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 Dia 1 - Princípios fundamentais das 

                comunicações via satélite 

 Dia 2 - Linhas orientadoras na regulamentação 

                de serviços via satélite  

 Dia 3 - Planeamento de rede e avaliação plano  

                de transmissão 

 Dia 4 - Instalação e manutenção de Vsat 

 Dia 5 - Aquisição de equipamentos Vsat e 

                segmento espacial 
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Agenda 



  

 08h30 - Inicio da sessão diária 

 10h00 - Café  

 12h30 - Almoço 

 13h30 - inicio sessão da tarde 

 15h30 - Café 

 16h30 - Fim sessão diária 
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Horário sessões diárias 
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 Nascimento das comunicações satélite 

 Desenvolvimento das comunicações satélite 

 Componentes da comunicação satélite  

 Tipos de órbitas 

 Posições orbitais e interferências rádio 

 Tipo de antenas e medidas de desempenho  

 Componentes de RF 

 Medidas em Estações Terrenas 

 Tipos de Serviços 

 Evolução tecnológia e tendências 
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Princípios básicos 



Nascimento das Satcom  
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Em 1869 fez-se a primeira representação ficcional de um satélite artificial em 

órbita polar para cálculo fácil e correcto de longitudes para navegantes, escrita 

por Edward Hale em “The brick Moon”  

 

fora das utilizações tradicionais expectáveis das ondas rádio, o eco lunar foi 

inicialmente detectado em 1946 e como consequência técnicas desenvolvidas 

na WWII. 

 

 

…em 1954 em reunião do “Institute of Radio Engineers” J.R.Pearce fez a 

apresentação técnica do que seria uma plataforma automática de reflexão de 

sinais radio 

 



Nascimento das Satcom  
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….Em 1957 foi ensaiado uma recepção de Sinal refletido na Lua, a URSS 

lançou o Sputnik I, não estacionário que transmitiu telemetria durante 21 dias  

e em 1958 US colocaram o Explorer I durante 5 meses a transmitir 

informação espacial. 

Em 1959  concretizada uma comunicação entre UK e US e US e CAN via 

Lua, e embora as condições de comunicação fossem más era já um marco.  

 

 
 

Portanto  até 1960 a congestão do espectro para as frequências HF limitava 

sériamente o desenvolvimento das comunicações a grande distância, em 

especial através do Oceano e as alternativas como o cabo submarino eram  

demasiado onerosas………..o que constituiu o trigger da nova tecnologia 

 



Nascimento das Satcom  

Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 
8 

 

 

COMMUNICAÇÕES VIA SATELITE, também conhecidas por COMSAT são 

definidas como processo de comunicação com recurso a satélites artificiais 

usando ondas de rádio à frequência designada por micro-ondas. 

 

  

A maior parte das comunicações satélite usam órbitas geoestacionárias ou 

quase estacionárias apesar de haver outras comunicações que utilizem  

órbitas baixas.  

 

 

Trata-se no fundo de tecnologia complementar à dos cabos, genéricamente 

falando (ou cabos de fibra óptica, tecnologia mais implementada). O conceito 

foi proposto pelo Arthur C. Clarke baseado em trabalhos de Herman 

Potočnik's de 1929. 

 



Nascimento das Satcom 
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Em 1945 Clarke escreveu 

um artigo “Extra 

Terrestrial relays" na 

revista Wireless World, 

que descrevia os 

fundamentos do 

desenvolvimento dos 

satélites artificais em 

órbitas geoestacionárias 

como elementos de 

reflexão de sinais, o que o 

projectou como pai das 

comunicações via satélite 



Cronologia 
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1929 1945 1957 1960 1964 1965 

Herman 

Potočnik's 

engenheiro 

austro húngaro 

de  foguetões 

Arthur 

Clark 

“Extra  

terrestrial 

Relays” 

Sputnik: 

Russia  

lançamento 

1º satélite  

DELTA  USA  

1º 

lançamento  

bem  

sucedido 

Formação da 

Intelsat ,  

 1º fornecedor  

SATCOM 

Eary Bird  

1º satélite 

comercial 

COMSAT 



Cronologia 
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MARISAT 

primeiro satélite 

comunicações 

maritimo (3) 

COMSAT 

EUTELSAT 

Organização 

intergovernamental  

desenvolvimento e 

operação SATCOM 

Europa 

Fundação da 

INMARSAT  

operador global  

maritimo 

1976 1977 1979 2000 2010 

Organização 

intergovernamental  

responsável pela 

Intelsat Lda 

1º Fornecedor 

SATCOM 

privado  usando 

Ka( Hylas I) 

? 
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 Nascimento das comunicações satélite 

 Desenvolvimento das comunicações satélite 

 Componentes da comunicação satélite  

 Tipos de órbitas 

 Posições orbitais e interferências rádio 
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Desenvolvimento das 

comunicações satélite 1 

 Comunicações  satélite de telefonia e TV (1964 -1971…) 

 Desenvolvimento da transmissão satélite digital 

     (1981-1998) 

 Desenvolvimento do DTH, difusão directa TV e VSAT 
(1999)  

 Desenvolvimento das comunicações marítimas via satélite 
(1979..) 

 Desenvolvimento comunicações inter-regionais e 
nacionais (1977 Eutelsat…..) 

 Desenvolvimento comunicações móveis (MSS), e banda 
larga (FSS) (>1990) 

 Desenvolvimento da Internet sobre redes Satélite (>1990) 

 Plataformas HTS Ka e Ku …… 
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Desenvolvimento 

comunicações satélite 2 

 Tipos de Cobertura Sistemas Satélite  

 Cobertura global  

○ terrestre  (ex. Intelsat) 

○ Cobertura global marítima  (ex. Inmarsat)  

 Cobertua Regional  

 Cobertura Doméstica ( nacional)  
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 Categorias de serviço Satélite  

 Serviços fixos (FSS)  

 Difusão directa (DBS)  

 Serviços móveis (Marítimo, Aeronáutico, Terrestre)  

 Outros (Meteorológicos, Educação, Cientificos, Militares) 
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Diagrama de Coberturas 
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Zona Atlântico 

Intelsat  IS 903 

325,5 º E 

_______ 

Global 

_______ 

Hemi 

_______ 

Zona 
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Diagrama de cobertura 

18 

 

Zona Indico 

Intelsat  IS 904 

60 º E 

_______ 

Global 

_______ 

Hemi 

_______ 

Zona 
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Diagrama de cobertura 
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Zona Pacifico 

Intelsat  IS 701 

180 º E 

_______ 

Global 

_______ 

Hemi 

_______ 

Zona 
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Diagrama de cobertura 
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Feixes 

Euro, Asia, Africano 

Hylas 2 (Ka) 

 

Feixe europeu (seco) 

até 58 dBW / 11,5 dbK-1 

 

Feixe intermédio 

de 58 - 61,5 dBW e 

11,5 – 14 dBK-1 

 

Feixe Africano (humido) 

Até 61,5 dBW / 14dBK-1 
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Diagrama de cobertura 
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Epic NG         
 

High throughput 

Ku versus KA for 

AMSS – Aeronautical 

              Mobile Satellite  

              System  



Desenvolvimento 

comunicações satélite 3 

 A convergência é a tendência natural que a 

tecnologia estimula, bem como as necessidades 

crescentes dos utilizadores e dos negócios.  

 Naturalmente as redes satélite acompanham o 

desenvolvimento da rede terrestre, mas com algumas 

vantagens, quer no vencer de barreiras geográficas 

quer na cobertura em extensão. 
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Desenvolvimento 

comunicações satélite 4 
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Convergência  

 

•  De serviços e aplicações 

   nos terminais cliente 

•  De tecnologias 

•  De protocolos 
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Telefone & Televisão 

 

Comutação & processamento  a bordo 

 

Constelações de satélites com 
intercomunicação 

Redes globais de controlo & vigilância, com 
integração total (pico, nano …satélites) 

Desenvolvimento 

comunicações satélite 6 

Ou visualmente 
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Componentes da Comunicação 

Satélite 
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EM QUE BANDA  

DE 

FREQUÊNCIAS 

NOS SITUAMOS? 

 

satellite 



Componentes da Comunicação 

Satélite 
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• Up e Down link 

• Componente Espacial 

• Estação Terrena 
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Componentes da Comunicação 

Satélite 
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Componentes Comunicação satélite 

up & down link 
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 Requisitos 
 Transportar a informação sem distorção (salvaguardar ruído, 

sinais espúrios…) 

 Restrições de não interferência na comunidade envolvente 

 Economicidade 

 Especificidades 
 Distância entre utilizadores (2 x 36000 Km) 

 Efeitos meteorológicos (compensar efeitos adversos)  

 Disponibilidade do link (Internet, voz, televisão, dados) 

 Manter a qualidade do sinal 

 Economia de largura de banda 

 

 



 

Quando visitarmos o link budget, responderemos 
 

Componentes Comunicação satélite 
link - requisitos 1 

 Devido às distâncias envolvidas, no sentido ascendente 

a informação deve ser recuperada e regenerada no 

"repetidor”, e no sentido descendente deve ser 

salvaguardado o equilíbrio entre o sinal desejado e 

sinais espúrios não devendo haver distorção relevante. 

 Para cumprir os objectivos referidos, haverá decisões a 

tomar quanto ao débito de transmissão, tipo de 

codificação, potência a entregar ao repetidor, largura de 

banda a utilizar etc ... DE QUE FORMA?   
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Componentes Comunicação satélite 
link - requisitos 2 

 Os utilizadores da informação vivem em comunidade, que 

os sinais de satélite cobrem, devendo por isso, ser 

adoptadas restrições técnicas para não haja interferência 

em / de terceiros, ou de utilizador para utilizador, na 

combinação de múltiplos sinais 

 Por outro lado devem utilizar-se processos de 

"transmissão agregada ou multiplexada", em que, a cada 

entidade de transporte corresponda uma frequência (caso 

FDM), ou uma janela  temporal específica (caso TDM) ou 

uma combinação codificada das duas (caso de CDM).. …..  
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Componentes Comunicação satélite 
link - requisitos 2A 

 Quanto ao tipo de aplicação a utilizar isto é: se de 

baixo, médio ou alto débito, se utilizando informação de 

burst, se precisam de links dedicados ou se pelo 

contrário podem partilhar a largura de banda, assim 

também os acessos inbound podem ser TDMA, SCPC 

(FDMA), DVB –RCS etc 

 DE QUE FORMA ? 
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Quando referirmos os tipos de acesso, se verá 



Componentes Comunicação satélite 
link - requisitos 3 

 As comunicações por satélite para competir com as 

comunicações terrestres ou submarinas devem ser 

posicionadas ocasionalmente como solução alternativa e às 

vezes como complementar, mas, sempre  com custo eficaz 

ou seja compensador sob o ponto de vista de quem as use  

 DE QUE FORMA? 
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A frequência de serviço, o método de acesso e 

modulação a utilizar, serão determinantes 
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En los canales de Venecia, 
circulan los vaporettos que son 
el equivalente a los autobuses en 
las calles de cualquier otra 
ciudad como París o Roma.  
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Los taxis acuáticos ofrecen el servicio más cómodo, 
lujoso, y costoso. Haciendo una comparación, estos 

vehículos serían el equivalente a un traslado en limosina 
en cualquier otra ciudad del mundo.  



Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 1 

 Devido à distância dos terminais 
para satélite geoestacionários - 
36x103 km - e considerando a 
velocidade da luz 3x108 km.s-1, a 
transmissão ida - volta em espaço 
livre completo terá um atraso global 
de 240 milissegundos. 

 A este atraso acrescenta-se  o de 
processamento (modem, switching 
etc), o que no total  significa cerca 
de 400 a 500 ms, ou seja para a 
voz - eco - necessidade de 
introdução de equipamentos de 

cancelamento de eco, e para os 
dados buferização 
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Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 2 

 Os Operadores de satélites impõem que o sinal de entrada no 

satélite tenha uma densidade de potência espectralnota - máxima -  

para evitar que os sinais interfiram uns com os outros. 

 Os utilizadores de satélite têm expectativas diferentes, por exemplo 

em Internet esperar pelo download de páginas é comum, para voz 

é pernicioso e para TV não faz sentido. 

 Por exemplo a chuva é o efeito meteorológico mais adverso em 

transmissões via satélite, mas… 
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Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 2A 

 Felizmente as condições meteorológicas adversas, são 

geralmente localizadas, por isso, deverá ser considerada 

potência adicional, para compensar tais adversidades. 

 A margem de atenuação por chuva depende da localização 

das  E / T, devendo pois ser considerado o modelo de 

precipitação na região em que se insere. 

 O efeito meteorológico do clima afecta os 10 Km iniciais. 

 A margem de chuva na banda C é de 2 a 3 dB, na banda Ku é 

de 6 a15 dB e na banda Ka é de 20 a 50 dB 
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Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 2B 
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Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 2C 
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Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 2D 
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Perda por atenuação chuva  



Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 2E 
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Perda por atenuação chuva ++  



Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 2F 
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Perda por atenuação chuva localizada  



Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 2G 
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Perda por atenuação chuva localizada - -  



Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 3 
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Disponibilidade do link define-se  como a % de 

tempo , que um link está operacional, ao longo 

do ano, devendo o gestor / cliente, anotar a 

correspondente inoperacionalidade, por 

exemplo:   

 

cinco 9’s     = 99,999 % = inop. 5 minutos / ano 

 

quatro 9’s   = 99,99 %   = inop. 53 minuto / ano 

 

três 9’s       = 99,9 %     = inop. 8,75 horas / ano 

 

 outro             99,8 %     = inop. 17,5 horas / ano 
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Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 4 
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•  EIRP’s 

•  Vantagem diagrama U / L 

•  Ganho transponder 

•  Vantagem diagrama D / L  

•  Ganho antenna Rx 

•  Perdas espaço livre 

•  Perdas guias onda 

•  Perdas atmosféricas 

•  Atenuação da chuva 

•  Erros desapontamento 

 

+ - 

•  Intermodulação E/T 

•  Ruido térmico U / L 

•  Ruido térmico D / L 

•  Intermodulação Xp 

•  Interferência co.canal 

 
C / N 

Qualidade sinal Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 



Componentes Comunicação satélite 
link - especificidade 5 

 A largura de banda satélite é cara por ser um recurso 

escasso, e ter uma disponibilidade limitada. 

 ..para se obter em termos globais uma menor largura de 

banda (ou o seu equivalente) é necessário uma maior 

potência radiada EIRP - Isotropic Electric Radiated Power 

(combinação do conjunto: antena e potência do emissor). 

 ..mas os amplificadores são caros, e as antenas de 

grandes dimensões também, além de serem mais 

sensiveis no apontamento. 

 Por exemplo, uma antena de Ø 3m, em banda Ku (14 GHz) tem 

uma largura de  feixe denota  0,5 º 
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Componentes Comunicação satélite 
componente espacial 
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Componentes Comunicação satélite 
Componente espacial 
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Componentes Comunicação satélite 
componente espacial 

Subsistema Função Principal característica 

Posição & Órbita ( AOCS) 
Estabilização da posição & 

localização orbital 
Precisão 

Propulsão 
Velocidade incremental      

& binários de torção 

Volume do combustível e 

impulsos específicos 

Telemetria, seguimento & 

Controlo - TCM 

Troca de dados com 

estações terrenas  controlo 
Nº canais e segurança 

Controlo térmico Regulação temperatura 
Elevada capacidade  de 

dissipação 

Estrutura Suporte de equipamentos Rigidez 

Fontes alimentação Energia multi-voltagem Precisão e regulação 

Antenas 
Recepção e transmissão 

de   sinais RF  
Cobertura & ganho 

Repetidores 
Amplificação e mudança 

de frequências  

Figura ruído, linearidade, 

potência de saída 
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Configuração componente espacial 
estabilização altitude & orbita 1 

 Estabilização por spin do 
corpo principal 

 Estabilização por Gyroscópio 

 O spin minimiza os efeitos 
térmico solares 

 Só metade da células solares 
está virada para o sol em 
cada instante 

 Processo eficiente para 
satélites pequena dimensão 

 As antenas têm que ser 
desacopladas do corpo 
principal 
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Configuração componente espacial 
estabilização altitude & orbita 2 

 Estabilização tri axial 

 A totalidade das células está 

sempre virada para o sol 

 O controlo térmico é mais difícil 

 Necessita maior estabilização 

gyroscopic 

 Mais células solares do que no 

spin estabilizado 

 Mais indicado para satélites de 

maiores dimensões 
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Configuração componente espacial 
estabilização altitude & orbita 3 
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Os efeitos gravitacionais do sol e da lua, a 

pressão de radiação do sol, o campo magnético 

da terra, originam perturbações na órbita do 

satélite. 

As correcções de trajectória são feitas com 

motores alimentados a combustível, devendo 

pois este ser criteriosamente controlado pelo 

Operador. 

Cerca de 20 a 40% da massa morta do satélite  

é alocada para manter a posição do satélite. 

Tipicamente o controlo corrige +/- 0,05º no 

sentido Norte Sul ou Este-Oeste. 

 

Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 



Configuração componente espacial 
sub sistema telemetria 1 
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 Transmissão de informação de desempenho e estado 

do satélite ao centro de controlo terrestre 

 Fornecimento de medidas angulares e de distância 

para a localização do satélite 

 Recepção de sinais de controlo de correcção de 

posição e desempenho de sub - sistemas a partir do 

centro terrestre 

 Bandas de 
 Lançamento – VHF 

 Estabilização - S e/ou SHF   



Telemetria  

Centro TCR 

Rede de controlo dos satélites da 

Eutelsat (TCR) 

 Telemetria - Informação sobre o  

satélite, que vem no beacon 

 

SCC - Satellite Control Center 

 

Ku 

Seguimento 

Comando 

 Comando - Dar comandos ao 

satélite 

  Ranging (Seguimento ) - Saber 

a posição do satélite 

(informação de duas estações) 

 

Centro TCR 

Centro TCR 

Configuração componente espacial 
sub sistema telemetria 2 



Configuração componente espacial 
sub sistema antena 1 

64 

A abordagem e dimensionamento das antenas no 

satélite, passa necessáriamente pela identificação dos 

efeitos mecânicos a que está sujeito e que afectam a 

sua estrutura, nomeadamente: 
 

Torques gravitacionais (função gradiente) 

Que originam a rotação do satélite em volta do seu centro de 

massa, salvo se o seu eixo de inércia se encontrar alinhado com 

o seu eixo de vertical à terra. Este torque é utilizado para 

estabilizar os LEO’s ( Low earth orbit) mas muito ineficiente para 

os GEO’s (Geoshyncrono earth orbit) 

                                                        …./…. 
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Configuração componente espacial 
sub sistema antena 2 

65 

Torques de operação (ou provocados) 

   

Que originam o drift do satélite em latitude (mais 

gravosa, provocada pela atracção lunar e do sol) ou 

longitude (básicamente devido à assimetria do 

potencial terrestre dependendo da posição nominal do 

sat. relativamente aos  pontos de equilibrio a 105º LW 

ou 76 º LE, e à excentricidade da orbita  modificada 

pela pressão da radiação solar. 

• Apontamento de antenas 

• Apontamento dos painéis solares 

• Bascular de combustível 
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Configuração componente espacial 
sub sistema antena 2A 
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Electro propulsão 

total 



Configuração componente espacial 
sub sistema antena 3 

 Chegamos pois à necessidade de estabilização do sat. 

através do conhecido efeito gyroscópico do seu spin  

(rotação em volta de um eixo) em presença de torques 

- realidade física bem estudada - em que: 

 “na ausência de torques naturais ou provocados, o 

momento cinético manter-se-á indefinidamente” 

 ou seja no caso prático de um GEO o eixo a ser 

mantido numa direcção fixa é o eixo paralelo ao eixo 

de rotação da terra , sendo pois o eixo de spin o 

orientado a Norte-Sul, o que se consegue com uma 

rotação de 30 a 20 rpm.  
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Configuração componente espacial 
sub sistema antena 4 

    Consoante o tipo de estabilização do satélite  
 

 Plataforma fixação antenas, rotativa 
 Wired antenas ( monopolo, dipolo TTCM,  UHF e VHF ) 

 Antena toroidal 

 Antena anti-spin 

 Plataforma fixação estabilizada 
 Antena  horn  

 Antena duplo reflector 

 Agregado de Antenas 

 Com as seguintes coberturas 
 Global, Hemi-esféricas, Zonal 

 Projecção localizada (Spot) 

 Moldagem (Shaped), Multifeixe (Multiple beam) 
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Configuração componente espacial 
sub sistema antena 5 
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17,5º Toroidal 

17,5º 

Anti spin 
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Configuração componente espacial 
sub sistema antena 6 

70 
Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 

           Intelsat VII 



Configuração componente espacial 
sub sistema antena 8 
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Global 

Zona 

Hemi 
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Configuração componente espacial 
sub sistema antena 9 
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Spotl 
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Configuração componente espacial 
sub sistema transponder 1 
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O que são ……..equipamentos que asseguram: 

 Amplificação dos sinais recebidos - da ordem dos menos 100 

dBW para mais 10 dBW ou seja, 110 dB (1011)    

 Transposição de frequência, minimizando interferência dos 

sinais emitidos (de elevada potência) para os de recepção (de 

muito baixa potência). 

 Regeneração de sinal (caso satélites não convencionais)  

 



Configuração componente espacial 
sub sistema transponder 2 

75 

No desenho de um sistema de comunicações por satélite o 

downlink do sistema é a componente mais crítica, pois o emissor 

tem uma potência muito limitada e a estação que vai receber 

esses sinais está a cerca de 36x103Km o que mesmo utilizando 

antenas de grande porte, significa PR da ordem dos 10 -12 W. 

Para que o sistema funcione razoávelmente é preciso que a 

potência recebida exceda a potência de ruído entre 5 a 25 dB 

(dependendo da largura de banda do sinal emitido e da 

modulação usada). 

                                                                               …/… 
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Configuração componente espacial 
sub sistema transponder 3 
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Os satélites iniciais eram equipados com repetidores de 250 ou 500 

MHz, com antenas de baixo ganho e emissores de  1 ou 2 W, e os 

mais recentes embora sem poderem usar emissores de potência 

muito elevada, podem fazer reutilização das frequências quer 

mediante antenas ou polarizações distintas (spatial frequency reuse 

& polarization frequency reuse) duplicando ou triplicando a largura 

de banda. 

Por exemplo o Intelsat V, conseguia nas bandas 6/4 e 14/11GHz, 

que os 500 MHz sejam optimizados para 2500 MHZ.    
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Configuração componente espacial 
esquema do transponder  
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uplink
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LNA AMP
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IMUX DRIVER HPA

SINGLE FREQUENCY CONVERSION

dnlink



Configuração componente espacial 
componentes transponder 1  

 Amplificadores de baixo ruído 

 Conversores descendentes 

 Amplificador intermédio 

 Multiplexers de entrada e saída 

 Matriz de comutação (em satélites multifeixe) 

 Amplificador de canal 

 Driver 

 Andar saída 

 Operação multi-portadora 

 Amplificador Alta potência (HPA com TWTA ou SSPA) 

 Repetidor regenerativo 
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 2 

 Amplificadores baixo ruído 

 Amplificador com ganhos da ordem dos 5 a 20 dB, com figura de 

ruído baixa (3 dB / 6GHz e 4 db /14GHZ), e com tecnologia FET 

(GaAs) ou paramétricos, 

 Conversores descendentes 

 Inclui um misturador, filtros e o oscilador local, sendo 

responsável por uma perda de conversão de 5 a 7 dB.   

 Amplificador Intermédio 

 Depois da conversão de frequência é usado para repôr níveis, 

usualmente com transistor bipolares, FET . Consequência da 

amplificação surgem normalmente fenómenos de não 

linearidade  

                                                                       …./… 
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 3 

 Multiplexer de entrada  e saída, dispositivos que 

impõem a largura de banda pré-definida no 

transponder, quer à entrada quer à  saida do sinal : 

• O IMUX que separa os canais pares e impares 

(mediante dispositivos de ondas guiadas híbridos, 

circuladores, filtros passa banda).  

• O OMUX que (re)combina os canais após amplificação. 

Impostas restrições pois qualquer perda de inserção se 

traduz na prática por redução ao EIRP do satélite   

                                                                       …/… 
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 4 

• Filtros cuidadosamente ajustados , obedecendo a 

requisitos de  variações de amplitude  e group delay 

versus frequency (filter mask), nomeadamente: 

• Elevado atenuação fora de banda, para evitar 

sobreposição (overlapping) entre canais 

• Pequena amplitude variação dentro de banda e 

extremos abruptos (slope variations)  para evitar 

distorções 
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Configuração componente espacial 
componentes  transponder 6  
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 Driver que não é mais do que um amplificador de 

banda estreita, implementado em componentes Solid 

State, também designado por amplificador canal 

 Composto por um ou vários andares, tem na sua 

linearidade a principal exigência de desenho. 

 Com efeito para o caso de 2 portadoras (canais) são os 

produtos de 2ª e 5ª ordem o principal óbice, dado que os 

produtos  2f1-f2 e 2f2-f1 bem como os 3f2-2f1 são 

respectivamente os mais significantes, como exposto à 

frente. 

 

 



Configuração componente espacial 
componentes  transponder 6A  

 Andar de saída,  em que as curvas de ganho e 

desfasamento são criticas (salvaguardar conversão AM / 

PM, evidenciado na figuras seguintes (caso mono 

portadora e multi-portadora)   

 Amplificador alta potência ou HPA com TWTA -Travelling 

Wave Tube dispositivo que tem vindo a ser susbtituido 

com mais eficiência pelo SSPA - Solid State Power 

Amplifier, mais leves, mais lineares  e com maior 

fiabilidade. 
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 7  
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 8 
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Quanto mais alto 

maior a linearidade 

2 portadoras 

2 portadoras + 

produtos 3ª O  



Configuração componente espacial 
componentes transponder 8A 
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Onda quadrada 

reconstituida de 3 freq. 

com  desvio fase zero 

Desvio de fase em graus,  

Função do IBO 

Onda quadrada 

reconstituida de  

3 freq. com  ligeiro 

desvio fase  
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Configuração do segmento espacial 
componentes do transponder 9 
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1 – canhão electrónico, 2 - Entrada de RF, 3 - Imanes, 4 - Atenuador 

5 - Bobina de Helix, 6 - Saida RF, 7 - Tubo de vazio, 8 - Colector 



Configuração componente espacial 
componentes transponder 10 

 O campo eléctrico da onda de RF ao penetrar na região de feixe 

de electrões, origina aceleração de alguns electrões e a  

desaceleração de outros produzindo uma modulação periódica 

da velocidade em fase com o campo eléctrico de RF. 

 O feixe electrónico gerado no cátodo é focalizado pela estrutura 

magnética e acelerado pelo ânodo. 

      A onda RF percorre o tubo ao longo da hélice de tal modo que a 

sua velocidade axial é inferior à do feixe, possibilitando-se a 

transferência cinética de energia do feixe para a onda RF.       

 A onda progressiva será ampliada no sentido input-output e não 

ao contrário, dependendo a eficiência do TWT da existência de 

um colector com tensões multi – andar. 

…./… 
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 11 

.../… 

 No entanto, na presença dos reflexos inevitáveis no 

acoplamento de entrada e saída,  poderá haver reflexões de 

energia  para a entrada ao longo da hélice, e sob o ponto de 

vista de entrada , este sinal irá representar o feedback RF. 

 A grafite pirolítica (carbono) e carboneto de titânio são as 

substâncias mais usadas. O padrão de atenuação é 

dimensionado para fornecer uma reflexão muito baixa de RF 

de modo que qualquer energia reflectida a partir da saída do 

TWTA é absorvido na atenuação. 

…/… 
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 12 

…/… 

 Na prática todos os TWTAs têm ganho suficiente para este 

mecanismo de feedback. para resultar em auto-oscilação.  

     É bastante simples interromper esta  realimentação, 

colocando atenuação de RF em uma ou mais das barras de 

apoio hélice. A atenuação é formada pela colocação de um 

padrão cuidadosamente controlada de um material resistente 

nas hastes antes da sua instalação na estrutura de hélice. 
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 13 
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Configuração componente espacial 
componentes transponder 14 
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Item TWTA SSPA  

Gama de operacão 3,4-4,2 GHz 3,7-4,2 GHz 

Potência saída saturação 8,5 W 8,5 W 

Ganho na saturação 58 dB 58 dB 

Produtos intermodulação 3ª 

ordem  (C/N)IM  

11 dB 15 dB 

conversão AM / PM 4,5º / dB 2º / dB 

Eficiência DC / RF ( EPC)  32% 28% 

Massa incluindo EPC 2,2 Kg 0,9 Kg 

Falhas em 109 horas > 2000 < 500 
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Componentes Comunicação satélite 
estação terrena 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena 

 Sistema antena 

 Cadeia transmissão 

 Cadeia recepção 

 Receptor beacon 

 Sistema apontamento 

 Sistemas auxiliares, nomeadamente 

○ Baterias 

○ UPS – sistema alimentação continua 

○ Geradores diesel 

○ Ar condicionado 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - antena 1 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - antena 2 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - antena 3 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - antena 4 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - antena 5 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - antena 6 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - antena 7 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena – cadeia transmissão 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - cadeia transmissão 
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CODEC 
TDM 

M/D 

QPSK 

M/D 
UD/C 

TDM… 

MODEM BPF UD/C BPF 

f f 

FDM… 

HPA 
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HPA 



Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - cadeia tx codec 
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CODEC  
analog  / PCM 

PCM – BIT 

STREAM 
Algoritmo 

compressão  

SAT 



Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - cadeia tx TDM 
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Dominio Tempo 

 Mux 

f f f 

t t t 

tempo 

f 



Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - cadeia tx FDM 
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Dominio Freq. 

Mux 

f f f 

t t t 

tempo 

f 



 Estações de médio e grande porte usam HPA’s da ordem 1 

a 8KW. A configuração empregue depende do nº de 

portadoras a transmitir FDM ou TDM, sendo comum 

utilizar-se um HPA para o mesmo transponder, cobrindo os 

40 ou 80 MHz. 

 A tecnologia utilizada em HPA é normalmente o Klistrão 

(em alternativa ao TWT) havendo redundância  de 

elementos, cobrindo um só destes equipamentos 

normalmente a largura de banda (do satélite) de 80 a 100 

MHZ (500MHz), não permitindo deste modo a sua 

ressintonia em qualquer transponder que a OIS atribuiu. 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - cadeia transmissão 



Componentes da comunicação satélite 

Estação terrena - cadeia transmissão 

 Em estações de pequeno porte, ao invés utilizam-se HPA’s de 

tecnologia SSPA que não requer tensões de alimentação tão 

elevadas como Klistrões ou TWT ( tipicamente 10 a 15 KV) 

 Quando vários HPA’s são usados numa mesma antena é 

indispensável uma estrutura de combinação do sinal de saida 

para o único guia de alimentação do “feed” da antena 

 O HPA servindo de interface entre a antena e os equip. de 

frequência intermédia (IF) mais não é do que um estádio 

intercalar de tratamento  dos sinais de banda de base (BB) que 

atacam por sua vez (ou são oriundos) os moduladores 

(analógicos ou digitais) que agregam os diversos canais 

telefónicos (se for o caso). 
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Componentes da comunicação satélite 

Estação terrena – cd tx up converter 
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Componentes da comunicação satélite 

Estação terrena – cd tx modulador psk 
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Componentes da comunicação satélite 

Estação terrena – cd tx sistema SSPA 

Com o avanço tecnológico em 

tecnologia FET (GaAs) muitos 

TWT têm vindo a ser substituidos 

nas novas gerações satélites, 

devido a: 

   Performance distorção (int) 

   Muito boa 

   Alta fiabilidade 

   Custos manutenção baixos 

   Elevada durabilidade 

   Segurança de trabalho 

   Menos consumo 

   Menor custo total gestão   
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena – cd tx híbrido + combin. 
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Entrada  Perda 

 Hib (dB) 

Perda 

diplex(dB) 

Perda total 

(dB) 

F1 3  0,8 3,8 

F2 6  0,8 6,8 

F3 7,8 0,8 8,6 

F4 10,8 0,8 11,6 

F5 ….. 1,8 

Baixas perdas combinação, embora 

o diplexer seja especifico na frequência 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena – cd tx circulador   
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Baixas perdas combinação, embora bandas estreitas 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena – cadeia recepcão 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - cadeia recepção 
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MODEM BPF UD/C BPF 

f f 

FDM… 

CODEC 
TDM 

M/D 

QPSK 

M/D 
UD/C 

TDM… 

LNA 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - cadeia recepção 1 

 Estações de maior porte  precisam de 

amplificadores de baixo ruído, obrigando a 

processos de arrefecimento por azoto ou hélio 

com temperaturas da ordem dos 4ºK, permitindo 

Temperaturas de ruído da ordem dos 20 a 40 ºK. 

 As estações de pequeno porte, ao contrário, 

utilizam amplificadores SSPA (GaAsFET) sem 

arrefecimento excepcional apresentando 

temperaturas de ruido de 50 a 120 ºK (banda C) 

ou 120 a 130ºK (banda Ka). 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - cadeia recepção 2 

 Os LNA’s usados cobrem a banda do satélite, 500 MHz ( C) 

ou 750 MHz (Ku), e são - à semelhança dos HPA’s - 

configurados em redundância (1:1 ), de modo que na falha 

dum destes equipamentos não haja perda de comunicações, 

adopta-se a configuração de “hot standby” versus “cold 

standby” em que a activação do equiptº redundante provoca, 

perda de tráfego. 

 O equipamento redundante é normalmente direccionado 

para um ponto de monitorização (ver slide) por forma a haver 

uma avaliação do seu estado de disponibilidade. No caso de 

haver recepção simultânea de polarizações ortogonais, a 

configuração redundante  (1:2) salvaguardaria de igual modo 

qualquer interrupção de serviço 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - redundância LNA 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - LNA SSPA 

125 

Um LNA SSPA a FET usa tipicamente 3 ou 4 andares de 

amplificação, sendo o 1º arrefecido termo - electricamente a - 40ºC  

produzindo uma TS de 55 a 80 ºK  para um ganho total de 60 dB. 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - down converter simples 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - desmodulador psk 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - beacon apontamento 1 
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 Os Satélites Geo-estacionários não estão fixos relativamente a um ponto da Terra.  
 Têm oscilações cuja planificação na superfície da Terra desenha a figura de um 8 
 Existem satélites “geo” de “órbita inclinada” (inclinação do plano até 5º) 
 



Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena – beacon apontamento 2 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - receptor beacon 1 
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 O beacon do satélite é um sinal muito fraco da ordem de 

1,5 x 10-15 W (1,5 fW) ou seja menos 118 dBmnota - 

normalmente não modulado - cuja finalidade é permitir o 

apontamento como telemetria, pesquisa. 

 O sinal é “transposto” sucessivamente e amplificado em 

unidades conversoras de forma a colocar o beacon 

centrado na IF de 70 MHz no “beacon receiver” que 

seleciona um dos pilotos (cada satélite tem mais do que 1) 

fornecendo um sinal DC à unidade de controlo da antena. 



Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - receptor beacon 2 
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 Esta unidade é pois responsável pelas decisões de 

optimização do sinal de pesquisa da antena face ao 

satélite, gerando os comandos de azimute e elevação 

adequados. 

 Por seu lado transdutores  tipo “Synchros ou 

potenciómetros variáveis” em cada um dos eixos da 

antena fornecem feedback da posição em cada instante 

para um display  centralizado na sala de comando. 

 



 Consiste em manter o eixo do lóbulo principal na direcção do 

satélite independentemente do satélite e depende de: 

 Largura de banda do lóbulo da antena 

 Movimento aparente do satélite 

 Tipo de estação terrena (móvel ou fixa) 

 A titulo de exemplo, e dado que o arco de -3dB para uma 

antena de 25 m (4 GHz) é tipicamente de 10´ (minutos) o 

apontamento deve ser feito com uma precisão de +/- 1´ 

(minuto) de arco. Para antenas de médio ou grande porte ou 

em satélites de órbita inclinada  é necessário um software de 

auto-tracking para constante correcção do apontamento. 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - sistema apontamento 



Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - arco visível 

 Os satélites geoestacionários visíveis da terra a partir de 

uma Estação Terrena podem ser localizados usando o 

ângulo de elevação como função do offset da longitude 

entre a ET e o satélite. 

 O centro corresponde à situação em que a ET e o satélite 

tenham a mesma longitude, isto é para um valor mínimo de 

elevação o gráfico permite-nos ver as longitudes relativas (à 

ET) dos satélites visíveis. 

 O caso seguinte refere-se ao arco de visibilidade para 3 ET 

localizadas a 25º, 45º e 65º N 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - arco visível 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - apontº órbita inclinada 1 

 O movimento de orbita do satélite  coincide com o plano do 

equador e o seu período com o da rotação da terra, no entanto 

devido aos movimentos de atracção da lua e do sol  e da força de 

radiação solar influenciam a sua geo estacionaridade. 

 De facto o satélite oscila (drift) em relação ao eixo Norte-Sul e Este 

- Oeste,sendo a oscilação mais gravosa a Norte-Sul, chegando a 

ter uma variação de 0,86º por ano. Como consequência há lugar à 

correcção da trajectória, comandada pelas ET TTCM, com os 

consequentes consumos de combustível.  

                                                                           …/… 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - apontº orbita inclinada 2 

 Sem a correcção indicada o satélite estaciona numa orbita circular, 

inclinada em relação ao plano do equador - a série IS V tem uma 

tolerância de cerca de 0,1º (N-S,E-W) a série IS VI de 0,06º e os IS 

subsequentes menos ainda - verificando-se no entanto que os 

satélites mesmo deixados numa órbita inclinada continuam a 

assegurar serviço, chegando mesmo a estar operacionais com 

variações de 3º,consumindo menos combustível.  

 O combustível poupado num mês de correcções assegura o 

prolongamento da vida útil mais 1 ano, com correcções E-W.  
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - apontº orbita inclinada 3 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - sistemas de apontº 1 

 São utilizados 3 tipos de sistemas de apontamento: 

 Monopulso (caro) e Varrimento cónico  (já em desuso) 

 Apontamento por etapas (Step tracking  - mais comum)  

 O feixe é continuamente (e periódicamente)  verificado 

para atingir o máximo, sendo a antena reposicionada 

em fracções de ângulo em várias direcções 

 Apontamento por programa-memória 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - sistemas de apontº 2 
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Monopulso 

Feixe duplo 

Steptrack 

Feixe optimizado 
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 “Step track” 

 Movimento ângular da antena, análise do 

beacon Rx, comparação com Rx anterior, se 

nível maior movimento na mesma direcção, 

se menor direcção contrária 

 Activado de 15 em 15 minutos ou por queda 
de 2 dB no nível do sinal (ajustável) 

 Se sinal cai 3 dB (ajustável) abaixo do 
nominal, antena pára. Intervenção do 
operador para re-arrancar o processo 

 Sinal de beacon cai devido desvio de 
satélite, anomalia no ciclo de pesquisa ou 
más condições atmosféricas na recepção 
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Componentes da comunicação satélite 
Estação terrena - sistemas de apontº 3 



Componentes da comunicação satélite 

Estação terrena - sistemas de apontº 4 
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 Nascimento das comunicações satélite 

 Desenvolvimento das comunicações satélite 

 Componentes da comunicação satélite  

 Tipos de órbitas 

 Posições orbitais e interferências rádio 

 Tipo de antenas e medidas de desempenho  

 Componentes de RF 

 Medidas em Estações Terrenas 

 Tipos de Serviços 

 Evolução tecnológia e tendências 
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Princípios básicos 



Tipos de órbitas em perspectiva 
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Tipos de órbitas 

em vista de topo 
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Tipos de órbitas 1 
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Quando em órbita o satélite 

movimenta-se rotacionalmente 

referenciado a 3 eixos ( y,p,r ). 

A posição do Satélite é 

determinada pelo ângulo que a 

sua estrutura apresenta face aos 

3 eixos referenciais 

N 

Roll 
Plano da orbita 

Yaw 
Vertical do local 

Pitch 
Normal ao plano orbital (sul) 

S 

Trajectória orbital 

(payload)  
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Tipos de órbitas 2 

 Sensores de detecção de posição 
 Solares 

 Horizonte 

 Estrelares 

 Inércia 

 Radiofrequência 

 Laser 

 Geradores de binário e correcção 
 Rodas reacção e gyroscópios 

 Thrusters  

 Bobinas magnéticas 

 Velas solares 
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Tipos de órbitas 3 
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 Técnicas de controlo de posição 
 Gradiente gravitacional ( LEO) 

 Estabilização spin simples ( orbita transferência ) 

 Estabilização spin duplo ( satélites com spot beams ) 

 Estabilização tri - axial 
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Tipos de órbitas 4 

 Manutenção posição do satélite 

 Determinação da posição, por meio da medida do ângulo 

(através variação apontamento da antena estação terrena 

para conseguir o máximo ganho ou usando técnicas 

monopulso) 

 Ou por meio da medida da distância ( através da medida 

do desfasamento entre o sinal emitido e o transmitido )  

 Referênciação da posição Norte-Sul (como 

consequência da atracção lua-sol alterando a 

inclinação, deve aplicar-se correcção à velocidade do 

do satélite  

 Referênciação Este-Oeste  (consequência da não 

esfericidade da terra e por acção da força da gravidade) 
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Tipos de orbitas 5 
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Controlo posição do satélite 
 

Os efeitos gravitacionais do sol e da lua, 

pressão de radiação do sol, campo magnético 

da terra, originam perturbações na órbita do 

satélite. 

As correcções de trajectória são feitas com 

motores alimentados a combustível, devendo 

pois este ser criteriosamente controlado pelo 

Operador. 

Cerca de 20 a 40% da massa morta do satélite  

é alocada para manter a posição do satélite. 

Tipicamente o controlo corrige +/- 0,05º no 

sentido Norte Sul ou Este-Oeste. 
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Posições orbitais & rádio interferências 

 O espaço é hoje em dia assumido como um recurso 

infinito. No entanto o “arco” do espaço em que os 

satélites operam - a chamada órbita de Clark - é em si 

um recurso finito, com um nº de posições orbitais geo 

estacionárias limitado, tornando-se pois cada cada vez 

mais indispensável haver um  quadro regulatório de 

gestão dos segmentos orbitais 

 Algumas precauções têm que ser tomadas 

 Não interferir  ou não ser interferido 

 Salvaguardar aumentos capacidade 

 
151 

Elso Correia Pinto – epinto@mail.telepac.pt (+351 911570741) 



Posições orbitais & rádio interferências 

 A ITU regula a porção do 
arco de orbita no arco 
geoestacionário 

 Este tem 360º sendo que 
é imposto uma separação 
de 2º entre satélites para 
não haver Interferência, 
ficando portanto 180 
porções para serem 
ocupadas. 

 Cada uma pode ter 
simultaneamente  2 ou 
mais satélites desde que 
trabalhem em frequências 
distintas 
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Dados de 2011 da Broz & Company, referem  

950 satélites activos dos quais 45 % EUA, 

19% Europeus, 10 % China e o rest. Multin. 

Do total, 389 seriam GEO’s para comunic. 

63 MEO’s , para navegação satélite e 498  

LEO’s para observação da terra nota 



Posições orbitais & rádio interferências 
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Previnem erros de apontamento 

Evita interferências entre satélites com a mesma frequência 
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Posições orbitais & rádio interferências 1 
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 O COPUOS - Committee on the Peaceful 

Uses of Outer Space foi criado em 1959 nas 

Nações Unidas (64 membros actualmente) tem 

elaborado diversa regulamentação internacional, 

sobre a exploração espacial, nomeadamente: 

 Espaço interestelar 

 Lixo no espaço 

 Promoção da cooperação internacional 

 Fontes de energia nuclear 

 Comunicações  - Intelsat, Inmarsatnota    



Posições orbitais & rádio 

interferências 1 
 Estima-se que haja até cerca 

600.000 objectos maiores que 
1 cm e pelo menos 16.000 
maiores que 10cm orbitem a 
terra. Um objecto maior do 
que 1 cm, atingindo um 
satélite danifica-lo-á ou 
destruirá os subsistemas ou 
instrumentos a bordo e uma 
colisão com um objecto maior 
do que 10cm iria destruir o 
satélite. O número de objectos 
maiores do que 1 cm estima-
se pode chegar a cerca de 1 
milhão em 2020.  
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Orbita baixa – até 2000 Km – a área  

de maior concentração de “lixo”   

“Nasa Orbital Debris Program Office “ 
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Posições orbitais & rádio interferências 2 

 Com o aumento do nº de Países interessados em lançar os 

seus próprios satélites foi necessário disciplinar  a sua 

actuação tendo-se constituido a ITU - International 

Telecommunications Union  em 17 Maio 1865 que tem neste 

momento mais de 193 estados membros e mais de 700 

organizações públicas e privadas, centradas em: 

 ITU - T, regula as telecomunicações ( ex - CCITT) 

 ITU - R, regula as radiocomunicações e aloca as frequências (ex - CCIR) 

 ITU - D, assistência técnica aos países em desenvolvimento 
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IDADE DA PEDRA IDADE DO BRONZE IDADE DO FERRO 

IDADE MÉDIA IDADE MODERNA IDADE DA INFORMÁTICA 

No entanto nada pode parar o 

progresso 


