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RESUMO

O assunto desenvolvido através deste trabalho foi “ATENUAÇÃO POR

PRECIPITAÇÃO EM LINKS VIA SATÉLITE EM BANDA KU ÀS OPERAÇÕES” sendo

este fator de extrema importância nas operações, pois, durante os períodos de

precipitação, leva facilmente a inutilização de equipamentos nesta banda. O objetivo

foi

verificar a real atenuação e influência da chuva em um equipamento militar via

satélite na Banda Ku, a fim de mensurar qual o nível de chuva pode influenciar o

enlace, consequentemente a continuidade dos sistemas de Comando e Controle.

Este estudo se mostrou de extrema importância frente ao grande nível de chuvas que

o Brasil apresenta junto ao grande crescimento da utilização dos meios satelitais pela

Força Terrestre em Operações. Será utilizado o método de pesquisa indutivo sobre

testes práticos realizados em campo, a fim de coletar dados para validar as premissas

levantadas nesta pesquisa e por fim recorrer a matemática para descrever e

caracterizar o fenômeno analisado.

O resultado esperado possuía duas hipóteses, cuja a primeira é a não

interferência de precipitação no equipamento satelital independente do nível de chuva

e a segunda linha, a atenuação do equipamento, a qual possui algumas ramificações

de acordo com os dados que foram apresentados através dos testes, como: a. recebe

atenuação no entanto não prejudica o desempenho global do sistema, b. recebe

atenuação, no entanto houve apenas pequenas falhas as quais não apresentaram

prejuízos significantes e c. recebe atenuação e a partir de determinado nível de

precipitação ocasiona perda total do enlace.

Palavras-chave: Atenuação. Banda KU. Enlace Satelital. Chuva.



ABSTRACT

The subject developed through this work was “ATTENUATION BY

PRECIPITATION ON LINKS VIA SATELLITE IN KU BAND TO OPERATIONS” being this

factor of extreme importance in the operations, because, during periods of precipitation, it

easily leads to the destruction of equipment in this band. The goal was

verify the actual attenuation and influence of rain in military equipment via satellite

in the Ku Band, in order to measure which level of rain can influence the link,

consequently the continuity of the Command and Control systems. This study proved to

be extremely important given the high level of rainfall that Brazil has along with the great

growth in the use of satellite means by the Land Force in Operations. The inductive

research method will be used on practical tests carried out in the field, in order to collect

data to validate the assumptions raised in this research and finally resort to mathematics

to describe and characterize the phenomenon analyzed.

The expected result had two hypotheses, the first of which is the non-interference

of precipitation in the satellite equipment regardless of the level of rain and the second

line, the attenuation of the equipment, which has some ramifications according to the

data that were presented through the tests , such as. receives attenuation but does not

affect overall system performance, b. receives attenuation, however there were only

minor flaws which did not present significant damage and c. receives attenuation and

from a certain level of precipitation causes total loss of the link.

Key words: Attenuation, rain, satellite, link, KU band
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1. INTRODUÇÃO

Os enlaces de rádio que operam com altas frequências sofrem atenuações

significativas causadas por gases e por fenômenos meteorológicos na troposfera, assim

como os enlaces de satélite que operam em frequências que se distribuem de

aproximadamente 3GHz a 30GHz, em bandas que são denominadas de C (3,7GHz –

6,425GHz), X (7GHz – 8GHz), Ku (10,7GHz – 14,5GHz) e Ka (17,7 – 30GHz).

Para as bandas C e X, a atenuação por chuva não é significativa, mas para as

bandas Ku e Ka as atenuações impactam de forma bastante preocupante a integridade

e confiabilidade de seus sistemas.

Este trabalho tem como ideia central avaliar através de medições, a atenuação por

precipitação na banda Ku para enlaces de comunicação via satélite, uma vez que a

banda Ku tem se despontado como uma opção de destaque na implementação de

soluções para diversos segmentos em operações e na sociedade, assim como o

Sistema de comunicações militares por Satélite (SISCOMIS). O aumento do uso de

enlaces via satélite na banda Ku está se apresentando cada vez mais em função de dois

principais aspectos: maior interferência nas bandas mais baixas, como na banda C e

pela disponibilidade cada vez maior de transponders na Banda Ku.

A proposta desta pesquisa não é de testar o modelo de atenuação por chuva, mas

apresentar níveis de precipitação a serem considerados nos planejamentos de

comunicações para uso em apoio às operações do Exército Brasileiro, nas mais diversas

regiões onde as forças armadas podem atuar. O modelo de cálculo de atenuação por

chuva da União Internacional de Telecomunicações (ITU – International

Telecommunications Union) é consagradamente confiável, no entanto muito complexo. O

que ainda não é registrado de forma confiável para todas as localidades do território

brasileiro é o clima e sua contínua mudança e variações ao longo dos anos, que podem

sofrer alterações por microrregiões, impactando no cálculo da atenuação por chuva.

Desta forma, com os resultados compilados e de posse de uma unidade de

medição, vai ser possível saber de forma precisa e simplificada.Conhecendo assim a

intensidade de atenuação em cada microrregião com o seu microclima de acordo com a

quantidade de chuva estimada, com isso otimizar a utilização de meios satelitais nos

planejamentos de comunicações nas operações em

diferentes localidades do país ou do mundo.



1.1 PROBLEMA

1.1.1 Antecedentes do Problema

A atenuação por chuva em sistemas satelitais é de conhecimento comum, no

entanto realizar este cálculo através do método de atenuação convencionado ITU é algo

bem complexo. Desta forma será possível transformar estes dados desta pesquisa em

algo mais simples e direto para a realização dos estudos dos enlaces nas fases de

planejamento das missões?

Existe alguma tabela ou padronização para quando não se usar os recursos

satelitais ou em quais regiões estes meios sofrem maior influência na continuidade

tornando se inviável o seu uso?

Os níveis de chuvas presentes em nosso país são realmente altos afim de causar

indisponibilidade na banda Ku?

1.1.2 Formulação do Problema

A utilização da tecnologia satelital resolveu uma infinidade de problemas de

acesso à informação e de conexão, no entanto sua tecnologia, assim como qualquer

outra, possui algumas limitações. O longo caminho percorrido por seu enlace e alta

frequência, que proporciona um pequeno comprimento de onda, são seus fatores mais

complicadores, pois uma simples chuva pode afetar facilmente a continuidade de todo o

sistema baseado nesta tecnologia.

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: Quais os

níveis de chuva podem afetar de forma significativa um enlace satelital?



1.2  OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é apresentar através de testes práticos e análise de

dados a real atenuação dos enlaces em Banda Ku por motivos de precipitação, obtendo

assim, ao final das pesquisas, qual a magnitude das chuvas podem afetar os enlaces

satelitais e estabelecer um dado médio de planejamento para futuros planejamentos de

apoio em comunicações às operações.

Dentro deste grande objetivo temos pontos intermediários da pesquisa a serem

atingidos, como:

1.2.2 Objetivos Específicos

a. Apresentar dados simples e numéricos das chuvas que sejam considerados para

os estudos das frequências e do planejamento de comunicações.

b. Apresentar em quais regiões torna se mais confiável e seguro a utilização deste

meio.

c. Apresentar qual o nível de chuva o sistema reserva de comunicações deverá ser

ativado, mediante as possíveis chances de perda de conexão através da

atenuação.

1.3 Questões de Estudo

a) Chuvas intensas e em grande quantidade podem afetar a continuidade de

um Terminal SISCOMIS?



b) Se sim, seguir as perguntas abaixo a partir da letra c), se não, quais foram os

níveis de atenuação aferidos durante o período de chuva e a reação do

sistema neste período?

c) Quanto tempo essa possível indisponibilidade pode afetar o sistema?

d) O período de indisponibilidade é significativo e representa um risco à

operação?

e) Qual o nível ou quantidade de chuva deve ser considerada um risco para o

apoio de COM e ser uma informação relevante aos usuários e gestores dos

sistemas?

1.4 METODOLOGIA

1.4.1 Objeto formal de estudo

A pesquisa estará focada no teste do equipamento satelital Receptor Analógico

Drake ESR 324 e Receptor Banda Ku AZ America S808 e suas reações perante os

níveis de chuva. Todas as aferições serão feitas através dos equipamentos de teste para

certificação da confiabilidade dos níveis de AGC para medição do nível de recepção –

Analisador de Espectro LXI E4448A (Agilent) e Osciloscópio 5104B Tektronix). Após

realização dos testes e compilação dos dados obtidos, realizaremos através da

amostragem dos dados a conclusão dos níveis de real interferência nos enlaces via

satélite em banda Ku definidos para o uso de planejamentos e operação dos

equipamentos em operações.

1.4.2 Amostra

A referência para este trabalho será dada pelo o equipamento satelital utilizado no

teste e seu datasheet, desta forma o estudo adotará os níveis gerais a serem



considerados conforme a amostra obtida. Sendo assim, conforme a utilização de outros

equipamentos, aqueles que se utilizarem dos dados deste trabalho deverão fazer os

devidos ajustes, conforme seus equipamentos, para utilizar os parâmetros que serão

obtidos nos testes e análises realizadas.

1.4.3 Delineamento da pesquisa

A pesquisa será pautada pelo método indutivo, pois através dos testes e caso

estudado será elaborada uma tabela para a generalização de propriedades comuns aos

casos observados. Assim, estendendo seus resultados para todas as ocorrências de

fatos parecidos, os quais poderão ser testados em oportunidades futuras através de

outra pesquisa específica.

Seguindo o delineamento deste trabalho será utilizado o tipo de pesquisa

explicativa, pois é a que mais se encaixa com a dos resultados e testes que serão

realizados, pesquisa experimental junto de um estudo de caso.

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura

Haja vista os cálculos de atenuação e sensibilidade de equipamentos de

comunicações já serem conhecidos e consagrados junto a ITU, a revisão da literatura

será de forma a apresentar esses protocolos da união internacional das comunicações e

por fim verificar estudos similares e de equipamentos parecidos. Como o estudo será

realizado sobre os receptores de Terminais militares tem grande chance de estudos

sobre esses equipamentos não tenham sido realizados. No entanto para equipamentos

civis, iremos analisar as formas para melhor realizar o referido teste, de forma que os

resultados apresentados sejam os mais fidedignos.



1.4.5 Procedimentos Metodológicos

Para realizar este trabalho com a maior precisão possível deverá ser realizado um

grande estudo prévio sobre principalmente os conteúdos presentes na Recommendation

ITU-R P.838-3, onde é apresentado todos os cálculos e coeficientes necessários para a

obtenção dos dados de atenuação. Além disso, serão levantados o máximo de dados

possíveis sobre o equipamento da Banda Base do terminal satelital, a fim de utilizar

todas as configurações e variáveis corretas para se chegar a resultados confiáveis e

reais do estudo. Após estas ações deverão ser realizados estudos do clima de onde

será realizado o teste, de forma a ser possível se obter diversos cenários de

precipitação, com isso analisando as diversas variáveis presentes no clima nacional.

O Equipamento não estará exposto diretamente à chuva em nenhum momento,

desta forma esta variável não será considerada, logo, deverá estar evidenciado este

item para que conclusões diferentes e inverossímeis sejam inferidas desta pesquisa. O

aparelho estará sempre protegido por lona, barraca ou similar.

Por fim, a última ação que deverá ser realizada antes dos testes é a busca pelo

local onde os casos serão testados. O local deve proporcionar que o equipamento fique

imóvel e intacto durante todo o teste, ser de fácil visualização dos equipamentos, para

que não haja interferência externa e ainda um local aberto onde a ação da chuva não

seja impedida ou reduzida.

1.4.6 Instrumentos

Para os testes anteriormente mencionados serão utilizados os seguintes

instrumentos e equipamentos:

a. Receptor de Satélite (Equipamentos internos: Receptor Analógico Drake ESR

324 e Receptor Banda Ku AZ America S808.

b. Analisador de Espectro LXI E4448A (Agilent)

c. Osciloscópio 5104B Tektronix).

d. Equipamentos de teste Sistema de Medição de Chuva - Davis Corporation

Modelo 6162C: módulo externo; módulo interno



1.4.7 Análise dos Dados

Os dados obtidos através dos testes de campo serão compilados e apresentados

em formato gráfico para melhor compreensão visual, a fim de facilitar a utilização dos

resultados.

Os resultados dos dias de teste que se fizerem relevantes serão transcritos na

íntegra para que o máximo de informação possa ser fornecido por este estudo.

1.5 JUSTIFICATIVA

A falta de dados concretos e estudos acerca do tema implica na utilização e

emprego deste meio por tentativa e erro, ou ainda, por muitas vezes, por experiências

práticas sem comprovações.

Desta forma esta pesquisa encontra justificativa e relevância para sua realização

para transformar algo existente, mas sem comprovações matemáticas, técnicas e

teóricas. Haja vista o aumento da utilização da tecnologia satelital só aumenta e nossos

sistemas são cada vez mais dependentes deste meio, o que torna este tema de grande

relevância.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 INFLUÊNCIA DA CHUVA

A chuva afeta o sinal de RF devido a três circunstâncias: primeiramente as gostas

de chuva provocam o espalhamento da energia da onda, segundo quando a gotícula de

chuva cai acaba adotando um formato achatado, fato que causa uma despolarização de

onda e se considerando os sistemas normais de recepção resulta na atenuação do sinal

recebido e por fim quando o refletor encontrasse com água que escorre da chuva acaba



ocasionando uma alteração do foco da onda refletida, por não mais estar

completamente centralizada, atenuando mais uma vez o sinal de RF recebido.

Para ser definido o nível de atenuação causado pela chuva e poder encontrar

valores para referenciar a influência da chuva no sinal será adotado o método que

possui reconhecimento global e que já foi testado várias vezes em diversas regiões do

globo, as fórmulas apresentadas nas recomendações P531-01 junto a P839-3 da ITU-R

(International Telecommunication Union), adotando ainda a altura média isotérmica com

a temperatura à 0ºC. No entanto cabe ressaltar que em locais que possuem diferenças

térmicas durante o ano muito acentuadas tem uma alteração na altura isotérmica, desta

forma interferindo no percurso do sinal analisado, pois a altura da zona de formação de

chuva estará correlacionada à temperatura. Desta forma inicia se os cálculos

encontrando o comprimento do trajeto que o sinal que se desloca, sendo o ângulo Ɵ

maior ou igual a 5º através de

𝐿
𝑆

=
ℎ

𝑅
−ℎ

𝑆

sin𝑠𝑖𝑛 Ɵ 

E em seguida encontra LG com a seguinte pela projeção horizontal

𝐿
𝑠

= 𝐿
𝑠

cos 𝑐𝑜𝑠 Ɵ 

Figura 1. Geometria do enlace

E seguida deve se encontrar o valor da atenuação específica representada por

“ϒ” na unidade dB por quilômetros. Essa atenuação depende da taxa de precipitação



excedida em 0.01%, que pode ser obtida através de medidas no local da antena, porém

pode se recorrer a tabelas disponíveis pela ITU-R sendo assim chega se ao valor com:

ϒ
𝑅

= 𝐾 (𝑅
0,01

)ɑ 

Onde os valores de “K” e “ɑ” variam conforme a frequência utilizada, temperatura

da precipitação, dimensão das partículas de chuva e ainda da inclinação e polarização

do percurso do sinal referente ao plano horizontal.

Figura 2. Mapa de referências para valores de K para precipitação excedida

durante 0,01% do tempo em um ano.

Figura 3. Mapa de referências para valores de K para precipitação excedida

durante 0,001% do tempo em um ano.



Um fator que dificulta a medida exata da atenuação do sinal é pelo fato da chuva

não ser uniforme e variar de acordo com o formato da nuvem, intensidade diferente

mesmo em locais próximos e diferentes estados físicos das partículas de chuva. Sendo

assim, para o cálculo, tem se o conceito do comprimento efetivo de trajeto, que seria um

comprimento médio hipotético através de uma chuva “uniforme” derivando do

comprimento Ls e da frequência, latitude e ângulo de elevação.

𝐴
0,01

= ϒ
𝑅

𝐿
𝐸

Já para cálculos que fogem do valor 0,01, percentuais de 0,01% a 5% usamos

então:

𝐴
𝑝

=  𝐴
0,01

𝑝
0,01( )𝑌

Com o valor de Y sendo igual a:

(− 0, 655 + 0, 033 ln 𝑙𝑛 𝑝( ) − 0, 045 ln 𝑙𝑛 𝐴
0,01( ) − ᵦ − 1 − 𝑝( )𝑠𝑖𝑛Ɵ

Os cálculos citados serão aplicados para testes em um sistema composto de um

computador gerente de operações, um receptor e antena com o conjunto de RF, onde

será medida a potência recebida do seu sinal de “beacon” através de um analisador de

espectro. Este equipamento foi montado na localidade de Brasília com altimetria de

1.130m e coordenadas Lat. -15.7801 Long. -47.9292 sendo apontado para o satélite

referência da análise que será o StarOne C2 que transmite sinais de beacon nas

frequências 11700.5GHz polarização vertical e também 12199,3 horizontal. Para fins de

cálculos será usada uma antena de 1,85m de diâmetro na recepção de HF. A medida

será feita através do sinal do Controle Automático do Ganho (CAG), que é uma tensão

contínua do receptor, que controla o nível na entrada do demodulador a fim de equilibrar

o ganho dos amplificadores. Com tudo serão primeiramente analisados parâmetros da

recepção e CAG em dias isolados com céu aberto e preferencialmente sem nuvens,

após os resultados serão testados os mesmos parâmetros em dias com precipitação

verificando a variação do sinal e a possível atenuação sofrida.



2.2 CÁLCULOS DA ATENUAÇÃO

Após o detalhamento da influência da atenuação, suas formas, apresentação das

fórmulas e método de quantificação para as medidas, assim como avaliação do nível de

interferência sobre o sinal de RF, serão expostos os dados obtidos em campo na

localidade onde foram realizados os testes. Com isso a extração dos dados e aplicação

junto às fórmulas de conhecimento comum e das apresentadas neste trabalho para se

chegar à conclusão da atenuação e em seguida a realização do estudo das regiões e

sua interferência avaliando a característica de cada local.

Tabela I

Atributos do sistema de RF em questão

Dados Valores
Período de teste Ago/19

EIRP (dBW): Satélite 8
F: Frequência (GHz) 12

Coeficiente ɑ 1,1823
K : constante de Boltzman 1,38𝐸−23

B (KHz): Largura de banda 0,5
NF(dB): Figura de ruído 0,8

Le: LAT terminal -15,7801
C1(m) 30

le Long terminal -47,9292
Dados Valores

ls: LAt Sat 70
d(m): diâmetro antena 1,85
Ae: Comp do cabo (m) 0,25

n: eficiência antena 0,6
L (dB): 0,5

Glnb (dB) 60
Atprecp(dB): atenuação

precipitação local 28

Tabela II

Solução dos cálculos

Equações Resultado
s

λ(m) = 3 × 108

𝐹
0,03

cos(γ) = cos(Le) cos(ls − le) 0,89



(γ) = 1, 023 − 0, 3016(cos 𝑐𝑜𝑠 𝐿( 0,21
a = 0,5(ɑ + c + γ) 25,06

D= 42242 1, 023 − 0, 3016(𝑐𝑜𝑠 (γ) 42724.75

El
= arccos 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (γ/ 1, 023 − 0, 3016(co

65,67

Tlnb(kº) = 290 [ 10
𝑁 𝐹
10 − 1]

58,66

AZ

= 360 − [2 arctan 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 [ ( 𝑠𝑒𝑛 𝑎− γ( ) 𝑎−(
𝑎(𝑙𝑠−𝑙𝑒)

315,09

Ae (dB) = 10 log[ ( 4π D / λ )² ] 203,055
At1 (dB)=  Ae x C1 7,29

Gar(dB) = 10 log[ ( 4ρ ((πd / 2) /λ)²] − L 49,87
Tatm(kº) = 30 + ( 100 / El) +(300/El²) 456862,842

Ts (kº) = 𝑇𝑎𝑡𝑚+2,7

10
𝐿

10
+

290 10
𝐿

10( )−1⎡
⎢
⎣

⎤
⎥
⎦

10
𝑁 𝐹
10

118,99

Gt (dB) = Gar + Glnb –At1 – At2 104,58
Prmax (dBm) = EIRP + 30 – Ae + Gt -60,475

Prmin (dBm) = EIRP + 30 –Ae –
Aprecp + Gt

-88,475

Level mínimo entrada na recepção
(dBm)

-80,00

Limite para recepção tempo aberto
(dB)

19,525

Limite para recepção com chuva (dB) -8,475

3. ANÁLISE E RESULTADOS

3.1 Medição de Sinal com tempo bom

A fim de verificar os dados deste teste, mensurar a recepção e atenuação do sinal

junto ao sistema de RF, foi imposta a regra de que a cada 20 minutos, aproximadamente,

fosse avaliado e transcrito os parâmetros obtidos para uma tabela. Tabela esta que dá base

para os gráficos apresentados a seguir. Sendo assim após três dias isolados e não

consecutivos, para se verificar a melhor condição meteorológica condizente com a situação

de tempo “BOM” e céu aberto (sem nuvens ou nível de nuvens mínimo que não interfiram no

teste) obteve se o seguinte gráfico:



Figura 4. Gráfico representando a atenuação diária com tempo bom, 13 Ago 20.

Com isso, o gráfico acima serviu de referência para período com tempo bom e sem

atenuação. Além deste referencial, é de fundamental relevância ressaltar que o satélite,

apesar de ser geoestacionário, não permanece fixo, sendo tomado como referência um ponto

fixo no globo. O planeta em deslocamento com sua órbita, sua inclinação orbital, forças

adicionais externas exercidas sobre o equipamento orbitando e também a temperatura na

troposfera que altera o valor do cálculo em (hr –hs) modificando a zona de formação de chuva

podem ser fatores que influenciam na atenuação, mas que não vem ao caso para o operador

dos terminais. Sendo assim com a figura anterior podemos obter uma atenuação média em

dias sem precipitação, tempo com céu aberto ou poucas nuvens que não causem

interferência ao trajeto do enlace, já que como o exposto acima, estes fatores podem também

causar atenuação na recepção, como por exemplo, pelo simples fato de um desalinhamento

mínimo pelo giro orbital do satélite e movimento do planeta, os quais não serão contabilizados

nos resultados finais.

3.2 Medição de sinal com precipitação



Figura 5. Gráfico representando o efeito da precipitação ao sinal teste, 24 Set 20.

Após a obtenção de todas as informações, referências e cálculos apresentados,

pode-se avaliar que antes do início da precipitação, já se nota uma variação no sinal, mesmo

que muito leve, sofre uma atenuação inicial por causa do aumento da temperatura junto da

leve chuva presente. Tendo o céu encoberto por nuvens, o aumento da temperatura do clima

local altera a altura da zona de formação de precipitação (hr - hs) causando este efeito.

Assim, é encontrado no teste no máximo o valor de 1(hum) dB, levando em consideração os

três dias de maneira isolada, o qual foi apresentado no gráfico, pode-se assim adotar a

margem de erro médio de 0,8 dB se levado em consideração os outros 3 dias de testes deste

estudo. Ressalta-se que o teste para a aquisição de dados foi realizado na localidade de Belo

Horizonte - MG (-19.876, -43.968) entre os meses de agosto e setembro.

Em seguida, após as 17 horas e 20 minutos, se nota uma grande atenuação beirando

os 10 dB mediante um nível de 62 mm/h de precipitação. Detalhe importante a ser

mencionado é de que a concentração e intensidade da chuva, visto que 62 mm foram dados

em apenas 25 minutos de chuva, fato que reforça que a atenuação depende do formato da

nuvem, intensidade da chuva e o trajeto que o enlace irá percorrer. Além disso, foi observado

que após o período de precipitação com a queda brusca de temperatura o sistema obteve

resultados com ganhos significativos de até 3,5 dB, o que resulta em dois períodos distintos,

1) com chuva: significativa atenuação e possível falha dependendo do nível mínimo de

recepção do sistema, 2) período propício pós-chuva: que oferece um ganho ao sistema e uma

recepção melhor do que em condições com céu aberto.

3.3. Apresentação dos climas x resultados



Foi observado, após todos os testes, que duas variáveis do clima tiveram direta

influência no enlace satelital e podem causar indisponibilidade no serviço, mesmo em

situações climáticas amenas. O foco deste estudo está na precipitação, no entanto foi

observado que a temperatura é grande inimiga do sistema em questão. Foi observado que o

aumento da temperatura altera as características da altura média da camada de formação da

chuva, como foi visto a partir das 10 horas da manhã, com maior temperatura e céu

encoberto já se tem atenuação significativa. Já com relação à precipitação, foi visto que, em

sistemas com nível de 6 a 12 dB de sensibilidade a atenuação, a chuva influenciará

sobremaneira as comunicações, no entanto essa atenuação varia de acordo com intensidade

e o tamanho da zona de precipitação.

Figura 6. Isoietas médias do mês de janeiro 2016.

Observando as linhas que delimitam as áreas de mesmo nível pluviométrico, pode se

inferir que apesar do país ter um nível muito diversificado, as zonas com condições mais

acentuadas são muito pequenas, mesmo em áreas como a região amazônica é encontrado

um valor pluviométrico acima de 500 mm. O que cabe ressaltar é de que como o índice é da

média mensal não impede, por exemplo, de que chova todo o índice mensal em apenas três

dias ou em uma semana, fato que tornaria a atenuação prolongada no sistema, dificultando a



continuidade e confiabilidade da tecnologia. O importante é que fique claro, através dos testes

realizados, de que em todos os locais do país pode ocorrer atenuação sobre os enlaces

satelitais causados por chuva. Mostrando que este meio deve ser alvo de estudos pré

operações e elencados nas ordens de operações os níveis de chuva previstos para o período

da missão.

Figura 7. Isoietas médias do mês de agosto 2019.

Observando as zonas de precipitação de meses menos chuvosos, ganha-se a

garantia de menor risco de atenuação por causa de nuvens, névoa, gotículas de sereno e

chuvas. Porém, como foi observado no início deste capítulo, o fator temperatura não pode ser

esquecido, devendo ser considerado para o planejamento de enlaces. A premissa de

condição ideal apresentada com este estudo, mostra que em regiões que possuam períodos

de estiagem e tenham temperaturas frias ou amenas propiciam condições ideais para os

enlaces satelitais na Banda Ku nas operações. Este cenário proporcionará boa confiabilidade,

sendo uma boa característica a se identificar por ocasião de projetos de localização de

estações terrenas ou ainda estações rebocáveis que sejam instaladas para longos períodos.

Assim como para posições em operações, mesmo que de curta duração, pois favorece o

estabelecimento mais rápido, com sinal de qualidade e com poucas perdas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES



Durante o estudo prévio e fase de cálculos, foi observado, mesmo antes dos testes,

que a possibilidade de atenuação era alta, se houvesse uma chuva realmente forte. De

acordo com o sistema adotado, poderia causar falhas de grande ordem e levar o enlace a não

se concretizar ou a significativos períodos de inoperância.

Na parte de testes, após algumas falhas na realização, com o sistema, aparelhos de

medição e sistemática de horários, foram obtidos resultados seguros e aceitáveis para

amparar o estudo deste trabalho de conclusão de curso. Inferindo assim a grande influência

causada através da temperatura do local em questão, influenciando negativamente e

positivamente.

Com tudo, pode-se apresentar padrões referenciais confiáveis a serem aplicados em

estudos, planejamentos e ordens de operações nos apoios de comunicações acerca de

meios satelitais em Banda KU:

1- Chuvas a partir de 30mm/h causam atenuação significativa de até 10 dB,

aproximadamente, e com 62 mm/h foi perdido o enlace satelital, alerta-se que

cada aparelho receptor de Beacon possui sua sensibilidade para recebimento de

sinal. Desta forma para planejamentos, quando for prevista chuva de 30 mm/h ou

mais, deverá ser dado alerta aos operadores e usuários quanto a possibilidade de

instabilidade e perda da operacionalidade dos sistemas dependentes de banda Ku;

2- A simples observação das isoietas do local a ser realizado a operações pode ser

suficiente para verificar a probabilidade de atenuação, bem como a possibilidade

de inoperância dos sistemas, bastando verificar os níveis médios de chuvas para o

período e previsões meteorológicas;

3- A temperatura influencia nos enlaces de banda Ku com piores medições de enlace

em períodos mais quentes e propício ganho com períodos com temperaturas mais

amenas;e

4- O tempo de indisponibilidade dos serviços satelitais variam conforme a intensidade

da chuva, no teste apresentado foi observado um período de 23 minutos de

indisponibilidade, 1 hora e 12 minutos com perda de pacotes consideráveis. Tempo



que pode prejudicar completamente uma operação de acordo com o momento em

que ela se encontre.

Dado os resultados e as considerações sobre o estudo finalizado, junto das análises

apresentadas, pode-se realizar um planejamento de todo um sistema ou a verificação da

viabilidade da utilização na localidade em questão para as operações. Bastando ao militar

responsável pelo planejamento observar as variáveis: local, precipitação prevista,

temperatura, dados de sensibilidade do equipamento satelital a ser usado, tamanho da

antena, nível mínimo de recepção e ainda as coordenadas do local e altimetria. Visto que o

país possui uma diversidade grande de climas, o estudo favorece futuras predições para

novos modelos em Banda Ku, planejamentos mais confiáveis, operações mais seguras e

contínuas para o comando e controle, podendo ainda gerar alertas prévios para possíveis

falhas nos enlaces e preparação dos meios alternativos. Concluindo assim este trabalho, o

estudo oferece suporte a partir deste momento a todas as operações estruturadas em

enlaces em Banda KU, dando uma nova capacidade e confiança ao comando e controle do

Exército Brasileiro.

.
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