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CONTEÚDO 
 

Em função da ementa abaixo,  do componente DCO-1005 
 
Comunicação via satélite: introdução. Breve histórico. Faixas de frequências para 
satélites. Componentes básicos do sistema de comunicações via satélite. Estrutura de 
satélites. Antenas do satélite. Satélites do sistema brasileiro - SBTS. Sistemas de satélites 
para comunicações móveis. O ambiente de RF e suas implicações. Órbitas. Acesso 
múltiplo. Tendências dos sistemas de satélites. Aplicações da comunicação via satélite. 
 
 
O Conteudo da disciplina estará organizado nas três unidades abaixo 
 
 
UNIDADE I 
 

1. Rede de Comunicação via Satélite. 
2. Classificação dos Satélites  
3. Órbitas dos Satélites 
4.  A órbita Geoestacionária 

 
UNIDADE II  
 

1.  O segmento espacial e o segmento terrestre 
2.  Introdução à Rede VSAT  
3. Dimensionamento do Enlace 
4. Técnicas de Multiacesso 

 
UNIDADE III 
 

1. Comunicações Móveis via Satélite 
2. Radiodeterminação 
3. Televisão via Satélite 
4. Implantação de uma Rede 
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METODOLOGIA  
 

Será apresentado  aos alunos todo o material a ser estudado e em blocos conforme o Conteudo 
sugerido. Serão exigidas tarefas individuais que serão remetidas via eletrônica. Todas as possíveis 
duvidas serão esclarecidas via SIGAA ou por outro meio eletrônico. 
Encontros: assincronos 

 
  

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
O processo de avaliação será feito contra a apresentação dos trabalhos e tarefas em função de cada 
unidade, podendo variar o numero de trabalhos em cada uma delas 
 
Encontros: assincronos 
 

  

DETALHAMENTO DOS RECURSOS DIDÁTICOS 
 

Serão usados simuladores (quando indicado) para cada item de cada Unidade. 

 

Encontros: assincronos 

 

  

CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E VALIDAÇÃO DA ASSIDUIDADE DOS DISCENTES 
 
 
Como a realização desta disciplina será ASSÍNCRONA  a validação da assiduidade será feita contra-entrega 
dos materiais solicitados em tempo hábil 
 
Encontros: Assincronos 
 

 

 

CRONOGRAMA 

DATA CONTEÚDO 

08/06 
Rede de Comunicação via Satélite:  aspectos principais; configuração de uma rede; meios 
confinados; abrangência geográfica; topologias ponto-a-ponto; estrela e malha. Tempo de 
propagação.Faixas de frequência; Reuso de frequências. 

10/06 
Rede de Comunicação via Satélite:  aspectos principais; configuração de uma rede; meios 
confinados; abrangência geográfica; topologias ponto-a-ponto; estrela e malha. Tempo de 
propagação.Faixas de frequência; Reuso de frequências. 

16/06 
Classificação dos Satélites: passivos; transparentes; com processamento á bordo; Satélites 
comerciais; Satélites científicos; Satélites militares; Satélites giro-estabilizados; satélites triaxiais. 

17/06 

Classificação dos Satélites: passivos; transparentes; com processamento á bordo; Satélites 

comerciais; Satélites científicos; Satélites militares; Satélites giro-estabilizados; satélites triaxiais. 

22/06 
Órbitas dos Satélites; Conservação da Energia;  1ª Lei de Kepler; 2ª Lei de Keppler; 3ª Lei de 
Keppler; Velocidade de escape; Classificação das Órbitas: equatorial, inclinada, baixa, polar, 
médias, geossíncrona, geoestacionária   

24/06  A Órbita Geoestacionária: perturbações; azimutes e elevação; distancia; eclipse; posicionamento;  
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06/07 
A Órbita Geoestacionária: perturbações; azimutes e elevação; distancia; eclipse; posicionamento; 

08/07 

O Segmento Espacial e o Segmento Terrestre; o satélite de comunicações; subsistema de energia; 
subsistema de telemetria, telecomando e controle de distancia; subsistema de controle de 
altitude; subsistema de comunicações; antenas; telemetria e controle; Filtros de recepção 
conversores de frequência; multiplexador de entrada; amplificador de potencia; a estação e 
controle; o segmento terrestre; erode apontamento; polarização 

13/07 

O Segmento Espacial e o Segmento Terrestre; o satélite de comunicações; subsistema de energia; 

subsistema de telemetria, telecomando e controle de distancia; subsistema de controle de 

altitude; subsistema de comunicações; antenas; telemetria e controle; Filtros de recepção 

conversores de frequência; multiplexador de entrada; amplificador de potencia; a estação e 

controle; o segmento terrestre; erode apontamento; polarização 

15/07 
Introdução a Rede VSAT; internet banda larga; internet unidirecional; internet bidirecional;  controle de supervisão e 

coleta da dados (SCADA)  

20/07 

Introdução a Rede VSAT; internet banda larga; internet unidirecional; internet bidirecional;  

controle de supervisão e coleta da dados (SCADA) 

22/07 

Introdução a Rede VSAT; internet banda larga; internet unidirecional; internet bidirecional;  

controle de supervisão e coleta da dados (SCADA) 

29/07 

Dimensionamento do Enlace; unidade Bel; Bel aplicado a potencias; o dBr;  o dBm; operações com 

dBm; o dBm0; o dBmW; o dBV; o Lance de subida; o lance de descida; ruídos de interferência; 

interferência em satélites adjacentes; interferência em sistemas de micro-ondas terrestres. 

Exemplo de avaliação do ruído de interferência. 

03/08 

Dimensionamento do Enlace; unidade Bel; Bel aplicado a potencias; o dBr;  o dBm; operações com 

dBm; o dBm0; o dBmW; o dBV; o Lance de subida; o lance de descida; ruídos de interferência; 

interferência em satélites adjacentes; interferência em sistemas de micro-ondas terrestres. 

Exemplo de avaliação do ruído de interferência. 

05/08 

Dimensionamento do Enlace; unidade Bel; Bel aplicado a potencias; o dBr;  o dBm; operações com 

dBm; o dBm0; o dBmW; o dBV; o Lance de subida; o lance de descida; ruídos de interferência; 

interferência em satélites adjacentes; interferência em sistemas de micro-ondas terrestres. 

Exemplo de avaliação do ruído de interferência. 

10/08 

Dimensionamento do Enlace; unidade Bel; Bel aplicado a potencias; o dBr;  o dBm; operações com 

dBm; o dBm0; o dBmW; o dBV; o Lance de subida; o lance de descida; ruídos de interferência; 

interferência em satélites adjacentes; interferência em sistemas de micro-ondas terrestres. 

Exemplo de avaliação do ruído de interferência. 

12/08 
Técnicas de Multiacesso ao satélite 

17/08 Técnicas de Multiacesso ao satélite 

19/08 
FDMA 

24/08 FDMA 
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26/08 

Acesso múltiplo no domínio do tempo (AMDT)  

31/08 Acesso múltiplo no domínio do tempo (AMDT) 

02/09 Espalhamento Espectral por Salto de Freqeuncia 

09/09 Espalhamento Espectral por Salto de Freqeuncia 

14/09 Comunicação móvel via satélite 
 

16/09 
Dimensionamento do Enlace – O sistema Inmarsat; o sistema Iridium; o sistema Globalsat 
 

21/09 
Radiodeterminação: GPS; Galileu 
 

21/09 Radiodeterminação: GPS; Galileu 
 

21/09 Radiodeterminação: GPS; Galileu 
 

22/09 Ajuste Finais 
 

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 

2ª 
N23 

3ª 
N23 

4ª 
N23 

5ª 
N23 

6ª 
N23 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

Introdução às Comunicações via Satélite – Clovis Andrade de Almeida 
Manuais de Satélite da ANATEL; MCTIC;  
Satellite Communications – Dennis Roddy 
Satellite Communications – Timothy  Pratt 
The Satellite Communication Applications Handbook – Bruce R. Elbert 
 

 


