




 

 

ANNEX - I 



APÊNDICE 2 

CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DA ANTENA DE 7,3 M

1. VISÃO GERAL

1.1. A estação terrestre com antena de 7,3 m tem recursos para completar a recepção de dados
com polarização dupla, na banda X, bem como realizar medição e controle na banda S.

1.2. O sistema perfaz rastreamento automático satelital, telemetria e controle remoto, recepção de
dados,  transmissão e gravação de dados não processados para o  sistema SipamSAR, em
acordo com os requisitos do Centro de Operação e Gerenciamento de Missão.

1.3. Essa  estação  será  implantada  no  Amazonas  e  operará  com  satélites  que  fazem  uso  de
tecnologia radar orbital e, também, óptica.

1.4. O sistema realiza transmissão de sinal (uplink) na banda S.

2. ASPECTOS TÉCNICOS DA ANTENA

2.1. Suporte aos seguintes tipos de satélites de sensoriamento remoto:

2.1.1. CBERS-4,  COSMO-SkyMed,  Kompsat-5,  Landsat-8,  RadarSat-2,  Alos-3,  Geofen-3,
ResouceSat-2, RISAT-1, Sentinel-1, Sentinel-2, TanDem-X, EROS-B e TerraSAR-X;

2.2. Bandas de operação 

2.2.1. S-band uplink: 2,025GHz – 2,12GHz, passo de 100 Hz;

2.2.2. S-band downlink: 2,2GHz – 2,3GHz, passo de 1 kHz;

2.2.3. X-band downlink: 7,8 GHz – 8,5GHz, passo de 100 kHz.

2.3. Peso da Antena 

2.3.1. Peso da antena instalada (Maximum Dead Load) = 26 toneladas; 

2.4. Instalação

2.4.1. Área de 15 x 15 metros, como área exclusiva para a antena e seus acessórios, incluindo base,
cerca de proteção, para-raios, aterramento, etc.; 

2.4.2. Área  de,  pelo  menos,  30  x  30  metros,  que  contém a  área  exclusiva  da  antena,  cercada,
monitorada e com controle eletrônico de acesso, onde será provido:

I. chegada do fornecimento de Média Tensão trifásico (13,8 kV fase-fase), pela concessionária
local de energia elétrica;



II.  transformador  de Média  Tensão (13,8  kV 100kVA)  para Baixa  Tensão trifásica,  de 380V
(±10%) 60 Hz(±5%);

III.  gerador trifásico,  de 380V (±10%) 60 Hz(±5%),  suportando até  90 kVA de consumo de
energia;

IV.  uma  sala  técnica,  dentro  de  uma  instalação  ou  contêiner,  com  controle  eletrônico  e
biométrico de acesso, que conterá:

i. espaço suficiente para instalação de até 3 (três) racks de 42U;

ii. UPS redundante tipo gaveta com suporte a 20kVA, entrada trifásica 380V 60 Hz e saída
trifásica 380V(±10%) 60 Hz(±5%) (380V fase-fase e 220V fase-neutro);

iii.  por rack, duas fontes de energia monofásica de 220V 60 Hz (Fase, Neutro e Terra),
suportanto até 5kVA de consumo de energia, com aterramento ≤ 2 Ω;

iv.  ar-condicionado com BTU/h suficientes para equipamentos que consumam 20kVA, para
os requisitos de temperatura da sala/container e para os requisitos ambientais ideais de
operação (mantendo a temperatura menor que 25ºC); e

v. proteção contra descargas atmosféricas (para-raios) com resistividade ≤ 4 Ω.

2.5. Antena

2.5.1.1. Tipo da antena: ring-focus parabolic antenna;

2.5.1.2. Abertura da antena: 7,3m;

2.5.1.3. Diâmetro da superfície principal da antena: 7,3m;

2.5.1.4. Modo de eixos: três eixos (azimute, elevação e inclinação);

2.5.1.5. Precisão do refletor: <= 0,30mm (RMS);

2.5.1.6. Precisão da superfície do refletor principal: 0,5mm (RMS);

2.5.1.7. Precisão da superfície do refletor secundário: 0,2mm (RMS);

2.5.1.8. Precisão dos eixos ortogonais: melhor que 0,01°;

2.5.1.9. Escopo do movimento: Azimute = +- 350°; Elevação = -1° ~ 181° ; Eixo inclinado: 0° ~ 7°;

2.5.1.10.  Fonte de alimentação: S + X dual band feed source;

2.6. Radome

2.6.1.1. Diâmetro: 12 m;

2.6.1.2. Bandas de operação: X: 7800 ~ 8500MHz; S: 2025 ~ 2300MHz;



2.6.1.3. Umidade relativa: 0~100%;

2.6.1.4. Temperatura ambiente: -45°C ~ 75°C;

2.6.1.5. Força de resistência ao vento: não há danos quando a velocidade relativa do vento é de
56m/s.

2.7. Valor da G / T para o sistema

2.7.1. Em condições de céu limpo e ventos normais, inclinação de 5° e temperatura ambiente de 23°
C :

2.7.1.1. S band: >= 19+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 2,2 GHz (sem radome, filtro e switch backup);

2.7.1.2. S band: >= 17+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 2,2 GHz (com radome, filtro e switch backup);

2.7.1.3. X band: >=32+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 7,8 GHz (sem radome, filtro e switch backup);

2.7.1.4. X band: >=31+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 7,8 GHz (com radome, filtro e switch backup).

2.8. EIRP 



2.8.1. S band: >= 60+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 2,025 GHz, range ajustável: 20dB, o tamanho do passo
não é maior que 1 dB.

2.9. Ganho da Antena

2.9.1. Na tabela abaixo,  pode-se visualizar  a eficiência da antena e os resultados do balanço de
ganho.

2.10. Temperatura de Ruído 

Figura 1: Eficiência da antena /  balanço de ganho.



2.10.1. A tabela abaixo apresenta a temperatura de ruído (El=5°), sem radome, filtro e switch backup.

2.10.1. A tabela abaixo apresenta a temperatura de ruído (El=5°), com radome, filtro e switch backup.

2.11. Balanço para realização do Valor da G/T para o sistema.

2.11.1. A tabela abaixo apresenta o valor da G/T, sem radome, filtro e switch backup.

2.11.2. A tabela abaixo apresenta o valor da G/T, com radome, filtro e switch backup.

Tabela 1: Temperatura de ruído (El=5°), sem radome, filtro e switch backup.

Tabela 2: Temperatura de ruído (El=5°), com radome, filtro e switch backup.

Tabela 3: G/T , sem radome, filtro e switch backup.



2.12. Modo de Polarização

2.12.1. S-band: Rx: LHCP/RHCP ; Tx: LHCP/RHCP ;

2.12.2. X-band: Rx: LHCP + RHCP ; Orthogonal polarization reuse

2.13. Captura de rastreamento

2.13.1. O sistema captura o tráfego quando a elevação da antena é maior que 5°; rastreamento estável
do alvo quando maior que 7°.

2.13.2. Quando não há obstruções, o sistema inicia a captura satelital com ângulo de elevação de 3° e é
capaz de continuamente acompanhar e receber sem área cega.

2.14. A tabela a seguir detalha o desempenho do rastreamento da antena

2.15. Requisitos Ambientais 

2.15.1. Equipamento Indoor:

2.15.1.1. Temperatura: +10°C até + 30°C;

2.15.1.2. Humidade relativa: <= 80%, sem condensação;

2.15.1.3. Pressão atmosférica: de 800mbar até 1.050 mbar.

2.15.2.  Equipamento Outdoor:

2.15.2.1. Temperatura: -10°C até + 55°C;

2.15.2.2. Humidade relativa: <= 100%, sem condensação;

Tabela 4: G/T , com radome, filtro e switch backup.

Tabela1 5: Desempenho do rastreamento da antena



2.15.2.3. Pressão atmosférica: de 800mbar até 1.050 mbar;

2.15.2.4. Velocidade do vento: 200 Km/h;

2.15.2.5. A Antena será instalada no Amazonas e deve manter a temperatura ideal de operação de 23°C
(considerando a temperatura média externa de 34°C);

2.15.2.6. A Antena deve ser equipada com um radome para previnir alta temperatura e humidade, insetos,
chuva etc. O radome deve não deve ter aberturas que permitam a entrada de insetos ou humidade.

2.15.3.  Storage:

2.15.3.1. Temperatura: -40°C até + 65°C;

2.15.3.2. Humidade relativa: <= 90%, sem condensação;

2.15.3.3. Pressão atmosférica: de 800mbar até 1.050 mbar.

2.15.4. Requisitos de Confiabilidade:

2.15.4.1. MTBF > 4000h;

2.15.4.2. Disponibilidade >= 97%;

2.15.4.3. Ciclo de vida >= 15 anos.

2.15.5. Proteção:

2.15.5.1. Proteção contra insetos comuns e fungos, igualmente salinidade e poeira;

2.15.5.2. A estação é capaz de operar a velocidades de vento de até 80 Km / h e rajadas de até 100 Km / h
e sobrevive sem danos durante o período de retração / ruptura a velocidades de vento até 200 Km / h;

2.15.5.3. Proteção contra raios: para a proteção contra raios, serão montadas hastes de proteção;

2.15.5.4. Proteção contra pulso eletromagnético e relâmpago: para evitar que a onda de raios danifique o
equipamento e o sistema através da linha de energia, devemos instalar o para-raios na entrada do cabo
de alimentação, para evitar que a descarga elétrica seja conduzida para o equipamento através do fio.

2.15.6. Aterramento:

2.15.6.1. A resistência da rede de aterramento em qualquer ponto do sítio no qual a antena será instalada
deve ser menor que 2Ω.

2.15.7.  Esquema Geral da Tecnologia:

2.15.7.1. Componentes do sistema

2.15.7.1.1. Basicamente o sistema é dividido da seguinte forma:



a) Subsistema de alimentação da antena;

b) Sistema de recepção;

c) Subsistema de transmissão;

d) Subsistema de gravação e demodulação;

e) Subsistema de medida e controle;

f) Subsistema de fornecimento;

g) Subsistema de monitoramento e segurança e outros componentes.

2.15.7.2. Canalização do subsistema de recepção:

2.15.7.2.1. Banda X: 4 canais de dados (downlink);  1 canal de rastreamento 7,8 GHz – 8,5GHz
(digital), passo: 100kHz. O espectro de frequência e o sinal não são invertidos.

2.15.7.2.2. Banda S: 1 canal de rastreamento (downlink); 1 canal de telemetria (downlink), 2,2GHz-
2,3GHz (telemetria), passo: 1 Khz. O espectro de frequência e o sinal não são invertidos.

2.15.7.3. Canalização do subsistema de transmissão:

2.15.7.3.1. Frequência FI de entrada: 70MHz;

2.15.7.3.2. Frequência de saída RF Banda S 2025-2120 MHz, 100 Hz/passo.

2.15.7.4. O subsistema de fornecimento é composto de equipamento de tempo-frequência, ambiente de
rede, instrumento de teste, equipamentos para fornecimento e distribuição de energia elétrica, controle de
temperatura e outros componentes.

2.15.8. Instalação do Equipamento e Projeto Estrutural:

Figura 2: Componentes do sistema.



2.15.8.1. A instalação do equipamento é dividida em duas partes: uma refere-se à instalação da antena;
outra, a instalação da sala de equipamentos (próximo a base da antena).

2.15.8.2. Abaixo está o diagrama estrutural da antena.

2.15.8.3. Abaixo está o diagrama de instalação da antena

2.15.8.4. Abaixo está o diagrama de instalação do radome



2.15.8.5. Montagem dos dispositivos na Sala de Equipamentos 

2.15.8.5.1. O  computador  de  monitoramento,  ACU,  modem,  equipamentos  banda  base  de
rastreamento e monitoramento, unidade de tempo-frequência, switch de rede e driver da antena serão
alojados em três racks (padrão 19"; caixa plug-in). A sala de equipamentos pode ser implantada com
espaço para mesa e duas cadeiras, usadas nas situações de resoluções de problemas e emergências
temporárias.

2.15.8.5.2. Pode-se visualizar o layout dos racks e dos dispositivos nas figuras abaixo.



2.15.8.5.3. Pode-se visualizar o layout dos racks e dos dispositivos nas figuras abaixo.



2.15.8.5.4. Detalhes dos principais dispositivos que serão instalados na Sala de Equipamentos





 

 

ANNEX - II 



APÊNDICE 2 

CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DA ANTENA DE 7,3 M 

 

1. VISÃO GERAL 

1.1. A estação terrestre com antena de 7,3 m tem recursos para completar a recepção de dados com 
polarização dupla, na banda X, bem como realizar medição e controle na banda S. 

1.2. O sistema perfaz rastreamento automático satelital, telemetria e controle remoto, recepção de dados, 
transmissão e gravação de dados não processados para o sistema SipamSAR, em acordo com os 
requisitos do Centro de Operação e Gerenciamento de Missão. 

1.3. Essa estação será implantada no Amazonas e operará com satélites que fazem uso de tecnologia 
radar orbital e, também, óptica. 

1.4. O sistema realiza transmissão de sinal (uplink) na banda S. 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS DA ANTENA 

2.1. Demodulador 

2.1.1. High Data Rate Receiver (HDRR) 

 



 

2.1.2. IF Reception 

• Input frequency: 1.2GHz 

• Input ports: 2 

• IF level: -50~0dBm 

• AGC time constant: 1/10/100/1000ms 

 

2.1.3. Demodulation  

• BPSK: 10M~400Mbps 

• QPSK,OQPSK,GMSK,UQPSK, AQPSK: 20M~800Mbps 

• 8PSK: 30M~1Gbps 

• 16QAM: 40M~1Gbps 

• BER degradation 

◦ ≤ 0.3dB @ 1Gbps and BER=1E-6 

• Carrier acquisition range: ±2MHz 

• Bit synchronization acquisition range: ±0.3% of the symbol rate 

• Synchronization threshold (Eb/No) 

◦ BPSK,QPSK,OQPSK: ≤1.0dB 

◦ 8PSK: ≤4.0dB 

◦ 16QAM,16APSK: ≤6.0dB 

◦ 32APSK: ≤8.0dB 

• Maximum Doppler rate: ≥100KHz/s 

• IF level variation: ≥15dB/s 

• PCM encoding: NRZ-L/M/S、DNRZ (QPSK、OQPSK，Gray0-7，user-defined) 

• Matched filter: I&D, Raised, Root-Raised (Rolloff 0.1~1.0) 

• Loop bandwidth adaptive 



• Spectrum inversion adaptive 

• Deaf equalizer for linear distortion 

• Adaptive calibration of carrier offset, gain imbalance and Quad. Error 

• Local and remote operations support 

2.1.4. Data Processing 

• Decoding 

◦ Viterbi: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7,7/8; G1 G2inv, G1 G2, G2inv G1, G2 G1; separate or 

merged I & Q channels 

◦ RS: 223(CCSDS), 239(CCSDS), 239(DVB); RS shortened block code; interleaving: 1~16 

◦ Concatenated codes: Viterbi+RS 

◦ LDPC: 7/8(8160) 

• Frame synchronization 

◦ Synchronization word size: 8~64 bits, 1bit steps 

◦ Frame size: 16~4090 Bytes, includes the synchronization word 

◦ SYN: 20% of the synchronization word size 

◦ Slip: ±3 bit 

• Descrambling 

◦ CCSDS (CCSDS 101.0-B, polynomial x8+x7+x5+x3+1, preset all “1”) 

◦ ETSI (ETSI EN 300 744, polynomial x15+x14+1, preset “100101010000000”) 

◦ By menu (polynomial≤32 bits) 

◦ Optional order of descrambling and decoding 

◦ Descrambling output of shift register or xor 

• CRC 

◦ CCITT，CRC16 

 

   

2.1.5. Data Recording and Output 

• Recording 

◦ Storage: ≥2TB 

◦ Rate: ≥1Gbps/channel 

◦ Data: demodulated data，decoded data 



◦ Interleaving: Bit/Byte/Frame 

◦ Automatic clean up of stored data 

• Output 

◦ Gigabit Ethernet: TCP/IP, RJ-45 

◦ Ten-Gigabit Ethernet: TCP/IP, SFP-LC 

◦ Real-time memory based transfer, real-time local disk based transfer, real-time network disk based 

transfer, post local disk transfer 

◦ Virtual channel support 

 

2.1.6. Real-time Bit Error Detection 

• Pseudo random data: PN7, PN8, PN9, PN10, PN11, PN15, PN23, PN31 

• Bit error detection of Viterbi decoding 

• Bit error detection of frame synchronization word 

• Bit error detection of RS decoding 

• Bit error detection of LDPC decoding 

• Bit error detection of filling frames (virtual channel support) 

• Bit error detection of fixed frames (whole or part frame) 

 

2.1.7. Signal Measurement and Analysis 

• Waveform of IF and base signal 

• Spectrum of IF signal 

• Constellation display 

• Eye diagram display 

• Vector analysis: EVM, Mag. Error, Phase Error, IQ Offset, Quad. Error, Gain Imbalance, phase jitter, 

Eb/No 

• Measurement: IF level, carrier offset, gain imbalance, quad. Error, Doppler, symbol rate 

• Storage interval: 1s 

• Storage cycle: 1 year 

• Graphic playback support 

• Automatic clean up of stored analysis data 

 



  

 

2.1.8. Logging 

• Storage interval: 200/500/1000ms 

• Storage cycle: 1 year 

• Automatic clean up of stored logging data 

 

2.1.9. External Interface 

• IF port: SMA, 50Ω 

• Data port: RJ45 (2)，SFP-LC (2) 

• Time: IRIG-B(DC) 

• Ref. Freq.: SMA, 50Ω, 10MHz, 5~7dBm 

 

2.1.10. Environment 

• Operating temperature: 0~40℃ 

• Storage temperature: -40~70℃ 

• Relative humidity: 20%~90% 

• Atmospheric pressure: 800~1050mbar 

 

2.1.11. Power 

• Power supply: AC 220(1±10%) V, 47Hz ~ 63Hz 

• Maximum consumption: ≤350W 

 

2.1.12. Reliability 

• MTBF ≥ 8000hr, MTTR ≤ 0.5hr 

 

2.1.13. Mechanical structure 

• Industrial VPX chassis: Meet the installation requirements for 19" standard cabinet, Height 4U, Depth 

540 mm 

• Display control: a 10" LCD display with a touchscreen 

 

2.1.14. Modulation 



• Share the same characteristics with Demodulation for modulation and coding patterns, Bit rate, Frame 

formats, scrambling, CRC, etc. 

• IF frequency: 1200±400MHz 

• Carrier level: -50~0dBm, 0.5dBm steps 

• Carrier suppression: >40dBc 

• Harmonic: ≤-40dBc 

• Clutter: ≤-40dBc 

• Input impedance: 50Ω 

• Phase noise 

◦ ≤-65dBc/Hz @ 100Hz 

◦ ≤-75dBc/Hz @ 1KHz 

◦ ≤-85dBc/Hz @ 10KHz 

◦ ≤-100dBc/Hz@ 100KHz 

• Data source 

◦ Internal Pseudo random data: PN7,PN8,PN9, PN10,PN11,PN15,PN23,PN31 

◦ Fixed code / incremental code 

◦ Local disk file: ASCII files; satellite data files, support file size more than 50GBytes 

◦ Real-time network data input 

• Modulation quality 

◦ Phase imbalance: ≤±2° 

◦ Gain imbalance: ≤1dB 

• Noise Source 

◦ Bandwidth: 10~2000MHz 

◦ Density: -135~-93dBm/Hz，0.5dB steps 

• Doppler simulation 

◦ Triangle / Sinusoidal  

◦ Maximum Doppler Offset: ±2MHz 

◦ Maximum Doppler rate:100kHz/s 

 

 



2.2. Suporte aos seguintes tipos de satélites de sensoriamento remoto: 

2.2.1. CBERS-4, COSMO-SkyMed, Kompsat-5, Landsat-8, RadarSat-2, Alos-3, Geofen-3, ResouceSat-2, 
RISAT-1, Sentinel-1, Sentinel-2, TanDem-X, EROS-B e TerraSAR-X; 

2.3. Bandas de operação 

2.3.1. S-band uplink: 2,025GHz – 2,12GHz, passo de 100 Hz; 

2.3.2. S-band downlink: 2,2GHz – 2,3GHz, passo de 1 kHz; 

2.3.3. X-band downlink: 7,8 GHz – 8,5GHz, passo de 100 kHz. 

2.4. Peso da Antena 

2.4.1. Peso da antena instalada (Maximum Dead Load) = 26 toneladas; 

2.5. Instalação 

2.5.1. Área de 15 x 15 metros, como área exclusiva para a antena e seus acessórios, incluindo base, cerca 
de proteção, para-raios, aterramento, etc.; 

2.5.2. Área de, pelo menos, 30 x 30 metros, que contém a área exclusiva da antena, cercada, monitorada 
e com controle eletrônico de acesso, onde será provido: 

I. chegada do fornecimento de Média Tensão trifásico (13,8 kV fase-fase), pela concessionária local de energia 
elétrica; 

II. transformador de Média Tensão (13,8 kV 100kVA) para Baixa Tensão trifásica, de 380V (±10%) 60 Hz(±5%); 

III. gerador trifásico, de 380V (±10%) 60 Hz(±5%), suportando até 90 kVA de consumo de energia; 

IV. uma sala técnica, dentro de uma instalação ou contêiner, com controle eletrônico e biométrico de acesso, 
que conterá: 

i. espaço suficiente para instalação de até 3 (três) racks de 42U; 

ii. UPS redundante tipo gaveta com suporte a 20kVA, entrada trifásica 380V 60 Hz e saída trifásica 380V(±10%) 
60 Hz(±5%) (380V fase-fase e 220V fase-neutro); 

iii. por rack, duas fontes de energia monofásica de 220V 60 Hz (Fase, Neutro e Terra), suportanto até 5kVA 
de consumo de energia, com aterramento ≤ 2 Ω; 

iv.  ar-condicionado com BTU/h suficientes para equipamentos que consumam 20kVA, para os requisitos de 
temperatura da sala/container e para os requisitos ambientais ideais de operação (mantendo a temperatura 
menor que 25ºC); e 

v. proteção contra descargas atmosféricas (para-raios) com resistividade ≤ 4 Ω. 

2.6. Antena 

2.6.1.1. Tipo da antena: ring-focus parabolic antenna; 

2.6.1.2. Abertura da antena: 7,3m; 

2.6.1.3. Diâmetro da superfície principal da antena: 7,3m; 

2.6.1.4. Modo de eixos: três eixos (azimute, elevação e inclinação); 

2.6.1.5. Precisão do refletor: <= 0,30mm (RMS); 



2.6.1.6. Precisão da superfície do refletor principal: 0,5mm (RMS); 

2.6.1.7. Precisão da superfície do refletor secundário: 0,2mm (RMS); 

2.6.1.8. Precisão dos eixos ortogonais: melhor que 0,01°; 

2.6.1.9. Escopo do movimento: Azimute = +- 350°; Elevação = -1° ~ 181° ; Eixo inclinado: 0° ~ 7°; 

2.6.1.10.  Fonte de alimentação: S + X dual band feed source; 

2.7. Radome 

2.7.1.1. Diâmetro: 12 m; 

2.7.1.2. Bandas de operação: X: 7800 ~ 8500MHz; S: 2025 ~ 2300MHz; 

2.7.1.3. Umidade relativa: 0~100%; 

2.7.1.4. Temperatura ambiente: -45°C ~ 75°C; 

2.7.1.5. Força de resistência ao vento: não há danos quando a velocidade relativa do vento é de 56m/s. 

2.8. Valor da G / T para o sistema 

2.8.1. Em condições de céu limpo e ventos normais, inclinação de 5° e temperatura ambiente de 23° C : 

2.8.1.1. S band: >= 19+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 2,2 GHz (sem radome, filtro e switch backup); 

2.8.1.2. S band: >= 17+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 2,2 GHz (com radome, filtro e switch backup); 

2.8.1.3. X band: >=32+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 7,8 GHz (sem radome, filtro e switch backup); 

2.8.1.4. X band: >=31+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 7,8 GHz (com radome, filtro e switch backup). 

2.9. EIRP 

2.9.1. S band: >= 60+20 lg ( f / f0) dB /K (f0 = 2,025 GHz, range ajustável: 20dB, o tamanho do passo não 
é maior que 1 dB. 

2.10. Ganho da Antena 

2.10.1. Na tabela abaixo, pode-se visualizar a eficiência da antena e os resultados do balanço de ganho. 



 

2.11. Temperatura de Ruído 

2.11.1. A tabela abaixo apresenta a temperatura de ruído (El=5°), sem radome, filtro e switch backup. 

 

2.11.1. A tabela abaixo apresenta a temperatura de ruído (El=5°), com radome, filtro e switch backup. 

Figura 1: Eficiência da antena /  balanço de ganho. 

 



 

2.12. Balanço para realização do Valor da G/T para o sistema. 

2.12.1. A tabela abaixo apresenta o valor da G/T, sem radome, filtro e switch backup. 

 

2.12.2. A tabela abaixo apresenta o valor da G/T, com radome, filtro e switch backup. 

 

2.13. Modo de Polarização 

2.13.1. S-band: Rx: LHCP/RHCP ; Tx: LHCP/RHCP ; 

2.13.2. X-band: Rx: LHCP + RHCP ; Orthogonal polarization reuse 

2.14. Captura de rastreamento 

2.14.1. O sistema captura o tráfego quando a elevação da antena é maior que 5°; rastreamento estável do 
alvo quando maior que 7°. 

2.14.2. Quando não há obstruções, o sistema inicia a captura satelital com ângulo de elevação de 3° e é 
capaz de continuamente acompanhar e receber sem área cega. 

2.15. A tabela a seguir detalha o desempenho do rastreamento da antena 

Tabela 2: Temperatura de ruído (El=5°), com radome, filtro e switch backup.

 

Tabela 3: G/T , sem radome, filtro e switch backup.

 

Tabela 4: G/T , com radome, filtro e switch backup.

 



 

2.16. Requisitos Ambientais 

2.16.1. Equipamento Indoor: 

2.16.1.1. Temperatura: +10°C até + 30°C; 

2.16.1.2. Humidade relativa: <= 80%, sem condensação; 

2.16.1.3. Pressão atmosférica: de 800mbar até 1.050 mbar. 

2.16.2.  Equipamento Outdoor: 

2.16.2.1. Temperatura: -10°C até + 55°C; 

2.16.2.2. Humidade relativa: <= 100%, sem condensação; 

2.16.2.3. Pressão atmosférica: de 800mbar até 1.050 mbar; 

2.16.2.4. Velocidade do vento: 200 Km/h; 

2.16.2.5. A Antena será instalada no Amazonas e deve manter a temperatura ideal de operação de 
23°C (considerando a temperatura média externa de 34°C); 

2.16.2.6. A Antena deve ser equipada com um radome para previnir alta temperatura e humidade, 
insetos, chuva etc. O radome deve não deve ter aberturas que permitam a entrada de insetos ou humidade. 

2.16.3.  Storage: 

2.16.3.1. Temperatura: -40°C até + 65°C; 

2.16.3.2. Humidade relativa: <= 90%, sem condensação; 

2.16.3.3. Pressão atmosférica: de 800mbar até 1.050 mbar. 

2.16.4. Requisitos de Confiabilidade: 

2.16.4.1. MTBF > 4000h; 

2.16.4.2. Disponibilidade >= 97%; 

2.16.4.3. Ciclo de vida >= 15 anos. 

2.16.5. Proteção: 

2.16.5.1. Proteção contra insetos comuns e fungos, igualmente salinidade e poeira; 

2.16.5.2. A estação é capaz de operar a velocidades de vento de até 80 Km / h e rajadas de até 100 
Km / h e sobrevive sem danos durante o período de retração / ruptura a velocidades de vento até 200 Km 
/ h; 

Tabela1 5: Desempenho do rastreamento da antena

 



2.16.5.3. Proteção contra raios: para a proteção contra raios, serão montadas hastes de proteção; 

2.16.5.4. Proteção contra pulso eletromagnético e relâmpago: para evitar que a onda de raios danifique 
o equipamento e o sistema através da linha de energia, devemos instalar o para-raios na entrada do cabo 
de alimentação, para evitar que a descarga elétrica seja conduzida para o equipamento através do fio. 

2.16.6. Aterramento: 

2.16.6.1. A resistência da rede de aterramento em qualquer ponto do sítio no qual a antena será 
instalada deve ser menor que 2Ω. 

2.16.7.  Esquema Geral da Tecnologia: 

2.16.7.1. Componentes do sistema 

2.16.7.1.1. Basicamente o sistema é dividido da seguinte forma: 

a) Subsistema de alimentação da antena; 

b) Sistema de recepção; 

c) Subsistema de transmissão; 

d) Subsistema de gravação e demodulação; 

e) Subsistema de medida e controle; 

f) Subsistema de fornecimento; 

g) Subsistema de monitoramento e segurança e outros componentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Componentes do 
sistema. 



 

 

2.16.7.2. Canalização do subsistema de recepção: 

2.16.7.2.1. Banda X: 4 canais de dados (downlink); 1 canal de rastreamento 7,8 GHz – 8,5GHz (digital), 
passo: 100kHz. O espectro de frequência e o sinal não são invertidos. 

2.16.7.2.2. Banda S: 1 canal de rastreamento (downlink); 1 canal de telemetria (downlink), 2,2GHz-
2,3GHz (telemetria), passo: 1 Khz. O espectro de frequência e o sinal não são invertidos. 

2.16.7.3. Canalização do subsistema de transmissão: 

2.16.7.3.1. Frequência FI de entrada: 70MHz; 

2.16.7.3.2. Frequência de saída RF Banda S 2025-2120 MHz, 100 Hz/passo. 

2.16.7.4. O subsistema de fornecimento é composto de equipamento de tempo-frequência, ambiente 
de rede, instrumento de teste, equipamentos para fornecimento e distribuição de energia elétrica, controle 
de temperatura e outros componentes. 

2.16.8. Instalação do Equipamento e Projeto Estrutural: 

2.16.8.1. A instalação do equipamento é dividida em duas partes: uma refere-se à instalação da antena; 
outra, a instalação da sala de equipamentos (próximo a base da antena). 

2.16.8.2. Abaixo está o diagrama estrutural da antena. 

 

 

 

 

 

 

2.16.8.3. Abaixo está o diagrama de 
instalação da antena 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.8.4. Abaixo está o diagrama de instalação do radome 

 

 

 

 

2.16.8.5. Montagem dos dispositivos na Sala de Equipamentos 

2.16.8.5.1. O computador de monitoramento, ACU, modem, equipamentos banda base de rastreamento 
e monitoramento, unidade de tempo-frequência, switch de rede e driver da antena serão alojados em três 



racks (padrão 19"; caixa plug-in). A sala de equipamentos pode ser implantada com espaço para mesa e 
duas cadeiras, usadas nas situações de resoluções de problemas e emergências temporárias. 

2.16.8.5.2. Pode-se visualizar o layout dos racks e dos dispositivos nas figuras abaixo. 

 

2.16.8.5.3. Pode-se visualizar o layout dos racks e dos dispositivos nas figuras abaixo. 



 

2.16.8.5.4. Detalhes dos principais dispositivos que serão instalados na Sala de Equipamentos 



 

 



 

 

ANNEX - III 



APÊNDICE  1 

CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DA ANTENA DE 11,3 M

1. DADOS GERAIS DA ANTENA

a) Refletor 11,3 metros;

b) Ajuste de alinhamento para rastreamento com pedestal para elevação sobre azimute;

c) Controle total digital e sistema dual de suporte do servomecanismo Torque-Ganho;

d) Sistema DC de alimentação de alta eficiência do sistema de servomecanismo e motores;

e) Alta performance de recepção nas bandas X/K – Autorrastreio de alimentação programada;

f) Alimentador com Autorrastreio banda S transmissão/recepção;

g) Subsistema de recepção de alta taxa com conversores e demodulador VHR-1200;

h) Subsistema TT&C banda S com 100W SSPA e processador TT&C com conversores integrados;

i) Sistema de controle realizado por software automatizado que minimiza erro humano durante operação
de missão crítica.

Figura 1: Ilustração do Sistema



2. CARACTERÍSTICAS DA ANTENA DE 11,3 METROS

2.1. As caraterísticas de G/T estão definidas para elevação de 5º, temperatura ambiente 23 ºC. 7,5
g/m3, céu claro e sem interferências.

2.2. G/T para banda X estão definidas para 7,8 GHz, 2,2 GHz para banda S e 25,5 GHz para banda K. 

2.3. Necessária confirmação de frequência, modulação e taxa de codificação para recepção Geofeng-
3.

Tabela 1: Características Básicas da Antena 



Tabela 2: Características Elétricas da Antena



Tabela 3: Características de Rastreamento



2.4. Detalhamento da Antena

2.4.1. Os dados de foco da banda S e alimentação de rastreio  permitem funções de recepção e
rastreio  automático  através  da  banda  de  2200  a  2300  MHz.  Todos  os  componentes  são
lacrados e pressurizados, prevenindo ingresso de poeira e gelo (Figura 2). 

2.4.2. O sinal recebido são gerados em uma corneta central, a qual está conectada a uma parábola
polarizada no eixo superior. O sinal recebido é roteado para um conversor LNA com ganho de
40 dB min, 35 K máximo de temperatura de ruído. Um acoplador de 30 dB no canal de dados do
LNA permite a injeção de um sinal de teste.

2.4.3. O alimentador suporta transmissão banda S com capacidade de 200 W em um uplink de 2025 a
2120 MHz. A polarização é selecionável entre RHC e LHC. 

Figura 2: Detalhamento da Antena de 11,3 metros



3. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROJETO DA ANTENA DE 11,3 METROS

Tabela 4: Memória de Cálculo para Banda X (RX)



Tabela 5: Memória de Cálculo para Banda S (RX)



Tabela 6: Memória de Cálculo para Banda S (TX)



Tabela 7: Memória de Cálculo para Banda Ka (RX)



4. PEDESTAL (SUPORTE DA BASE)

4.1. Um sistema de servomecanismo dual providencia o ajuste dos eixos de azimute e elevação. Eles
são compostos de dois motores com engrenagens de redução, sobre um eixo de rastreio com um
motor principal (Figura  3). Alimentação de corrente contínua, com limitador de torque e parada
mecânica. Operação com controle bidirecional e de velocidade. O sistema anti-folga no eixo do
trilho controla a posição. Os dados monitorados em swiches integradas que avaliam a potência,
paradas e limites de operação dos motores. Se um eixo secundário alcanca o limite de operação o
motor é desabilitado. A elevação secundária também providencia limites de parada mecânica e
inibe  os  movimentos.  O  pedestal  possui  largura  de  330  mm  sobre  o  eixo,  rotacionável  em
elevação e azimute para instalação do guia de onda, cabos e rotores.

4.2. O eixo do trilho é usado para eliminar  efeitos de bloqueio/sombra na passagem de órbita do
satélite próximo ao zênite. O eixo serve de offset para referência vertical do rastreio por 7º. O eixo
do trilho é movimentado utilizado motor DC, possui ajuste de posição automatizado e faixa de
rotação de 360º, controlados remotamente por fibra óptica (Figura 4).

5. SUBSISTEMA DE RECEPÇÃO

5.1. O subsistema é composto de um modem de alta velocidade VHR-1200 desenvolvido para banda X
e aplicações de baixa taxa na banda K 400 Msym/s. Essa característica permite que um único
receptor possa cobrir praticamente todas as missões de observação da Terra enquanto prove altas
taxas e esquemas FEC de novas missões utilizam o espectro de observação na banda K.

Figura 3: Pedestal e Eixo Trilho de Rastreio

Figura 4: Sistema de Controle da Antena



5.2. O VHR-1200 pode prover um ou dois demoduladores/decodificadores por canal IF com suporte
BPSK, QPSK, OQPSAK, 8PSK, GMSK, AQPSK. O equipamento possui capacidade nominal de
1200Mbps x 2 demoduladores ou 600 Mbps x 4 demoduladores (Figura 5). 

6. SUBSISTE
MA DE TRANSMISSÃO SSPA BANDA S

6.1. Sistema redundante de uplink comando para banda S com amplificador  de 20  dB e saída
ajustável, com monitoramento e saturação +50dBm 100W. O sistema é equipado com carga
isolada para operação e ajuste VSWR. O sistema é controlado pela estação base por um link
ethernet. O sistema é montado fechado no alimentador (Figura 6).

Figura 5: Diagrama em Blocos do Módulo Receptor



7. RECEPTOR DIGITAL DE RASTREAMENTO

7.1. O sistema permite a faixa de sintonia de 450-2500 MHz, alta sensibilidade, níveis de sinal de
entrada de -110 dBm a 0 dBm, faixa de aquisição +/- 500 kHz, largura de banda de sinal de 1
kHz a 1,5 GHz, operação monopulso e passo-trilha (Figura  7). A unidade utiliza sistema de
seleção  automática  de  sincronia  coerente  para  aquisição  de  frequência  e  rastreamento,
modulação por fase para qualquer sinal  de entrada e monitoramento de portadoras CW ou
moduladas (Figuras 7 e Erro: Origem da referência não encontrada).

8. SUBSISTEMA DE REFERÊNCIA (TEMPO E FREQUÊNCIA)

8.1. O sistema de sincronia de tempo para telemetria utiliza equipamento Symmetricom Xli que recebe
12 canais de GPS e provê precisão de base de tempo em diferentes formatos (1PPS, 10MHz,
múltiplos códigos) com oscilador a cristal integrado (OCXO) (Figura 10).

Figura 6: SSPA 100 W – Banda S

Figura 7: Receptor Digital de Rastreamento ViaSat
VTR-4100



9. INSTALAÇÃO

a) Peso da antena instalada (Maximum Dead Load) = 36 toneladas;

b) Área de 15 x 15 metros, como área exclusiva para a antena e seus acessórios, incluindo base,
cerca de proteção, para-raios, aterramento, etc.;

c) Área de, pelo menos, 30 x 30 metros, que contém a área exclusiva da antena, cercada, monitorada
e com controle eletrônico de acesso:

I. chegada do fornecimento de Média Tensão trifásico (13,8 kV fase-fase), pela concessionária local
de energia elétrica;

II. transformador de Média Tensão (13,8 kV 150kVA) para Baixa Tensão trifásica, de 380V (±10%)
60 Hz(±5%);

III. gerador trifásico, de 380V (±10%) 60 Hz(±5%), suportando até 120 kVA de consumo de energia.

IV. uma sala técnica, dentro de uma instalação ou contêiner, com controle eletrônico e biométrico de
acesso, no qual será disponibilizado:

i. espaço suficiente para instalação de até 3 (três) racks de 42U;

ii.  UPS redundante tipo gaveta com suporte  a 20kVA,  entrada trifásica 380V 60 Hz e saída
trifásica 380V(±10%) 60 Hz(±5%) (380V fase-fase e 220V fase-neutro);

iii. por rack, duas fontes de energia monofásica de 220V 60 Hz (Fase, Neutro e Terra), suportanto
até 5kVA de consumo de energia, com aterramento ≤ 2 Ω;

iv. ar-condicionado com BTU/h suficientes para equipamentos que consumam 20kVA, para os
requisitos de temperatura da sala/contêiner e para os requisitos ambientais ideais de operação
(mantendo a temperatura menor que 25ºC); e

 v. proteção contra descargas atmosféricas (para-raios) com resistividade ≤ 4 Ω.

Figura 8: Receptor Telemetria (Tempo e Frequência)



10. DIAGRAMA EM BLOCOS

Figura 9: Diagrama em blocos da antena de 11,3 m
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Figure 2-1: Antenna block diagram 
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In particular, to meet the requirements of the project, ViaSat has configured its high-rate receive 
system in the following manner: 

 

Figure 2-2: Antenna block diagram 

The use of COTS components allows ViaSat to offer a fully compliant and reliable solution. 

The ViaSat solution allows both RHC and LHC signals to be distributed to a set of 6 dual-
channel modems, in a configuration of 1:1.  This provides a total of 6 nominal and 6 redundant 
channels.  Each modem input can individual select between RHC and LHC, allowing 6 channels 
on all one polarization or split amongst them in any ratio.  The inputs are also fully selectable 
between the 1200 MHz and 2400 MHz IF bands, allowing for multi-band (X-band/Ka-band) 
selectivity. 

 

The system is also designed with a two 6TB storage system.  This provides both load balancing 
for the 5 channels of 1 Gbps as well as a level of redundancy.  Each storage system provides 
levels internal redundancy as well, including dual links to the Customer network. 

The 16x16 matrix switch also enables selection with the modems. 

The provided signal splitters also allow connection of other satellite specific equipment. 

As far as the I/F Matrix is concerned, please refer also to Question 39, part of Q&A #6 [AD-4]. 
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2.4 Break Up Analysis required by item 2.6 of Annex I to the Basic Project 
(Annex I to the IFB) 

 

The following tables reports the details about the G/T computation for each band: 

X-band 

 

Table 2-5 X-band system G/T analysis 

 

Filters decrease the performance by < 1dB. 
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S-band 

 

 

 

Table 2-6 S-band system G/T analysis 

Filters are already included in this analysis. 
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S-band (Tx) 

 

Table 2-7 S-band EIRP budget 
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Ka-band 

Version Date Frequency Ambient Temperature Vapor Humidity Precipitation

Rev 1 13-Aug-15 25.500 GHz 23 °C 7.5 g/m^3 36.5% RH Clear sky

Gain/Loss

Noise

Figure

Device 

Input Noise 

Temp

DTemp 

Relative to 

Ambient

Cumulative 

Gain

Device Input 

Noise Temp

Device Noise 

Temp at LNA 

Input

System Noise 

Contribution

67.11 dBi 174.9 K 67.11 dB 174.9 K 159.8 K 47.3%

-0.39 dB 0.0 °C 66.72 dB 27.8 K 25.44 K 7.5%

0.00 dB 0.0 °C 66.72 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

0.00 dB 0.0 °C 66.72 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

0.00 dB 0.0 °C 66.72 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

0.00 dB 0.0 °C 66.72 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

45.00 dB 1.8 dB 150.0 K ######### 150.0 K 150.0 K 44.4%

-4.66 dB 0.0 °C 107.07 dB 569.0 K 0.02 K 0.0%

0.0 dB 0.0 °C 107.07 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

10.00 dB 16.0 dB 11255.1 K 117.07 dB 11255.1 K 1.04 K 0.3%

-15.00 dB 0.0 °C 102.07 dB 9068.9 K 0.08 K 0.0%

0.0 dB 0.0 °C 102.07 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

0.00 dB 0.0 dB 0.0 K 102.07 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

0.00 dB 0.0 °C 102.07 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

0.0 dB 0.0 °C 102.07 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

0.00 dB 0.0 dB 0.0 K 102.07 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

0.00 dB 0.0 °C 102.07 dB 0.0 K 0.00 K 0.0%

13.0 dB 5496.3 K 102.07 dB 5496.3 K 1.61 K 0.5%

110.00 dB

338.0 K 100.0%

 

Pre-LNA System Noise: 185.27 K 54.8% Required G/T: 41.00 dB/K

LNA System Noise: 150.00 K 44.4%

Post-LNA System Noise: 2.75 K 0.8% Computed G/T: 41.44 dB/K

Total System Noise at LNA Input: 338.0 K 100.0%

System Gain at LNA Input: 66.72 dB Margin: 0.44 dB/K

5.0 degrees

at 5.0° Elevation Angle

Receiver

IFL

Variable Loss 3

Variable Loss 2

11.28 Meter Antenna

Feed Loss

Data D/C

Post-LNA Loss

System G/T Analysis

Not Used

11.3M Ka-band w/ Dichroic Subreflector, No Filters, No Radome

Not Used

OutputsInputs

Contributors

Elevation Angle

Low Noise Amplifier

Variable Loss 1

 

 

Table 2-8 K-band system G/T analysis 

Filters will reduce performance by < 1dB. 
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2.5 Brand and model of the Real Time Spectrum Analyzer 

 

 

The brand and model of the Real Time Spectrum Analyzer is as following: 

 Keysight Technologies X-Series Signal Analyzers 

 N9020B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz 

 

Further details can be obtained at the following link: 

https://www.keysight.com/en/pdx-2642774-pn-N9020B/mxa-signal-analyzer-multi-touch-

10-hz-to-265-ghz?nid=-32508.1163247&cc=GB&lc=eng 

 

https://www.keysight.com/en/pdx-2642774-pn-N9020B/mxa-signal-analyzer-multi-touch-10-hz-to-265-ghz?nid=-32508.1163247&cc=GB&lc=eng
https://www.keysight.com/en/pdx-2642774-pn-N9020B/mxa-signal-analyzer-multi-touch-10-hz-to-265-ghz?nid=-32508.1163247&cc=GB&lc=eng
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2.6 Clarification if the time and frequency system is based on redundant GPS, as 
required by item item 2.44 of Annex I to the Basic Project (Annex I to the IFB) 

 

As reported in the antenna block diagram, see “Figure 2-1: Antenna block diagram” the time and 
frequency system is based on redundant GPS. 
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2.7 Clarification if the Station Control Software complies with the requirements 
1.3.3, 1.3.4, 1.3.4.1 and 1.3.4.2 of Annex I to the Basic Project (Annex I to the 
IFB)  

Key Features 

 Most advanced and widely tested Remote Sensing M&C system  

 Powerful and field-proven computer hardware 

 Client-server architecture software package provides high-reliability 

 Easy integration into higher-level customer M&C systems 

 Intuitive user control 

 Completely lights-out, automated operation with full remote interface 

Complete suite of functions that provide automated operation of the system 

The state-of-the-art control and monitoring capabilities included in ViaSat systems have been 
conceived, developed, and rigorously tested over the many years that ViaSat has been 
delivering ground stations.  The features offered in this product are the result of a program of 
constant product enhancement involving both our own and our customers’ experiences. 

 Architecture 

The ViaSat M&C system follows a flexible, client-server architecture.  The server, typically a 
rack-mount computer running Linux, is situated with the indoor equipment.  It performs direct 
monitor and control of all station devices over TCP/IP.  This provides a single, reliable point of 
control for the station.  The 
operator interface is 
provided by a GUI 
application, running on a 
rack-mount desktop 
computer running Windows.  
The client application can sit 
on many computers 
anywhere in the world with 
sufficient network 
connectivity.  This 
architecture allows for both 
local control and complete 
remote operation of the 
station, providing ultimate 
flexibility for the operator. 

The system also provides the function of a single IP point to reach each internal equipment, 
implemented through a NAT capability. 

Customer Integration 

The client-server architecture provides an easy to integrate interface for customer integration 
into higher-level M&C and satellite control networks.  There are two ways for interfacing to the 
ViaSat M&C system, which allow customers to tailor their level of effort on their software side. 
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 Simple, XML interface which allows pass schedules and ephemeris to be “dropped” into 
the fully configured system 
 Full, TCP/IP interface which allows full instrument control and configuration 

Graphical User Control 

The M&C system provides real-time control and status indications from all instruments.  Through 
the intuitive point and click GUI screen, the operator has access to all critical system parameters 
in real time from virtually any location in the world. 

 

System Testing 

The software system has a complete set of automated tests to assess the readiness of the 
system.  Results are displayed in easy to understand graphical format and/or numerical 
computations.  The tests include: 

 G/T Test – An automated direct measurement of system G/T using a celestial source 
adequate for the frequency band.  

 BER Test – An automated bit error rate test.  

Satellite Operations 

The station control software provides for completely automated satellite tracking operations.  
This software includes the following key functionality: 

Satellite Pass Planning – An satellite pass scheduling utility is provided that allows the 
operators to plan and schedule tracking events up to 7 days in advance, for more than 100 
different user specified satellites, with easy to use schedule conflict resolution tools.  System 
configurations can be assigned to different pass for automatic system setup. 



 

IFB-173576 – ADDITIONAL DETAILS 
TO E-GEOS PROPOSAL 

Ref:  CMM-PRO-17-075 

Date: 12/12/2017 

Release: 1.0  

Page :  29 of 32 

 

NOT CLASSIFIED 

This document discloses subject matter in which e-GEOS S.p.A.  has proprietary rights. Recipient of the 
document shall not duplicate, use or disclose in whole or in part, information contained herein except for or on 
behalf of e-GEOS to fulfill the purpose for which the document was delivered to him. 

 

Automated Pre-Pass Testing – The system can be configured to automatically run pre-pass 
tests, such as a BER loopback test, before the pass to ensure the system is up and running. 

Automated Satellite Pass – Prior to the pass, the system configures the instrumentation, and 
positions the antenna to the optimum position for the start of the pass.  Once the pass has 
started, the SGP4 orbit prediction software points the antenna to the satellite until sufficient 
signal strength is received to engage the autotrack system (if included), reverting to program 
tracking with the predicted angles if there is a signal blockage or fades. 

 

 

Post Pass Analysis – A record of the antenna pointing angles, and critical status is maintained 
throughout the pass.  This data can be analyzed after the pass to determine system and pass 
effectiveness.  This can be programmed to include any parameters. 

Automated Programming – The system can be configured to automatically retrieve TLE 
updates (such as from Celestrak) and auto-program all available passes for a configurable 
number of days. 
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Licensing and Media 

All software delivered included a perpetual license.  As the software is COTS, it will be 
configured for the particular application with the relevant documentation.  Configurations for the 
software are delivered with documentation and backed up to separate media.  Means for 
installation, manuals, relevant media, etc. are provided.   

 

User Access 

The GUI provides a singular point of control for the entire system.  This allows both local and 
remote operation through the same GUI with as many instances running as needed.  Only a 
single operator can be in control at any one point, with an arbitration scheme. 

 

Access is controlled by passwords assigned per user account.  In addition, different levels of 
access control can be assigned to a user.  Each user can be assigned a subset of monitoring 
and control points to allow customization or different profiles.   

 

In addition to GUI access, the API (which is also used by the GUI) can be used by remote 
machine-machine clients for further integration.  This full ICD (in English) is provided and has 
been used previously. 
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2.8 Clarification if the SSPA power is 200W or 100W, since the later probably will 
not comply with the EIRP required. Verification Control Matrix 

The system employs a 1:1 redundant 200 watt SSPA for the S-band command uplink.  The 
amplifier has a 20 dB range of output power adjustment, and has a built-in monitor of forward 
and reverse power. 

The amplifier is equipped with an isolator 

and dummy load to permit operation into 

an infinite VSWR load.  They are 

controlled via an Ethernet link by the 

station control computer through the M&C 

interface. 

The system is equipped with two 

amplifiers in a 1:1 redundant configuration.  

 

The 1:1 redundancy can be controlled manually, or configured to automatically select a backup 
amplifier in the event of a failure.  The SSPA is mounted as close as possible to the feed, usually 
in the riser or hub. 
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