FICHA TÉCNICA

PS-6100-38-18-DP

ANTENA
PARÁBOLA SÓLIDA BLINDADA
-Enlace Slant +/- 45°
-Excelente blindagem
-Desenvolvida com ferramentas computacionais
de estado da arte

Rev_02

APLICAÇÃO
As Parábolas Sólidas Blindadas foram projetadas com tecnologia de última geração para
garantir o melhor desempenho na transmissão de dados em frequência não-licenciada.
Elas são utilizadas para enlaces ponto-a-ponto e possuem encaixe padrão para
acoplamento das Caixas Blindadas ALGcom, além de possuir um suporte diferenciado
que permite fácil alinhamento do enlace.

Conheça a seguir as Parábolas Sólidas Blindadas ALGcom!

ENLACES SLANT 45º
Maior ﬂexibilidade nos enlaces em dupla polarização com possibilidade de instalação V/H
ou +/-45º.
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USO DE FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS
DE ESTADO DA ARTE
As Parábolas Sólidas Blindadas ALGcom são desenvolvidas com softwares de simulação
eletromagnética e de cálculo estrutural, garantindo a melhor performance da estrutura,
reduzindo peso e também aumentando a vida útil do produto. Em todos os produtos da
ALGcom são utilizados métodos avançados de cálculo e ferramentas de estado da arte.
Existem diversas possibilidades de simulação baseadas em normas e regulamentos. Os
resultados obtidos foram aprovados pelos engenheiros da empresa e a prova da
estabilidade mecânica é determinada com base no ATO 932 e no ATO 953 da Anatel
(Resoluções 609 e 610). Os valores identiﬁcados como a força equivalente ao carregamento
do vento são o resultado de inúmeras simulações de ﬂuido dinâmica através de softwares de
análise numérica, bem como cálculos de propriedades aerodinâmicas. Os padrões
determinam coeﬁcientes de resistência e força do vento que atuam na antena, levando uma
carga ao tubo de montagem. Esta carga pode ser dividida em uma força axial, uma força
lateral e um momento torsor. Aspectos como forma física da antena, radome e reﬂetores
também são levados em consideração.

Computation Fluids Dynamics Analysis

Computation Fluids Dynamics Analysis

Transient Finite Integration Technique

Structural Finite Elements Analysis
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PARÁBOLAS SÓLIDAS BLINDADAS
5.5 - 6.4 GHz
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PS-6100-38-18-DP

Estrutura 100% em alumínio.

Todas as antenas são 100% testadas em VSWR* e isolação, com envio
de laudo técnico.
*VSWR- Voltage Standing Wave Ratio

Projetos concebidos com ferramentas computacionais de referência
em simulação mecânica e eletromagnética.

Linha completa de acessórios para atender todas as aplicações e
garantir a melhor performance do enlace.

Homologação Anatel de todos os modelos e garantia de 3 anos
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MODELOS
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
PS-6100-38-18-DP

5.500 - 6.425 GHz

Frequência de operação

1,8 m

Diâmetro
Ganho Banda Alta

38,5 dBi

Banda Média

38,0 dBi

Banda Baixa

37,7 dBi
1,80°

Ângulo de meia potência

> 59 dB

Relação frente-costas (180º +/-80°)

Dupla (V e H) ou Slant (+/- 45º)

Polarização
Isolação por polarização cruzada

> 20 dB

Isolação entre portas

> 30 dB

VSWR

< 1,5:1
SMA Fêmea Reverso

Conexão

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
PS-6180-38-18-DP

Ajuste de azimute

+/- 10°

Ajuste de elevação

+/- 7,5°

Ajuste de polarização

+/- 5°

Peso da antena

70,2 kg

Fixação em mastro

Ø4.1/2’’

Vento operacional

110 km/h

Vento de sobrevivência

200 km/h
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DIMENSÕES

1,8 m

a

1912 mm

b

1175 mm

c

328 mm

c

a

b

EMBALAGEM
1,8m
Material

Madeira

Altura (A)

2150 mm

Largura (L)

2050 mm

Profundidade (P)

700 mm

Volume

3.085 m³

P
A
L

142 kg

Peso embalado

FORÇAS INCIDENTES SOBRE VENTO DE SOBREVIVÊNCIA
PS-6100-38-18-DP

Momento torsor (M T)

MT

1871 Nm

Força Axial (F A)

6590 N

Força Lateral (F L)

3462 N
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