
 

  

 

 

O radar meteorológico WR-10X é um 
sistema inovador desenvolvido para 
monitoramento em tempo real de 
fenômenos meteorológicos.  
 
Em virtude de sua pequeno tamanho 
e peso, o WR-10X pode ser facilmente 
instalado em uma plataforma fixa ou 
transportável.  
 
O seu baixo custo de aquisição e 
operação permite o uso desse 
instrumento em uma variada gama de 
aplicações. 



 

   

 

 
 

 
 

 

Radar Meteorológico WR-10X 
 

Descrição Geral 
 
O WR-10X é uma ferramenta valiosa para monitoramento em tempo real 
de fenômenos meteorológicos em áreas com topografia complexa.  
Ele pode ser usado de forma vantajosa em áreas urbanas e em escalas 
regionais, ou ainda para preencher áreas de sombra em uma rede de 
radares meteorológicos já existente.  
Uma versão transportável pode ser rapidamente implantada e utilizada em 
áreas de alertas meteorológicos de significativo risco hidrológico, sendo 
uma importante ferramenta para proteção da população em casos de 
emergências. 
O radar pode ser instalado isoladamente ou em conjunto, tanto na 
configuração fixa como transportável. Uma rede de radares (cluster 
networking) permite ao sistema uma cobertura praticamente ilimitada de 
uma região. As imagens de produtos resultantes são mosaicos integrados 
dos dados coletados pelos radares que compõem a rede. 
Uma rede composta com radares WR-10X, graças ao uso de tecnologia 
moderna, pequeno tamanho e peso, baixo custo de aquisição e operação é 
uma alternativa muito interessante aos tradicionais radares meteorológicos 
 
 

 
 

 
de alta potência e tamanho significativo que demandam uma grande 
infraestrutura. 
O aplicativo de controle e visualização possui uma interface muito intuitiva, 
permitindo uma rápida adaptação na sua operação e análise de dados a ser 
adquirida através de um curto treinamento, mesmo para usuários sem 
conhecimento específico no uso de radares meteorológicos. 
Uma vez programada a varredura desejada, o sistema vai iniciar a aquisição 
de dados e gerar “produtos”, que são imagens dos sistemas meteorológicos 
detectados, com aplicação de mapa de cores proporcional a refletividade 
do evento, sobreposto a um mapa local, com ajuste de distância e escalas 
de tempo. 
Um conjunto de “produtos meteorológicos” é fornecido com o sistema, e, 
graças a arquitetura aberta do aplicativo, produtos adicionais ou específicos 
podem ser facilmente incluídos no sistema. 
Confiabilidade, facilidade de instalação e manutenção norteiam o projeto 
de concepção do WR-10X. O sistema pode ser remotamente controlado, 
operado e testado, descartando a necessidade de presença no local do 
radar para sua operação. 

  



 

   

 

 

Descrição Técnica 

 
O WR-10X opera na banda X (9400-9500MHz), permitindo o uso de uma 

antena compacta e, mesmo assim, preservando uma boa resolução angular. 

A parte eletrônica do radar está integrada ao pedestal da antena e todos os 

módulos, com exceção do servidor PC, estão contidos dentro do radome. 

Esta configuração integrada reduz drasticamente o custo com infraestrutura 

e o tempo de instalação. A energia consumida pelo WR-10X (200W CA) é 

inexpressível quando comparado aos tradicionais radares meteorológicos, 

tornando muito simples sua instalação em locais remotos. 

O WR-10X possui uma área de cobertura de aproximadamente 100Km para 

uma precipitação de média a forte, e cerca de 35Km para uma precipitação 

de fraca a média intensidade.  

Qualquer canal de comunicação que suporte protocolo TCP/IP pode ser 

utilizado para operacionalizar a troca de informação entre a rede de radares 

WR-10X e o centro de controle, incluindo as redes sem fios.  

Uma antena “pencil-beam” com largura de feixe equivalente em elevação e 

azimute e controle completo automático de elevação, permite a aquisição 

de um conjunto de três dimensões (volume) de dados polar para geração de  

 

 

 

produtos meteorológicos e varreduras RHI.  

A versão WR-10X-CE possui característica de elevação simples (fixa) e 

varredura azimutal programável gerando um conjunto reduzido de “produtos 

meteorológicos”, porém com uma excelente relação custo benefício pois este 

equipamento consegue com muita acurácia e sensibilidade detectar e 

monitorar o deslocamento das tempestades. A versão WR-10X-CE pode 

posteriormente ser atualizada para a versão completa. 

A lista de produtos a seguir consiste de vários parâmetros meteorológicos 

como refletividade, chuva instantânea e acumulada sobre a superfície que 

podem ser obtidas de um radar isoladamente ou de uma rede (mosaico). O 

aplicativo permite a visualização de produtos em tempo real ou arquivados 

com a função de animação entre outras ferramentas.  

Cada radar pode ser programado individualmente com uma varredura 

especifica para coletar e guardar dados de uma forma sincronizada. O 

aplicativo permite a integração dos dados radar com outros informações, 

como dados de uma rede de pluviômetros, imagens de satélite, etc... para 

criar visualizações customizadas. 

 

Aplicações Típicas             Produtos Disponíveis (opção completa):
 

Monitoramento de: 

 bacias hidrográficas sem cobertura de uma rede de radares 

 eventos meteorológicos críticos para a proteção da população  

 condições meteorológicas em áreas urbanas para suporte na decisão 

das autoridades locais 

 condições meteorológicas em áreas abertas para atividades 

recreativas, esportes, concertos de músicas, etc. 

 condições meteorológicas regionais para emissoras de TV  

 condições operacionais em aproveitamento hidroelétricos 

 rodovias, aeroportos, portos, etc. 

 eventos potencialmente prejudiciais para a agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PPI-Z (reflectivity PPI; RHI (Range Height Indicator)   

 CAPPI: Constant Altitude PPI  

 SRI: Surface Rainfall Intensity (instantâneo) 

 SRT: Surface Rainfall Total  ( acumulado) 

 VMI: Vertical Maximum Intensity 

 ECHO VMI:  Height  of maximum reflectivity  

 HVMI: Maximum Reflectivity on horizontal and vertical axis 

 VCUT: Atmosphere vertical cross section 

 VPR: Reflectivity vertical profile 

 LBM: Low base map 

 ECHO LBM: height of  low base map 

 Nowcasting: previsão da evolução da célula de tempestade em: 15’, 30’, 1h 

 Mosaico: combinação de todos os radares na mesma rede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

   

 

Transmissor                                      Especificações Técnicas 

Frequência de Operação 9410 MHz ±30 MHz  

Potência de Pico 10 Kw (magnetron) 

Largura de Pulso 0.3; 0.6; 1.2 uS selecionável pelo usuário    

Frequência de Repetição  (PRF) 1600;  800;  500 Hz selecionável pelo usuário    

Modulador Estado Sólido 

Recebedor Logarítmico 

Alcance Dinâmico > 90 dB 

Frequência Intermediária  60 MHz 

Largura de Banda 4 MHz 

Figura de Ruído < 4 dB 

 

Antena 

Tipo Polarização horizontal, “pencil beam” ( 75 cm) protegida pelo radome 

Largura de lóbulo horizontal < 3° (Típico) 

Largura de lóbulo vertical < 3° (Típico) 

Lóbulos laterais dentro de  ±10° < -23 dB (Típico) 

Ganho > 35 dB (Típicol) 

Movimento Varredura azimutal contínua com elevação de 0.1º entre 0 e 180º, RHI, apontamento manual e automático (WR-10X) 
Varredura azimutal com elevação fixa ajustada na montagem do sistema (WR-10X-CE) 

Setor de supressão  Programável em setor entre dois azimutes 

 

Processador de Sinal 

Tipo Processador digital em PC e DSP com conversor A/D de 14 bit 

Parâmetros Refletividade horizontal (Z) em dBz  

Correção de Ruído Estatístico 

Sensitividade 7dBz @ 25 km (padrão) 

Integração de Pulso Ajustado a velocidade de rotação 

Calibração Manual de suporte fornecido 

Escala de Alcance 21,6Km    36Km    72Km    108Km   selecionável pelo usuário 

Resolução de Alcance 90m         150m        300m       450m          dependendo da escala de alcance 

 

Visualização e Controle 

Animação de visualização de mapas de PPI em diferentes níveis em tempo real e de dados arquivados. 

Produtos Meteorológicos Padrão: PPI-Z, RHI, VMI, H-VMI, Nowcasting (WR-10X)  

 PPI-Z, VMI e Nowcasting (WR-10X-CE) 

Produtos Meteorológicos Opcionais: SRI, SRT, CAPPI, ECHO VMI, HVMI, VCUT, VPR, LBM e ECHO LBM (WR-10X) 

 SRI e SRT (WR-10X-CE) 

Composição e conversão de produtos: Mosaico, BUFR, HDF5 e MDV 

Exportação de imagens nos formatos: GIF, BMP, TIFF, JPEG e PNG 

Funcionalidades adicionais medidas com cursor, “pan” e “zoom”, configuração de camadas 

 

Geral 

Dimensões Radome cilíndrico, com diâmetro de 90 cm e altura de 130 cm. 

Peso < 90Kg  

Temperatura de operação Típica entre 0 e 40 °C 

As especificações se referem as versões IC05 (versão padrão) e IC06 (versão CE) e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

 Eldes s.r.l. 
Via Di Porto 2/B, Scandicci  
Firenze, Italy, 50018 
Tel. +39-055720442  Fax. +39-055790950 
E-mail info@eldes.it   Internet: www.eldes.it 
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Agente no Brasil 
Simtech Representações Ltda 
Praça Pio X, 55 Sl 903, Rio de Janeiro 
Tel. +55 21 2506-5900 
E-mail: simtech@simtech.com.br 

 

 


