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RESUMO

Uma antena-radar clássica é composta basicamente de uma fonte primária justaposta
a um foco refletor parabólico. A lei de iluminação é estabelecida de maneira a
satisfazer, tão precisamente quanto possível, a forma do feixe desejado. É a
movimentação do conjunto que garante a cobertura de exploração desejada.
O presente texto estuda o projeto e desenvolvimento de um servomecanismo capaz
de suportar e posicionar uma antena de radar, dentro de parâmetros e restrições
definidas. Os objetivos do trabalho são: levantar e estudar os fatores relevantes para
especificação de um projeto de controle de posição de uma antena-radar através de
servomecanismos; apresentar uma proposta de projeto de controle de posição através
de servomecanismo; propor um modelo estrutural teórico consistente do conjunto
antena-radar para fins de simulação dinâmica e análise modal da estrutura, e
apresentar a implantação do sistema de controle proposto num projeto real de
Engenharia, para o servomecanismo de uma antena de radar meteorológico.
A proposta de controle foi aplicada com êxito no Modelo de Engenharia do Radar
Meteorológico Doppler RMD700S-1M, desenvolvido pelo consórcio Omnisys/Atech,
que foi instalado e opera em Mogi das Cruzes/SP. O texto apresenta, de forma
estruturada, os fatores relevantes que devem ser levados em consideração para o
desenvolvimento de um projeto deste tipo.
Como conclusões do texto, são apresentadas considerações com relação ao projeto,
apontando pontos positivos e negativos do desenvolvimento.

Palavras-chave: Sistemas de Controle; Servomecanismos; Antenas; Controle de
Estruturas Flexíveis; Radares

ABSTRACT

A classical radar antenna is basically composed of a primary source mounted at the
focal point of a parabolic reflector. The illumination rule is established so that the
desired beam-shape is attained, as precisely as possible. The physical motion of the
set guarantees the coverage of the desired volume of exploitation.
The actual text studies the design and development of a servomechanism capable of
supporting and positioning a radar antenna, within well-defined parameters and
restrictions. The aims of the dissertation are: determination and study of relevant
factors for the specification of a control system design for the positioning of a servodriven radar antenna; presentation of a servo-driven positioning control system
design proposal; proposal of a consistent theoretical structural model of the radar
antenna set for the purpose of dynamic simulation and modal analysis of the
structure and; presentation of the implementation of the proposed control system in
a real Engineering design project: a servo-driven weather radar antenna.
The control propose was successfully employed at the Engineering Model of the
Doppler weather radar RMD700S-1M, developed by the trust Omnisys/Atech,
installed and operant at Mogi das Cruzes/SP. The text presents, in a structured form,
all relevant factor that must be taken into account in the development of such design.
The conclusions drawn at the end of the dissertation are considerations regarding the
design, which point out faults and weak points of the development.

Keywords: Control Systems; Servomechanisms; Antennas; Flexible Structure Control;
Radars
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