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Resumo/Notas 

Neste relatório investiga-se a viabilidade do subsistema 
transponder de carga zitil do primeiro satélite da Missão Espacial Completa 
Brasileira (MECB). Este satélite fard parte de um sistema de reportagem 
aleatória de dados enviados por Plataformas de Coleta de Dados (PCDs). A 
viabilidade da utilização de um transponder como canal de comunicação entre 
as PCDs e uma estação receptora depende do numero de PCDs que o sistema po- 
de atender com o nível de desempenho desejado. O transponder foi estudado 
preliminarmente no Anteprojeto do Primeiro Satélite da MECa. Sua viabilida- 
de foi questionada em vista das dificuldades de construção de um amplifica- 
dor com operação linear em toda a faixa dinâmica do sinal proveniente das 
PCDs. A fim de reduzir a faixa dinâmica do sinal á entrada do transponder, 
adota-se neste estudo o valor de 180  como lirnitante inferior da visibilida- 
de das PCDs. Avalia-se a capacidade do sistema (i.e., o numero de PCDs que 
o sistema comporta) com a nova restrição de visibilidade. Esta capacidade e 
então comparada á estimativa do numero de PCDs a ser efetivamente instala- 
do até o final da vida jítil do primeiro satélite da 1YECB. &n seguida, efe- 
tuam-se cólculos de enlaces onde o ruído de intermodulaçao provocado pela 
não linearidade do transponder é considerado. Os resultados permitem a con- 
clusão pela viabilidade do subsistema transponder. 

Observações 	Este trabalho representa um detalhamento das conclus5es 
apresentadas em abril de 1983 pelo Grupo de Estudo de Viabilidade do Sub- 
sistema Transponder do Segmento Espacial do Satélite da MECB, formado por 
J. Kono, J.A. Rodrigues, J.R. de Oliveira, M.A. Rodrigues e o autor. 



- 	 À4BSTR4CT 

In this report, the feasiLility of tlze payload transponder 
system of the first cate lute  of the Brazilian Complete Space Mission 
(ft2CB) is inveatigated. This cate lute will be part of a random reporting 
system of data transmitted by Data Coiiectior PZataforns (DCP's). The via-
bility of the utilization af a transponder as the convnunic-atton channel 
between the DCP's and a receiving etation depende on the nurriber. of DCP's 
that the systera may serve with the desired levei af perforínance. 7925 
transponder was preiiminarily studied in the project report ai" the firat 
sateiiite o]' !4ECB. Its feasibility was questioned in view o]' the 
difficuit construction o]' an amplifier with lineçir opera tion over the 
entire dynwnic range of the signal sent by the DCP's. In arder to reduce 
the dynamic range o]' the signal at the traneponder input, the visibility 
o]' the DCP'c ia lower bounded by 18 0  in this study. The capacity o]' the 
systern (i.e., the number o]' DCPs that the system hoids) is evaivated 
under the new visibility constraint. Thic capacity in then conzpared with 
cri ectimate of the nw-aber,  o]' DCP's to be effectiveiy installed untii the 
end o]' the life epan of the first sat'aliíte o]' MECB. Next, iink 
caiou iations are presented where internoduiation noise produced by the 
transponder noniinearity is considered. The resulta aiiow conciusion 
that the transponder system is viabie. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Anteprojeto do satélite número 1 da Missão Espacial 

Completa Brasileira, optou-se por uma carga útil constituída de um 

transponder. Este transponder recebe o conjunto de sinais emitidos pe-

las Plataformas de Coleta de Dados (PCD5), transpõe o espectro recebi-

do da faixa de 401 a 403 MHz para a faixa de 2200 a 2290 MHz, amplifi-

ca o conjunto de sinais transpostos e o retransmite para a Terra, 

acrescido de um tom piloto para referência de frequência. A estimativa 

do Anteprojeto para a faixa dinâmica do conjunto de sinais recebidos 

no satélite é de 20 dB (INPE, 1979, Anexo 2, p. 143). Deste modo ques-

tionou-se a viabilidade do subsistema transponder, dada a dificuldade 

de realização de um amplificador, com as especificações do Anteproje-

to, capaz de operar linearmente em toda urna faixa dinâmica de 20 dB. 

A inevitável não linearidade do amplificador de potência do transpon-

der introduz ruído de intermodulação. Isto aumenta a probabilidade de 

erro na decodificação dos sinais e reduz o número mâximo de PCDs no 

sistema, para um determinado nível de desempenho. 

Na anflise da estimativa da faixa dinâmica dos sinais 

recebidos pelo satélite verifica-se que a maior contribuição (11,3 dB) 

provém da variação da perda de propagação com o ângulo de elevação do 

satélite (visto pela plataforma) a partir da elevação mínima de 50• 

Esta variação não é suficientemente compensada pelos diagramas de 

irradiação das antenas da PCIJ e do satélite em toda esta faixa de ân-

gulos de elevação. A Figura 1 apresenta a variação do nível relativo 

de sinal i entrada do transponder com o ângulo de elevação do satélite 

(a). Estes níveis relativos foram obtidos a partir do diagrama de 

irradiação da antena da PO (UlPE, 1979, Anexo 1, p. 52) e da envolt&-

ria inferior do gabarito de ganho da antena UHF do satélite (INPE, 

1979, Anexo 2, p. 149). Para a potência total irradiada pela PCD uti-

lizou-se o valor de O dBW (1 watt). Este é o valor medido nas PCDs em 

construção no !NPE. Níveis de sinais emitidos com vários ângulos de 

elevação são apresentados na Tabela 1. Do gráfico da Figura 1 observa-

-se que para elevações a superiores a 50, a faixa dinâmica do sinal 
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recebido é da ordem de 13,7 dB (considerando apenas as variações devi-

das aos diagramas de irradiação das antenas e i perda de propagação). 

Observa-se também que uma contribuição significativa para esta faixa 

dinâmica provém dos sinais com ângulos de elevação inferiores a 180. 

Em elevação de 18 1 , o nivel do sinal ã entrada do transponder é idén-

tico ao de um sinal enviado por urna PCO situada diretamente abaixo do 

satélite (a = 900). 

Os sinais com elevações superiores a 18 0  apresentam à 

entrada do transponder uma faixa dinâmica de 5,4 dB (outros fatores 

não considerados). A mesma faixa dinâmica é apresentada pelos sinais 

com elevações superiores a 300.  Com  base nestas observações, adotou-se 

a elevação minima de 180  para os sinais considerados como utilizáveis, 

isto é, aqueles que se esperam efetivamente decodificar. Os sinais com 

elevações a no intervalo entre 50  e 180  serão aqui considerados corno 

espúrios, capazes de prejudicar as transmissões de outras PCDs. E evi-

dente que na prática, se um sinal com elevação inferior a 18 0  for de-

codificado corretamente em Terra, o resultado não seri desperdiçado. A 

limitação de 18 0  não é urna limitação fi'sica; é apenas uma limitação de 

projeto, para que se possa avaliar o desempenho do sistema. 

Um outro motivo para a adoção desta elevação mínima é 

que, nos locais onde serão instaladas PCDs, as visadas de baixa eleva-

ção estarão frequentemente bloqueadas por árvores e outros obstáculos 

naturais, O sistema de coleta de dados do satélite Landsat, por exem-

plo, também de órbita baixa (920 km), adota a elevação minima de 20 1  

(NASA, 1976). 

No estudo que se segue, avalia-se a capacidade do siste-

ma quando a elevação niTnima de 18 0  é adotada. Obviamente, a visibili-

dade da estação receptora foi mantida em 850  a partir da vertical. A 

capacidade avaliada do sistema é então comparada i estimativa do narne-

ro de PCDs a ser efetivamente instalado até o final da vida útil do 

primeiro satélite de ?4ECB. Em seguida, efetuam-se câlculos de enlace 

onde o ruTdo de intermodulação & considerado. Finalmente, apresentam-

-se as conclusões do presente estudo. 
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Fig. 1 - Niveis relativos 	entrada do transponder. 
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TABELA 1 

NÍVEIS DE POTÊNCIA PARA VÂRIOS ANGULOS DE 

(ieaação(o) 90°  80 °  70 °  6C °  59 °  40 °  35°  30°  20°  1 	IS' 1 	15 °  5 °  

Desvio da vertical 	te çatSlite (s) 0' 9 1  18' 26.8' 35,0 1  42,7 0  47,60  51,30 5730  55°  60,5 0  63.8 0  

819? nninal (46W) :1L i± ±. 
2,C 4,0 11 1± 2,5 

2.1 2± 
Perda de propaaço relativa (48) O 0,1 0.5 

- 

1,] 2.0 3,3 4.1 4,9 

- 

7,0 7,6 8,4 10,3 

SOveI à eetrado da antee 	8SF do 

s,t1ite 	(dOai - 	941,4 dE 
1,5 -1,1 0,5 0,5 2,0 1,7 0,9 0,2 -4,5 -5,6 -7,3 -13,8 

Ganho da antena 'A* do na t1 	te (46) -2,0 -2,0 -2,0 -20 -1,1 0,2 0,8 1,4 2,0 2.0 2,0 2,0 

livel i entrada do tr,nsporer 

4811 - 141,4 45) 
.3.5 •3. -2,5 -; ,1 1.9 1,7 1,5 -2,5 -3,5 -5,3 -01,8 

2. CAPACIDADE DO SISTEMA 

Os sinais que chegam ao satélite são aleatdrios no tempo 

e na frequência. As PCDs transmitem sinais de duração -r a cada T se-

gundos. De acordo com dados do Anteprojeto (INPE, 1979, Anexo 2, 

p. 135-137), a frequência das transmissões chega ao satélite com uma 

distribuição aproximadamente uniforme numa faixa de largura F = 26 kHz 

(± 13 kHz), da qual 18 kHz (± 9 kHz) devem-se ao efeito Doppler e o 

restante deve-se & imprecisão dos osciladores das PCDS. O sinal trans-

mitido por uma PU ocupa uma faixa espectral de largura 1sf. A probabi-

lidade de interferência em uma transmissão em particular é dada por 

Coates (1975) (INPE, 1979, Anexo 1, p. 35): 

1'- = 1 - (1 - 	.2.)N-1 	 (1) 
T 	F 

onde N é o número de PCDs no campo de visibilidade do satélite. Para N 

muito maior que 1 (como, espera-se, seja o caso), esta expressão pode 

ser aproximada por 
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= 1 - exp(-4 N 
t hf ) 	

(2) 
TF 

Como se viu, E = 26 kHz. Este valor depende principal-

mente dos parâmetros da órbita, e dificilmente poderia ser alterado. 

Os valores tipicos de T e M' adotados no Anteprojeto são de 400 mseg e 

2 kHz, respectivamente (INPE, 1979, Anexo 2, p. 135-137). A probabili-

dade de interferência de Pi pode ser diminuida com uma redução de 'r ou 

de Af. No entanto, para preservar a quantidade de informação contida 

em uma transmissão, o produto t Af deve ser mantido aproximadamente 

constante - transmissões mais curtas requerem una largura de faixa 

maior. Como a probabilidade de interferência Pi depende de r e de Af, 

apenas através do produto r Af, decidiu-se manter a especificação do 

Anteprojeto para estes dois parâmetros. Substituindo os valores de i, 

Af e E na Equação 2 obtém-se a relação 

P i  = 1 - exp(- N - T c ) 
	

(3) 

onde c = 0,123 seg. 

A probabilidade P5  de que pelo menos uma transmissão de 

unia determinada PCD seja recebida em Terra com sucesso (isto é, sem 

interferência) durante uma passagem do satélite depende do tempo Tv de 

visibilidade mútua entre a PU, o satélite e a estação receptora loca-

lizada em Cuiabâ. O número médio de transmissões de uma PM durante 

este periodo de visibilidade mútua é dado por 

Tv 	 (4) 

T 

A probabilidade P. satisfaz a relação (INPE, 1979, Anexo 

1, p. 38) 

p5=1-P?. 	 (5) 



O desempenho do sistema & expresso em termos desta pro-

babilidade. Seja P. = 0,95. Então 

p i = 	
(6) 

Substituindo a Equação 6 e T = Tv/n na Equação 3, obtém- 

-se 

14 = --itn(1 - (
005 )1/fl ) 	

(7) 
-- 	 nc 

tmplTcita na derivação da Equação 6 está a suposição de 

que o perTodo entre transmissões T é constante para todas as PCDs. Em 

urna segunda análise, permite-se que o perTodo T varie com a localiza-

ção geográfica da PCD, de modo a melhor se adaptar às condições locais 

de tempos de visibilidade mútua. 

A Figura 2 mostra o gráfico do número de plataformas N 

como função do número de repetições n (com T = 600 seg). Esta função 

cresce rapidamente até um patamar (em aproximadamente n=3) e passa 

então a crescer lentamente até um valor máximo em n = 4,32. A partir 

deste ponto a função decresce lentamente. Embora o máximo seja obtido 

com ri = 4,32, o valor de n=3 repetições por per -lodo de visibilidade 

mutua parece o mais adequado, pois permite um alto número de PCDs no 

sistema (muito próximo do máximo), sem no entanto sobrecarregar o sis-

tema com um número excessivo de colisões. Deste modo, recomenda-se que 

cada PCD efetue em torno de trs transmissões durante o tempo de visi-

bilidade mútua das órbitas mais favoráveis. O periodo T entre as trans-

missões de urna PM passa então a ser urna variável que depende da locali-

zação geográfiça da PU. Seja T(j) o período entre as transmissões da 

PCD j. A Tabela 2 apresenta os tempos de visibilidade mútua médios das 

melhores órbitas vistas por PCDs situadas em 12 pontos do território 

brasileiro. Escolheram-se 6 pontos internos e 6 pontos extremos do 

território. Os penados T(j) adotados são iguais ã terça parte destes 
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perTodos de visibilidade rncitua. A probabilidade P 1 (k) de interferência 

em urna transmissão da PM k pode ser expressa em termos dos perodos 

T(j) por 

N 
P1 (k) = 1 - 	(1 - 

C 

T(j) 

j/k 

(8) 

onde c = 0,123 seg. Estas probabilidades de interferência são aproxi-

madamente constantes para as varias PCDs. Introduzindo um perTodo efe-

tivo entre transmissões Tefet  igual 	média harm6nica dos perTodos 

T(j), 

N 

Tft=(•J_ 	
1 )4 , 
	 ( 9) 

N i=i T(j) 

pode-se aproximar a probabilidade de interferência por 

P 1 (k) 	= 1 - exp(- N 
C 	 (10) 

Tefe t 

Se Ps = 0,5 e n = 3, obtém-se da Equação 6 que 

p i 
 = 0,3684. Substituindo na Equação 10, com c = 0,123 seg, tem-se 

N = 3,74 Tefet 	 (11) 

onde Tefet é expresso em segundos. 



a 

Fig. 2 - Gráfico de t4(n). 
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TABELA 2 

TEMPOS DE VISIBILIDADE MUTUA MÊDIOS DAS ORBITAS MAIS FAVORÁVEIS (Tv)E 

PERTODOS ENTRE TRANSMISSOES (T) PARA PCDs EM VÁRIOS PONTOS DO BRASIL 

NUMERO LOCAL LATITUDE L0NGITUE 
(OESTE) T 	(seg) v T (seg) 

1 Cuiab -15°30' 56°O6' 449 150 

2 Rond6nia -1200' 62°00' 457 152 

3 Par .-800 56°00' 457 152 

4 Araguaia -10°00' so o  00 1  439 146 

5 Brasília -15°52' 48° 14' 447 149 

6 Londrina 2330' 51 0 151 469 156 

7 Oiapoque +4°00' 52°0O' 346 115 

8 Cruzeiro do Sul -736' 72° 30' 341 114 

9 Cabo Branco -7° 12' 34°42' 233 78 

10 Chuy -33°42' 53° 27' 329 110 

11 Monte Roraima +5° 12' -60°42' 334 111 

12 Natal _503Q1 35° 12' 233 78 

Como uma estimativa de Tft  utiliza-se a nédia harm6ni-

ca dos perTodos entre transmissões das 12 PCDs listadas na Tabela 2: 

Tefet = 119 seg. 

Portanto, encontra-se N = 445 como uma estimativa do nú-

mero médio de PCDs no círculo de visibilidade de 5 0  do satélite, isto 
é, o número médio de PCDs com potencial para interferir nas transmis-
sões de urna determinada PCD. Como todas as PCD5 efetuam 3 transmissões 
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durante o periodo de visibilidade mútua das órbitas mais favoráveis, 

as piores condições do canal são observadas pelas PCDs nas regiões 

próximas a Cuiabá, pois nesta área o circulo de visibilidade de 50  do 

satélite abrange aproximadamente todo o território brasileiro. O núme-

ro de PCD5 neste circulo varia com o movimento do satélite. Quando o 

satélite estabelece contato (a 180) com uma PCD localizada em Cuiabá, 

o número de PCD5 no circulo de visibilidade de 50  é aproximadamente 

0,65 Nt0t.  onde  Nt0t  é o número total de PCDs instaladas em todo o 

Brasil. Este número aumenta de maneira aproximadamente linear até o 

ponto em que o satélite sobrevoa Cuiabá, quando todas as Nt0t  se en-

contram na baliza de 50 . A partir dai, o número de PCDs na baliza de 

50 decresce até o valor de aproximadamente 0,65 Nt0t,  no ponto em que 

o satélite perde contato (a 180 ) com a PO em Cuiabá. Portanto, o nú-

mero médio de PCDs em condições de interferir com as transmissões da 

PO de Cuiabá 6 N = 0,825 Nt0t,  Substituindo N = 445, obtém-se a esti-

mativa de Nt0t = 540 PCDs para a capacidade por canal do sistema, 

quando a probabilidade de sucesso em pelo menos uma das 3 transmissões 

efetuadas durante o periodo de visibilidade mútua PCD-satêlite-Cuiabá 

(das órbitas mais favoráveis) é igual ou superior a 0,95. Portanto, a 

capacidade dos 4 canais do sistema é estimada em 

= 2160 PCD5 	. 	 (12) 

Considere-se agora a estimativa do número de PCDs a ser 

instaladas até o final da vida útil dos satélites desta série. Estima-

-se que um total de 300 PCDs sejam instaladas antes do lançamento  do 

primeiro satélite, das quais 250 devem ser do tipo ARGOS (o Departa-

mento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE - pretende insta-

lar, já em 1984, 23 unidades) e as 50 restantes serão instaladas pelo 

INPE para formar a rede piloto. Durante os 2 anos de vida útil do sa-

télite, prevê-se a instalação de mais 200 PCDs, dada a capacidade de 

instalação de aproximadamente 10 PCDs por mês. Assim, o primeiro saté-

lite deverá atender efetivamente a um total de 500 PCD5. Embora este 

número seja bastante reduzido e possa mesmo ser atendido com apenas um 

dos quatro canais do satélite, as estimativas para a demanda de PCD5 



são bem superiores. A densidade de PCD5 recomendada pela Organização 

Mundial de Meteorologia (01111) é de uma estação para cada 600 km 2 . Isto 

representa um total de 14.000 estações espalhadas pelos 8.500.000 km 2  

de extensão do territério nacional. Atualmente existem apenas 1000 

estações de coleta de dados instalados no Brasil (5000 hidro16gicas e 

2000 rneteoro16gicas). Hí portanto urna demanda significativamente maior 

que as 500 PCDs que, estima-se, serão servidas pelo primeiro satélite 

da MECB. 

3. CÂLCULOS DE ENLACE 

Nesta seção são apresentados os cálculos de enlace do 

subsistema transponder quando a elevação mtnima dos sinais ascendentes 

considerados é de 180. São considerados os efeitos de intermodulação 

provocados pela não-linearidade da resposta de transistores de micro-

ondas tTpicos. Os cálculos seguem um desenvolvimento análogo ao apre-

sentado no Anteprojeto (INPE, 1979, Anexo 2, CapTtulo VII). Conside-

ram-se os seguintes dados: 

a) EIRP mTnirna de urna PO (a = 18 0 ): 

EIRP nominal (a = 180 ) 2,1 dBW 

Tolerãncia: -2 dB, + 0,5 dB 

EIRP mTnima (a = 180 ) 0,1 	dBW 

Ganho da antena receptora (UHF) do satélite (para PCD com ele-

vação de 18 0 ): 

Valor mfnimo do gabarito 	2 dB 

Ganho da antena transmissora (Banda S) do satélite (para esta-

ção terrena com elevação de 50): 

Valor runimo do gabarito 	2 dB 
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Número médio de emissões simultâneas nos quatro canais (540 
PCDs por grupo): 	 7,3 

4 N 0  T 	4 	540 x  0,4 = 7,3 
Tft 	119 

Número máximo de emissões simultâneas nos quatro canais (exce-
dido menos de 1% do tempo): 	15 

-- 	 3.1 - RELAÇÃO P/N0REQIJERIDA 

Apresenta-se aqui o calculo em dB da relação potência de 

sinal/densidade espectral de ruido (P/N0) necessiria no enlace comple-

to (entre a PM e a estação terrena receptora). O sistema de modulação 

do enlace deverff ser modulação digital de fase com desvio de ±630  e 
tolerância de ±6 (INPE, 1979, Anexo 1, p. 47). A constelação de si-
nais deste sistema ê mostrada na Figura 3. 

Fig. 3 - Constelação de sinais do sistema de modulação utilizado. 
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Trata-se de uma variação do sistema PSK tradicional que 

oferece vantagens na recuperação do sincronismo de portadora. Neste 

sistema a taxa de erro de bit (BER) é uma função da energia de bit 

(E), da densidade espectral de ruído (N0), e do desvio de fase (e) 

expressa por 

se 
BER = erfc 	

/2 	na(e)Eb' 
) 

N / 	o 
(13) 

onde erfc() denota a função complementar de erro. Especificando 

SER = iO - , têm-se os seguintes valores para a relação Eb/No  (em dBEIz): 

e = 540 
Eb/No = 	11,4 

o = 600 Eb/No = 	10,8 

e = 66° Eb/No = 10,3 

A avaliação pessimista do sistema é aquela que exige una 

maior relação Eb/No  para uma mesma BER. 

A perda de modulação em um sistema de modulação digital 

de fase modulado por um trem de pulsos em formato Manchester é dada por 

LPM = - 10 Iog (-- ( senkx dx) 	 (14) 
Ir 	Jo 	x2 

= 0,7 dB. 

Observa-se que o fator sen2(e)  de redução de potência não é considera-

do na Equação 14 pois ele já está incluído na Equação 13. 
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Analisando o pior caso, tem-se: 

Eb/No 	(0 = 540 ) 11,4 

Taxa de transmissão (400 Baud) 26,0 

Perda de modulação (o = 540) 0,7 

P/N 0  te6rica 38,1 
Perda de implementação prftica 3,0 

PIN O  requerida 41,1 	dBHz 

Portanto PIN O  = 41,1 dBIlz € urna avaliação pessimista da 
relação sinal/densidade de ruTdo requerida para a decodificação dos 
sinais com uma taxa de erro de bit igual ou inferior a 10 	erros/ 
/transmissão. 

3.2 - CÁLCULO PARA A LIGAÇÃO ASCENDENTE 

Nesta seção apresenta-se o ciculo (em dB) da relação 
PINO mínima disponivel na ligação ascendente. 

EIRP minima 	 0,1 

(X14lTd) 2  para d = 1676 km (a = 180 ) 	 - 149 

Ganho da antena UHF do satélite 	2 

(1/kT) para T = 1000 1K 	 198,6 

Perdas diversas 	 -3 

PINO (ascendente) 	 48,7 dBHz 

3.3 - CALCULO PARA A LIGAÇÃO DESCENDENTE 

O cílculo da relação PINO necessria na ligação descen-

dente pode ser feito de duas maneiras. A primeira consiste em adicio-
nar urna margem de tolerância (e.g., 3 dB) ã relação PIN O  total reque-

rida e obter a relação PIN O  descendente a partir da expressão 
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(P/N o ) - 1 	= ( P/N o ) - 1 	-  
desc 	total 	asc 

sem considerar o ruido de intermodulação gerado pela não-linearidade 

do transponder. Espera-se que a margem de tolerância adicionada i re-

lação P/N0 requerida seja suficiente para compensar os efeitos do rui-
do de interniodulação. Este é o método utilizado no Anteprojeto. O mé-
todo alternativo inclui uma estimativa do ruido de intermodulação e 

procura a relação (P/No)desc  que maximiza a relação P/N 0  total do en-
lace. Nesta seção considera-se inicialmente um projeto tipico para o 

amplificador do transponder e utiliza-se o segundo método para avaliar 

a relação (P/No)desc•  Esta consideração permite unia conclusão quanto 

à viabilidade da solução transponder para o enlace. Em seguida utili-

za-se o método do Anteprojeto para escolher valores apropriados para 

as várias relações (P/N0) do enlace. 

A relação P/N0 total do enlace é dada por 

= (P/No) -1 	(P/N o ) - 1 	+ ( P/N o ) - 1 	, 	( 16) 
enlace 	asc 	desc 	inid 

onde (P/No)jmd denota a relação entre a potência do sinal e a densida-

de de ruido de intermodulação. Obviamente a relação (P/NÕ)desc aumen-
ta com o aumento da potência do sinal transposto. No entanto, a um au-
mento na potência deste sinal corresponde uma diminuição do "back off" 

de operação do amplificador de saida do transponder. Consequentemente, 
o amplificador passa a operar de modo menos linear e a relação 

(P/No) imd  é dininuida. Há portanto uma solução de compromisso entre as 
relações (P/No)desc e (P/No)iffld que resulta na máxima relação P/N0 

total 

O ruido de intermodulação depende das caracteristicas de 

linearidade do amplificador de saida do transponder. Para inclusão 
deste ruido nos cálculos, considere-se um projeto tipico para o ampli-

ficador de saida, como mostrado na Figura 4. 
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Fig. 4 - Amplificador de saida dotransponder (exemplo ti-pico). 

Os transistores utilizados neste exemplo de projeto são 

transistores bipolares lineares de potência para operação em microon-

das. Suas caracteristicas gerais são sumariadas na Tabela 3. 

TABELA 3 

CARACTERÍSTICAS DOS TRANSISTORES DO EXEMPLO DA FIGURA 4 

(VALORES TÍPICOS) 

TRANSISTOR HXTR-5103 HXTR-5102 TRW-52001 

Fabricação HP HP TRW 

VCE 	(volt) 18 18 20 

Frequência (GHZ) 2,0 2,0 2,0 

Ganho (dB) 11,0 11,5 6,0 

Ponto de compressão de 1 dB (niw) 200 790 1800 

Saturação (eM) 320 1260 2500 

Ponto de IMO = -30 dB (MM) 200 350 1500 

Corrente de emissor (mA) 30 110 220 

A relação PINo da ligação descendente está ligada à po-

tência efetiva isotropicarnente irradiada pela antena SI através da ex- 

pressão 
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P 	= EIRP (Si) (À)2 .!_ 	 (17) 
N 0 	L 	4d 	kT 

de s c 

onde L denota a perda atmosférica devida a descasamentos de polariza-

ção, À = 0,136 m é o comprimento de onda, d é a distancia entre o sa-
télite e a estação receptora, k é a constante de Boltzmann, e G/T é a 
razão ganho/temperatura da antena da estação receptora. 

Omínimo valor de (P/No)desc  é obtido da Equação 17 

quando se utilizam a EIRP mínima por emissão e a distancia d = 2561 km 

(referente aelevação de 50).  Fazendo y = EIRP(S1) niTninia por emissão 

(em dBW) e estimando L = 1 dB (INPE, 1979, Anexo 2, p. 141) obtém-se 

para a especificação de (P/N)desc  a seguinte relação em dB: 

EIRP mínima por emissão (dBW) 	 y 
-17,3 

G/T (antena de 10 m) 	 21 

L 	 -1 

(41Td) 2 	 -150,2 
228,6 

N0 'desc. 
	 y + 81,1 

Por outro lado a EIRP mínima por emissão está relaciona-

da com a potência máxima requerida do transponder para os quatro ca-

nais da seguinte forma: 

EIRP (Si) mnima por emissão (dBW) 	y 

Faixa dinâmica (detalhada adiante) 	13 

Fator correspondente ao nümero máximo 
(15) de emissões simultâneas 	 11,8 



n 

Inverso de ganho da antena Si 	 -2,0 

Perdas entre transmissor e antena 	 2,5 

Potência mxinia requerida do transponder 

para os quatro canais (dBW) 	 y+25,3 dB 

Fazendo 	denotar a potência níxirna requerida do 

transponder e utilizando as duas últimas relações, obtêm-se 

= nujx + 55,8 (dB) 	 (18) 
No desc 

Em termos absolutos a relação equivalente í 

P 	3,802 x ioPm~x , 	 (19) 
No desc 

onde P m5x expressa em watts. A potência total máxima requerida do 

transponder deve incluir a potência do tom piloto (0,02 W). Seja 

= 	máx 
+ 0,02)W. Substituindo esta expressão na Equação 19 

obtêm-se 

P 	3,802 x io (P'- x  - 0,02) , 	 (20) 
N0 desc 

ma 

com 	expresso em watts. max 

A faixa dinâmica utilizada no cálculo acima foi estimada 

a partir das seguintes contribuições em dB: 

Variação de potência das PCDs (-2, +0,5) 	 2,5 

Discrepâncias entre os diagramas de radiação das 
antenas das PCD5 	 1,0 

Flutuações irregulares no diagrama de radiação da 
antena receptora de (JHF do satélite 	 2,0 



Variação no ganho da antena UHF causada pelo 
balanço (±15 0 ) do satélite 	 2,4 

Variação do nivel de sinal 1 entrada do transponder 
devida aos diferentes angulos de elevação a 
(valor médio - valor mTnimo) 	 1,6 

Variação da altitude do satélite (200 km) 	 2,5 

Diferenças relativas áatenuação atmosférica, 
cintilação ionosferica, etc. 	 1,0 

Faixa Dinâmica 
	

13,0 dB 

A faixa dinâmica obtida acima é um parâmetro útil nos 

cálculos desta seção, em que se consideram os efeitos de 15 emissEes 

simultâneas. No entanto, ela difere da faixa dinâmica total apresenta-

da pelo sinal de uma emissão de PU. O cfflculo desta faixa dinâmica 

total utiliza 5,4dB (e não 1,6 dB) no item (e), o que resulta no va-

lor de 16,8 dB. 

A seguir avalia-se a degradação causada pelos produtos 

de interiuodulação. Considere-se inicialmente o Ultimo transistor do 

projeto tTpico mostrado na Figura 4. Operando a uma potência de saTda 

de 1,5 watt (1,76 dBW), este transistor apresenta uma relação portado-

ra/produto de intermodulação de 2 tons puros (C/I) 2  igual a 30 dB. Se 

a potência de saida (expressa em dBW) é P', a relação (171) 2  é aproxi-

madamente 2(1,76 - P') 4-30 dB. Para muitos tons, os produtos de in-

terinodulação predominantes são do tipo f 1  + f 2  - f 3 . Em Westcott 

(1967), obtém-se que a relação portadora/potência total de intermodu-

lação para muitos tons (C/P1),  é dada pela expressão 

c 	(Ç-)1 - 7,8 dB , 	 (21) 

P i 	
1 

onde (C/I)+ denota a relação portadora/potência de um produto tipico 

de interinodulação do tipo f 1  + f 2  - f 3  quando o numero de portadoras é 
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igual a 4. Usando as fórmulas fornecidas era Westcott (1967) e Myia 

(1975), pode-se mostrar que (para a mesma potência total de entrada) 

( 1 ) , 

I1 + f2 - f 3  

= (_Ç_)2I 	. 	 (22) 
1 

'2f 1  - f 2  

Portanto, 

- 	 = (--)2 - 7,8 
	

(23) 
P i 	1 

Para o nGmero nigximo de emissões de P0 (igual a 15) a 

relação C/Pé aproximadamente igual ao valor assintõtico dado na 

Equação 23. Substituindo a estimativa de (C/i) 2  para o transistor con-

siderado, tem-se 

() = 2(1,76 - P') + 30 - 7,8 	 (24) 
I3 1 

= 25,7 - 2P' 	. 	 (25) 

As emissões mais fracas estio 10,5 dB abaixo do nTvel 

médio. Este valor é obtido da faixa dinSniica de 13 dB reduzida de 

2,5 dB referente ao item (f), que afeta todas as emissões simultanea-

mente. Portanto, a relação (Cp 1 ) mTnima é dada por 

P i 

 mm  =15,2-2P' 
	

(26) 

A relação portadora/densidade espectral de ruTdo de in-

terinodulaço correspondente ao Gltimo transistor (T 1 ) é dada por 

No 
imd, Ti= 15,2 + 33 - 2P' dBHz , 	 (27) 

onde se adiciona o fator de 33 d relativo 	faixa de 2 kHz. 
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Um procedimento an&logo, com os dados do penültimo tran-

sistor (T 2 ) e do antepenúltimo transistor (T 3 ) do esquema da Figura 4, 

resulta nas seguintes relações (nitnimas) portadora/densidade espectral 

de interniodulação: 

imd, 12 
= 2(4,56 + 6 - P') + 30 - 7,8 - 10,5 + 33 

N o  

= 47,6 - 2P' dBHz , 	 (28) 

p 
imd, T3 

= 2(-7 + 6 + 11,5 - p1) + 30 - 7,8 - 10,5 + 33 
No 

	

= 65,7 - 2P' dBHz 	 (29) 

Em escala absoluta as relações dadas nas Equações 27, 28 

e 29 são 

61 	10 X 

T1 

= 6, 	Hz , 	 (30) 
No 

P 	 5,75 	10 
irnd, 12 = 	

Hz 	, 	 (31) 
No 	

— 3,715 x  10 = 	 Hz 	 (32) 
No imd,T, 	PI2 

Combinando a especificação de 48,7 dBHz para a relação 

P/N ascendente com as Equações 20, 30, 31 e 32, pode-se finalmente 

montar a expressão para a relação portadora/densidade espectral de 

ruido do enlace completo: 

	

= (!)—' + _!_-' 	+ 

N 0  enlace 	N 0  asc 	N 0  desc 	N, imd, T1 
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+ 	 + (±_)-' 	 (33) 
N0 irnd, T 2 	N 0  imd, T 3  

= 1,34 < 10 -  + 2,63 
x 10-6 + 

(P' - 0,02) 	6,61 x 

+ + (34) 
5,75 x 10 	3,715 x 10 6  

onde P' é expresso em watts. 

Minimizando a Equação 34 com relação a P' obtém-se para 

a máxima relação P/N0 do enlace completo o valor de 46,0 dBHz, obtido 

com P' = 0,356 Watt. Este valor é bem superior à relação P/N 0  requeri-
da do enlace (43 dBHz). Hi portanto uma ampla margem de segurança. 

Com P' = 0,356 watt, a relação (P/No)i rnd relativa aos 

três ultimos transistores do esquema utilizado para o transponder é 

igual a 63,8 dBHz. A relação P/N0 do enlace descendente torna-se igual 

a 51,1 dBHz. 

Os valores obtidas acima demonstram a viabilidade da so-

lução transponder para a carga u-til do 19 satélite da MEU. Na entanto, 
as especificações do transponder não devem ser feitas em função de uma 

determinada escolha de transistores. Ademais, a diferença entre a re- 

lação P/N0 requerida do enlace (41,1 dBHz) e a relação P/N 0  obtida (46 

dBHz) é relativamente ampla, sugerindo que as caracteristicas obtidas 

acima superdimensionam o transponder. Estas consideraçaes sugerem a 

escolha de valores alternativos para as vffrias relações P/N0 envolvi-

das no enlace. A seguir apresentam-se especificações para o enlace que 

se mostram mais ajustadas à relação P/N0 =41,1 dBHz requerida do enlace. 

Permitindo urna margem de 3 dBHz (para acomodar o ruTdo 

de intermodulação)econsiderando a relação (PJN0)asc = 48,7 dBHz cal-

culada na Seção 3.2, tem-se a seguinte relação: 
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= (P)_l 	- 	
(35) 

N 0  desc 	N0 enlace 	N 0  asc 
(c/niargem) 

Efetuando o calculo obtém-se 

45,9 dBHz 
N 0  desc 

Finalmente, pode-se utilizar a Equação 16 para calcular 

o valor minimo da relação (P/NQ)imd  para que os requisitos do enlace 

completo sejam satisfeitos. Os resultados são sumariados a seguir. 

(P/No)asc = 48,7 dBHz , 	 (36) 

(P/N0) desc = 45,9 dB}lz , 	 (37) 

(PJNo) 	= 44,2 dBHz , 	 (38) 

(P/NQ)enlace = 41,1 dBHz . 	 (39) 

O requisito de que a relação (P/No)imd apresentada pelo 

transponder seja superior a 44,2 dBHz pode ser expresso em termos da 

interinodulação de 2 tons, 

1 2 tons 
2f 1 -f 2  

através das Equações 23 a 27. Obtêm-se que a máxima interinodulaçio de 

2 tons deve estar 29,5 dB abaixo de cada um dos tons. A interrnodulação 

de 2 tons normalmente consta das especificações de transistores linea-

res. 
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A especificação de (P/NQ)desc = 45,9 dBHz resulta em uma 

rnxirna potência de saída do transponder igual a P' = 122 mW (Equação 

20). Este valor é utilizado na pr6xima seção para o calculo do ganho 

do transponder. 

3.4 - CALCULO DO GANHO DO TRANSPONDER 

A seguir efetua-se o cálculo do ganho total do transpon- 

der. 

Inicialmente calcula-se a potência mínima do sinal de 

entrada: 

EIRP da PCD (valor mínimo, a = 180 ) 	 + 0,1 dBW 

( 2 l 

4ud 'd = 1676 km 

- 149 

Ganho da antena UHF do satélite 	 2,0 

Perdas diversas 	 - 3,0 

Nível do sinal de entrada do transponder 	 -149,9 	dBW 

A potência efetiva mínima isotropicamente irradiada pelo 

satélite, EIRP(S1)min,correspondente a uma Gnica emissão esú relacio-

nada ã potência m5xima de saida "mãx 
 (não incluindo a potência do tom 

piloto) através da relação 

E!RP(Sflmin = Pmáx - 25,3 	
(40) 

Esta relação foi obtida no cãlculo que antecede a Equa-

ção 18. Substituindo Pmãx = - 9,9 dBW (102 mW) obt&n-se E1RP(S1) 1  = 

= -35,2 dBW. 
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Assim, a potência minima de saída do transponder do si-

nal correspondente a uma única emissão de PCD é dada pela seguinte 

soma: 

EIRP(51)min 	 - 35,2 dBW 

Inverso do ganho da antena Si 	 - 2,0 

Perdas entre transmissor e antena 	 2,5 

Potência mininia de saida do transponder para 

uma única emissão 	 - 34,7 dBW 

O ganho do transponder E portanto igual a 

- 34,7 - (-149,9) 	115,2 da. 

3.5 - CÁLCULO DO FLUXO MÁXIMO 

O regulamento internacional de radiocomunicações da 

União Internacional de Telecomunicações (UIT) recomenda que a máxima 
densidade do fluxo de potência proveniente de espaçonaves, que atinge 

a superficie da Terra, na faixa 5 de microondas, em qualquer banda de 

4 kHz, não exceda os valores da Tabela 4. 

TABELA 4 

RECOMENDAÇOES DA UIT PARA A MÁXIMA DENSIDADE DE FLUXO DE POT2NCIA 

ANGULO DE ELEVAÇÃO DA 
RADIAÇÃO INCIDENTE 

MÁXIMA 
FLUXO 

DENSIDADE DE 
RECOMENDADA 

00 s a < 
50 - 154 dB (W1ni 2 ) 

5°  sa 25° - l54+ 4- dB (W/m 2 ) 
2 

250 	a 900 - 144 dB (WJm2) 
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Para verificar se os parâmetros obtidos nas seções ante-

riores satisfazem esta recomendação, calculam-se as densidades de flu-

xo incidente sobre a Terra. A máxima densidade de fluxo (corresponden-

te a urna ünica emissão de PCD) com incidência vertical (ci = 900) re- 

sulta da seguinte soma: 

EIRP(S1)min 	= 900) 	 - 39,2 dBW 

(1/41Td2)I 	 - 127,9 
d = 700 km 

Inverso das perdas (11) 	 - 1 

Faixa dinâmica total (de uma emissão) 	 16,8 

Máxima densidade de fluxo por emissão (a = 90 0 ) - 151,3 dB(W/m2) 

Este valor está 7,3 dB abaixo da recomendação da UIT, o 

que permite que até 5 emissões compartilhem a mesma faixa de 4 kHz. 

Para a elevação de a = 50, tem-se o seguinte cálculo: 

EIRP(Sl)min (a = 50) 
	 - 35,2 dBW 

1 	 - 139,2 

4fld 2  d=2561 km 

-1 

Faixa dinâmica total 	 16,8 

Máxima densidade de fluxo por emissão (a = 50 ) 	- 158,6 dB(W/m2) 

Este valor está 4,6 dB abaixo do limiar recomendado pela 

IJIT. Portanto, o limiar da UIT será ultrapassado caso quatro ou mais 

emissões com densidades de fluxo próximas do valor máximo compartilhem 

simultaneamente a mesma faixa de 4 kHz. A probabilidade de ocorrência 
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deste evento pode no ser desprezível Em todo caso, os eventos ocorre-

rão com duração média bastante curta, inferior a T = 0,4 seg (duração 

de uma emissão). 

4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho investiga a viabilidade do subsiste-

tua transponder do segmento espacial do primeiro satélite da MECB. Ini-

cialmente avalia-se a capacidade do sistema (em termos do nümero de 

PCD5) quando a visibilidade das PCDs é restrita às elevações superio-

res a 180.  A estimativa de 540 PCD5 operando em cada um dos quatro ca-

nais do sistema indica que a sua capacidade é bastante superior ao n-

mero de PCDs com instalação prevista até o fim da vida ütil do primei-

ro satélite da MECB. 

A restrição da visibilidade a elevações superiores a 18 0  

representa uma diminuição na faixa dnimica do sinal visto pelo trans-

ponder. Utilizando especificações de alguns transistores lineares de 

microondas, verifica-se que a faixa dinâmica do sinal à entrada do 

transponder pode ser atendida dentro dos padrões de linearidade reque-

ridos. Sugerem-se especificações para a mixima potência de saída, para 

a mãxinia intermodulação de dois tons e para o ganho do transponder. 

Estas considerações permitem a conclusão pela viabilida-

de dos subsistema transponder de carga iltil do segmento espacial do 

primeiro satélite da MECB. 
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14. 	Resumo/Notas 

Neste relatório investiga-se a viabilidade do subsistema 
transponder de carga util do primeiro satélite da Missão Espacial Completa 
Brasileira (MECB). Este satélite fard parte de um sistema de reportagem 
aleatória de dados enviados por Plataformas de Coleta de Dados (PCDs). A 
viabilidade da utilização de um transponder como canal de comunicação entre 
as PCDs e uma estação receptora depende do numero de PCDs que o sistema po- 
de atender com o n(vel de desempenho desejado. O transponder foi estudado 
preliminarmente no Anteprojeto do Primeiro Satélite da MEÇB. Sua viabilida- 
de foi questionada em vista das dificuldades de construção de uni amplifica- 
dor com operação linear em toda a faixa din&míca do sinal prpveniente das 
PCDs. A fim de rediair a faixa dinâmica do sinal à entrada do transponder, 
adota-se neste estudo o valor de 180  como limitante inferior da visibilida- 
de das PCDs. Avalia-se a capacidade do sistema (i.e., o nt)nero de PCDs que 
o sistema comporta) com a nova restrição de visibilidade, gota capacidade ç 
entüo comparada à estimativa do nvímero de PCDs a ser efetivamente instala- 
do até o final da vida z!til do primeiro satélite da MECB. as seguida', efe- 
tuam-se caiculos de enlaces onde o ruCdo de interniodulaçao provocado pela 
não linearidade do traneponder é considerado. Os resultados permitem a con- 
clusão pela viabilidade do subsistema traneponder. 

15. Observaçôes 	Este trabalho representa um detalhamento das conclusões 
apresentadas em abril de 1983 pelo Grupo de Estudo de Viabilidade do Sub- 
sistema Transponder do Segmento Espacial do Satélite da MECB J  formada por 
J. Kono, J.A. Rodrigues, J.R. de Oliveira, M.A. Rodrigues e o autor. 


