 13.75];[4.99 14.1]; [5 13.6]];
for cont=1:size(retg,1)
lamb0=3e8/(retg(cont,1)*1e9);
d=18.5e-2;
Gr_dB(cont)=0.5*(-retg(cont,2)-20*log10(lamb0/(4*pi*d)));
end

parab=[[4.8 33.4 36.25];[4.82 32.4 35.5];[4.84 32.2 37];[4.85 31.95 34.3];[4.86 31.95 34.3];[4.87 31.95
37.5];[4.88 31.9 39.5];[4.90 31.9 39.5];[4.92 31.9 39.5];[4.94 31.4 46.5];[4.96 31.1 53.8]];

for cont5=1:size(parab,1)
d2=3.14;
lamb2=3e8/(parab(cont5,1)*1e9);
Gp_dB(cont5)=(parab(cont5,2)-parab(cont5,3)-Gr_dB(cont5)-20*log10(lamb2/(4*pi*d2)));
end
Gr_dB
Gp_dB
hold on;
h=plot(parab(:,1,1),Gp_dB,'ok','linewidth',1);
plot(parab(:,1,1),Gr_dB(1:size(parab,1)),'*k','linewidth',1);
axis([4.79 4.97 0 50]);
set(gca,'FontName','TimesNewRoman');
set(gca,'FontSize',12);
set(h,'color',[0 0 0]);
h=get(gca,'xlabel');
set(h,'FontName','Times');
set(h,'FontSize',12);
xlabel('Frequência (GHz)');
h=get(gca,'ylabel');
set(h,'FontName','Times');
set(h,'FontSize',12);
ylabel('Ganho (dB)');
set(gcf,'color',[1 1 1])
legend('Parabolóide','WR229','Location','NorthEast')
grid on;
clear h;

