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RESUMO 

 

No mundo globalizado em que o Brasil está inserido, a sobrevivência e o 
crescimento empresarial dependem de diferenciais competitivos. Neste contexto, a 
inovação e o desenvolvimento de novos produtos desempenham um papel 
fundamental na competitividade das empresas. Alinhada com estes conceitos, a 
Brasilsat Harald S/A desenvolveu um refletor para recepção de micro-ondas offset de 
60cm de diâmetro para banda Ku, em um novo material mais leve e mais 
econômico. Esta dissertação tem como objetivo geral estabelecer a metodologia que 
permita avaliar as características eletromagnéticas e de resistência mecânica do 
novo refletor parabólico. O trabalho envolve a pesquisa bibliográfica e estado da arte 
de várias áreas do conhecimento científico relacionados aos métodos utilizados para 
medição da eficiência de antenas de micro-ondas, elementos de mecânica dos 
fluidos, forças estáticas e dinâmicas, determinação dos coeficientes de arrasto, 
frequências naturais e ressonância. A metodologia incluiu os procedimentos para: a 
realização de diagramas de radiação eletromagnética e medição da rugosidade 
média superficial (RMS) antes e depois dos ensaios em túnel de vento (TV), 
vibração forçada, obtenção do coeficiente de arrasto, cálculo da força equivalente ao 
vento destrutivo, ensaio sob carga estática e análise modal da antena. Os ensaios 
aerodinâmicos permitiram determinar que, a posição mais crítica do vento sobre a 
antena é quando o refletor está posicionado frontalmente contra ao fluxo do vento. O 
coeficiente de arrasto foi obtido, expondo a antena a 21 posições de azimute e 
elevação e ventos de 70 km/h e 90 km/h. Com ele foi possível calcular a força 
equivalente de vento destrutivo (150 km/h) e realizar a simulação pelo teste de carga 
estática, comprovando que o refletor e sua estrutura traseira não apresentaram 
nenhuma deformação. Para a análise modal, foi colocado um acelerômetro sobre a 
superfície do refletor e conectado a um PC. Com o auxílio do software Matlab e 
utilizando a função correspondente à Transformada Rápida de Fourier (FFT), 
obtiveram-se os espectros de frequências naturais e aerodinâmicas.  As frequências 
naturais obtiveram-se na prática, através da aplicação de forças de excitação 
impulsivas de flexão, torção e lateral sobre a antena, sendo as amplitudes mais 
relevantes localizadas nas frequências de 7,7 Hz, 8,7 Hz, 10 Hz, 13,7 Hz e 29 Hz. O 
protótipo se conservou perfeitamente estável, sem aparente condição de 
ressonância durante os ensaios aerodinâmicos no TV. O ensaio de vibração forçada 
acusou uma perda máxima de 2 dBs, sendo que a imagem manteve-se normal, 
ficando dentro da margem de tolerância admitida para o funcionamento do receptor. 
Os diagramas de radiação, antes e depois aos ensaios em TV, apresentaram valores 
de ganho e eficiência com boa correlação entre as medidas, demonstrando que não 
aconteceram deformações relevantes permanentes nas superfícies dos refletores 
durante os ensaios em TV, fato corroborado nas medições de rugosidade média 
superficial, também antes e depois dos ensaios em TV. Como resultado da aplicação 
desta metodologia, obteve-se uma antena protótipo que resistiu as cargas de vento 
destrutivas, sem detrimento de suas características mecânicas, mantendo seu 
desempenho eletromagnético. 

 

 

Palavras chaves: Digramas de radiação. Rugosidade média superficial. Vibração 

forçada. Ensaios em túnel de vento. Análise modal.  



ABSTRACT 
 

In the globalized world in which Brazil is inserted, the survival and business growth 
depend on competitive advantages. In this context, innovation and development of 
new products play a key role in business competitiveness. In line with these 
concepts, BRASILSAT Harald S / A has developed a reflector 60 cm of diameter for 
receiving offset microwave for Ku band, in a new lighter and more economical 
material. This work has the general objective of establishing the methodology for 
assessing the electromagnetic characteristics and mechanical strength of the new 
parabolic reflector. The work involves the literature and state of the art in various 
areas of scientific knowledge related to the methods used for measuring the 
efficiency of microwave antennas, fluid mechanical elements, static and dynamic 
forces, determination of the drag coefficients, natural frequencies and resonance. 
The methodology included the procedures for: the realization of electromagnetic 
radiation patterns and measuring the average surface roughness (root mean square - 
RMS) before and after the tests in a wind tunnel (WT), forced vibration, obtainment 
the drag coefficient, calculation of equivalent strength to destructive wind test under 
static and modal analysis of the antenna. The aerodynamic tests have established 
that the most critical position of wind on the antenna, is when the dish is positioned 
squarely against the wind flow. The drag coefficient was obtained by exposing the 
antenna to 21 different azimuth and elevation positions, and winds of 70 km/h and 90 
km/h. With it was possible to calculate the equivalent force of destructive wind (150 
km/h) and perform the simulation by the static load test, proving that the reflector and 
a rear frame showed no deformation. For modal analysis, an accelerometer was 
placed on the reflector surface and connected to a PC. With the aid of Matlab 
software and the corresponding function using the Fast Fourier Transform (FFT) 
afforded the spectra of natural and aerodynamic frequencies. The natural frequencies 
were obtained in practice through the application of impulsive excitation forces on the 
antenna ( bending, twisting and lateral), the most important frequencies were located 
in the ranges: 7,7 Hz; 8,7 Hz; 10 Hz; 13,7 Hz and 29 Hz. The prototype was 
preserved perfectly stable without apparent resonance condition during the 
aerodynamic testing on the WT. The forced vibration test revealed a maximum loss of 
2 dBs, but the image remained normal, staying within the tolerance admitted for the 
operation of the receiver. The radiation patterns before and after the testing on WT 
presented gain and efficiency values with good correlation with measurements, 
demonstrating that no permanent material deformations happened  on the reflectors 
surfaces during tests. This fact was corroborated through the RMS measurements on 
the reflector surface, before and after the WT tests. As a result of applying this 
methodology, it was obtained an antenna prototype that resisted the destructive wind 
loads without detriment to its mechanical properties, while maintaining its 
electromagnetic performance. 
  

 

Key words: Radiation pattern. Surface roughness. Forced vibration tests on Wind 

tunnel. Modal analysis. 
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Momento de Rolagem considerando o acoplamento entre forças N.m 

YF  Força Lateral no eixo Y da balança N 

Zmodel Distâncias nos eixo Z m 

Ymodel Distâncias nos eixo Y m 

My Momento de Arfagem N.m 

Cmy Coeficiente do momento de transversal ou arfagem  

YM´  Momento de Arfagem considerando o acoplamento entre forças N.m 

ZM  Momento de Ginada N.m 

ZM´  Momento de Ginada considerando o acoplamento entre forças N.m 

MZD Acoplamento Momento de Guinada / Arrasto  

MZL Acoplamento Momento de Guinada / Sustentação  

mzC  Coeficiente do momento em Z  

V Volume. m³ 

Vf Velocidade de escoamento. m/s 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No mundo globalizado em que o Brasil está inserido, a sobrevivência e 

crescimento empresarial dependem de diferenciais competitivos, ainda mais 

quando pela grande concorrência, os produtos comercializados se transformam 

em commodities num curto espaço de tempo.   

É o caso das antenas parabólicas de satélite de banda Ku offset, em 

especial as utilizadas para recepção de TV por assinatura conhecidas como 

antenas DTH (Direct to Home). Estas antenas trabalham em frequência super alta 

(SHF - super high frequency), especificamente a banda Ku (Kurz-under) encontra-

se entre as frequências de 12 e 18 GHz. A TABELA 1.1 mostra as denominações 

das faixas de rádiofrequência (RF), símbolos, comprimentos de onda e suas 

aplicações. 

 

TABELA 1.1 Faixas de RF 

 
Fonte: Transmissão por Rádio. https://pt.wikibooks.org 

 

Segundo a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), o 

mercado de TV por assinatura tem crescido a taxas acima de 30% ao longo dos 

últimos cinco anos (FIGURA 1.1). 
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FIGURA 1.1: Crescimento anual de assinantes de TV por assinatura.  

Fonte: ABTA (2014) 
 

Os dados do setor deixam claro esse crescimento: a receita operacional bruta 

de com mensalidade, banda larga e outros (incluindo publicidade) no segundo 

trimestre de 2014 foi de R$ 8 bilhões, teve acréscimo de 6,9% em relação ao 

trimestre anterior, aumentando 18,6% em relação ao mesmo trimestre do ano 

anterior. Dados da ANATEL indicam que no quarto trimestre de 2014, o país teve 

19,5 milhões de acessos de TV por assinatura, sendo que o serviço de DTH 

respondeu por 12,014 milhões ou 61,4% do total (ABTA, 2014), sendo 38,1% 

assinantes de TV via cabo e 0,5% assinantes via FTTH (Fiber-to-the-Home - Fibra 

para o lar) como mostra o gráfico da FIGURA 1.2. 

 
FIGURA 1.2: TV por assinatura por tecnologia. Fonte: ABTA (2014) 

 

1.1 PATROCINADOR 

 

A Brasilsat Harald S/A (BS), líder nacional na fabricação de uma ampla 

gama de antenas, praticamente dobrou de tamanho entre 2010 e 2011 devido à 

grande demanda das operadoras de TV via satélite. Rapidamente, o mercado de 

TV por assinatura ganhou força e tornou-se o carro-chefe da companhia, 



 23 

representando 60% do faturamento e fornecimentos mensais de até 500 mil 

unidades (Anuário Revista Telecom, 2012). Investindo em média 7 milhões/ano em 

pesquisa e desenvolvimento, a empresa possui uma equipe de engenheiros 

qualificados e conta com laboratórios e campos de provas com capacidade para 

testar antenas de até 13 m de diâmetro e frequências de até 40 GHz. A FIGURA 

1.3 mostra a vista aérea da matriz localizada em Santa Cândida, Curitiba. 

 

 
FIGURA 1.3: Vista aérea da Matriz da BS em Santa Cândida Curitiba – PR. Fonte: BS (2013) 

 

O desenvolvimento das antenas offset é realizado na matriz da empresa em 

Curitiba, mas boa parte da fabricação é terceirizada com parceiros asiáticos.  

A linha de antenas de banda Ku offset DTH fabricadas pela BS (FIGURA 

1.4) oferece flexibilidade quanto ao tipo de instalação em parede ou piso, permite 

ainda ajuste preciso de seu alinhamento (azimute, elevação e polarização) e é 

resistente a ambientes agressivos ou salinos como a orla marítima.  
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FIGURA 1.4: Antena offset 60 cm para DTH. Fonte: Brasilsat (2015) 

 

Com o crescimento do consumo, novos fabricantes de antenas DTH 

nacionais e internacionais entraram no mercado brasileiro, tornando-o cada vez 

mais competitivo. Neste contexto, a inovação é o fator primordial para a 

manutenção dos negócios e continuidade do crescimento. Inovação como fator de 

diferenciação, aliada a melhoria dos processos produtivos, da qualidade e da 

eficiência dos recursos utilizados. 

 

1.2 CONTEXTO 

 

A FIGURA 1.5 apresenta o desenho do padrão da família de antenas offset 

SOA107-060X comercializada atualmente pela BS, com diâmetros de 60 cm. O 

refletor e todos os componentes da ferragem da antena são fabricados em chapa 

de aço com diversas espessuras.  A ferragem é composta pela estrutura traseira 

de suporte do refletor, o capacete, o tubo do pedestal e a base que permite fixar o 

conjunto a uma laje ou a uma parede. O alimentador ou Low Noise Block 

Downconverter Feedhorn (LNBF) é fixado pelo cajado, que está fixado à estrutura 

traseira do refletor. 
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FIGURA 1.5: Antena offset 60 cm – banda Ku – Fonte: Brasilsat (2015) 

 

Utilizando o software CST MICROONDAS STUDIO ® (CST MWS), 

ferramenta especializada para a simulação eletromagnética em 3D de 

componentes de alta frequência por meio do Método dos Elementos Finitos, a BS 

desenvolveu um refletor para recepção de micro-ondas em um novo material, 

chamado de aqui em diante como Ultra Leve (UL). A patente deste produto 

encontra-se formalmente solicitada e por motivos de segredo industrial o material 

do refletor não será detalhado nesta dissertação.  

Quando comparado a um refletor convencional, o refletor UL apresenta 

menor resistência mecânica. Portanto, faz-se necessário reforçar sua estrutura 

para que suporte a carga de vento e atenda aos requisitos eletromagnéticos.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho de dissertação tem como objetivo geral estabelecer uma 

metodologia que permita avaliar as características eletromagnéticas e de 

resistência mecânica do novo refletor parabólico UL. Neste sentido, o trabalho 

envolve várias áreas do conhecimento científico, no campo eletromagnético e 

mecânico e faz-se necessário levantar material teórico e estado da arte de tópicos 

associados ao desenvolvimento proposto, entre estes: 
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 Avaliar os métodos utilizados para medição de eficiência de antenas de 

micro-ondas;  

 Analisar a tecnologia envolvida na transmissão de sinais via satélite;  

 Compreender os elementos de mecânica dos fluidos: forças estáticas e 

dinâmicas, para determinação dos coeficientes de arrasto; 

 Aprofundar conhecimentos sobre vibrações em estruturas: frequências 

naturais e ressonância. 

Alguns estudos específicos para atingir o objetivo almejado são listados a 

seguir: 

 Desenvolver o ensaio e testar as antenas sob vibração forçada, com 

objetivo de verificar as perdas máximas do sinal sobre o alimentador; 

 Simular a carga de vento máxima, através de ensaios com carga estática; 

 Medir e comparar o erro quadrático médio superficial (RMS- Root Mean 

Square) antes e depois dos ensaios em Túnel de Vento (TV); 

 Medir e comparar os diagramas de radiação antes e depois dos ensaios 

em TV; 

 Realizar os ensaios aerodinâmicos em TV, para confirmar o desempenho 

mecânico sob cargas de ventos variáveis, conforme normas e 

especificações técnicas. 

 Testar os protótipos de antenas DTH com o novo refletor UL em suas 

diversas configurações de estruturação.  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

   

Uma vez que a ANATEL não regulamenta os valores de ganho e carga de 

vento para antenas de DTH, esta metodologia consolida as especificações das 

grandes operadoras, apresentada na TABELA 1.2 e auxilia na maneira em como 

conduzir os ensaios relativos à verificação do desempenho eletromagnético. 

Sendo Az e El as posições de azimute e elevação da antena frente a carga de 

vento respectivamente. 
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TABELA 1.2: Especificação de cargas de vento e ganho das maiores operadoras de DTH do Brasil 

VELOCIDADE 

OPERACIONAL 

(km/h)  (¹)

VELOCIDADE 

SOBREVIVÊNCIA 

(km/h)

VELOCIDADE 

DESTRUTIVA 

(km/h)

PROTOCOLO DE 

TESTE EM TÚNEL 

DE VENTO

Ganho @ 

10,7 GHz

Ganho @ 

11,7 GHz

Ganho @ 

12,5GHz

Ganho @ 

12,75 GHz

CLARO 90 140  -

Az(-45º/0º/+45º) 

El(30º)  FRENTE + 

COSTAS 5min.

>35,0 dBi >35,8 dBi >36,5 dBi

SKY 70 100 140 5 min > 34,9 dBi > 35,5 dBi > 35,8 dBi

VIVO TV 90 120 150
5 min. FRENTE + 

5min. COSTAS 
> 34,8 dBi > 35,6 dBi > 36,3 dBi

OiTV 70 100 140 N.D. > 34,8 dBi > 35,6 dBi > 36,3 dBi

GVT 70 100 140
5 min. FRENTE + 

5min. COSTAS
> 34,3 dBi > 35,1 dBi > 35,8 dBi

 (¹) Flexão momentânea com queda máxima de sinal de 1,0 dB  

Fonte: Requerimentos para testes de antenas DTH de 60 cm (Claro/ Sky/ Vivo/ OiTV/ GVT - 2015) 

 

Para este trabalho de dissertação, são consideradas as seguintes premissas 

de cargas de ventos: 

 Vento operacional: com velocidade de 90 km/h (25 m/s), a antena 

continua funcionando sem maiores interferências na qualidade de sinal 

recebido no assinante; 

 Vento de sobrevivência: com velocidade de 120 km/h (33,3 m/s), a 

antena pode perder o sinal, mas após cessar o vento, volta a ser 

operacional; 

 Vento destrutivo: com velocidade de 150 km/h (41,7 m/s), a antena 

pode se deformar permanentemente, mas deve continuar firme no local 

sem perder nenhum elemento. 

Por ser mais leve, o novo modelo de antena a ser utilizado em larga escala 

possui características interessantes do ponto de vista econômico. Contudo, a 

redução do peso da estrutura tem impacto direto em sua resistência mecânica. Em 

especial às cargas de vento que solicitam a estrutura sob diferentes condições. 

Nesse sentido, a metodologia desenvolvida permite avaliar, de forma empírica, as 

alternativas de enrijecimento estrutural, até chegar na combinação menos custosa, 

que garanta o desempenho eletromagnético e mecânico da antena. 

Destaca-se que a metodologia auxilia no processo interno de homologação 

de antenas na empresa BS. O sucesso deste trabalho possibilita estudos 

semelhantes para outros modelos de antenas fabricados pela companhia. 
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1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

No capítulo dois é feita uma revisão da bibliografia sobre o desempenho 

eletromagnético e estrutural das antenas offset. São estudadas as forças 

provocadas pela carga de vento sobre antenas, sendo revista a teoria relativa à 

mecânica dos fluidos e analisadas as normas nacionais e internacionais sobre este 

assunto. Neste capítulo ainda é apresentado um estudo sobre análise modal e a 

determinação das frequências naturais da antena. No capítulo três apresenta-se a 

metodologia para a realização dos ensaios experimentais. No capítulo quatro são 

apresentados os resultados de todos os ensaios realizados. São comparados os 

diagramas de radiação e as medições do erro quadrático médio superficial, antes e 

depois dos ensaios em TV. São analisados os resultados dos ensaios em TV, com 

carga estática e os espectros de frequências obtidos na análise modal 

experimental. Por fim, conclusões sobre o desenvolvimento são apresentadas no 

capítulo cinco, assim como perspectivas para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 TELEVISÃO POR SATÉLITE 

 

Conceitualmente, a televisão por satélite é muito semelhante à transmissão 

de televisão comum. É um sistema sem fio para a entrega da programação de 

televisão diretamente à casa do telespectador. Ambas as estações de transmissão 

de televisão e satélite enviam a programação por meio de um sinal de rádio.  

Os satélites de televisão estão todos em órbita geossíncrona a 

aproximadamente 35.700 km da superfície da Terra como mostra a FIGURA 2.1. 

Isto significa que oscilam levemente em relação a uma posição determinada, 

permanecendo praticamente em um lugar fixo no céu em relação à Terra. Ou seja, 

após direcionar a antena parabólica para o satélite, em condições atmosféricas 

normais, esta captará o sinal de TV sem novos ajustes. 

 
FIGURA 2.1: Posicionamento do satélite geoestacionário. Fonte: How Stuff Works (2002) 

 

A antena parabólica na extremidade receptora não pode transmitir 

informações, somente recebê-las. Quando um feixe de RF atinge o refletor, o 

formato de parábola reflete o sinal em um ponto particular chamado ponto focal, 

onde se coloca o alimentador que recebe o sinal e o amplifica por um amplificador 

de baixo ruído (LNA - Low Noise Amplifier) como mostra a FIGURA 2.2.  
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FIGURA 2.2: O refletor focaliza as ondas eletromagnéticas de RF  que chegam no LNBF 
Fonte: How Stuff Works (2002) 

 

Quando o LNA e o conversor são construídos em um mesmo módulo, o 

conjunto é chamando de LNB (Low Noise Block). No mercado de comunicação via 

satélite é comum, principalmente em banda Ku, a comercialização do LNBF, 

módulo composto pelo iluminador e pelo LNB. Tanto o LNA como o LNB são muito 

comuns em sistemas profissionais. 

 

  

FIGURA 2.3: LNBF utilizado nas antenas DTH da BS. Fonte: O autor 

 

A FIGURA 2.3 apresenta o LNBF fabricado pela BS utilizado em sistemas de 

uso residencial para TVRO (Television Reception Only). O sinal amplificado que sai 

do LNBF, porém convertido para uma faixa de frequência menor, chamada de 

banda L (950 - 2150 MHz), circulará por um cabo coaxial até chegar ao receptor ou 

set-top-box (IRD - Integrated Receiver Decoder) que converte esse sinal em um 

sinal de frequência intermediária (IF - Intermediate Frequency) a 70 MHz, 

executando a demodulação digital, desmultiplexação, decodificação e finalmente, 

fornece áudio/vídeo para a TV conforme esquema da FIGURA 2.4. 
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FIGURA 2.4: Esquema de funcionamento de uma antena com sinal DTH. 

 Fonte: Adaptado de http://dmcitarsi.com/dth/ (2015) 

 

2.2 REFLETOR OFFSET 

 

Os parabolóides offset são obtidos a partir de uma superfície de revolução 

parabólica, na qual se define a superfície refletora offset mediante um corte com 

um cilindro de diâmetro D, cujo eixo é paralelo ao eixo desse parabolóide. A 

FIGURA 2.5 apresenta a geometria de um refletor parabólico offset.  

 
FIGURA 2.5: Geometria de um refletor parabólico offset. Fonte: O autor 

 

Observa-se na FIGURA 2.5 que a borda da área do refletor offset é elíptica e 

está em um plano inclinado. O ponto focal está deslocado do refletor, portanto, não 

obstrui o feixe de RF vindo do satélite. Esse feixe ilumina a seção circular do 

refletor, que coincide com a área do cilindro que o gerou. Por sua vez, a eficiência 

de iluminação sobre o alimentador, vai depender basicamente do tipo de superfície 
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refletora, da perfeição geométrica da conformação parabólica e da profundidade 

da antena. Antenas mais rasas têm a possibilidade de iluminar melhor o 

alimentador, porém, são mais susceptíveis às interferências terrestres (frentes de 

ondas eletromagnéticas que atingem lateralmente a antena), devido a enlaces de 

micro-ondas e outras transmissões afins. Antenas mais profundas têm a 

inconveniência de não iluminar satisfatoriamente o alimentador (Paiva, 2009).  

A FIGURA 2.6 mostra graficamente a chamada relação F/D, sendo F a 

distância focal e D o diâmetro da antena. Assim, para o caso de uma antena com 

100 cm de diâmetro e um ponto focal F a 75 cm, a relação F/D será 0,75. 

 
FIGURA 2.6: Geometria da antena - Relação F/D. Fonte: Le Vine (2006) 

 

2.3 PARÂMETROS DE RADIAÇÃO DA TEORIA DE ANTENAS 

 

Nesta seção são apresentados os parâmetros eletromagnéticos associados 

ao desempenho de uma antena e que devem ser avaliados em qualquer novo 

desenvolvimento.   

 

2.3.1 Diagrama de Radiação 

 

O diagrama de radiação (DR) é a representação gráfica das propriedades de 

radiação da antena em função das diferentes direções do espaço (sistema de 

coordenadas esférico) a uma distância fixa (Anguera e Pérez 2008).  
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Com a antena situada na origem e mantendo constante a distância, o campo 

elétrico se expressa em função das variáveis angulares  e . Como o campo 

magnético se deriva diretamente do campo elétrico, a representação poderia 

realizar-se a partir de qualquer um dos dois, sendo que habitualmente os 

diagramas se referem ao campo elétrico (Anguera e Pérez 2008).  

Pode-se se representar o DR de forma bidimensional mais simplificada. A 

FIGURA 2.7 apresenta o DR de um dipolo curto, sendo que (a) é a representação 

tridimensional, com corte no quadrante formado pela interseção dos planos vertical 

(xy) e horizontal (xz). Em (b) e (c) tem-se os diagramas polares em ambos planos. 

 
FIGURA 2.7: DR de um dipolo curto. (a) Representação tridimensional cortada; (b) DR vertical e (c) 

DR horizontal. Fonte: Adaptado de Gomes (2011) 

 

Para traçar o diagrama horizontal devem-se fixar as componentes do raio e o 

do ângulo  em /2 e variar a componente  de 0 a 2, de acordo com a 

convenção para as coordenadas esféricas. Já para o diagrama vertical deve se 

fixar um raio e variar a componente  de 0 a  com  fixo em /2 e também 

variar  de 0 a  para  fixo em -/2.  

Os DR podem ser desenhados também em função das coordenadas polares 

ou retangulares, conforme mostrado na FIGURA 2.8. 
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Figura 2.8 - DR (a) na forma polar e (b) em coordenadas retangulares.  
Fonte: Adaptado de Gomes (2011) 

 

No DR no formato polar (r, θ), as linhas radiais tomadas do centro da 

circunferência até o circulo externo, representam o ângulo de análise e o nível a 

ele associado. O ponto de interseção da radial com o diagrama representa o 

ganho normalizado em cada direção de radiação, sendo o valor máximo associado 

ao círculo externo (Conti, 2012).  

O DR polar é mais útil para visualizar o comportamento da antena como um 

todo, mas não apresenta muita precisão para extrair dados numéricos, 

principalmente quando a antena possui características de radiação muito 

direcionais (Fleming e Aranha, 2005). 

O DR retangular possibilita uma análise mais clara do comportamento da 

antena, como análise da simetria e verificação da envoltória conforme as normas 

aplicáveis, no caso do Brasil as normas da ANATEL.  

A unidade de medida normalmente utilizada em um DR para indicar o nível 

de energia é o decibel (dB). O dB é uma unidade de comparação de níveis de 

potência, assim, dadas por exemplo, duas potências P1 e P2 em valores absolutos e 

na mesma unidade, ou seja, ambas em W (ou mW, ou kW, etc), a relação entre P1 

e P2 em dB é definida como: 
2

1log10
P

P
 

Não faz sentido dizer que uma potência vale X dB e sim que esta potência é 

maior ou menor X dB em relação a outra potência. Alguns exemplos de grandezas 

que, geralmente, são expressas em dB são: ganho de amplificadores ou sistemas, 

atenuação no espaço livre, relação sinal/ruído, perda por inserção de um 

dispositivo (Gomes, 2011). Quando a comparação é feita com uma antena 

isotrópica, sendo esta uma antena hipotética a qual não possui perdas e radia a 

_ 
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mesma energia em todas as direções, ganho em dB é geralmente expresso como 

dBi.  

O DR pode ser representado de forma absoluta ou relativa, sendo as duas em 

escala logarítmica (dB). O diagrama absoluto representa o ganho real da antena 

em cada direção. O diagrama relativo logarítmico tem seu máximo em 0 dB e as 

outras direções do espaço com dB negativos (Anguera e Pérez, 2008). Isto 

significa que independentemente do ganho da antena, seu valor máximo sempre 

estará representado com 0 dB, este tipo de diagrama é mais utilizado quando o 

ganho da antena é desconhecido. 

A FIGURA 2.9 mostra a classificação dos lóbulos de um DR em coordenadas 

polares (a) e em coordenadas retangulares (b): 

 

FIGURA 2.9: DR de uma antena offset nas notações polar e retangular.  

Fonte: Cisco Systems (2007) 
 

 Lóbulo principal: engloba o ângulo ou setor também chamado de meia 

potência, pois nele a antena concentra a maior parte de sua energia. 

 Lóbulos secundários: são os demais lóbulos fora o principal. A importância 

destes lóbulos é verificar como se distribui a energia, fora e ao redor da área de 

principal interesse de cobertura, sendo útil para a determinação das regiões do DR 

onde a intensidade de campo é reduzida; 

 Lóbulo traseiro: é o lóbulo secundário posicionado atrás ou na direção 

oposta do lóbulo principal da antena. A relação entre o lóbulo principal e o lóbulo 

traseiro, ou relação “frente-costas” da antena define a capacidade de “isolação” da 
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antena quando operando no modo de recepção, ou da sua direcionalidade quando 

operando no modo de transmissão. 

O DR se obtém na prática, em ensaios realizados em uma câmara anecóica, 

ou em um campo de provas, conforme mostra o desenho da FIGURA 2.10. 

 

FIGURA 2.10: Diagrama de blocos típicos para um sistema de medição de antenas. 
Fonte: Hui NUS/ECE. EE4101 

 

Normalmente o DR é medido em quatro planos típicos de campos distantes 

em magnitude e fase. A FIGURA 2.11, exemplifica um enlace terrestre onde o 

plano de máxima radiação se encontra no eixo X:  

 
FIGURA2.11: Planos típicos de radiação nos planos horizontal e vertical. 

Fonte: Hui NUS/ECE. EE4101 
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As componentes de campo E, alternando no plano horizontal e vertical são: 

E (θ=90º,)= E  como função de    no plano XY  

E (θ,= 0º)= E  como função de θ no plano XZ  

Eθ (θ=90º,)= Eθ como função de   no plano XY  

Eθ (θ, º)= Eθ como função de θ  no plano XZ 

A FIGURA 2.12 mostra o diagrama de radiação polar de uma antena 

parabólica, onde a largura do feixe a meia-potência é definida pelo ângulo α entre 

os pontos do diagrama que apresentam atenuação de 3 dB em relação ao valor 

máximo do diagrama de radiação da antena. 

 
FIGURA 2.12: DR retangular de uma antena parabólica. Fonte: Fernandes e Pimentel (2002) 

 

Para uma antena parabólica "standard" a fórmula aproximada para  , que 

representa o ângulo para uma largura do feixe de 3 dB, é:  

D


 070         (2.1) 

Sendo D o diâmetro  do refletor [m] e   o comprimento de onda [m], 

expressos nas mesmas unidades. Segundo Fernandes e Pimentel (2002), este 

ângulo é importante, pois dá a noção das variações angulares que podem ser 

admissíveis na antena quando solicitada por ventos fortes. O problema que se tem 

em geral é o de saber para quais velocidades de vento se atingem os desvios 

angulares de ± α /2 do eixo da antena. Se ultrapassados esses desvios há uma 

significativa perda de potência na transmissão e/ou recepção, uma vez que a 

potência no ângulo ± α /2 é metade da potência máxima. Para simular esta 

situação na prática, foi desenvolvido o teste de vibração forçada que será 

explicado no capítulo três desta dissertação. 
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2.3.2 Diretividade e Ganho  

 

Para explicar o conceito de Diretividade, é necessário entender a diferença 

entre os padrões dos DR, a saber: 

a) padrão isotrópico: por radiar a mesma energia em todas as direções sua 

diretividade é igual a 1; 

b) padrão diretivo: é o produzido por uma antena que radia energia 

principalmente em uma direção determinada. 

c) padrão omnidirecional: é aquele não direcional em um plano e direcional no 

outro 

A FIGURA 2.13 representa a diferença entre estes padrões de radiação. 

 
FIGURA 2.13: Comparação dos padrões de radiação. Fonte: Martinez (2013) 

 

Devido à reciprocidade oferecida pelas antenas, a diretividade também pode 

ser definida como sendo a maior capacidade de recepção do sinal em uma 

determinada direção. O Sistema de Práticas da Telebrás (1984), no seu anexo III 

define a diretividade   de uma antena como sendo a razão entre a densidade de 

potência radiada em uma dada direção e a densidade de potência radiada média 

total, definida por: 

med

máx

S

S
     (2.2) 

A densidade média radiada (em W/m²) é dada por: 

24 r

P
Smed


   (2.3) 

A potência média radiada (em W) é dada por: 
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2
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   (2.4) 

onde, 

máxS = densidade máxima de potência (W/m²) 
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),( S = densidade de potência radiada em cada direção (W/ m²) 

r = distância (m) 

Portanto, a diretividade pode ser expressa como: 
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      (2.5) 

e fazendo:  
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),(
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       (2.6) 

e substituindo na equação 2.6, tem-se: 
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      (2.7) 

Onde 2 é função do diagrama de radiação. Na prática tomam-se vários 

pontos discretos do diagrama de radiação, determinando em cada um deles o 

valor de ),(2  a partir da expressão: 
















102 10),(

dBg

        (2.8) 

Sendo g (dB) a magnitude do sinal (ganho normalizado), lido diretamente no 

diagrama de radiação obtido em campo (FIGURA 2.14). Para a obtenção dos 

valores de g deve-se variar ϕ de 0 a 2π, considerando-se cada plano em separado, 

o que significa manter θ constante, logo ),(2   varia apenas com ϕ, ou seja, 

)(2  .  

Porém, como a funç4ão seno é simétrica em relação ao eixo de abscissas, o 

resultado da integral de π a 2π anularia o valor obtido de 0 a π, dando erro no 

resultado final. Para tanto, toma-se na integral a função seno em valor absoluto e a 

equação da diretividade   passa a ser escrita da seguinte maneira: 
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      (2.9) 

como θ é mantido constante, a expressão 2.10 pode ser escrita como: 
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Tomando-se vários pontos com variação discreta no diagrama de radiação, 

pode-se transformar a integral em somatória, conforme a seguinte expressão: 







n

i

rdnnsen
1

)(

2 )(

4



       (2.11) 

onde: 

n = número de pontos tomados no diagrama de radiação. 

n = intervalo entre pontos do diagrama de radiação. Como n  é em 

radianos, deve-se transformá-lo em graus pela expressão: 

)()(

180
´ rdngrausn 


         (2.12) 

Portanto, a expressão 2.11 ficará: 







n

i

grausnnn

1

)(

2 ´sen)(

720



       (2.13) 

 A precisão na determinação da diretividade   depende do número de 

pontos tomados nos diagramas de radiação. A FIGURA 2.14 mostra os valores de 

ga e gb para uma variação de ângulo  . A diretividade é inversamente proporcional 

à área por baixo do DR. Quanto mais energia concentrada na direção de 

propagação maior o valor da diretividade. 

 
FIGURA 2.14: Valores de ag  e bg para uma variação de ângulo  . Fonte: O autor 



 41 

Na prática devem-se obter pelo menos dois diagramas, um no plano 

horizontal e outro no plano vertical, sendo considerada a diretividade como a 

média harmônica entre os valores de diretividade obtidos em cada plano 

individualmente.  

O ganho G de uma antena nada mais é do que o produto da diretividade com 

a eficiência de transmissão η.  

.G         (2.14) 

Em dBi o ganho torna-se 

.log10G         (2.15) 

O ganho pode se expressar também como: 

)()()( dBinserçãodeperdasdBidBiG      (2.16) 

As perdas de inserção são devidas aos conectores, transformadores e cabos, 

expressos em dB. Para as antenas com refletor parabólico a diretividade pode ser 

calculada em função da frequência de operação f [Hz], do diâmetro do refletor 

principal e da velocidade da luz c =299.792.458 [m/s]: 

2

/
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Como  
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Com o ganho dBi: 
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    , com f  [MHz]   (2.19) 

A eficiência global da antena é produto de vários fatores tais como: eficiência 

de iluminação, eficiência spill-over, eficiência de superfície de chegada, perdas por 

descasamento de impedância, perda ôhmica, entre outras. Para o caso de uma 

antena parabólica, encontra-se tipicamente entre 55 e 75% (Maral e Bousquet, 

1993). 
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2.3.3 Fatores que podem reduzir o ganho da antena 

 

Os ventos intensos produzem vibrações, conforme será estudado na seção 

2.5 e ainda podem deformar a curvatura da parábola, alterando seu foco e 

provocando a redução do nível de sinal em decorrência do aumento da largura do 

feixe e, portanto, a diminuição da diretividade. No gráfico da FIGURA 2.15, a curva 

em azul representa a antena sob funcionamento normal, enquanto que a curva em 

rosa representa a perda de ganho devida à ação do vento. 

 
FIGURA 2.15: Diminuição do ganho de 21dBi para 18dBi devido a ação do vento.  

Fonte: BS (2013) 

 

Por outro lado, se a deformação produzida pelo vento ultrapassar a tensão de 

plasticidade do refletor, acontecerão deformações permanentes sobre sua 

superfície prejudicando o ganho da antena, repercutindo diretamente na 

sensibilidade do sistema receptor. Ruze (1966) relacionou matematicamente o 

ganho de uma antena parabólica com os erros aleatórios sobre a superfície do 

refletor. A equação afirma que o ganho da antena é inversamente proporcional à 

exponencial do quadrado dos erros de superfície ε, podendo ser expressa como: 

 
2..4

0











 



 eGG        (2.20) 

ε [mm] representa o desvio médio quadrático dos erros RMS (Root Mean 

Square) do refletor e G0 o ganho da antena para o refletor ideal sem erros. A 

expressão é frequentemente expressa em decibeis: 
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2

0 81,685 












 GG [dB]        (2.21) 

Onde )log(1081,685
2)4(  e        

A FIGURA 2.16 mostra um ponto da superfície do refletor parabólico, onde a 

linha tracejada representa a superfície ideal, e a linha contínua a superfície real ou 

distorcida. Idealmente o raio incidente seria refletido na superfície tracejada para o 

ponto focal, mas devido ao erro, reflete-se na superfície distorcida com um ângulo 

α para outro ponto focal gerando, portanto, perda de sinal no alimentador. 

 
FIGURA 2.16: Detalhe de um ponto do refletor onde incide um raio com ângulo α. 

Fonte: Norma EIA-411-A (1986) 

 

A componente axial do desvio normal pode ser expressa por: 

cos0 Une          (2.22) 

cos1dUn          (2.23) 

Sendo,  

0e : desvio do raio incidente no ponto de medição [mm] 

Un: distância entre a superfície teórica e a real (erro) [mm] 

Para calcular o RMS, o refletor é dividido em várias áreas ou polígonos 

menores iA  [mm²]. O valor de ε será: 
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As áreas claras da FIGURA 2.17 representam os pontos onde serão medidos 

os desvios entre a superfície ideal (gabarito) e a superfície real do refletor. Quanto 

menores as áreas, mais pontos de medição e maior a precisão do resultado.  

 

FIGURA 2.17: Representação das áreas Ai, pontos onde serão medidos os desvio para 
calcular o RMS. Fonte: BS (2014) 

 

O gráfico da FIGURA 2.18 mostra como pequenas imperfeições na superfície 

do refletor afetam o ganho e a sensibilidade do sistema de maneira significativa.   

 

FIGURA 2.18: Perdas, em função da relação  / . Fonte: Casco (2008) 

 

Assim por exemplo, considerando a frequência de operação de uma antena 

de DTH em 12 GHz (= 0,024982705 m) e um  de 0,5 mm, a relação  /  será 

0,02, que representa uma perda em dB praticamente desprezível. Entretanto, à 

medida que ε aumenta o impacto no ganho é muito maior. 
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2.4 FORÇAS E MOMENTOS SOBRE ANTENAS 

 

Quando um corpo está submerso em um fluido em escoamento, surgem 

forças de interação entre ambos. Por simplificação, considera-se que a velocidade 

do fluido antes de atingir um corpo, distante o bastante para não ser influenciada 

pelo mesmo, é constante. A essa velocidade convencionou-se chamar velocidade 

a montante U [m/s] (Vilanova, 2011).  

A geometria dos corpos tem grande influência sobre o escoamento e sobre 

as forças envolvidas na interação do corpo com o fluido escoando. Corpos 

aerodinâmicos, como a asa de um avião, provocam efeitos menores no 

escoamento se comparados a corpos rombudos como uma antena parabólica 

(Vilanova, 2011).  

A FIGURA 2.19 mostra o exemplo de um perfil estrutural exposto a um fluxo 

de ar de velocidade U.  

 
FIGURA 2.19: Forças de pressão e forças viscosas agindo em um corpo bidimensional e as forças 

resultantes de sustentação e arrasto. Fonte: Autor, adaptado de Taheri (2013) 

 

A distribuição de pressões é negativa ou positiva com respeito à pressão do 

ar. As forças que atuam sobre o corpo submerso em um escoamento são oriundas 

da interação do ar com a superfície do corpo, ou seja, da tensão de cisalhamento 

w  [kPa] produzida pela viscosidade do ar e da tensão normal à superfície p [kPa] 

produzida pela pressão do escoamento sobre o corpo (Vilanova, 2011).  
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Considerando uma superfície elementar dA [m²] a força total totalF  [N] atuante 

sobre ela será: 

dAdApF
A

w

A

total           (2.25)   

A força total pode ser dividida em dois componentes, a força de sustentação 

LF  [N] (Lift), normal à direção da velocidade do fluxo e a força de arrasto DF  [N] 

(Drag), paralela à direção do fluxo.  

Existem dispositivos sofisticados para medição da força de arrasto, tal como 

a balança para medição de esforços aerodinâmicos que será estudada no capítulo 

3. 

As forças totais de arrasto e de sustentação são determinadas integrando a 

equações anteriores sobre toda a superfície do corpo: 

dAdApdFF
A A A

wxD     sencos     (2.26) 

dAdApdFF
A A A

wyL     cossen     (2.27) 

Onde θ é o ângulo que a normal exterior a dA faz com a direção positiva do 

escoamento. Para escoamentos tridimensionais, deve ser considerada a 

componente de força lateral, que tende a mover o corpo na direção transversal ao 

fluxo do ar e os momentos, que podem fazer o corpo girar. O momento em relação 

à direção do escoamento é chamado de Momento de Rolagem, o momento em 

relação à direção de sustentação é chamado de Momento de Guinada e o 

momento em relação à direção lateral é chamado de Momento de Arfagem 

(Çengel e Cimbala, 2006).  

A FIGURA 2.20 representa as forças e momentos atuando sobre uma antena 

exposta a uma carga de vento com velocidade U [m/s]. 
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FIGURA 2.20: Forças e momentos atuando sobre uma antena exposta a carga de vento.  

Fonte: O autor 

 

Na prática, trabalha-se com números adimensionais apropriados que 

representam as características de arrasto e sustentação do corpo. Esses números 

são o coeficiente de arrasto CD e o coeficiente de sustentação CL (Toscan, 2014).  

O coeficiente de arrasto é determinado por numerosos experimentos em 

túneis de vento, túneis de água ou outros dispositivos. Os coeficientes de arrasto e 

sustentação podem ser calculados pelas seguintes expressões: 

Coeficiente de arrasto 

AU

F
C D

D
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2
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     (2.28) 

Coeficiente de sustentação 
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F
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L
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1


    (2.29) 

Sendo ρ [kg/m³] a massa específica do fluido. Estes coeficientes são 

primariamente funções dependentes da forma do corpo, mas em alguns casos são 

também dependentes do número de Reynolds, que representa o quociente entre 

as forças de inércia e forças de viscosidade, devido a rugosidade da superfície.  

Define-se a pressão dinâmica como: 

 ²
2

1
ρUq          (2.30) 

Desta forma os coeficientes de arrasto e sustentação poderão ser expressos por: 
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 Os coeficientes locais de arrasto e sustentação variam ao longo da 

superfície como resultado de mudanças na camada limite de velocidade na direção 

do escoamento. Na prática consideram-se os coeficientes médios de arrasto e de 

sustentação (Çengel e Cimbala, 2006). 

 Os gases com transferência de calor desprezível podem ser considerados 

incompressíveis quando a velocidade é pequena comparada com a velocidade do 

som. A relação entre a velocidade do fluido e a velocidade do som é denominada 

número de Mach (Villar, 2011), definida matematicamente por: 

M=Ue/a          (2.33) 

onde 

Ue= velocidade de escoamento em [m/s] 

a= velocidade do som no ar, aproximadamente 340 m/s  

Para baixas velocidades menores a 100 m/s (M<0,3 - fluido subsônico), o 

escoamento pode ser considerado como incompressível. Quando o número de 

Mach aumenta acima de 0,3 as mudanças da densidade relativa se tornam 

significativas (AMME, 2005). 

Os ensaios realizados nesta dissertação atingiram velocidades máximas de 

45 m/s, a temperatura constante, consequentemente serão consideradas as 

simplificações do fluido incompressível.  

 

2.5 ANÁLISE DE VIBRAÇÕES DE ANTENAS OFFSET  

 

A vibração mecânica de uma antena é definida como a oscilação da mesma 

em relação a uma posição de referência e pode ser descrita pelos parâmetros de 

amplitude e frequência. 

As propriedades mais importantes do sistema mecânico em oscilação são: 

sua inércia, rigidez, elasticidade e amortecimento. Estas propriedades estão 

relacionadas à capacidade de armazenar energia cinética, à capacidade de 

armazenar energia potencial elástica e às perdas de energia decorrentes das 

resistências passivas (Diniz, 2011). 

As forças de arrasto do vento sobre a antena produzem vórtices gerando 

vibrações. Para o caso de antenas de DTH, devem se manter operacionais até 

velocidades de vento de 90 km/h, ou seja, sem perda de imagem para o assinante. 
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A FIGURA 2.21 apresenta os DR de um caso real de uma antena offset de banda 

Ku de 0,60 m de diâmetro com refletor UL ainda sem estruturação, em condições 

sem vento (a) e exposta a carga de vento de 50 km/h (b). 

(a) 
 

 

 

     

(b) 
 

 

FIGURA 2.21: Diagramas de radiação de uma antena com refletor UL, condições sem vento (a) e 
sob carga de vento de 50km/h (b). Fonte: BS (2015) 

   

Dependendo do nível de sinal recebido na antena, essas vibrações poderão 

ultrapassar a margem de funcionamento normal do receptor ou set-top-box, 

provocando a perda ou congelamento da imagem, em caso de receptores 

analógicos ou digitais respectivamente. Por este motivo, faz-se necessário 

estruturar o novo refletor UL para que suporte cargas de vento até 90 km/h 

mantendo-se operacionalmente ativo e, por outro lado, conhecer o comportamento 

modal sob ventos de velocidade destrutiva a 150 km/h.  

 

2.5.1 Análise Modal 

 

A análise modal faz parte do estudo de vibração e consiste em determinar os 

parâmetros modais da estrutura, as frequências naturais, formas modais e os 

fatores de amortecimento modal. Estes parâmetros formam o modelo modal da 

estrutura e servem para caracterizar o comportamento dinâmico da mesma 

(Gevinski, 2010).  

A análise modal pode ser feita analiticamente, numericamente ou 

experimentalmente. A análise modal analítica ou teórica baseia-se na solução da 

equação do movimento que rege o sistema. A solução da equação diferencial de 

movimento resulta em um problema de autovalor e autovetor, sendo as 

frequências naturais e modos de vibrar, respectivamente. A análise modal 
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experimental consiste em estimar os parâmetros modais experimentalmente 

através de procedimentos padrões desta técnica.  

A análise modal numérica também consiste em extrair as frequências naturais 

e as formas modais de um sistema a partir da solução da equação de movimento 

que caracteriza o mesmo, entretanto usam-se modelos numéricos para esta 

solução.  

A análise modal utilizando o Método de Elementos Finitos (MEF) é 

largamente empregada para calcular e apresentar as deformações e determinar os 

modos naturais de vibração, entretanto, a estimativa de fatores de amortecimento 

modais não são previstos por esta análise. Desta forma, a análise modal 

experimental e numérica são usadas como ferramentas complementares, pois a 

análise modal experimental, por muitas vezes, é realizada para ajustar o modelo 

de elementos finitos de forma que este represente as condições reais da estrutura. 

A empresa Tecpron (http://www.tecpronbrazil.com), a pedido da BS, realizou 

um estudo sobre uma antena 60 cm offset do modelo convencional SOB 107 60X, 

através do software de MEF Nx Nastran®. A análise permitiu identificar as cinco 

primeiras frequências de vibração natural do refletor, conforme mostra a FIGURA 

2.22. 

 
Primeiro modo - 16,71 Hz 

 
Segundo modo - 18,41 Hz 

 
Terceiro modo - 23,88 

 
Quarto modo - 28,88 Hz                       

 
Quinto modo - 32,33 Hz 

 
 

FIGURA 2.22: Análise modal do refletor de uma antena de 60 cm convencional realizada com MEF 
Nx Nastran®. Fonte: BS (2013) 
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2.5.2 Análise Modal Experimental 

 

Segundo Maia e Silva (1997), a análise modal experimental tem como 

objetivos: 

 Obter as frequências naturais e modos próprios da estrutura; 

 Obter informações sobre fatores de amortecimento; 

 Obter um modelo dinâmico que possibilite ser usado em modificações 

estruturais quando necessárias; 

 Aprimorar o modelo dinâmico numérico, por exemplo, em Elementos 

Finitos, para que este possa representar de maneira confiável a 

realidade. 

Os aparelhos utilizados na análise modal pertencem a três grupos (Maia e 

Silva, 1997): 

 Mecanismos de excitação: são os dispositivos necessários para excitar a 

estrutura. Dentre os quais pode-se citar, os shakers, excitadores que 

podem ser mecânico, eletromagnético ou hidráulico, e os martelos de 

impacto. 

 Mecanismos de sensoriamento: conhecidos também como transdutores 

utilizados na medição da entrada e saída do sistema analisado. Os 

transdutores elétricos transformam uma quantidade elétrica medida em 

uma quantidade física de força, aceleração ou velocidade, por exemplo. 

Os transdutores mais utilizados na análise modal são os piezoelétricos e 

podem ser utilizados para medir a força de excitação, como os 

transdutores de força ou medir a aceleração de pontos da estrutura 

como os acelerômetros. 

 Sistemas de aquisição e processamento: são os dispositivos e 

equipamentos utilizados na aquisição e processamento dos dados. 

Devido ao infinito número de modos de vibração apresentado por uma 

estrutura real, é importante definir faixas de frequências de análise que implicarão 

diretamente no processamento de sinais e no tipo de excitação a que será 

submetida à estrutura (Gevinski, 2010).  



 52 

A excitação da estrutura pode ser feita através de um impulso, onde é 

utilizado um martelo de impacto apropriado. A excitação impulsiva é feita em 

diversos pontos da estrutura e a resposta e medida apenas em um ponto.  

Na prática, o deslocamento, a velocidade ou a aceleração da estrutura sob 

teste é normalmente uma função complexa resultante da interação entre várias 

frequências naturais da estrutura e das frequências características da força de 

excitação externa (vento). Para realizar essa análise, utiliza-se a Transformada de 

Fourier (FT Fourier Trasnsform), que permite transformar um sinal no domínio do 

tempo x(t) para o domínio da frequência x(ω) e vice-versa. 

A FIGURA 2.23 apresenta os gráficos de um ensaio de vibração de uma 

antena no domínio do tempo (a) e no domínio da frequência (b).  

 

 
FIGURA 2.23: Gráficos de vibração de uma antena, no domínio do tempo (a) e no domínio da 

frequência (b). Fonte: O autor 

 

A ressonância ocorre quando a frequência de excitação coincide com uma 

das frequências naturais. Uma das maneiras de corrigir o problema de ressonância 

é alterando a frequência natural da antena, isto é feito alterando a rigidez ou a 

massa do sistema.  

É possível visualizar as frequências em função do tempo através do 

espectrograma (STFT - Short-Time Fourier Transform). Ele é calculado pela 

Transformada Rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier Transform) de segmentos do 

sinal definidos pelo produto entre uma janela, Nh  e o sinal original, x(n) (Ushizima 

2000). Cada espectro obtido é posicionado consecutivamente formando o eixo do 

tempo, conforme mostra a FIGURA 2.24. 
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FIGURA 2.24: Obtenção do espectrograma. Fonte: Ushizima (2000) 

 

2.6 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O relatório da National Aeronautics and Space Administration de Levy e Kurtz 

(1978) fornece a compilação de dados obtidos em ensaios em TV para algumas 

variações de antenas parabólicas. Alternando a relação F/D, a profundidade do 

refletor H e a porosidade da superfície P, é possível calcular os coeficientes dos 

momentos e das forças sobre a antena.  

Embora os estudos tenham sido realizados somente sobre os refletores, sem 

incluir as estruturas de suporte, servem como base para uma primeira análise na 

impossibilidade de poder realizar ensaios em TV. Neste sentido, o trabalho 

menciona que em caso de ter de considerar a estrutura de suporte, devem ser 

aplicados fatores de correção: 5% sobre o coeficiente de arrasto, 30% sobre o 

coeficiente da força lateral, sendo que a força axial não se modifica. Com relação 

aos momentos, haverá 15% de redução no momento de guinada, 100% de 

redução no momento de rolagem e 25% no momento de arfagem. 

Definem-se a convenção das forças axial, normal e lateral, bem como os 

momentos de guinada, rolagem e arfagem (FIGURA 2.25).  
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FIGURA 2.25: Forças e momentos atuantes sobre a antena. Fonte: Levy e Kurtz (1978) 

 

A Norma Brasileira NB-599/1982 e NBR-6123/1988 “Forças Devidas ao Vento 

em Edificações”, por sua vez, considera os efeitos estáticos e dinâmicos do vento 

sobre edifícios com estruturas de concreto ou de aço, torres de concreto ou 

metálicas e estruturas de madeira. A norma não permite calcular especificamente a 

ação do vento sobre antenas, mas estabelece alguns critérios importantes a 

considerar: 

 Definem-se a velocidade média de vento para intervalos de tempo entre 

10 minutos e 1 hora e as Rajadas de Vento como flutuações instantâneas em 

torno da média em pequenos intervalos de tempo (da ordem de segundos, 

tipicamente entre 3 a 15 segundos) com aumento súbito e significativo ou 

flutuações rápidas da velocidade do vento.  

 Define-se a velocidade básica do vento Uo, de uma localidade, como a 

máxima velocidade de uma rajada medida sobre 3 segundos e que pode ser 

excedida, em média, uma vez em 50 anos, a 10 m sobre o nível do terreno 

em lugar aberto e plano.  

A velocidade característica do vento é: 

3210 ... SSSUU k  [m/s]       (2.34) 
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Sendo: 

S1 = Fator Topográfico (terreno plano, morros, vales);  

S2 = Fator de Rugosidade (rugosidade, tamanho das edificações, altura de 

observação sobre o terreno, etc); 

S3 = Fator Estatístico (para segurança, hospitais, hotéis, residências, 

instalações industriais, edificações temporárias, etc); 

A velocidade característica do vento permite determinar a pressão dinâmica 

pela expressão: 

2.613,0 KUq           (2.35) 

Com q em [N/m²] 

A determinação da força estática devida ao vento calcula-se como: 

AqCF DD          (2.36) 

Sendo CD, o coeficiente de arrasto e A, a área frontal efetiva sobre um plano 

perpendicular à direção do vento.  

A organização ESDU (Engineering Sciences Data Unit), no seu edital número 

82031 (1984), fornece coeficientes de forças e momentos para uso principalmente 

na estimativa de carga média do vento em carga estacionária para antenas de 

comunicações de micro-ondas, entre outros. As indicações são válidas para 

antenas parabólicas sólidas ou perfuradas de superfície com relações F/D entre 

0,15 e 0,5 e com estruturas de apoio e suporte mínimos.  

 Dependendo da aplicação, podem ser solicitadas informações de carga do 

sistema de eixos da antena parabólica.  

A FIGURA 2.26 apresenta as forças e momentos atuantes sobre um refletor 

parabólico: a) Vista sobe o eixo Y, b)Vista sobre o eixo X, c) Vista sobre o eixo Z. 

Sendo: 

 xC , yC e zC os coeficientes de arrasto, lateral e sustentação 

respectivamente.  

 MxC , MyC  e MzC os coeficientes dos momentos sobre os eixos X, Y e Z 

respectivamente.  
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FIGURA 2.26: Forças e momentos sobre um refletor parabólico.  

Fonte: ESDU 82031 (1984) 

 

A norma EIA 411-A (1986), menciona diversos fatores que afetam a carga do 

vento sobre antenas. O primeiro deles é a profundidade dos refletores parabólicos, 

expresso como a relação F/D. A norma apresenta gráficos que mostram o efeito de 

F/D na força lateral, arrasto e o momento. Outro fator que afeta o momento sobre a 

antena, é a relação L/D, sendo L a distância entre o vértice do refletor e o eixo de 

rotação. 

Como a relação entre as curvas é geométrica, pode demonstrar-se que o 

cálculo do momento para qualquer L/D é simplesmente: 

)cos()/()()/(´  DLCsenDLCCC YDNN      (2.37) 

Com: 

´

NC = Coeficiente do momento a uma determinada distância; 

CN = Coeficiente do momento no vértice do refletor; 

CD = Coeficiente de arrasto; 

CY = Coeficiente da força lateral; 

β= ângulo do vento sobre o refletor; 

A carga do vento sobre antenas parabólicas pode ser calculada pelas 

seguintes expressões: 

 

FD= CD A q   força de arrasto    (2.38) 



 57 

FY= CY A q   força lateral     (2.39) 

FN= CN A D q  Momento de torção    (2.40) 

A empresa Andrew (1988), fabricante norte-americana de antenas de micro-

ondas, propõe decompor as ações do vento em duas forças e um momento de 

torção, exercidos sobre uma estrutura de suporte (FIGURA 2.27).  

  
FIGURA 2.27: Vista superior de uma antena parabólica de micro-ondas exposta a ação do 

vento. Fonte: Catálogo Andrew (1988) 
 

AF : Força axial que atua na direção do eixo da antena; 

SF : Força lateral perpendicular ao eixo da antena e que atua na direção do 

vértice da parábola; 

M: Momento aplicado ao plano horizontal e que atua no vértice da parábola. 

O momento total MT é exercido no pedestal de fixação. As características 

aerodinâmicas de AF , SF e M dependem da pressão dinâmica do vento, da área 

frontal da antena exposta ao vento, das características aerodinâmicas da estrutura 

e do ângulo de ação do vento. As forças e o momento de torção são determinados 

pelas seguintes expressões: 

 2.. UACF AA          (2.41) 

 2.. UACF SS          (2.42) 

 
2... UADCM M        (2.43) 

Onde MC , SC  e MC são os coeficientes de momento. 
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FIGURA 2.28: Coeficientes de arrasto AC , SC  e MC  para antenas focal-point.  

Fonte: Catálogo Andrew (1988) 

 

Os coeficientes de arrasto AC , SC  e os coeficientes de momento MC podem 

ser encontrados no gráfico da FIGURA 2.28 em função do ângulo de incidência do 

vento. Estes valores são baseados em testes realizados em Túnel de Vento. 

As forças e o momento totais exercidos no pedestal traseiro de fixação da 

antena são: 

AAT FF          (2.44) 

SST FF          (2.45) 

)()( ZFXFMM SAT        (2.46) 

Onde X é a distância entre o eixo do refletor parabólico e o centro do tubo de 

montagem ou pedestal, medida na perpendicular ao eixo. Z é a distância entre o 

vértice do refletor e o tubo de montagem, medida na paralela ao eixo, esses 

valores estão relacionados em tabelas próprias para cada tipo de antena fabricada 

pela empresa. 

De forma semelhante, a norma TIA/EIA-222 (2005), define as velocidades 

máximas para Vento e para Rajadas de Vento para as condições de operação e de 

sobrevivência. No anexo B da norma, determina-se o cálculo para projetar antenas 

de micro-ondas expostas a cargas de vento.  Os valores de cargas de vento foram 

obtidos, através de ensaios realizados em TV ou por cálculos teóricos. A FIGURA 

2.29 apresenta a força e o ângulo do vento considerados nas equações.                         
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FIGURA 2.29: Forças de vento em parabolóides. Fonte: TIA/EIA 222 (2005) 

 

As forças que atuam sobre o refletor pode ser calculado pelas expressões: 

2.. UGKACF HZAA   [lbf]      (2.47) 

2.. UGKACF HZSS    [lbf]      (2.48) 

2... UGKDACM HZM [ft-lbf]      (2.49) 

Sendo: 

AF = a força axial que atua ao longo do eixo da antena.  

SF = a força lateral que atua perpendicularmente ao eixo da antena no plano 

que contém o eixo e a velocidade do vento.  

M: O momento de torção que atua no plano que contém FA e FS, 

CA, CS e CM = Coeficientes de arrasto frontal, lateral e de momento 

respectivamente.  

GH =Fator de rajada  

A =Área de abertura externa [ft²] de uma antena de refletor parabólico  

D =Diâmetro externo [ft] de uma antena de refletor parabólico 

U =Velocidade do vento [mph]  

ZK =Coeficiente de exposição, para z igual à altura da origem do sistema do 

eixo de coordenadas. 

Cioara e Simoiu (2006) abordam os efeitos dinâmicos sobre a estrutura de 

uma antena parabólica de 1,2 m de diâmetro. O documento apresenta resultados 

de teste modal experimental realizado sobre um suporte de laboratório e os 

ângulos de desvio sobre o alimentador induzidos pela deformação da estrutura.  
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FIGURA 2.30: Efeitos dinâmicos sobre a estrutura de uma antena parabólica de 1,2m.  

Fonte: Cioara e Simoiu (2006). 

 

A FIGURA 2.30 apresenta o refletor (1), o sistema de suporte do alimentador 

(2), o suporte de azimute/elevação (3), um bloco fixo (4) articulado por quatro 

molas (5) através de uma estrutura metálica (6). A excitação mecânica sobre a 

antena acontece por meio de um agitador eletrodinâmico (7) que gera vibrações 

acima de 5 – 7 Hz. Os sinais de aceleração a1(t) e a2(t) são medidos 

simultaneamente com os acelerômetros Ac1 e Ac2 instalados sobre a superfície 

dianteira e traseira da antena. 

 
FIGURA 2.31: Sinais dos acelerômetros a1 e a2 (a esquerda) no domínio do tempo e o espectro de 

frequências dos dois sinais (direita). Fonte: Cioara e Simoiu (2006) 

 

A FIGURA 2.31 mostra os sinais a1 (t) e a2 (t) no domínio do tempo e o 

espectro de frequências obtido através da transformada de Fourier. Observam-se 

nove picos das frequências dinâmicas da antena, pertencentes aos nove primeiros 

modos naturais da antena. 
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Potgieter (2010) explica a metodologia para realizar testes experimentais de 

vibrações em antenas. As frequências naturais são calculadas através da 

transformada Fourier, confrontando os resultados encontrados matematicamente 

com os do MEF. As discrepâncias encontradas são possíveis devido a: erros de 

rigidez nos pontos de fixação e propriedades físicas dos materiais (módulos de 

elasticidade e densidade). Destaca-se a metodologia utilizada para os ensaios: 

primeiro somente o refletor foi ensaiado utilizando um equipamento de vibração e 

acelerômetros. O segundo ensaio foi realizado considerando a antena montada em 

sua estrutura fixa ao chão. Ambos os testes foram comparados com as análises 

numéricas através de diversos modelos otimizados de elementos finitos, obtendo-

se variações menores a 10%. 

A empresa General Dynamics Satcom Technologies, disponibiliza, no relatório 

TR-537 (2011), a metodologia para realizar os ensaios estáticos e aerodinâmicos 

para antenas de 1,2 m banda Ka. O relatório descreve passo a passo, como 

posicionar a antena, como aplicar as cargas equivalentes durante 2 minutos e 

como avaliar os resultados. A FIGURA 2.32 apresenta o teste sob carga estática, a 

superfície do refletor é preenchida com sacos de areia até chegar no valor da força 

de vento equivalente pretendida. 

 
FIGURA 2.32: Exemplo do teste sob carga estática, equivalente a uma velocidade de vento de 200 

km/h. Fonte: General Dynamics SATCOM Technologies (2011) 

 

A metodologia para calcular a cargas de vento está de acordo com a norma 

ANSI/ACE 7-93 (Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, 1994). 

Para obter a força axial, força lateral e o momento sobre o centro do refletor, 

devem ser incorporados os coeficientes da General Dynamic. Estes coeficientes 

foram determinados em estudos realizados com refletores parabólicos expostos a 
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cargas de vento no Laboratório de Propulsão a Jato (Jet Propulsion Laboratory - 

JPL). A pior condição de carga para essas antenas acontece a 56º de azimute. 

Após cada ensaio, verifica-se se houve danos ou deformações permanentes 

no refletor. Nos ensaios aerodinâmicos, mede-se o movimento do refletor com 

auxílio de um laser fixado no centro deste, que aponta para um ponto de 

referência.  

Amador (2011) em sua tese de mestrado utiliza as ferramentas 

computacionais CFD e MEF para simular os efeitos de cargas de vento, chuva, 

granizo e neve, sobre estruturas de antenas para telecomunicações. O estudo 

compara os resultados obtidos com modelos analíticos e experimentais. A principal 

contribuição deste trabalho é a aplicação do FSI (Frequency Sources) para a 

simulação e análise de antenas Omni e UHF (Ultra High Frequency). Descreve-se 

a metodologia para calcular a carga estática e dinâmica de diversas configurações 

de estruturas de antenas, de forma a minimizar as vibrações e a tensão gerada 

pelo efeito aerodinâmico do vento sobre as mesmas. 

A Resolução da ANATEL nº 609 (2013), referente à certificação e 

homologação de antenas profissionais de micro-ondas para aplicações ponto-a-

ponto, define como Ventos de Sobrevivência aqueles cuja velocidade é a máxima 

que a antena pode suportar sem a ocorrência de deformações e outras avarias 

que alterem permanentemente as suas características elétricas. Além disso, define 

Ventos Operacionais como aqueles cuja velocidade é a máxima que a antena pode 

suportar sem que o seu eixo sofra desvios angulares maiores que 20% da largura 

de feixe no respectivo plano de desvio. A norma especifica ainda, que a antena 

deverá suportar ventos de sobrevivência com velocidade não inferior a 200 km/h e 

ventos operacionais com velocidade não inferior a 110 km/h.  

Petkov e Аlexandrova (2013) mencionam o impacto do desvio de RMS de 

uma antena com refletor de banda KU de 60 cm, quando comparada com um 

refletor ideal para as frequências de 10,7 GHz, 12,0 GHz e 12,75 GHz.  

TABELA 2.1: Queda do ganho em dB em função do aumento de RMS.  

 
Fonte: Petkov e Аlexandrova (2013) 
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A TABELA 2.1, demonstra que a partir de 0,5 mm de RMS, há uma perda 

acentuada de sinal, chegando a 1,75 dB de diminuição do ganho com RMS de 

1,41 mm. 

Em antenas com pequena abertura produzidas em série, o RMS é 

geralmente menor que 0,5mm, resultando em uma diminuição de 0,2 dB no ganho 

teórico da antena. Os autores desenvolveram um novo refletor com ganho máximo 

maior que 35,5 dBi. Não houve nenhuma mudança perceptível do padrão de 

radiação da antena ao longo de serviço dos satélites (Broadcasting Satellite 

Service -BSS). No trabalho são comparados os diagramas de radiação nas 

polarizações Horizontal e Vertical, nos dois planos ortogonais nas frequências de 

10,7 / 12,0 / 12,75 GHz. A FIGURA 2.33 mostra, por exemplo, os diagramas para 

12,75 GHz. 

 
FIGURA 2.33: DR em ambas as polarizações (Vertical e Horizontal) e em ambos os planos 

ortogonais para 12,75 GHz. Fonte: Petkove Аlexandrova (2013) 

 

Kadim (2014) utiliza uma análise interessante de vibrações para coletores 

parabólicos solares, semelhantes aos refletores parabólicos offset. Vários 

experimentos são realizados para simular a excitação dos refletores, em diversos 

ângulos de incidência e velocidades do vento, obtendo-se os respectivos 

coeficientes de vórtices e frequências. O estudo utiliza MEF para estimar as 

características dinâmicas e desempenho dos coletores. 

Commscope (2009) apresenta os métodos para determinar os valores de 

carga de vento frontal e lateral, bem como a área de arrasto eficaz. Estes métodos 

são embasados em testes realizados em TV e simulações por CFD (Computational 

fluid dynamics). 
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Os valores calculados tanto de forma analítica como por fluidodinâmica 

computacional, apresentam uma pequena diferença de 5% quando comparados 

aos obtidos em ensaios no TV ou através de CFD, como apresentado na FIGURA 

2.34. Esta análise corrobora a utilização das expressões na engenharia.  

 

 
FIGURA 2.34: Comparação de uso de formulas/CFD/ Ensaios em TV.   

Fonte: Commscope (2014) 

 

Outra contribuição interessante deste artigo é a definição do coeficiente 

Equivalente Flat Plate Area (EFA), utilizado para comparar eficiência aerodinâmica 

de diferentes perfis de antenas. O EFA representa a área hipotética de uma 

superfície plana perpendicular ao vento, que produz o mesmo efeito de arrasto 

sobre a antena analisada. Considerando a carga de vento a uma determinada 

velocidade, igual à carga do vento sobre um refletor plano, tem-se: 

dfpfpdaa CAUCAU 22 55         (2.50) 

Sendo: 

fpA
=Área do refletor equivalente plano [m²] 

aA
= Área projetada da antena [m²] 

daC
=Coeficiente de arrasto da antena 
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dfpC
=Coeficiente de arrasto do refletor plano 

Simplificando, fpA será: 
dfp

daa
fp

C

CA
A      (2.51) 

A forma da superfície da antena pode implicar numa diferença significativa na 

área calculada, conforme mostra a TABELA 2.2. 

 

TABELA 2.2: Coeficientes de arrasto e EFA em função da forma da antena 

 
Fonte: Commscope (2014) 

 
Na prática, assume-se que o coeficiente de arrasto de referencia é igual a 

1.0. Desta forma, o EFA será igual ao coeficiente de arrasto da antena multiplicado 

pela área perpendicular projetada na direção do vento.  

O artigo também menciona os testes de sobrevivência a uma velocidade de 

150 km/h, que são confirmados por ensaios com cargas estáticas e em túnel de 

vento.   

 

2.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo foram sintetizados os conceitos eletromagnéticos da teoria de 

antenas parabólicas de banda Ku offset DTH, necessários para interpretar os 

diagramas de radiação e os valores de ganho e eficiência de cada protótipo 

testado.  
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Foi visto que o escoamento do vento promove efeitos estáticos e dinâmicos 

sobre a estrutura da antena, que ocasionam perda de sinal no LNBF. Pois, por um 

lado, poderão acontecer deformações na parábola que alteram o ponto focal, 

diminuindo a energia sobre o alimentador e por outro, a força de arrasto que atua 

sobre o refletor, poderá deformar de forma temporária ou definitiva sua superfície, 

provocando queda no ganho por alteração do RMS. Neste sentido, a metodologia 

desenvolvida no capítulo três, avalia essas alterações comparando os resultados 

antes e depois dos ensaios em TV. 

A análise modal experimental, estudada neste capítulo, traz subsídios 

teóricos sobre vibrações e os possíveis efeitos ressonantes, caso as frequências 

de excitação coincidam com as frequências naturais. Neste sentido, a metodologia 

proposta no próximo capítulo, determina as frequências modais e prevê ensaios 

aerodinâmicos para obtenção das frequências e das amplitudes vibratórias para 

diferentes posições do refletor UL e velocidades de vento.  
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3 METODOLOGIA 

 

 

Como referência, citam-se a seguir as características técnicas da antena 

SOB 107 60X offset para banda Ku com refletor convencional fabricada pela BS. 

Os componentes estruturais e o refletor são fabricados em chapas de aço 

laminado SAE 1006/1008 com espessuras que variam entre 0,5 a 2,2 (± 0,2 mm), 

com tratamento superficial de zinco eletrolítico de 5 μm e pintura eletrostática em 

poliéster microtexturado de espessura mínima de 60 μm  de baixa rugosidade na 

cor cinza. A FIGURA 3.1 identifica as peças desta antena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig Componentes  

1 Suporte_base  

2 Pedestal  

3 Base_refletor  

4 Abraçadeira  

5 Refletor  

6 Cajado  

  
FIGURA 3.1: Componentes de uma antena SOA 107- 60X padrão. Fonte: BS (2013) 

 

A TABELA 3.1 apresenta a ficha técnica da antena SOA 107– 60X, podendo-

se observar os parâmetros elétricos que definem o desempenho da mesma. 
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TABELA 3.1: Ficha técnica da antena SOA 107- 60X fabricada pela BS 

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS 

Diâmetro da superfície refletora 0,60 m 

Geometria da Antena Offset 

Relação f/D 0,6 

Movimentação Elevação sobre Azimute 

Ajuste de Movimentação   

Azimute - parede: ±90º contínuos 

Azimute - laje: 360° contínuos 

Elevação: 15º a 90° 

Polarização: ±45º contínuos 

Montagem Parede/Laje/Beiral 

Peso líquido por antena 4,0 kg 

Peças metálicas (²) 

Refletor:  Chapa zincada de aço, espessura 0,6 mm. 

Estrutura Traseira:  Chapa zincada de aço, espessura 2,0 mm. 

Capacete: Chapa zincada de aço, espessura 1,5 mm. 

Tubo do Pedestal: 
Tubo zincado de aço, espessura 1,5 mm, diâmetro 
42,2mm. 

Cajado: Tubo zincado de aço, espessura 0,8 mm. 

Base do Pedestal:  Chapa zincada de aço, espessura 1,9 mm. 

Liga das chapas zincadas de 
aço 

SAE 1006/1008, exceto para o refletor, que tem liga 
especial. 

Camada de zinco nas chapas de 
aço >8 micra por face. 

Acabamento das peças 
metálicas Pintura à base de poliéster, camada >60 micra por face. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS 

Vento Operacional 70 km/h 

Vento de Sobrevivência 90 km/h 

Choques e Vibrações Normais em embarques por ar, mar e terra. 

Atmosfera (³) 
Peças em aço pintadas, porcas, parafusos e arruelas: 
240 h 

NOTAS 

(¹) Para LNB's de boa qualidade e adequados à geometria da antena. 

(²) Espessuras nominais antes da conformação. 

(³) Teste em névoa salina conforme ASTM B 117-11. 

  
Fonte: Catálogo BS (2014) 

 

Observa-se que o "cajado" da antena convencional termina na estrutura 

traseira, onde é fixado a ela com parafusos. Para melhorar a estruturação do 

refletor UL ampliou-se o comprimento do "cajado" e foram definidos dois novos 

pontos de fixação, como mostra a FIGURA 3.2. 
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FIGURA 3.2: Aumento do comprimento do cajado e novos pontos de fixação. Fonte: O autor. 

 

Para a realização dos ensaios, foram fabricados sete protótipos, todos eles 

com o novo refletor UL, mas, com variações nos tamanhos dos componentes 

estruturais. A metodologia proposta sistematiza a forma de realizar os ensaios e 

auxilia no desenvolvimento da nova antena, pois no caso da antena com refletor 

UL, pretende-se obter uma configuração mais enxuta, que resista às forças de 

arrasto do vento, sem detrimento das características eletromagnéticas e 

mecânicas.  

 

3.1 OBTENÇÃO DOS DIAGRAMAS DE RADIAÇÃO 

 

Na fabricação dos protótipos, não se levou em conta a posição do 

alimentador, perdendo-se a referência focal, como consequência deste fato, há 

variações de ganho e eficiência entre as antenas prototipadas quando comparadas 

às especificações da TABELA 1.2. O fato relevante é verificar pela repetitividade 

dos valores obtidos nos diagramas, antes e depois dos ensaios em TV, se 

aconteceram alterações no refletor UL.  

 

3.1.1 Posicionador 

 

Instalado na matriz da BS, a FIGURA 3.3 mostra o diagrama do posicionador 

da marca Scientific Atlanta da série 53000, do tipo Azimute sobre Elevação sobre 
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Azimute, com dois eixos ortogonais que permitem o direcionamento da antena em 

coordenadas esféricas.  

 
FIGURA 3.3: Posicionador Scientific Atlanta da série 53000. Fonte: BS (1985) 

 

 
FIGURA 3.4: Foto da torre do posicionador da BS instalado a 30 metros do solo. 

Fonte: O autor 
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Dentro do laboratório, localizado abaixo do posicionador, o receptor indica 

com precisão a potência recebida na frequência de teste, desenhando em papel 

milimétrico os dados obtidos nos planos de azimute e elevação (FIGURA 3.5). 

 

  

 

 
FIGURA 3.5: Laboratório localizado embaixo do posicionador da BS. Fonte: O autor 

 

3.1.2 Procedimento  

 

 Para realização do ensaio, o posicionador da BS está distante da antena 

transmissora aproximadamente 1 km, tida como suficiente para se obter o efeito de 

campo distante, nesta região a partir da qual a orientação espacial do campo 

eletromagnético apresenta um comportamento uniforme.  

Calcula-se a diretividade e o ganho a partir da integração do diagrama de 

radiação pelo processo gráfico ou numérico. No processo gráfico normalmente é 

utilizado um planímetro e no numérico, um computador.  No caso da BS é utilizado 

o programa numérico que digitaliza o diagrama obtido no campo de provas e faz a 

integração numérica da densidade de potência abaixo da curva do diagrama.  
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FIGURA 3.6: Exemplo de diagrama de radiação. Fonte: BS (2015) 

 

A FIGURA 3.6 mostra um exemplo de DR obtido para o refletor UL offset de 

60 cm. 

Para calcular o ganho em dBi, aplica-se o Procedimento de Aceitação em 

Fábrica de Antenas para as Faixas de VHF e UHF da Telebrás (1984). Entretanto, 

neste caso específico de antenas de DTH, em que o alimentador está integrado ao 

amplificador (LNBF), não são consideradas as perdas ôhmicas ou de inserção. 

(dBi)=G(dBi)   . Segundo a equação (2.13) a diretividade é igual a: 
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3.2 CÁLCULO DO RMS  

 

O ensaio do RMS tem como finalidade medir as alterações na rugosidade 

média superficial do refletor que poderão provocar a diminuição do ganho, 

repercutindo diretamente na sensibilidade do sistema receptor.  

 

3.2.1 Procedimento  

 

O procedimento para medição do RMS segue o fluxo descrito na FIGURA 

3.7: 

 
FIGURA 3.7: Procedimento para medição do RMS do refletor. Fonte: BS (2015) 

 

A FIGURA 3.8 mostra o refletor fixo à base móvel. As nervuras acompanham 

a superfície do refletor e sobre elas se localizam os pontos de medição.   

 
FIGURA 3.8: Vista lateral do gabarito de medição do RMS. Fonte: O autor 
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Posicionar o refletor na base móvel e com a planilha de registro de valores 

em mãos, realizar a medição em cada ponto das nervuras (FIGURA 3.9) utilizado 

um relógio comparador como mostra a FIGURA 3.10.  

 

 
FIGURA 3.9: Gabarito para medição de RMS e planilha para registro dos pontos de desvio i.  

Fonte: BS (2015) 

 

Anotar na planilha os valores absolutos entre o gabarito e o refletor, 

permanecendo apoiado na superfície do gabarito, considerada como referência 

"0". 

 
FIGURA 3.10: Medidas são realizadas com ajuda de um relógio comparador.  

Fonte: BS (2015) 

 

Digitar os desvios obtidos na planilha de cálculo para cálculo da RMS, 

conforme modelo indicado na TABELA 3.2, que automaticamente fornece os 

valores de RMS (mm). 
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TABELA 3.2: Valores medidos em cada ponto de referência – Antena 10. 

Data: 6-out-14 Resp. pela Medida: ROP

Operação:

N. Série:

RMS (mm): 0,26 Resp. pelo Cálculo:

Var. Vertice -1,08

Peça 10

220,00 110,00 0,00 110,00 220,00

600,00

550,00 3,44 3,31

500,00 3,98

450,00 2,43 3,36

400,00 2,53 1,72 2,47

350,00 1,32 1,60

300,00 1,25 0,54 0,78

250,00 1,83 1,88

200,00 1,20 0,00 2,82

150,00 1,37 1,07

100,00 0,10

50,00 1,38 1,53

Cálculo de Desvio de Superfície (RMS) - v1.12

Antena SOA107-060

Desvio Medido com Relação ao Gabarito (mm)

 
Fonte: BS (2015) 

 

Observa-se que para calcular o RMS de um refletor offset de 60cm, 

considera-se suficiente a análise aproximada de uma faixa retangular com 

dimensões de 440mm x 500mm, sobre a superfície do mesmo, pois, do ponto de 

vista eletromagnético, essa faixa é a mais relevante para o funcionamento do 

refletor desse tamanho. 

A planilha de cálculos está baseada no Relatório Técnico CPqD RMSX - 

Cálculo / Otimização RMS (1987), e na norma EIA RS-411 (1986). Empregando-se 

a equação 2.24, calcula-se o valor de RMS com: 
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Para a faixa de frequência da antena de DTH (12GHz), considera-se 0,5 mm 

como valor máximo aceitável de RMS. 

O programa utilizado fornece gráficos topográficos que representam 

visualmente as variações de ε sobre a superfície do refletor, sendo as cores 

representativas dos valores dos desvios superficiais para as seções consideradas 

(FIGURA 3.11). 

Assim por exemplo, na coordenada zero mm de largura, 500 mm de altura, 

existe um desvio entre 0,8 a 1,20 mm, neste caso o programa apresenta essa 

subárea na cor verde. 
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FIGURA 3.11: Distribuição de leituras dos desvios superficiais no refletor (largura 440 mm/ altura 

500 mm) para um refletor de 60 cm de diâmetro. Fonte: BS 
 

3.3 DESEMPENHO ELETROMAGNÉTICO SOB VIBRAÇÃO FORÇADA 

 

Analisa-se com um procedimento simples e qualitativo, a magnitude da perda 

de sinal devido à vibração, vinculada ao movimento oscilatório do refletor em 

função de uma ação dinâmica externa. Como não é possível medir a perda de 

sinal por vibração dentro do TV, este teste serve como referência do nível de 

grandeza das amplitudes vibratórias, para uma situação de carga de vento intensa. 

  

3.3.1 Procedimento 

 

O procedimento de ensaio consiste, inicialmente, em direcionar a antena para 

o satélite e medir o sinal com um analisador de sinal de boa qualidade (FIGURA 

3.14), até conseguir o maior valor. Em seguida, fixa-se o dispositivo de marcação 

para registro gráfico das amplitudes de vibração na borda superior do refletor, 

conforme mostra a FIGURA 3.12. 
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FIGURA 3.12: Dispositivo de marcação para registrar amplitudes da vibração.  

Fonte: O autor 

 

Com emprego de um martelo de borracha efetuam-se impactos na borda 

superior do refletor para gerar movimentos vibratórios forçados a uma frequência 

de batidas com o martelo entre 4 e 5 Hz (40 a 50 batidas a cada 10 segundos), 

obtendo amplitudes de aproximadamente 11 mm, como mostra a FIGURA 3.13. 

 

   
FIGURA 3.13: Movimentos vibratórios forçados: f=entre 4 e 5Hz e amplitude de 11mm. 

 Fonte: O autor 

 

Utilizado um analisador de sinal da marca BS DVB-S/S2 modelo MS4001 

(FIGURA 3.14), mede-se a intensidade do sinal do satélite, registrando as perdas 

de sinal devido à vibração da antena. 
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FREQUÊNCIAS 
Faixa 950 ~ 2150 MHz 

Resolução 1 MHz 

CARACTERÍSTICAS 
Níveis de entrada -8 a -68 dBm 
Precisão a 23°C +/- 2,5 dB 

Impedância de entrada  75 ohms 
Modulação  QPSK, 8PSK 

Taxa de símbolos  1 ~ 45 Msps 
FEC  1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 

Tensões controle LNBF  13/18 VDC,tom 22kHz 

Faixa verificação de 

consumo do LNBF 50 a 350 mA 

Medidas Nível em dBuV ou dBm 
Comandos DiSEq C 2.1 

Adaptador  

100 ~ 240 VAC/ 60 Hz  12 

VDC/ 1,2A 

Peso  500 g 
 

FIGURA 3.14: Analisador de sinal de satélite da marca Brasilsat DVB-S/S2 Modelo MS4001 
Fonte: Catálogo BS 

 

Durante o movimento forçado, visualiza-se a imagem recebida do receptor 

em monitor próximo à antena. No ensaio foi utilizado um set-top-box da marca BS 

em um monitor de 20 polegadas como mostra a FIGURA 3.15.  

 

  
FIGURA 3.15: Monitor para acompanhar a imagem enquanto se realiza o teste de vibração forçada. 

Fonte: O autor 

 

3.4 ENSAIOS EM TÚNEL DE VENTO - ITER 

  

 O ITER, Instituto Tecnológico e de Energias Renováveis S.A., foi criado em 

1990 pelo Cabildo Insular de Tenerife - Espanha. O complexo possui um TV de 

circuito fechado, como mostra a FIGURA 3.16, onde foram realizados os testes 

com diferentes configurações estruturais de antenas com refletor UL de 60 cm. 
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1. Planta de potência (ventiladores) 
2. Difusores  
3. Curvas 
4. Câmera de Remanso  
5. Câmera de Contração  
6. Câmera de Ensaios 
7. Sala de Controle 

 
FIGURA 3.16: TV do ITER. Fonte: ITER (www.iter.es) e o autor 

 

3.4.1 Banco de Ventiladores do TV  

 

A infraestrutura do laboratório conta com um banco de ventiladores formado 

por nove motores com potências individuais de 22 kW, como mostra a FIGURA 

3.17. Cada ventilador produz 24 m3/s de ar com pressão de 500 Pa. A velocidade 

máxima de operação na câmera é de 56 m/s, sendo que para ensaios 

aeronáuticos essa velocidade é limitada a 48 m/s (172,8 km/h). 

 
FIGURA 3.17: Banco de ventiladores com 9 motores de 22 kW cada. Fonte: O autor 
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As dimensões da câmera de ensaios são de 2x2 m2 de seção transversal e   

3 m de comprimento, tendo uma lateral de vidro transparente à prova de impactos, 

para permitir a visualização dos ensaios da sala de controle (FIGURA 3.18). 

 
FIGURA 3.18: Câmera de ensaios, visualização externa desde a sala de controle. Fonte: O autor 

 

O circuito fechado mantém a uniformidade de fluxo de ar a 99,5 %, com um 

nível de turbulência inferior ao 0,5 %, graças aos defletores instalados nas curvas 

que não geram perdas consideráveis de carga, como mostra a FIGURA 3.19. 

 
FIGURA 3.19: Defletores nas curvas do TV garantem a uniformidade do fluxo de ar. Fonte: O autor 

 

Um único inversor de frequência de 220 kW controla a velocidade de giro dos 

nove ventiladores. O inversor possui um comando remoto instalado na sala de 

controle, que permite alterar a velocidade do fluxo ar conforme a necessidade. 
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3.4.2 Medição de Pressão  

 

Para a medição de pressões e velocidades, o TV conta com um sistema 

“Scanivalve” de 48 entradas ligado, por sua vez, a um micro manômetro de Betz 

para medição da pressão com precisão de ± 0.5Pa. Possui também módulos 

varredores de pressão eletrônicos compactos, que aceitam até 64 entradas de 

pressão, podendo funcionar como um único varredor de 128 entradas.  O sistema 

de medição encontra-se instalado próximo da balança. 

 

3.4.3 Medição de Forças e Momentos 

 

Um sólido no espaço possui seis graus de liberdade, três em deslizamento e 

três em giro, portanto, é necessário medir de forma simultânea, as seis 

componentes das forças que atuam sobre o mesmo.   

Desenvolvida pela Universidade Politécnica da Madrid (UPM) conforme 

patente Es 2369297 B2 de Gonzáles (2012), em colaboração com o ITER, a 

balança externa está localizada na parte inferior da câmara de ensaios.   

 
FIGURA 3.20: Balança para túnel aerodinâmico e detalhe das barras de medição.  

Fonte: Patente Es 2369297 B2 de González (2012) 
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Conforme mostra a FIGURA 3.20, possui uma estrutura solidária à estrutura 

da câmara de ensaios (1), uma estrutura flutuante sobre a que se monta o modelo 

a ensaiar (2). Seis barras de medição fixam de forma isostática a estrutura fixa (1) 

com a estrutura flutuante (2), sendo três verticais (3, 3’, 3”), duas horizontais (4, 4’) 

na direção da corrente de ar e uma barra horizontal (5) transversal à corrente, 

mecanicamente desacopladas, correspondendo cada uma meios de medição de 

cargas tração-compressão (González, 2012). 

O detalhe das barras de medição da FIGURA 3.20, mostra que as mesmas 

estão formadas por uma barra cilíndrica (6) com dois vergalhões rosqueados em 

cada extremo (7, 8), sendo um para união com a estrutura flutuante e o outro para 

fixação à célula de carga. A célula de carga (9) está unida rigidamente à estrutura 

fixa, realizando a medição por tração-compressão (González, 2012). 

A medição das forças sobre as barras de medição verticais permitem deduzir 

a força de sustentação (Fz), o momento de arfagem (My) e o momento de rolagem 

(Mx), enquanto o conjunto das forças horizontais, permitem medir a força de 

arrasto (Fx), a força lateral (Fy) e o momento de guinada (Mz), obtendo desta o 

sistema de forças e momentos que atuam sobre o modelo objeto de ensaio 

(González, 2012).  

As barras são paralelas ou ortogonais entre sim, dispostas de tal maneira que 

conseguem a fixação isostática da parte flutuante, medindo teoricamente, de forma 

independente as componentes das forças. Na prática existe um pequeno 

acoplamento entre as barras, devido às deformações que se produzem no 

conjunto quando as forças são aplicadas. A FIGURA 3.21 mostra que o efeito de 

acoplamento entre as forças de arrasto e sustentação é quase linear. O eixo das 

abscissas representa a força sustentação e o das ordenadas a força de arrasto.  

 
FIGURA 3.21: Acoplamento de arrasto devido à força de sustentação. 

Fonte: González, et al. (2011) 
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As células de carga das barras verticais e da horizontal transversal ao fluxo 

possuem uma faixa de medida de ±750 N, enquanto as barras horizontais na 

direção da corrente são de ±500 N. Estas células podem ser intercambiáveis, 

cobrindo diferentes faixas de força e sensibilidade, em função das necessidades 

do ensaio (González, 2012). 

A FIGURA 3.22 mostra a estruturação da balança do ITER e o 

posicionamento das células de carga.  

  
Vista lateral inferior Vista superior - plataforma 

  
3 células de carga superiores 3 células de carga inferiores 

FIGURA 3.22: Células de carga universais com tensão de saída de 3,3 mV/V a 150 lbs modelo 
9363 Vishay (www.vishaypg.com). Fonte: O autor 

 

Sob a ação do vento o modelo apresentará um movimento oscilatório, essas 

vibrações induzirão forças de inércia e momentos sobre a balança. Além disso, 

podem aparecer alguns ruídos intrínsecos ao sistema de aquisição de dados, 

provenientes da eletrônica do sistema. Chamados de ruídos brancos, eles podem 

ser filtrados ou eliminados com o tratamento matemático do sinal. Tanto as forças 
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de inércia como os ruídos brancos não são desejados, pois podem ter um impacto 

negativo na precisão das medições (Gonzáles et al., 2011). 

Para a análise crítica das medidas e a influência dessas cargas não 

desejadas, o primeiro ponto a ser determinado é a taxa de amostragem do sinal 

analógico, necessário para determinar com precisão as condições de inércia e, 

desta forma, o verdadeiro sinal aerodinâmico (Gonzáles et al., 2011). 

Segundo o teorema da amostragem ou teorema de Nyquist, a frequência de 

amostragem de um sinal analógico, para que possa posteriormente ser 

reconstituído com o mínimo de perda de informação, deve ser igual ou maior a 

duas vezes a maior frequência do espectro desse sinal. Entretanto, o teorema 

assume uma idealização de qualquer situação do mundo real, uma vez que o 

mesmo só se aplica a sinais que são amostrados para tempo finito (Gonzáles et 

al., 2011). 

Na prática os sistemas de aquisição de dados utilizam amostragem de duas a 

três vezes a ordem de magnitude da frequência medida no modelo, com isto se 

reduz o ruído randômico do sistema de aquisição de dados e o efeito das forças de 

inércia (Gonzáles et al., 2011).  

 

3.4.4 Procedimento para medição das Forças e Momentos 

 

 Determinar os dados de sensibilidade da balança: 

o Constantes de calibração e acoplamentos necessários para cada célula 

de carga. 

 Determinar as características dimensionais do refletor UL:  

o Diâmetro maior (corda): 0,660 m 

o Corda média (Dimensão transversal) L: 0,483 m 

o Área do refletor, A: 0,319 m² 

 Determinar as condições do ar: 

o Pressão: 1014 hPa 

o Temperatura: 22 ºC 

o Densidade do ar ρ: 1,1968 kg/m³ 

o Viscosidade cinemática ν : 0,000015 m²/s 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_anal%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro
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Obs: As condições monitoradas iniciais do ar foram iguais às obtidas no 

encerramento do ensaio: 

 Posicionar a antena sobre a plataforma da balança:  

o Fixar a antena na plataforma da balança como mostra a FIGURA 3.23.  

 
FIGURA 3.23: Fixação da Antena 10 na plataforma da balança. Fonte: O autor 

 

 Estabelecer um ponto de referência:  

o Uma vez que a balança mede os momentos aplicados sobre seu centro 

virtual e não sobre o centro de gravidade dos modelos, é necessário 

estabelecer um ponto de referência.  

 

FIGURA 3.24: Ponto de referência da antena. Fonte: O autor 
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O ponto escolhido está localizado na estrutura traseira da antena conforme 

mostra o desenho da FIGURA 3.24. 

 Medir as distâncias entre o ponto de referência e o centro da balança no 

distema de três eixos X, Y e Z: 

o Az: variando entre 0 º / 30º / 60º / 90º /120º / 150º/ 180º 

o El: variando entre 0 º / 30º / 60º 

o X: -0,095 m (pois a distância está do lado negativo do eixo X) 

o Y: 0,000 m (pois a antena é simétrica) 

o Z: 0,l680 m (distância do ponto de referência até a balança) 

 Realizar a calibração inicial da balança: 

A calibração e recalibração é necessária para eliminar o efeito de 

acoplamento e ajustar os parâmetros do sistema de aquisição de dados (Data 

Acquisition – DAQ).  

Segundo González et al. (2011) é desejável realizar uma calibração estática e 

outra dinâmica, esta última com a ajuda de modelos típicos com resultados de 

ensaio preexistentes.  

Especificamente para a balança do ITER a calibração estática dá-se com o 

TV desligado e com a balança desmontada, para poder ter acesso a cada eixo em 

todas as direções e em ambos os sentidos. Este procedimento permite identificar o 

comportamento do sistema mecânico, das células de carga, do amplificador, fios, 

DAQ e do software.  

 Comprovar o funcionamento das células de carga: 

 

  
FIGURA 3.25: Comprovação do funcionamento da balança. Fonte: O autor 

 
Para comprovar o funcionamento das células, na pratica se realiza um 

procedimento simples, que consiste em carregar a parte traseira (exemplo da 
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FIGURA 3.25) e inferior da antena com um peso de aproximadamente 1,5 kg. Com 

isto as células envolvidas devem sinalizar uma carga próxima a 15 N. 

 

 Calcular as forças e momentos sobre a antena: 

Segundo González (2012), para a medida das forças aerodinâmicas, parte-se 

dos valores medidos sem vento incidente sobre o modelo e considerados os zeros 

relativos. Para uma posição determinada do modelo e uma velocidade relativa do 

vento, a força de sustentação LF , é obtida como a soma das forças diferenciais 

entre as três barras 333 ,,  FFF : 

333   FFFFL  

O momento de arfagem yM , será: 

  2333 .dFFFM y    

O momento de rolagem xM , será: 

 333 ).( dFFM x   

Do ponto de vista das barras horizontais, a resistência aerodinâmica ou força 

de arrasto DF  será a soma das forças diferenciais entre as barras 
44 , FF : 

44  FFFD  

O momento de guinada zM , será: 

144 ).( dFFM z   

A força lateral YF , será igual a força sobre a barra 5 5F  : 

5FFY   

Na prática, é necessário aplicar o teorema de Steiner ou teorema dos eixos 

paralelos para o cálculo dos momentos, uma vez que devem ser referenciados ao 

centro de gravidade da balança.  

 

3.4.5 Medição de Velocidades de Vento 

 

 A velocidade é um dos parâmetros mais importantes a ser medido no TV. 

Por este motivo, o TV do ITER possui medições redundantes com instrumentos 

diferentes, a saber:  
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a) Anemômetro de Fio Quente (AFQ), composto por um sensor térmico de fio 

quente com recobrimento cerâmico, que consiste de um filamento aquecido 

que fica exposto ao escoamento do ar. O filamento conecta-se a um circuito 

eletrônico que é capaz de monitorar a sua variação de resistência elétrica 

pela ação de escoamento. Pode-se, então, estabelecer uma relação de 

pertinência entre a velocidade do escoamento e a resistência observada no 

filamento aquecido.  A FIGURA 3.26 mostra a instalação do AFQ no forro da 

câmara de ensaios.  

 

FIGURA 3.26: Anemômetro de fio quente mod: 8455 da TSI (2013). Fonte: O autor 

 

O filamento possui uma constante de tempo associada a sua inércia térmica. 

O circuito tem suas próprias constantes de tempo que interagem de modo não 

trivial com o filamento.  

b) Tubo de Pitot, que basicamente funciona como um medidor de pressão 

diferencial, necessitando para isso, possuir duas pressões bem definidas e 

comparadas. A primeira fonte de pressão do sistema é a pressão de 

impacto, ou pressão total, ou pressão de estagnação, tomada na 

extremidade do tubo de Pitot através de sua entrada frontal principal, 

relativa ao fluxo de ar. A segunda tomada de pressão é a de pressão 

estática, que pode ou não ser tomada na mesma localidade do tubo de 

Pitot. A tomada de pressão estática precisa estar localizada numa posição 

de ângulo reto ao fluxo laminar do ar, para melhor precisão. A diferença de 

pressão, depois de medida, pode ser chamada de pressão dinâmica, com 

ela é possível obter a velocidade do vento.  
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A FIGURA 3.27 mostra a localização de ambos os sensores no teto da 

câmara de ensaios.  

 
FIGURA 3.27: Anemômetro de fio quente (à esquerda) e tubo de Pitot (à direita) na teto da câmara 

de ensaios. Fonte: O autor 

 

A correta utilização da técnica consiste em garantir que o sinal de resposta 

dos instrumentos seja gerado, adquirido e tratado corretamente para que as 

aproximações teóricas possam ser consideradas válidas. O sistema utiliza para a 

leitura do sinal, um Transdutor de Velocidade Unidirecional do ar marca TSI 

utilizado no TV do ITER (FIGURA 3.28) tem as seguintes características: 

 Escala: 0,127 a 50,8 m/s (selecionável) 

 Precisão: ±0,5 % fundo escala selecionado ±2 % medida 

 Tempo de resposta: 0,2 seg 

 Saída: 0-10 V ou 4-20 mA (selecionável) 

 Alimentação: 11-30 Vdc (18-38 Vac sob demanda) 

 
FIGURA 3.28: Transdutor de Velocidade Unidirecional do ar marca TSI. Fonte: O autor 
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3.4.6 Sistema de Aquisição de Dados (Data Acquisition - DAQ) 

 

Os sinais em mV/V vindos dos sensores (células de carga, transdutores de 

velocidade, temperatura e pressão) são pré-amplificados e conectados a uma 

placa DAQ da marca National Instruments Corporation (NIC, 2003), formada por 

três tipos básicos de hardware: um bloco terminal, um cabo e um equipamento 

DAQ, com múltiplos canais de entrada conectados a um PC como apresentado na 

FIGURA 3.29.  

 
FIGURA 3.29: Hardware envolvido na medição dos sinais de temperatura, velocidade e células de 

carga. Fonte: NIC (2003) 

 

O módulo de supervisão e controle instalado no PC é baseado na plataforma 

NI LabVIEW da National Instruments  (http://www.ni.com/labview/pt/ ) que 

consolida todos os sinais e os apresenta em tempo real na tela do software 

DAQmx Acquire (http://www.ni.com/dataacquisition/nidaqmx) e permite a 

adaptação das telas conforme a necessidade. A FIGURA 3.30 apresenta a tela 

utilizada no ITER para controle da velocidade do vento e das forças horizontais e 

verticais. O sistema grava as leituras a cada segundo e armazena os valores em 

uma tabela Excel encarregada de realizar os cálculos de forças, coeficientes de 

arrasto e momentos sobre o modelo. 
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FIGURA 3.30: Apresentação em tempo real da velocidade do vento e das forças Verticais e 

Horizontais que atuam sobre a balança. Fonte: O autor 

 

A janela que mede a velocidade do vento apresenta graficamente a 

velocidade instantânea do vento que circula na câmara de ensaios em [m/s]. Nas 

janelas correspondentes às forças verticais e horizontais, aparecem representados 

os sinais instantâneos das três forças verticais e das três horizontais. As cores 

facilitam a identificação das mesmas. 

 

3.5 ENSAIOS AERODINÂMICOS  

 

3.5.1 Metodologia para realizar os ensaios em TV 

 

O objetivo inicial é conhecer o desempenho mecânico nas velocidades de 

vento operacional e sobrevivência. Neste primeiro bloco de ensaios, procura-se 

descobrir qual é a combinação de ângulos de azimute e elevação em que a antena 

apresentará o maior coeficiente de arrasto. Com esse CD, é possível calcular a 

força equivalente à velocidade destrutiva, pois devido à incompressibilidade do ar, 

o coeficiente se mantém constante para a faixa de velocidades consideradas nesta 

dissertação. Se a simulação sob essa carga aplicada de forma estática tiver 

sucesso, dar-se-á continuidade aos ensaios aerodinâmicos, testando 

configurações estruturais cada vez mais leves. 

 Inspecionar a antena a ser ensaiada, que deverá ser isentas de defeitos ou 

imperfeições mecânicas. 

 Fixar a antena na plataforma da balança. 

 Avaliar a antena nas velocidades de 20 m/s (72 km/h) e 25 m/s (90 km/h), para 

ângulos de elevação (El) de 0º, 30º e 60º, para todas as combinações de 

Vel. do vento Forças  Horizontais Forças Verticais 
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ângulos de azimute (Az) de 0º, 30º, 60º, 90º, 120º, 150º e 180º, dando um total 

de 21 posições para cada velocidade. Cada ensaio deve ter uma duração 

mínima de 5 minutos. A FIGURA 3.31 exemplifica duas posições de elevação e 

azimute (El=30º/ Az=0º) e (El=60º /Az=180º).  

 Determinar o maior CD e a posição correspondente de azimute e elevação.  

 

 
El=30º Az=0º El=60º Az=180º 

FIGURA 3.31: Algumas das combinações de azimute e elevação. Fonte: O autor 

 

3.5.2 Metodologia para o ensaio sob carga estática 

  

 A seguinte metodologia se baseia no procedimento TR-537 da empresa 

General Dynamic (2011) para testes estáticos de carga de vento em antenas 1,2 m 

banda Ka.  

 Montar o refletor na posição horizontal.  

 Colocar os comparadores digitais do tipo Digimatic Indicator ID-C Série 543 

(2015) da marca Mitutuyo (FIGURA 3.32), sob os eixos do refletor, nas 

posições 1, 2, 3, 4 e 5, conforme mostra a FIGURA 3.33. 

 

FIGURA 3.32: Comparador digital do tipo Digimatic Indicator ID-C Série 543.  

Fonte: www.mitutoyo.com (2015) 
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FIGURA 3.33: Diagrama de carga estática de vento. Fonte: Adaptado de General Dynamics (2011) 
   

 Medir e registrar o deslocamento nos comparadores digitais antes e depois 

da carga aplicada - vide detalhes dos medidores na FIGURA 3.34. 

 
FIGURA 3.34: Detalhe dos medidores digitais. Fonte: Adaptado de General Dynamics (2011) 

 

 Calcular a força equivalente estática a 150 km/h (U= 42 m/s), para o maior 

coeficiente de arrasto DC  encontrado. Da equação 2.28 se deduz que: 

2

2
AU

ρ
C=F DD          (3.1)  

Sendo: 

A densidade do ar ρ = 1,1968 kg/m³  
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A superfície A= 0,3188 m² 

 Aplicar a carga estática equivalente, carregando a superfície do refletor com 

um peso semelhante à força DF  calculada. 

 Após um período mínimo de dois minutos, remover a carga e inspecionar a 

antena para verificar possíveis deformações. 

Obs: O ensaio realizado no ITER foi qualitativo, pois não se dispunha de 

medidores digitais. 

  

3.6 ANÁLISE DE VIBRAÇÕES 

 

Para a medição de vibrações foi utilizada uma placa ArduIMU V2 

(http://www.arduino.cc/). Este hardware consta de um acelerômetro de três eixos, 

três giroscópios, regulador de tensão entre 3,3 V e 5 V, processador Atmega328 de 

16MHz e vários LEDs de estado. Para sua programação foi utilizado um firmware 

de código aberto que envia os dados à porta I2C. A FIGURA 3.35 apresenta as 

características técnicas desta placa.  

 

Acelerômetro de 3 eixos ADXL335 

2 eixos giroscópio LPR530AL 

1-eixo giroscópio LY530ALH 

Auto-teste do usuário 

LED de power (verde) 

LEDs de Status (vermelho, azul, 
amarelo) 

1 Porto SPI / 1 Porto I2C 

Duas saídas PWM (para servos) 

Diodo de proteção de polaridade  
FIGURA 3.35: Características Técnicas: ArduIMU v2. Fonte: www.arduino.cc (2015) 

 

O ArduIMU V2 liga-se diretamente a um PC com um cabo FTDI, que é um 

conversor USB para Serial (nível TTL) que fornece uma interface de dispositivos 

TTL para USB. Os dados enviados através de uma porta serial são armazenados 

em um arquivo de texto do tipo TXT no PC. Logo depois, os arquivos são 

processados com um script do software Matlab. 

 

http://www.arduino.cc/
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3.6.1 Metodologia para determinar as Frequências Naturais 

 

Quando um objeto sofre a ação de uma força impulsiva, as frequências 

naturais ou ressonantes são excitadas. Se um espectro é medido enquanto o 

objeto está vibrando devido à ação dessa força, picos espectrais aparecem 

definindo as frequências naturais do objeto.  

As forças de excitação aplicadas sobre a antena são de flexão, torção e 

lateral e as medições são realizadas conforme o seguinte procedimento:  

 Fixar a placa do acelerômetro na parte superior do refletor, como mostrado na 

FIGURA 3.36, por meio de fita plástica. 

 
FIGURA 3.36: Fixação da placa do acelerômetro na antena. Fonte: O autor 

 

 Aplicar a Excitação Impulsiva de Flexão: Segurar a parte superior do cajado e 

imprimir uma força na direção do eixo X que produza um deslocamento da 

estrutura de aproximadamente 10 mm, conforme mostra a FIGURA 3.37.   

 

 

 

 

 

FIGURA 3.37: Excitação Impulsiva de Flexão, aplicada na parte superior do cajado. Fonte: O autor 
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Aplicar a Excitação Impulsiva Lateral: Segurar na parte superior do cajado e 

imprimir uma força na direção do eixo Y do acelerômetro que produza um 

deslocamento da estrutura de aproximadamente 10 mm, como mostra a FIGURA 

3.38. 

 
 

FIGURA 3.38: Excitação Impulsiva Lateral, aplicada na parte superior do cajado. 
Fonte: O autor 

 

Aplicar Excitação Impulsiva de Torção: Segurar em uma bordas no meio do 

refletor e imprimir uma força na direção do eixo X do acelerômetro que produza um 

deslocamento da estrutura de aproximadamente 10 mm, como mostra a FIGURA 

3.39. 

 

 

 
 
 
 
 

 

FIGURA 3.39: Excitação Impulsiva de Torção, aplicada na borda lateral do refletor. 
Fonte: O autor 

 

Realizar as leituras e gerar os espectros de frequência por meio do software 

Matlab: Os comandos que o Matlab utiliza para calcular a Transformada de Fourier 

são o FFT(x) e sua inversa IFFT(X). 
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A transformada rápida de Fourier (FFT) é um algoritmo que reduz o tempo de 

cálculo de n² passos a )(log. 2 nn . O único requisito é que o número de pontos deve 

ser uma potência de 2 ( n2  pontos), por exemplo 32, 1024, 4096, etc. 

Para facilitar a análise das frequências modais e aerodinâmicas dos gráficos 

obtidos, foram consideradas as frequências com amplitudes maiores a 1 m/s² 

como mostra a FIGURA 3.40. No exemplo se destacam em 7,7 Hz, 10 Hz e 29 Hz, 

com  amplitudes ou acelerações com valores de 7,8 m/s², 5,5 m/s² e 6,5 m/s² 

respectivamente (pontos vermelhos).  

 
FIGURA 3.40. Análise das frequências modais. Fonte: O autor 

 

Outra ferramenta que apresenta um resultado interessante no domínio da 

frequência é o espectrograma do sinal. Esta ferramenta de análise (specgram), 

presente no software Matlab, realiza o cálculo da FFT do sinal a cada intervalo de 

amostras pré-determinado. A FIGURA 3.41 apresenta o espectrograma nos 

ensaios realizados na antena offset 60 cm com refletor UL. No eixo das abscissas 

aparece o tempo (s) e no de ordenadas as frequências (Hz), e a cor representa a 

intensidade da aceleração ou amplitude em cada frequência. O padrão de cores é 
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o convencional para gráficos térmicos, quanto mais avermelhada é a cor, maior é a 

amplitude. 

FIGURA 3.41: Espectrograma antena offset 60 cm com refletor UL. 
Fonte: O autor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Neste capítulo são comparados tanto os resultados dos DR como os de RMS, 

obtidos em ambos casos antes e depois dos ensaios em TV. Os testes de 

desempenho elétrico sob vibração forçada e os ensaios em TV à velocidades de 

70 km/h e 90 km/h. É determinado o coeficiente de arrasto e realizada a simulação 

sob carga estática equivalente a 150 km/h. São realizados os testes em TV na 

velocidade de sobrevivência (120 km/h) e na velocidade destrutiva (150 km/h) e 

determinadas as frequências naturais e aerodinâmicas. 

 

4.1 MATERIAIS TESTADOS 

 

A TABELA 4.1, mostra os sete protótipos com diferentes configurações 

estruturais que foram testados. Os componentes padrões (estrutura traseira, 

capacete e base), correspondem aos modelos utilizados na antena SOA 107– 60X 

com refletor convencional, o cajado longo atravessa toda a superfície externa do 

refletor UL.  Por possuir a configuração estrutural mais resistente, para iniciar os 

ensaios foi  escolhida a antena Nº 1.  

O objetivo inicial foi determinar o coeficiente de arrasto e a combinação 

angular mais crítica do vento sobre a antena. Neste sentido, o protótipo foi exposto 

a velocidades de 70 km/h e 90 km/h em 21 posições diferentes de azimute e 

elevação, como mostra a TABELA 4.1.  

TABELA 4.1 Configurações estruturais dos sete protótipos testados. 
120 

km/h

150 

km/h

Nº Estrutura Traseira Cajado Capacete Base 0 30 60 0 30 60 90 120 150 180

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

2 Estreita Cajadão - Menor 2     Menor Sim x x

3 Padrão Cajado longo Padrão Padrão Sim x x

4 Menor 1 Cajado longo Padrão Padrão Sim x x

5 Menor 2 Cajado longo Padrão Padrão Sim x x

6 Padrão Cajado L - Menor 1 Padrão Padrão Não x x

7 Estreita Cajado L - Menor 2 menor Menor Não x x

Padrão Sim1 Padrão Cajado longo Padrão

Diagrama 

Radiação

70 km/h e 90 

Km/h: Elevação 70 km/h e 90 km/h: Azimute

 
Fonte: O autor 

 

Os protótipos subsequentes apresentam combinações estruturais menores, 

tanto em tamanho como peso, uma vez que, busca-se a configuração mais enxuta, 
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que resista as condições de carga de vento. Por motivos de sigilo industrial, não 

são divulgadas as medidas dos diversos componentes. 

 

4.2 ENSAIOS EM TÚNEL DE VENTO 

 

4.2.1 Antena Nº 1 

 

Fisicamente, o número de Reynolds ( eR ) é o quociente entre as forças 

de inércia e as forças de viscosidade: 

ν

UL
=

idadeVisdeForças

InerciadeForças
=Re

cos
 

O gráfico da FIGURA 4.1 representa o CD em função da variação dos ângulos 

de azimute, para os três ângulos de elevação e os 410.62eR (70 km/h) e 

410.5,80eR  (90 km/h) para a antena 1. 

 
FIGURA 4.1: Coeficiente de Arrasto CD. Fonte: O autor 

 

Observa-se que o CD parte do seu valor máximo 1,13 na posição em que os 

eixos do refletor estão normais à direção do vento (Az=0º). À medida que 

aumentam os ângulos de elevação e de azimute, a área influenciada pelo vento vai 

diminuindo, até atingir seu valor mínimo em Az=90º, quando os eixos do refletor 

ficam paralelos à direção do vento. A partir desse ponto, o vento começa a incidir 
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sobre as costas do refletor, aumentando novamente a força de arrasto sobre ele. O 

maior valor é alcançado na posição Az=180º El=0º com um CD de 1,09. O gráfico 

também mostra a sobreposição das curvas para as duas velocidades 

consideradas, confirmando o efeito de incompressibilidade do ar.  

De forma semelhante, A FIGURA 4.2 apresenta o coeficiente de sustentação 

Cl. Para a posição frontal El=0 o coeficiente se mantém praticamente com um valor 

próximo a zero. Para os ângulos de elevação de 30º e 60º e azimute 0º o 

coeficiente Cl é negativo, representando uma força que empurra a antena contra o 

solo. A partir dos 90º de azimute, o coeficiente fica positivo, representando agora 

uma força que puxa a antena para cima. 

 
FIGURA 4.2: Coeficiente de sustentação Cl. Fonte: O autor 

 

O gráfico da FIGURA 4.3 mostra o comportamento do coeficiente lateral Cy. O 

maior valor de carregamento lateral acontece na combinação de ângulos El=0º e 

Az=31º, com um valor de 0,54. 
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FIGURA 4.3: Coeficiente Lateral Cy . Fonte: O autor. 

 

A FIGURA 4.4 mostra a curva do coeficiente de arrasto resultante Cr, que se 

calcula pela equação: 

22 )()( yx CCCr         (4.1) 

 

 
FIGURA 4.4: Coeficiente de Arrasto Resultante Cr . Fonte: O autor 

 

O valor máximo de 1,13 foi obtido para os ângulos de El= 0º e Az próximo a 

0º. O gráfico da FIGURA 4.5 mostra que o coeficiente de momento na direção X 

alcança seu valor máximo na posição El=0º, Az=33º. Observa-se que em Az=90º 

não há momento sobre o eixo x para nenhum ângulo de elevação. 
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FIGURA 4.5: Coeficientes do momento na direção X, Cmx. Fonte: O autor 

 
A FIGURA 4.6 mostra o coeficiente de momento na direção Y Cmy, alcançando 

seu valor máximo na posição El=60 e Az=88º. 

 
FIGURA 4.6: Coeficiente de momento na direção Y, Cmy. Fonte: O autor 

 

A FIGURA 4.7 mostra que o coeficiente de momento na direção Z Cmz, alcança  

valores máximos ns posição de Az=64º e 90º, para todos os ângulos de elevação 

considerados. 
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FIGURA 4.7: Coeficiente de momento na direção Z Cmz. Fonte: O autor 

 
A FIGURA 4.8 mostra que o valor máximo do coeficiente de momento resultante 

Cmr  acontece na posição El=30 e Az=0º.  

 
FIGURA 4.8: Coeficiente de Momento Resultante Cmr. Fonte: O autor 

 

Este coeficiente calcula-se pela equação: 

22 )()( mymxmr CCC        (4.2) 

  

4.2.2 Ensaio com Carga Estática 

 

Com o CD=1,13, calcula-se a força equivalente estática a 150 km/h aplicando 

a equação (2.28): 
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FD= 380,26 N ou 38,76 kgf 

Para simular essa carga, foram distribuídas 26 garrafas de água de 1,5 kg 

sobre a superfície do refletor, somando 39 kg como mostra a FIGURA 4.9.  

 

  
FIGURA 4.9: Teste sob carga estática. Fonte: O autor 

 

Após dois minutos de aplicação da carga, foi inspecionado o conjunto refletor 

e estrutura traseira, que não apresentou deformações. A análise foi visual, pois não 

se dispunha de medidores digitais na ocasião. Este teste indica que o conjunto 

possivelmente suportará a velocidade de vento destrutiva nos ensaios em TV. 

 

4.3 ANÁLISE DE VIBRAÇÕES 

 

O acelerômetro detecta as vibrações nos 3 eixos X, Y e Z, sendo que o vento 

incide na estrutura na direção do eixo x como mostra a FIGURA 4.10. 

 

 
FIGURA 4.10: Direção de circulação do vento em relação aos eixos do acelerômetro.  

Fonte: O autor 

 

Direção do Vento (X) 

X 

Y 

Z 
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No APÊNDICE A, encontram-se os resultados dos espectros de frequência 

para a Antena "3". Foram realizados novos ensaios diminuindo gradualmente o 

tamanho do cajado e de alguns componentes da estrutura traseira. Com este 

procedimento empírico, pode-se determinar a melhor configuração, 

correlacionando resistência com os materiais envolvidos, dando como resultado a 

configuração do protótipo final ou antena "7". 

 

4.3.1 Antena "7" 

 

Esta antena encontra-se com registro de patente solicitado no Brasil sob 

número: BR:202014013528-1 (Antena Parabólica com Refletor Autoestruturado) e, 

por questões de sigilo industrial, as medidas e características da estruturação não 

serão divulgadas neste trabalho. A seguir são apresentados os resultados dos 

testes manuais de excitação impulsiva de flexão, torção e lateral, para determinar 

as frequências naturais e, na sequência, os ensaios em TV nas posições El=0°, 

Az=30° e El=30°, Az=30°. 

 

4.3.1.1 Determinação das Frequências Naturais - Antena "7" 

 

A TABELA 4.2, resume os valores das frequências obtidos nos ensaios de 

excitação impulsiva sobre a antena "7", sendo as amplitudes em [m/s²] e a 

frequência em [Hz]. Para facilitar a visualização, as amplitudes com valores acima 

de 10 m/s² e até 14,99 foram pintadas na cor verde, valores superiores na cor 

laranja. 

TABELA 4.2: Determinação das frequências naturais da Antena "7" 

Antena 7
Frequências Hz 7,7 8,7 10,0 11,3 13,7 18,0 21,3 29,0 50,0

X 1,3 1,7   

Z 11,8 5 6 1,8 1 1,2 5

X 1,2 1,9 1

Y 15 6,5 6

Z 15,5 5 2,5 2 2 1

X 1,6

Y 5,2 2 1

Z 7,8 2,4 5,5 3 1,5 6,5 1

TORÇÃO

AMPLITUDES m/s²

FLEXÃO

LATERAL

 
Fonte: O autor 

 



 107 

Análise dos resultados: 

 As frequências naturais que apresentam amplitudes mais relevantes estão 

localizadas em: 7,7 Hz ; 8,7 Hz, 10,0 Hz, 13,7 Hz e 29,0 Hz; 

 Por definição, a frequência natural é proporcional à raiz quadrada da rigidez 

K [N/m] da antena e inversamente proporcional à raiz quadrada da massa. 

Como a antena "7" tem uma estruturação mais leve e portanto, menos 

massa, algumas frequências mais baixas, que apareciam em outros 

protótipos estruturalmente mais pesados não aparecem mais. É o caso, por 

exemplo, da frequência de 5,7 Hz, menor frequência natural da antena "3" 

(APÊNDICE A). 

 As maiores amplitudes encontram-se nos eixos Y e Z. 

 

4.3.1.2 Testes aerodinâmicos da Antena "7" - Posição El=0°, Az=30 

 

A seguir são apresentados os espectros de frequências para a antena "7", na 

posição El=0º e Az=30º com velocidades variando de 15 m/s a 42 m/s, aplicadas 

em cada caso durante 5 minutos. A relação completa dos espectros de frequências 

obtidos nos ensaios aerodinâmicos desta antena encontram-se no APÊNDICE B. 

Como exemplo, a FIGURA 4.11 apresenta o resultado para El=0°, Az=30° a 

42m/s. 

 
FIGURA 4.11: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=0°, Az=30° a 42m/s.  

Fonte: O autor 
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A TABELA 4.3 resume os espectros de frequências aerodinâmicas para os 

ensaios realizados na posição El=0º / Az=30º nas velocidades de 15m/s a 42m/s 

aplicadas durante 5 minutos na antena "7".  

Análise dos resultados: 

 As amplitudes vibratórias das frequências naturais a partir de 35m/s foram 

maiores que as do protótipo "3" (APÊNDICE A) nas mesmas posições e 

velocidades. Porém, sem alcançar valores críticos; 

 Com velocidades do vento maiores, surgem novas frequências em 15 Hz,   

16,7 Hz, 26,0 Hz, 32 Hz e 46 Hz. Com destaque para as amplitudes 

alcançadas em 7,7 Hz, 11,3 Hz e 13,7 Hz a partir de 35 m/s. 

 
TABELA 4.3: Espectro de frequências  para a  Antena "7" na posição El=0º, Az=30º 

Antena 7
Frequências Hz 7,7 8,7 10,0 11,3 13,7 15,0 16,7 18,0 21,3 26,0 29,0 32,0 46,0

X

Y 1,7 1,25 1,1 1,1

Z 2,5 2,45 3,1 1,75 1,6 1,25 1,5

X

Y 6 3 1,2 1,2 3 1

Z 7,8 4,5 2 4 2 4 3 1

X 1,6 1

Y 6,2 3,5 2 2 3 2 2,1 1 1,2

Z 9,5 5,8 3,5 7,5 3 5 2 3 1

X 2 1,4

Y 9 7 4 2,8 2 1,8 2

Z 12,5 8 3 8 3 4,5 8,2 2,5 5 2

X 1,4 1,4 2,5 1,5 1,2 2,25 1,2

Y 17 7 2 2,5 7,5 4 1 2,5

Z 20 10 2 10 7,7 7 2 7

X 1,5 1,4 2,5 1,2 2,8 2,3

Y 11,8 8 4 4 4,5 4 4,5 2 2,3

Z 19,5 7 6 11,5 6 7,5 7,5 7,5 2

X 1,4 3,2 3,2 1,2 1,2 3 3

Y 10 8 5 5,7 2,5 4 5,5 6 3

Z 18,5 7 5 12 12,3 5 7 7 8 2,5

El=0°, Az=30° AMPLITUDES m/s²

V=15m/s

V=20m/s

V=25m/s

V=30m/s

V=35m/s

V=40m/s

V=42m/s

 
Fonte: O autor 

 

4.3.1.3 Testes aerodinâmicos no TV - Antena "7" - Posição El=30°, Az=30° 

 

A TABELA 4.4, resume o espectro de frequências aerodinâmicas para os 

ensaios realizados na posição El=30º/Az=30º para a Antena "7". 
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Análise dos resultados: 

 Aumento das amplitudes a partir de 35 m/s nos eixos y e z, perpendiculares 

à direção do vento; 

 Com velocidades do vento maiores, surgem novas frequências em 15 Hz,   

16,7 Hz, 24,0 Hz, 30 Hz e 32 Hz, com destaque para as amplitudes 

alcançadas em 7,7 Hz, 21,3 Hz e 32,0 Hz a partir de 40 m/s. 

 

TABELA 4.4: Espectro de frequências  para a  Antena "7" na posição El=30º, Az=30º 

 
Antena 7

Frequências Hz 7,7 8,7 10,0 11,3 13,7 15,0 16,7 18,0 21,3 24,0 30,0 32,0 44,0

X 2,6

Y 1,7 1,7 3,1

Z 3,5 3 2,7 2 7,5 2

X

Y 3,2 2,5 3,2 1,2

Z 5 3 1 2,2 1 3,8 4,2

X 1,4 1,45 1,5 1,4

Y 5,5 3 1 1,2 5,2 2

Z 8 5 1 6,2 6,8 4,5 1,2

X 2,5 1,6 1,8 1,2 1 3 2

Y 8 6 11 3 3 2

Z 12,5 7 2 4 8 4 9,7 6

X 3 2 1 1,5 3,2 1 2,8 2,5 1

Y 11 6 4 7 3 3 2,5

Z 15 7 2 5 12,5 4,5 21 10

X 5 2 2,5 2 1,5 2,5 3

Y 16 8 4 7,5 5 6

Z 24,5 7 2,5 7 6,5 4 7 8 12

X 7 2 1 3 3 3 2 4 4 1

Y 19 8 2 4 8 0 6

Z 31 5 2 8 9 2 7 10 5 12

El=30°, Az=30° AMPLITUDES m/s²

V=15m/s

V=20m/s

V=42m/s

V=25m/s

V=30m/s

V=35m/s

V=40m/s

 
Fonte: O autor 

 

Os ensaios no túnel de vento da antena "7" nas posições El=0°/ Az=30° e 

El=30°/ Az=30° demonstraram que o modelo se manteve estável sem aparente 

condição de ressonância.   

 

4.3.2 Espectrograma 
 

Observa-se no espectrograma todo o espectro de frequências obtidas durante 

os ensaios, como mostra a FIGURA 4.12 referente à antena "4". 
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O espectrograma mostra as amplitudes mais relevantes referentes às 

frequências naturais encontradas em 7,7 Hz; 8,7 Hz, 11,3 Hz,13,7 Hz, 18,0 Hz,      

21,3 Hz e 24 Hz e as amplitudes maiores referentes às frequências aerodinâmicas   

29 Hz e 46 Hz. 

 
FIGURA 4.12: Espectrograma - Antena "4". Fonte: O autor 

 

4.4 DIAGRAMA DE RADIAÇÃO - ANTES E DEPOIS DOS ENSAIOS EM TV 

 

O objetivo principal desta análise é verificar se aconteceram deformações 

permanentes resultantes dos ensaios em TV. Caso tenham acontecido, a 

distorções se refletirão nos diagramas de radiação. Por se tratarem de protótipos, 

poderá haver variações no posicionamento do alimentador, resultando em 

diagramas fora de padrão e incertezas no ganho e na eficiência. Porém, 

independentemente das incertezas nos resultados eletromagnéticos, procura-se 

verificar a repetitividade dos diagramas. Apesar destas considerações, serão 

7,7 Hz 
8,7 Hz 

11.3 Hz 

13,7 Hz 

18 Hz 

21,3 Hz 

24 Hz 

29 Hz 

46 Hz 
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apresentados os resultados de ganho e eficiência, pois fazem parte da 

metodologia apresentada nesta dissertação. 

Considerando que as antenas offset de banda Ku são diretivas, é possível 

resumir, de forma aproximada, a análise dos diagramas de radiação entre os 

ângulos θ na faixa de -9º a +9º, já que a energia se concentra preponderantemente 

nessa região.   

Foram escolhidas para este ensaio as antenas 1, 2 e 5. Conforme a TABELA 

4.1, as duas últimas foram expostas a velocidades de vento destrutivo e ambas 

possuem estruturas menos rígidas que a padrão utilizada pela antena "1". Apesar 

de a antena "1" não ter sido exposta a essa carga aerodinâmica, foi o protótipo que 

mais tempo passou sob testes. Seguindo a metodologia descrita na seção 3.1, 

foram avaliadas as três antenas no posicionador da BS antes e após os ensaios 

em TV. 

As FIGURAS 4.13a e 4.13b apresentam a comparação dos DR de azimute e 

elevação: nas polarizações vertical e horizontal da antena "1", antes e após dos 

ensaios no TV e em diferentes cores. Na região de maior energia (θ de -3º a +3º), 

todos eles se sobrepõem.  

 

 
FIGURA 4.13a: Diagramas de Radiação de azimute da antena "1". Fonte: O autor. 
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FIGURA 4.13b: Diagramas de Radiação de elevação da antena "1". Fonte: O autor. 

 

As FIGURAS 4.14a e 4.14b apresentam a comparação do conjunto de DR 

nas polarizações verticais e horizontais, tanto para azimute (Az) como para 

elevação (El) da antena "2", antes e após dos ensaios no TV e em diferentes 

cores, para facilitar a visualização. Na região de maior energia (θ de -3º a +3º), 

todos eles se sobrepõem. 

 
FIGURA 4.14a: Comparativos dos Diagramas de Radiação de azimute da antena "2".  

Fonte: O autor. 
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FIGURA 4.14b: Comparativos dos Diagramas de Radiação de elevação da antena "2".  

Fonte: O autor. 

 

De forma semelhante, nas FIGURAS 4.15a e 4.15b podem-se observar os 

quatro gráficos correspondentes aos DR de azimute e elevação da antena "5", nas 

polarizações vertical e horizontal, antes e após dos ensaios no TV e em diferentes 

cores. Na região de maior energia (θ de -3º a +3º), todos eles se sobrepõem.  

 
FIGURA 4.15a: Comparativos dos Diagramas de Radiação de azimute da antena "5".  

Fonte: O autor. 
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FIGURA 4.15b: Comparativos dos DR de elevação da antena "5". Fonte: O autor. 

 

Observa-se na comparação dos DR de todas as antenas testadas, que as 

curvas obtidas antes e depois dos ensaios em TV são muito similares. As 

TABELAS 4.5 e 4.6 apresentam o ganho médio (dBi), calculado pela integração 

dos valores obtidos nos planos de azimute, elevação, polarização horizontal e 

vertical e a eficiência (%), respectivamente. 

 

TABELA 4.5: Ganho das antenas com refletor UL (dBi) 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois

Az Horiz 35,8 35,8 34,8 35,0 34,7 34,5

Az Vert 36,0 35,7 34,9 34,8 34,8 34,4

El Horiz 34,2 34,3 33,4 33,6 32,0 32,1

EL Vert 33,9 33,6 33,1 33,1 32,0 31,8

Ganho médio 35,1 34,9 34,1 34,2 33,6 33,4

Diferência média -0,1 -0,20,1

SOA 107-60 Antena 2 Antena 5Antena 1

REFLETOR UL

 
Fonte: O autor 

 

TABELA 4.6: Eficiência das antenas com refletor UL (%) 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois

Eficiência média 59,8 58,3 48,2 48,8 42,5 40,9

SOA 107-60

REFLETOR UL

Antena 2 Antena 5Antena 1

 
Fonte: O autor 

 
Considerando que a margem de erro do método de medição é de 0,1 dB, os 

resultados apresentam uma boa correlação entre as medidas antes e após os 
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ensaios realizados no TV. Desta forma, pode-se afirmar que não aconteceram 

deformações relevantes permanentes nos refletores UL após passarem por cargas 

de vento elevadas, principalmente os refletores das antenas "2" e "5", que foram 

expostos a ventos destrutivos de 150 km/h.  

 

4.5 CÁLCULO DO RMS - ANTES E DEPOIS DOS ENSAIOS EM TV 

 
Para medição do RMS foram escolhidas as antenas "1" e "7". A antena "7" é o 

protótipo final aprovado para desenvolvimento do produto e a antena 1, por ter sido 

o protótipo que passou por mais ensaios em TV. FIGURA 4.16 apresenta a 

comparação dos resultados de RMS encontrado antes e depois dos ensaios em 

TV para o refletor da antena "1". Da mesma forma, a FIGURA 4.17 apresenta a 

comparação para o refletor da antena "7". 

 

Antena "1" antes do ensaio em TV 

 

Antena "1" depois do ensaio em TV 

 
FIGURA: 4.16: Comparação dos gráficos de desvio de superfície RMS da antena "1" 

Fonte: O autor 
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Antena "7" antes do ensaio em TV 

 

Antena "7" depois do ensaio em TV 

 
FIGURA: 4.17: Comparação dos gráficos de desvio de superfície RMS da antena "7" 

 

Observa-se nos gráficos topográficos de ambas antenas, que aconteceram 

deformações desprezíveis nos resultados de RMS antes e após os ensaios em TV.   

TABELA 4.7: RMS para os refletores das antenas "1" e "7" antes e depois dos ensaios em TV. 

Antena RMS [mm] Antes TV RMS [mm] Depois TV 

1 0,23 0,26 

7 0,34 0,35 

Fonte: O autor 

 

Segundo a TABELA 4.7 não ocorreram praticamente variações no RMS das 

superfícies dos refletores das antenas "1" e "7", antes e depois dos ensaios em TV, 

confirmando os resultados obtidos nos diagramas de radiação.  

 

4.6 ENSAIO DE VIBRAÇÃO FORÇADA 

 

Seguindo o procedimento, a antena 60 cm offset banda Ku com refletor UL foi 

apontada para o satélite Amazonas, obtendo sinal máximo de 12 dB como mostra 

a tela do analisador de sinal (FIGURA 4.18). Durante o ensaio de vibração forçada 

houve uma perda máxima de 2 dB, contudo a imagem manteve-se sem 

interferência, pois a perda na intensidade ficou dentro da margem de tolerância 

admitida para o funcionamento do set-top-box.  



 117 

 
FIGURA 4.18: Analisador de sinal. Fonte: O autor 

 

A FIGURA 4.19 mostra a imagem perfeitamente nítida no monitor utilizado 

para o acompanhamento visual do teste. 

 

  
FIGURA 4.19: Imagem nítida no monitor. Fonte: O autor 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A metodologia estabelecida abrange os aspectos mais importantes na 

avaliação mecânica e eletromagnética de uma antena offset de 60 cm.  

O ensaio de vibração forçada foi desenvolvido especialmente para avaliar a 

magnitude da perda de sinal devido à vibração, vinculada ao movimento oscilatório 

do refletor em função de uma ação dinâmica externa. O teste acusou uma perda 

máxima de 2 dB, sendo que a imagem manteve-se normal, ficando dentro da 

margem de tolerância admitida para o funcionamento do set-top-box.  

Para confirmar a resistência mecânica estrutural do novo refletor UL, foram 

realizados ensaios aerodinâmicos, inicialmente sobre a antena "1" que possui a 

configuração mais rígida. A antena foi exposta a 21 posições diferentes de azimute 

e elevação nas velocidades de 20 m/s e 25 m/s.  

Com os valores dos coeficientes de arrasto obtidos, foram montados gráficos 

que, por um lado, demonstraram que para velocidades de vento subsônicas o ar 

permanece incompressível e por outro, permitiram determinar a posição mais 

crítica do vento sobre a antena, localizada em Az=0°/ El=0°, ou seja, com o refletor 

posicionado frontalmente ao fluxo do vento.  

Tendo obtido o CD, foi possível calcular a força equivalente a vento destrutivo 

(150 km/h) e realizar a simulação pelo ensaio sob carga estática. Após dois 

minutos de aplicação da carga, o conjunto (refletor e estrutura traseira) não 

apresentou deformações.  

Foram realizados novos ensaios diminuindo gradualmente o tamanho do 

cajado e de alguns componentes da estrutura traseira. Com este procedimento 

empírico, pode-se determinar a melhor configuração correlacionando resistência e 

materiais envolvidos, dando como resultado a configuração do protótipo final ou 

antena "7", com solicitação de patente mundial. 

Foram determinadas as frequências naturais através da aplicação de forças 

de excitação impulsivas de flexão, torção e lateral nas antenas "3" e "7". A análise 

modal da antena "7" apresentou amplitudes mais relevantes nas frequências de 

7,7 Hz, 8,7 Hz, 10 Hz, 13,7 Hz e 29 Hz.   
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Os ensaios no túnel de vento com velocidades de 15 m/s até 41 m/s na 

antena "7", nas posições El=0°/ Az=30° e El=30°/ Az=30° forneceram as 

frequências aerodinâmicas, demonstrando que:  

 A antena com refletor UL atendente a especificação das principais 

operadoras (TABELA 1.2) à velocidade operacional de 90 km/h (25 m/s), 

pois, as amplitudes vibratórias para foram baixas. 

 O protótipo se conservou perfeitamente estável, apesar do aumento das 

amplitudes vibratórias a partir de 40 m/s, velocidade considerada destrutiva,  

sem aparente condição de ressonância. 

Do ponto de vista eletromagnético, foram comparados os resultados dos 

diagramas de radiação antes e depois dos ensaios em túnel de vento. Os valores 

de ganho e eficiência apresentaram uma boa correlação entre as medidas, 

demonstrando que não aconteceram deformações relevantes permanentes nas 

superfícies dos refletores UL após passarem por cargas de vento elevadas, 

principalmente os das antenas "2" e "5", que foram expostas a ventos destrutivos 

de 150 km/h.  

As medições da rugosidade média superficial sobre os refletores das antenas 

"7" e "1", antes e depois dos ensaios em túnel de vento mostraram que não 

ocorreram praticamente variações no RMS, comprovando os resultados obtidos 

nos diagramas de radiação, pois, mesmo considerando todos os ensaios 

realizados e a logística de transporte internacional, não houve deformações 

relevantes nas superfícies dos mesmos. 

Os métodos de ensaios adotados nesta metodologia foram adequados, pois 

permitiram confirmar o desenvolvimento estrutural proposto de uma nova antena 

com refletor UL, que resistiu às cargas de vento sem deformações, mantendo seu 

desempenho eletromagnético.  

O sucesso desta metodologia possibilitará a realização de estudos 

semelhantes com outros modelos de antenas fabricados pela companhia. 

 

5.1 TRABALHO FUTURO 

 

A metodologia desenvolvida pode ser aprimorada em alguns aspectos. 

Sugere-se a continuidade deste trabalho com a realização de uma análise sobre 
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possíveis efeitos de fadiga principalmente nos pontos de fixação do novo refletor 

UL.  

A falha por fadiga, caracteriza-se por duas áreas distintas de fratura. A 

primeira delas é devida ao desenvolvimento progressivo da fissura, enquanto que 

a segunda deve-se a fratura súbita. A zona da fratura súbita assemelha-se muito à 

fratura de um material frágil, como ferro fundido, que tenha falhado à tração. 

Para a determinação da resistência de materiais sob a ação de cargas de 

fadiga, sujeitam-se corpos de prova a forças repetidas e intensidades variadas, 

enquanto são contadas as inversões de ciclos ou de tensões, até a destruição 

desses corpos de prova (HEYWOOD, 1962). Neste sentido, deve ser desenvolvida 

uma máquina de teste que simule esforços repetitivos de flexão sobre o refletor. 

Idealmente se aconselha construir um diagrama S-N das tensões alternadas 

aplicadas nos corpos de prova (refletores UL) versus o número de ciclos até que a 

falha ocorra, sendo (S) a resistência à fadiga [MPa] na ordenada do diagrama S-N 

e (N) a vida à fadiga [ciclos] na abscissa do mesmo. Pode-se construir o gráfico 

em papel semilogarítimo ou em papel log-log.  

Pode também ser utilizando o MEF, para simular cargas de vento sobre a 

antena. A FIGURA 5.1 mostra uma análise semelhante realizada pela empresa 

Tecpron a pedido da BS, com o Software Nx Nastran® numa antena offset de 60 

cm convencional. 

 
FIGURA 5.1: Simulação de carga de ventos a 130 km/h. Realizada pela Tecpron a pedido da BS 

numa antena offset de 60 cm convencional. Fonte: BS 

A figura mostra o acúmulo de cargas ao redor dos pontos de fixação. No caso 

do refletor UL esta análise é muito importante, pois trata-se de um refletor mais 

leve e com menos massa. 



 121 

REFERÊNCIAS 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Forças devidas 
ao vento em edificações. (NBR 599 - 1978) e (NBR 6123 - 1988). Rio de Janeiro. 
 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO POR ASSINATURA (ABTA). Dados 
do Setor, http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp acessado em 23/12/14. 
 
 
ABUD E. Antenas e sua Essência -Teoria sem Complicações & Aplicações 
sem Mistérios. Apostila - Naga® Desenvolvimento de Negócios Ltda. 2013. 
 
 
AMADOR M.B. Study of Fluid-Structure Interactions of Communication 
Antennas. Tesis Mechanical and Industrial Engineering University of Toronto. 
2011. 
 
 
AMME, Aerospace Mechanical and Mechatronic Engineering. Aerodyinamics for 
Students. The University of Sydney. NSW. Australia ABN: 15 211 513 464. 
CRICOS. 2005. 
 
 
ANATEL. Resolução nº 609, de 18 de abril de 2013 Norma para Certificação e 
Homologação de Antenas para Uso em Aplicações Ponto-a-Ponto. Disponível 
em: http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2013/448-resolucao-609. Acesso em 
01/02/2015 
 
 
ANDREW - CATÁLOGO 34. System Palnning Product Specifications Services. 
1988  
 
 
Anguera J.; Pérez A. Teoria de Antenas – Guia de Estúdio. Ebook - Ingeniería La 
Salle (Estudios Semipresenciales). España. 2008. 
 
 
ANSI/ EIA-411-A. Electrical and Mechanical Characteristics of Earth Stations 
Antennas for Satelellite Communications. American National Standard - 
Revision of EIA – 411 - 1986 
 
 
ANSI/ACE 7-93 – Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. 
American Society of Civil Engineers New York, NY: American Society of Civil 
Engineers, 978-0-87262-904-2 / 0-87262-904-X (print), 1994 
 



 122 

 
ANSI/ TIA/EIA-222-G – Revision of TIA/EIA-222-F – Structural Standards for 
Antenna Supporting Structures and Antennas– American National Standard. 
Aug. 2005. 
 
 
BRASILSAT HARALD S/A. Instrução de montagem Antena Parabólica de DTH - 
2012. 
 
 
BRASILSAT HARALD S/A. Analisador de Sinal Satélite DVB-S/S2 Modelo: 
MS4001, Catálogo 2011. 
 
 
CARDOSO PEREIRA J. RMSX - Cálculo / Otimização RMS, Versão PC 
Relatório técnico CPqD - Telebrás. 1987. 
 
 
CASCO N. A. Estimación de la Rugosidad Superficial de la Antena II. Instituto 
Argentino de Radioastronomía Informe Interno Nº 95 – C00. IAR/CONISET 
Argentina. 2008. 
 
 
ÇENGEL Y. A.; CIMBALA J.M. Mecânica dos Fluidos Fundamentos e 
Aplicações.  Mc Graw Hill. AMGH Editora. POA- RS. 2006. 
 
 
CIOARA T.G.; SIMOIU D. Modal Testing Of A Parabolic Dish Antenna Structure 
ISNN: 0912053941, ISSN: 1046-6770. Society for Experimental. 
Mechanics, Proceedings of the International Modal Analysis Conference; 1; 343-
350 IMAC XXIV. 2006 Disponível em http://sem-proceedings.com/24i/sem.org-
IMAC-XXIV-Conf-s08p07-Modal-Testing-Parabolic-Dish-Antenna-Structure.pdf. 
Acesso em 20/02/2015. 
 
 
CISCO SYSTEMS. Antenna Patterns and Their Meaning. Artigo-. 2007. 
Disponível em: http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/aironet-
antennas-accessories/prod_white_paper0900aecd806a1a3e.pdf. Acesso em 
28/01/2015. 
 
 
CONTI D.J.S. Antenas Diagramas de Radiação. Revista Saber Eletrônica, Ano: 
47, Nº459 Jan/Fev 2012. 
Diniz A. O. Monitor de Vibração Contínua com o Uso de Acelerômetro. 
Trabalho de conclusão de Curso. Engenharia de São Carlos da Universidade de 
São Paulo. São Carlos 2011.  
 
 



 123 

DR. HUI H.T. Antenna Measurements. NUS/ECE. EE4101. 1. Department of 
Electrical and Comput. Engineering - National University of Singapore. Disponível 
em 
http://www.ece.nus.edu.sg/stfpage/elehht/Teaching/EE4101/Lecture%20Notes/Ante
nnas%20Measurement.pdf. Acesso em 27/01/2015. 
 
 
ESDU (Engineering Sciences Data Unit). Paraboloidal Antennas Wind Loading - 
Mean forces and moments. Edital number 82031. USA. 1984. 
 
 
FERNANDES A. S.; PIMENTEL J. Sistemas de Telecomunicações II. Instituto 
Superior De Engenharia De Lisboa – ITEL 2002. 
 
 
COMMSCOPE. Wind Loading On Base Station Antennas. White Paper, 2009 
 
FLEMING W. J.; ARANHA H. Enlaces, Antenas e Propagação para Internet Sem 
Fio (Conceitos de Wireless). Artigo Betatelecom - SJCampos, SP, 2005. 
 
 
GENERAL DYNAMICS SATCOM TECHNOLOGIES. Static and Dynamic Wind 
Load Test Report 1.2M Ka-Band 3122 Series Antenna. Prodelin Corporation, 
2011 
 
 
GEVINSKI J.R. Análise de Tensões Dinâmicas em Superfícies Planas a partir 
de Parâmetros Modais. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual De 
Campinas. SP. 2010. 
 
 
GOMES G.G.R . Sistemas de Radioenlaces Digitais Terrestres e por Satélites. 
Editora Erica. 2011. 
 
 
GONZÁLEZ, M.A.; EZQUERRO J.M.; LAPUERTA V.; LAVERÓN A.; RODRÍGUEZ 
J. Components of a Wind Tunnel Balance: Design and Calibration. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos Universidad Politécnica de Madrid . 
Do livro Wind Tunnels and Experimental Fluid Dynamics Research. Edited by Prof. 
Jorge Colman Lerner Spain ISBN 978-953-307-623-2 Publisher InTech Published 
online 27, July, 2011. 
 
 
HEYWOOD, R. B. Designing Against Fatigue. London, Chapman and Hall Ltd., 
1962. 
 
 
ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables S.A., http://www.iter.es/. 
2015 



 124 

 
 
J. Ruze, Antenna Tolerance Theory A Review, Proceedings of the IEEE, vol. 54, 
no. 4, 1966.  
 
 
KADIM A. A. An Experimental Study of the Effect of Vortex Shedding on Solar 
Collector Performance. Al-Khwarizmi Engineering Journal, Vol. 10, No. 3, P.P. 25- 
38 . 2014. 
 
 
LE VINE D. Microwave Radiometer Systems: Design and Analysis, Second 
Edition. Artech House, INC. 2006.  
 
 
LEVY R.; KURTZ D. Compilation of Wind Tunnel Coefficients for Parabolic 
Reflectors. National Aeronautics and Space Administration. Jet Propulsion 
Laboratory. California Institute of Tecnology. Pasadena, California. 1978. 
 
 
MAIA, Nuno M. M.; SILVA, Júlio M. M. Theoretical and Experimental Modal 
Analysis. New York: Research Studies Press. 1997. 
 
 
MARAL, G; BOUSQUET, M. Satellite communication system. Baffin Lane: Wiley.  
1993. 
 
 
MARTINEZ H. R. Parámetros fundamentales en Antenas. Universidad Nacional 
Experimental Politécnica Antonio José de Sucre Vicerrectorado Barquisimeto. 
Venezuela. 2013. Disponível em: 
http://www.monografias.com/trabajos98/parametros-fundamentales-
antenas/parametros-fundamentales-antenas.shtml. Acesso em 28/4/2015. 
 
 
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION NIC. Medições de deformação com 
strain gages: Guia prático. Artigo. 2013. Disponível em 
http://www.ni.com/tutorial/7130/pt/. Acesso em 25/4/2015. 
 
 
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, Medições de carga: Guia prático, 
http://www.ni.com/white-paper/7138/pt/. Acesso em 24/12/14.   
 
 
NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION, Data Acquisition and Signal 
Conditioning Course Manual, Course Software Version 7.0. 2003. 
 
GONZÁLEZ H.M. Patente e Invención con Examen Prévio, Publicación Es 2 
369 297 B2. Oficina Española de Patentes y Marcas. Madrid, España. 2012. 



 125 

 
 
PAIVA G. Parábolas & Parabólicas Portal Banda Ku - Brasil E América Do Sul. 
2009. Disponível em http://www.bandaku.com.br/paraseparas.html. Acesso em 
28/02/2015. 
 
 
PETKOV P.; АLEXANDROVA E. New Construction Ku-Band Antenna with 
Improved Radiation Diagram for Satellite Broadcasting Receiving Earth 
Station. Bulgarian Academy of Sciences. Space Research and Technology 
Institute. Aerospace Research in Bulgaria. 2013, Sofia. Disponível em: 
http://www.space.bas.bg/Aerospace%20research/25/14.pdf.  Acesso: 28/02/2015. 
 
 
POTGIETER B.R. Experimental Modal Analysis and Model Validation of 
Antenna Structures. Tesis. Department of Mechanical and Mechatronic 
Engineering University of Stellenbosch South África. 2010. 
 
 
EDITORA FÓRUM SP. Revista Anuário Telecom, – SP, Jornalista responsável 
Wilson Moherdaui. 2012. 
 
 
REVISTA SABER ELETRÔNICA - Ano 43 - Edição 419. Dezembro de 2007. 
 
 
SISTEMAS DE PRÁTICAS TELEBRÁS. Procedimento de Aceitação em Fábrica 
de Antenas para as Faixas de VHF e UHF. Série Engenharia. Adendo 225-500-
510. 1984. 
 
 
TAHERI P. Introduction to Fluid Mechanics. Simon Fraser University. 2013 
TIA-222-C. Structural Standards for Antenna Supporting Structures and 
Antennas. TIA - Telecommunications Industry Association. 1976. 
 
 
TOSCAN B. Z. Simulação de Escoamento em um Aerofólio NACA 0012. Artigo 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC Centro de Engenharias da 
Mobilidade – CEM. 2014. Disponível em 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/126758/Curso-CFD-2014-2-
Anteprojeto_BrunoZagoto.pdf?sequence=1. Acesso em 28/03/2015. 
 
 
TSI INCORPORATED. Air Velocity Transducer Model 8455/8465/8475 . 
Operation and Service Manual. USA. 2013. Disponível em: 
http://www.tsi.com/uploadedFiles/_Site_Root/Products/Literature/Manuals/8455-65-
75-Manual-1980239-web.pdf.  Acesso em 20/4/2015. 
 
 



 126 

USHIZIMA M.R.  Desenvolvimento de Ferramentas para Análise de Sinais 
Biológicos nos Domínios Tempo, Frequência e Tempo-Frequência: Aplicação 
Ao Estudo Da Regulação Da Pressão Arterial. Tese de Doutorado. Universidade 
Estadual De Campinas. Sp. 2000. 
 
 
VILANOVA L.C. Mecânica dos Fluidos Livro de curso do Colégio Técnico 
Industrial UFSM. E-Tec Brasil. 2011. Disponível em 
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_ctrl_proc_indust/tec_autom_ind/
mec_fluido/161012_mec_fluidos.pdf. Acesso em 15/08/2015. 
 
 
VILLAR ALÉ J. A. Mecânica dos Fluidos Curso Básico. PUC RS Março 2011. 
Disponível em http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfdvEAJ/apostila-mecanica-
dos-fluidos-2011#. Acesso 20/11/2014. 
 
 

 

 
 
 
 
 



 127 

APÊNDICE A: DETERMINAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS NATURAIS E 

AERODINÂMICAS NA ANTENA "3" 

 

 

I. Determinação das Frequências Naturais - Antena "3" 

 

Para a determinação das frequências naturais, foram aplicadas forças de 

excitação impulsiva de flexão, lateral e torção, como mostram as figuras I.1, I.2 e 

I.3 respectivamente. 

 

 Excitação Impulsiva de Flexão 

 

  

 

FIGURA I.1: Frequências naturais devidas a Excitação Impulsiva de Flexão - Antena "3" 
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 Excitação Impulsiva Lateral 

  

 

FIGURA I.2: Frequências naturais devidas a Excitação Impulsiva Lateral - Antena "3" 
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 Excitação Impulsiva de Torção 

  

 

FIGURA I.3: Frequências naturais devidas a Excitação Impulsiva de Torção - Antena "3" 

 

A TABELA I.1, apresenta o resumo dos espectros de frequências naturais 

obtidos para a antena "3" nos eixos x, y e z. Na análise estão consideradas 

somente as frequências [Hz] que apresentaram amplitudes  ou acelerações 

superiores a 1 m/s². Para facilitar a visualização, as amplitudes entre 10 e 14 m/s² 

foram pintadas na cor verde, valores maiores a 15 m/s² na cor laranja. 

 

Análise do valores obtidos: 

 As frequências naturais mais relevantes estão localizadas em: 5,7Hz, 

7,7Hz, 10,3Hz e 12,3Hz.  

 As amplitudes maiores encontram-se no eixo Z e Y, transversais a 

direção do vento que circula na direção do eixo X, com destaque aos 

valores alcançados no eixo Z em 7,7 Hz na excitação impulsiva de 

torção. 



 130 

TABELA I.1 Frequências Naturais da Antena "3" 

 
Fonte: O autor 

 

II. Testes aerodinâmicos - Antena "3": El=0°, Az=0°  

 

A seguir são apresentados os espectros de frequência para a antena "3", na 

posição E=0º e A=0º para as velocidades variando de 15 a 41 m/s (FIGURAs I.4 a 

I.10), aplicadas em cada caso durante 5 minutos. 

 El=0°, Az=0° e 15m/s 

  

 
FIGURA I.4: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=0° a 15 m/s 
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 El=0°, Az=0° e 20 m/s 

  

 

FIGURA I. 5: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=0° a 20 m/s 
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 El=0°, Az=0° e 25 m/s 

  

 

FIGURA I.6: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=0° a 25 m/s 

 

 

 

 

 



 133 

 El=0°, Az=0° e 30 m/s 

  

 

FIGURA I.7: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=0° a 30 m/s 
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 El=0°, Az=0° e 35 m/s 

  

 

FIGURA I.8: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=0° a 35 m/s 
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 El=0°, Az=0° e 40 m/s 

  

 

FIGURA I.9: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=0° a 40 m/s 
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 El=0°, Az=0° e 41 m/s 

  

 

FIGURA I.10: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=0° a 41 m/s 

 

A TABELA I.2, resume de forma semelhante à TABELA 4.5 os ensaios 

aerodinâmicos realizados na posição El=0º/Az=0º: 

Análise dos resultados: 

 Mesmo com o aumento da velocidade do vento, não houve aumentos 

expressivos das acelerações, quando comparados aos resultados obtidos nos 

ensaios manuais. 

 As frequências de vibração produzidas pela ação do vento foram maiores que 

as frequências naturais, com destaque para as amplitudes das frequências 

em 14,3 Hz e 18,7 Hz no eixo Z a 41 m/s. 

 As maiores amplitudes se observaram no eixo Y na frequência natural de     

5,7 Hz a partir dos 35 m/s, porém sem alcançar valores demasiado altos.



 137 

 

TABELA I.2: Espectros de frequência para a posição El=0º/Az=0º da Antena "3". 

 
Fonte: O autor 

 

III. Testes aerodinâmicos Antena "3": El=0°, Az=30°  

 

A seguir são apresentados os espectros de frequência para a antena "3", na 

posição E=0º e A=30º com velocidades variando de 15 a 42 m/s (FIGURAs I.11 a 

I.17), aplicadas em cada caso durante 5 minutos. 
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 El=0°, Az=30° V= 15 m/s 

 
  

 

FIGURA I.11: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=30° a 15 m/s 
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 El=0°, Az=30° V= 20 m/s 

   

 

FIGURA I.12: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=30° a 20 m/s 
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 El=0°, Az=30° V= 25 m/s 

 

 

 

 

FIGURA I.13: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=30° a 25 m/s 
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 El=0°, Az=30° V= 30 m/s 

 

 

 

 

FIGURA I.14: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=30° a 30 m/s 
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 El=0°, Az=30° V= 35 m/s 

 

 

 

 

FIGURA I.15: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=30° a 35 m/s 
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 El=0°, Az=30° V= 40 m/s 

 

 

 

 

FIGURA I.16: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=30° a 40 m/s 
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 El=0°, Az=30° V= 42 m/s 

   

 

FIGURA I.17: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "3", El=0°, Az=30° a 42 m/s 

 

A TABELA I.3, resume o espectro de frequências aerodinâmicas para os 

ensaios realizados na posição El=0º/Az=30º na antena "3". 

Análise dos resultados: 

 Houve confirmação das frequências naturais.  

 Devido à força de arrasto nesta posição ser menor (CD=0,95), quando 

comparadas às obtidas no ensaio anterior, as amplitudes encontradas 

também foram menores.  

 Com o incremento de velocidade, surgiram novas frequências vibratórias com 

destaque para a amplitude em 14,3 m/s no eixo Z a 42 m/s.
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TABELA I.3: Espectro de frequências para a  Antena "3" na posição El=0º, Az=30º 

 
Fonte: O autor. 

 

A antena "3" possui uma configuração estrutural semelhante a da antena "1", 

ou seja, utiliza os componentes da antena offset de 60 cm convencional, sendo a 

estrutura mais robusta e pesada. O protótipo se conservou perfeitamente estável, 

apesar do aumento das amplitudes vibratórias a partir de 42 m/s, velocidade 

considerada destrutiva, sem aparente condição de ressonância. 
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APÊNDICE B: DETERMINAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS NATURAIS E 

AERODINÂMICAS NA ANTENA "7" 

 

 

IV. Antena "7" 

 

A seguir serão realizados os testes manuais para determinar as frequências 

naturais e, na sequência, os ensaios em TV nas posições El=0°, Az=30° e El=30°, 

Az=30°. 

 

V. Determinação das Frequências Naturais - Antena "7" 

 

As FIGURAs II.1 a II.3 apresentam os espectros de frequências naturais, 

obtidos pela aplicação de forças de excitação impulsivas de: Flexão, Lateral e 

Torção.  

 

 Excitação Impulsiva de Flexão 

  

FIGURA II.1: Frequências naturais devidas a Excitação Impulsiva de Flexão Fonte: O autor 
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 Excitação Impulsiva Lateral 

  

 

FIGURA II.2: Frequências naturais devidas a Excitação Impulsiva Lateral. Fonte: O autor 
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 Excitação Impulsiva de Torção 

  

 

FIGURA II.3: Frequências naturais devidas a Excitação Impulsiva de Torção. Fonte: O autor 

 

A TABELA 4.2, resume os espectros de frequências naturais obtidos nos 

ensaios de excitação impulsiva sobre a antena "7".  

 

VI. Testes aerodinâmicos da Antena "7" - Posição El=0°, Az=30 

 

A seguir são apresentados os espectros de frequências para a antena "7", na 

posição E=0º e A=30º com velocidades variando de 15 a 42 m/s, aplicadas em cada 

caso durante 5 minutos (FIGURAs II.4 a II.10). 



 149 

 

 El=0°, Az=30° e 15 m/s 

  

 

FIGURA II.4: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=0°, Az=30° a 15 m/s 
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 El=0°, Az=30° e 20 m/s 

  

 

FIGURA II.5: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=0°, Az=30° a  20 m/s 
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 El=0°, Az=30° e 25 m/s 

  

 

FIGURA II.6: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=0°, Az=30° a 25 m/s 
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 El=0°, Az=30° e 30 m/s 

  

 

FIGURA II.7: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=0°, Az=30° a 30 m/s 
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 El=0°, Az=30° e 35 m/s 

  

 

FIGURA II.8: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=0°, Az=30° a 35 m/s 
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 El=0°, Az=30° e 40 m/s 

  

 

FIGURA II.9: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=0°, Az=30° a 40 m/s 
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 El=0°, Az=30° e 42 m/s 

  

 

FIGURA II.10: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=0°, Az=30° a 42 m/s 

 

Da TABELA 4.3, que resume os espectros de frequências aerodinâmicas para 

os ensaios realizados na posição El=0º, Az=30º na antena "7". 

 

VII. Testes aerodinâmicos no TV - Antena "7" - Posição El=30°, Az=30° 

 

A seguir são apresentados os espectros de frequência para a antena "7", na 

posição E=30º e A=30º com velocidades variando de 15 a 44 m/s (FIGURAs II.11 a 

II.17). 
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 El=30°, Az=30° e 15 m/s 

  

 

FIGURA II.11: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=30°, Az=30° a 15 m/s 
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 El=30°, Az=30° e 20 m/s 

  

 

FIGURA II.12: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=30°, Az=30° a 20 m/s 
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 El=30°, Az=30° e 25 m/s 

  

 

FIGURA II.13: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=30°, Az=30° a 25 m/s 
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 El=30°, Az=30° e 30 m/s 

  

 

FIGURA II.14: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=30°, Az=30° a 30 m/s 
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 El=30°, Az=30° e 35 m/s 

  

 

FIGURA II.15: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=30°, Az=30° a 35 m/s 
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 El=30°, Az=30° e 40 m/s 

  

 

FIGURA II.16: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=30°, Az=30° a 40 m/s 
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 El=30°, Az=30° e 44 m/s 

  

 

FIGURA II.17: Ensaio aerodinâmico em TV - Antena "7", El=30°, Az=30° a 44 m/s 
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