
Uma parceria a favor da 
tecnologia e educação. 

SkyRadar - Solução especialmente criada para treinamento e pesquisa em sistema de formação de 
radar, utilizado por academias de aviação e unidades de treinamento militar. Aplica-se também às 
Universidades que utilizam para ensinar e realizar pesquisas. É Composta por um software e um 
hardware com diversos módulos.

O sistema de formação modular de radar, de curto 
alcance e alta resolução opera com ondas continuas, 
pulsantes e nos seguintes modos FMCW, FSK, MTI / MTD 
SAR entre outros. Concebido para treino na ATC (Controle 
de tráfico aéreo) em escolas militares, bem como para o 
ensino técnico e pesquisa em universidades.

O tripé permite a rotação de 360° PPI, modos de giro ou 
rastreamento de alvos, equipado com um anel deslizante 
para a transmissão elétrica e alimentado por um motor 
DC. A unidade também inclui uma bússola.

A base modular I possui duas antenas e pode operar em 
ondas constantes, Doppler e modo de pulso, as quais 
detectam objetos que estão em seu alcance de rastreio. 
Essa base modular pode ser associada a outros módulos 
da SkyRadar como o tripé rotativo e antena parabólica.

O refletor parabólico é de aço inoxidável calibrado com 
ângulo de inclinação regulável, permitindo o 
monitoramento do impacto de foco e reflexão sobre feixe 
de radar. Além disso, permite aumentar o alcance do 
sistema.



Para praticar de um modo mais realista oferecemos o 
Quadricóptero remoto para controle de tráfego aéreo, 
navios projetados para marinha ou sistemas de 
posicionamento de alvos (como tanque de guerra) em 
miniatura.

O Módulo de SAR é uma extensão da base FMCW. Um 
eixo linear servo-controlado permite o movimento da 
antena criando imagens de alta resolução. A plataforma 
SAR realiza amostragem de dados por multiplexação no 
tempo que somado ao eixo linear permite produzir 
resoluções que vão muito além de resultados de uma 
antena convencional.

A base modular I pode se comunicar com 
Freescope, um software disponibilizado 
gratuitamente pela SkyRadar para 
visualização e controle do radar. Essa 
comunicação pode ser realizada via rede 
Wireless LAN na qual o SkyRadar pode ser 
acessado de modo paralelo, isto é, diversos 
usuários podem acessar os dados do radar 
ao mesmo tempo para diversas finalidades.

Também é possível adicionar o SkyRadar ao 
Cloud Server que funciona como servidor de 
retransmissão, roteamento de mensagens 
de dados entre um ou vários aparelhos de 
radar e os clientes que acessam os radares 
através do FreeScopes Software SkyRadar. 
Através do Cloud Server o acesso do aluno 
pode ser realizado via intranet de uma 
instituição acadêmica utilizando um sistema 
de gerenciamento de aprendizagem como o 
moodle.

A Base FMCW é um completo plug e play radar 
FMCW que vem com antena interna e o software 
de controle e visualização completa. O sistema 
funciona com uma antena Phased Array e fornece 
aplicações nos modos FMCW, Doppler, Frequency 
Shift Keying etc. O software da base FMCW possui 
interface amigável que permite o controle do 
sistema, proporcionando múltiplas formas de 
visualização, tais como FMCW Fast Fourier 
Transform, Doppler, IF Signals ou VCO Ramp. O 
software também oferece cálculo e visualização 
para a extensão de Abertura Sintética do Radar.
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