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Resumo 

 

Com a demanda de comunicação por meio de celulares, as tecnologias 

de sistemas móveis têm sido desenvolvidas exponencialmente. Hoje em dia, as 

mais utilizadas no Brasil são as de segunda geração (2G), terceira geração (3G) 

e quarta geração (4G) e o órgão encarregado de verificar o cumprimento da 

cobertura de sinal pelas operadoras de celulares é a Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), reguladora das comunicações no Brasil e criada 

pela Lei 9.472 de 16 de julho de 1997. Assim, com base na Portaria nº1718 da 

ANATEL, este projeto consiste em simular a verificação do cumprimento dos 

compromissos de abrangência e área de cobertura do serviço móvel, aplicada a 

dois setores de uma Estação Rádio Base (ERB) da operadora TIM, que transmite 

um sinal na faixa do sistema 3G. Para tal, é utilizado um celular como estação 

móvel e um aplicativo processando os dados recebidos. Esta verificação será 

feita por meio de análises realizadas com o auxílio do software Matlab. 

Palavras Chave: ANATEL, Cobertura, ERB, Portaria, Predição. 
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Abstract 

 

 Within the demands for communication via cellphones, the development 

of the mobile system's technology has been growing exponentially. Nowadays, 

the technologies more used in Brazil are the second generation (2G), third 

generation (3G) and fourth generation (4G), and the agency in charge to verify 

the fulfilment of the signal coverage from the cellphone operators is the Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), regulator of the communications in 

Brazil and created for the Law 9.472 on July 16th of 1997, Then, according to the 

document Portaria nº1718 of ANATEL, this project consists on simulate the 

verification of the fulfilment of the obligations of comprehensiveness and 

coverage area of mobile service, applied to two sectors of a Radio Base Station 

(ERB) from the operator TIM, that transmits a signal in the band of the 3G system. 

For that, a cellphone is used as a mobile station and an application to process 

the received data. This verification will be made through analyses, with the help 

of the software Matlab. 

 key words: ANATEL, Coverage, Base Station, Regulation, Prediction. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

1.1 História  

A necessidade de um sistema que não precisasse estar conectado a um fio, de 

forma a oferecer mobilidade contínua por meio de longas distâncias, deu início à 

telefonia celular, que foi um grande salto nas comunicações. Nascia a primeira 

geração de sistemas celulares (1G), que era um sistema analógico apresentando 

baixa capacidade de tráfego, entretanto, com a constante demanda por capacidade e 

serviços, esta tecnologia evoluiu para os sistemas 2G, 3G e 4G, vigentes atualmente. 

 

Figura 1.1:  Evolução das tecnologias de sistemas 

Devido ao aumento de demanda por banda de sinais celulares e com o avanço 

constante dessas tecnologias, a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) 

sentiu a necessidade de orientar e estabelecer regras e procedimentos para 

verificação do cumprimento dos compromissos de abrangência e da área de cobertura 

do Serviço Móvel que atualmente estão representadas na resolução da Portaria Nº 

1718 de 07/12/2017, que entrou em vigor após a revogação da Portaria Nº 209. [1]  
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1.2 Objetivo  

O objetivo deste trabalho é avaliar o procedimento para verificação do 

cumprimento dos compromissos de abrangência e área de cobertura do serviço móvel 

de acordo com as normas citadas na Portaria Nº1718 da Anatel [1], baseado em um 

modelo de predição de cobertura e de medições obtidas em campo. 

Para a verificação do cumprimento a tal portaria, medidas de sinal de 2045 

MHz, da operadora Tim, foram realizadas com um celular, através do aplicativo G-

MoN, para obter o nível de sinal recebido (dBm), para o sistema 3G. Através de 

modelo apropriado para a predição de cobertura na região, esta foi estabelecida como 

aquela calculada pelo software empregado pelas operadoras, como Cellplan e Myriad, 

dentre outros. Assim, um estudo de cobertura, típico do realizado pela ANATEL para 

garantir sinal à grande parte da célula, é realizado de forma a concluir se a operadora 

cumpre as exigências. 

 

1.3 Descrição dos capítulos 

No primeiro capítulo, é apresentada a evolução das tecnologias e suas 

motivações para os avanços, além da necessidade de se realizar a verificação do 

cumprimento dos compromissos de abrangência e da área de cobertura do Serviço 

Móvel. Também são expostos o objetivo e a descrição dos capítulos deste trabalho. 

 No segundo capítulo, é apresentada toda a teoria necessária para o 

entendimento da propagação do sinal em um canal rádio móvel, como conceitos de 

espaço livre, difração e obstáculos. 

 No terceiro capítulo, é apresentada a teoria de estatística de sinal e de modelos 

de propagação, importantes para o entendimento do comportamento das medições 

realizadas. 

 No quarto capítulo, é apresentada a Portaria Nº 1718, a fim de expor os 

procedimentos de como a verificação deve ser feita. 

 No quinto capítulo, aborda-se como as medições foram feitas, incluindo a 

região escolhida para realização das mesmas, o software utilizado para capturar 
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essas medidas e informações da antena (ERB) escolhida. 

 No sexto capítulo, é apresentada a análise dos dados através de duas 

abordagens diferentes, utilizando um programa desenvolvido no Matlab para isso.  

 No sétimo capítulo é apresentada a conclusão observada a partir do resultado 

da análise de dados.  
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Capítulo 2 

Propagação e atenuação do sinal no canal rádio 

móvel  

2.1 Espaço Livre 

O espaço livre é um meio linear (a polarização e a magnetização dependem 

linearmente dos campos elétrico e intensidade magnética, respectivamente), 

isotrópico (os parâmetros constitutivos do meio independem da direção dos campos), 

uniforme (os parâmetros constitutivos do meio independem da posição), sem perdas 

(a energia das ondas eletromagnéticas não é absorvida) e com condutividade nula.  

 

Se há uma antena transmitindo um sinal de rádio através do espaço livre a uma 

distância d de uma antena receptora e não há obstruções entre elas, assumindo que 

o sinal está sendo propagado em linha reta entre as duas antenas, podemos dizer que 

o canal associado a este tipo de transmissão se chama canal de visada direta e o sinal 

propagado se chama raio ou sinal de visada direta. 

 

O modelo de perda no espaço livre informa que o decaimento de potência 

recebida ocorre conforme as antenas se afastam uma da outra. Este modelo é 

representado pela expressão abaixo [2]:   

 

 LB =  32,44 +  20log10fMHz + 20log10dkm −  GRx   −  GTx                  (2.1)              

onde fMHz é a frequência expressa em MHz, dkm é a distância entre a transmissora e 

a receptora expressa em km,  GRx é o ganho da antena receptora e GTx  é o ganho da 

antena transmissora, ambos os ganhos expressos em dBi. 

 

2.2 Reflexão em terra plana 

Serão vistas neste trabalho as atenuações em terra plana, já que as 

atenuações em terra esférica são consideradas para maiores distâncias e/ou menores 
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frequências, na faixa de alguns MHz, o que não é o caso dos sistemas celulares 

abordados neste projeto. Para que a terra seja considerada plana, é preciso que a 

seguinte desigualdade seja satisfeita [2]: 

                            dkm < 15√λm
3                                                   (2.2) 

Onde m  é o comprimento de onda central em metros. 

Em vista disto, devemos considerar dois casos de acordo com a localização da 

antena receptora do sinal: se ela está na zona de interferência, tem-se normalmente 

a contribuição das ondas direta, refletida e superficial, podendo chegar ao receptor 

apenas a direta, dependendo da rugosidade no solo e das alturas das antenas. Se, 

por outro lado, a receptora está na zona de difração, tem-se normalmente a 

propagação das ondas direta e difratada, podendo ainda a superficial chegar ao 

receptor com alguma contribuição, mas que muitas vezes pode ser desconsiderada. 

Para definir se a parcela de onda superficial é significante na recepção do sinal, 

é necessário calcular a altura efetiva mínima das antenas pela seguinte fórmula [2]: 

h0  =  
λ

2πq
                                                        (2.3) 

onde λ é o comprimento de onda central. O fator q depende da polarização da antena 

e é calculado: 

a) para polarização vertical: 

q =  |
K0

2

K1
2 √

K1
2

K0
2 −  cos2 αi| =  |

√εr1−j60λσ1−cos2 αi

εr1− j60λσ1
|                           (2.4) 

b) para polarização horizontal: 

q =  |√
K1

2

K0
2 −  cos2 αi| =  |√εr1 − j60λσ1 − cos2 αi|                     (2.5) 

onde εr1  é a permissividade do solo, σ1 é a condutividade do solo, αi é o ângulo de 

incidência no solo, K1  é a constante de fase no solo e K0 é a constante de fase no ar. 

Sendo h1 e h2 as alturas das antenas transmissora e receptora, respectivamente, se: 

ht e hr >>  h0, despreza-se a onda superficial.  
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ht e hr <<  h0, considera-se a onda superficial. 

A equação da perda devido a onda superficial é calculada por [2]: 

                                               Lsup = 20 log(1
FA

⁄ )                                                      (2.6) 

FA =   
4π√h1

2+ h0
2√h2

2+ h0
2

λ.d
                                                 (2.7) 

onde d é a distância entre as antenas transmissora e receptora. 

 Após ser confirmada a condição de terra plana, é necessário verificar se a 

superfície terrestre é lisa ou rugosa, a qual corresponde a região de análise. Segundo 

o critério de Rayleigh [3], se σS  é a altura da rugosidade no terreno, deve-se verificar: 

Terra considerada lisa se 

σs <
λ

8senαi
                                                     (2.8) 

Terra considerada rugosa se 

𝜎𝑠  ≥  
𝜆

8𝑠𝑒𝑛𝛼𝑖
                                                    (2.9) 

onde 

 𝜎𝑠  =  
𝜆

8𝑠𝑒𝑛𝛼𝑖
                                                (2.10) 

representa o limite entre superfície com reflexão especular e superfície com reflexão 

difusa (significando espalhamento do sinal). 

 

2.2.1 Terra lisa 

 Se a terra for considerada lisa, o sinal que chega à receptora é composto pelo 

sinal direto e do sinal refletido pelo solo. A potência do sinal direto é calculada pela 

fórmula de Friis, mas a atenuação do espaço livre é somada com a parcela da onda 

refletida em função do coeficiente de reflexão do solo. A expressão da potência 

recebida neste caso, pelo modelo de Norton de 3 raios é [2]: 
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Pr =  Pt. Gt. Gr. [λ (4πd)⁄ ]2 . |1 + ρejΦej∆φ + (1 − ρejΦ)Aej∆φ|
2
                        (2.11) 

onde Pt  é a potência transmitida, Gt é o ganho da antena transmissora, Gr é o ganho 

da antena receptora, 

       RF =  ρejΦ                                                        (2.12)  

é o coeficiente de reflexão no solo, A é o fator de atenuação no solo e 

             ∆φ = 2. π. ∆d/λ                                                    (2.13) 

é a diferença de fase do percurso do raio direto e do raio refletido. 

  

Os termos que viriam além do terceiro na equação (2.11), podem ser 

desprezados para fins práticos. Nesta expressão, as três parcelas que compõem a 

equação representam, respectivamente, a onda direta, a onda refletida e a onda 

superficial, sendo a última, em geral, desconsiderada para distâncias longas, 

geralmente quando a receptora está na zona de interferência.  

 Removendo o termo relativo à onda superficial, cujo cálculo de perda já foi 

descrito, a expressão para a potência recebida fica em função da onda direta e a 

refletida, que após algum desenvolvimento, leva a [2]: 

Pr = Pt. Gt. Gr. [λ (4πd)⁄ ]2. 4sen²(
∆φ

2⁄ )     (2.14) 

 

 Observa-se que a partir de certa distância, onde o seno se confunde com o 

arco e a equação é simplificada, este ponto é caracterizado por: 

d = df  =  
12h1h2

λ
                                                 (2.15) 

chamado de ponto de quebra (break point), que é a distância em que o sinal 

propagado, que decaía com 20 dB/déc passa a decair com 40 dB/déc. A partir deste 

ponto, o sinal que chega à receptora é composto pelo raio direto com o raio difratado 

devido à entrada do primeiro elipsóide de Fresnel no solo. Nesse caso, a perda é 

representada por: 

L B(dB) =  120 +  40 log dkm  −  20. log (h1h2)m  −  GtdB
 −  GrdB

                  (2.16) 

 

2.3 Reflexão na água 

 Se temos duas antenas, uma apontada para outra, e existe um raio direto e um 
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raio refletido pela água chegando à receptora [4]: 

Pr =  Pt. Gt. Gr. [λ (4πd)⁄ ]2 . |1 + RF. ej∆φ|
2
                               (2.17) 

onde Δφ é a diferença de fase do percurso do raio direto e do raio refletido e RF é o 

coeficiente de reflexão na água, presente na equação (2.12). Quando o ângulo de 

incidência formado pela onda refletida com o solo é muito pequeno, RF se aproxima 

do valor de -1, para qualquer meio. Assim, a expressão da potência recebida por 

reflexão na água se aproxima da expressão de potência recebida por reflexão na terra. 

 

2.4 Difração 

 O fenômeno chamado de difração acontece devido ao encurvamento das 

ondas diante da presença de obstáculos que não obstruem totalmente o sinal, criando 

uma região de penumbra. Isto se dá devido ao princípio de Huygens que estabelece 

que a partir de um certo ponto, uma frente de onda gera outras frentes de ondas, cada 

uma seguindo um caminho diferente, que influenciam diretamente na intensidade e 

na fase destas ondas. Assim, a partir do estudo desta defasagem, surgiu o conceito 

de Zonas de Fresnel, que são definidas como um conjunto de elipses concêntricas em 

torno da linha de visada direta, sendo a elipse mais próxima desta linha de visada, 

denominada de 1ª Zona de Fresnel.  A soma de todas as contribuições a partir da 2ª 

Zona de Fresnel é aproximadamente igual ao valor da 1ª Zona de Fresnel devido às 

contribuições negativas.  

 Na recomendação ITU-R 526 Propagation by diffraction [5] é mostrado como é 

calculado o valor das perdas causadas pela difração, definidos pelos tipos de terreno 

em que a medição está sendo realizada. Os 3 tipos de terreno são:  

1) Terreno suave 

A superfície da Terra pode ser considerada suave se as irregularidades do 

terreno forem da ordem ou menor que 0,1 R, onde R é o máximo valor do raio da 1ª 

Zona de Fresnel do percurso de propagação. Neste caso, o modelo de predição é 

baseado em difração sobre superfície esférica, a qual não será abordada neste 

projeto.  

2) Obstáculos isolados 
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O perfil deste tipo de terreno consiste em um ou mais obstáculos isolados ao 

longo do percurso de propagação. Os cálculos dependem da idealização usada para 

a caracterização dos obstáculos.  

3) Terreno ondulado 

O perfil consiste em várias pequenas colinas em que nenhuma delas forma 

uma obstrução dominante.    

Este projeto irá focar no modelo de difração para obstáculos isolados. 

A perda devido ao percurso do raio difratado se torna necessário quando este é muito 

maior que o percurso do raio direto entre as antenas. Para calcular a perda estimada 

dos múltiplos percursos gerados por um obstáculo ou vários deles, deve ser levada 

em consideração a forma dos obstáculos, de maneira que haja duas maneiras em que 

pode-se assumir como aproximação: obstáculos com forma de gume de faca e 

obstáculos com raio bem definido de curvatura no topo. 

 

2.4.1 Obstáculo gume de faca 

Neste caso, todos os parâmetros geométricos são definidos por um só 

parâmetro, ν, sem dimensão, que pode assumir uma grande variedade de valores de 

acordo com os parâmetros geométricos selecionados [2]. 

v = h√
2

λ
(

1

d1
+  

1

d2
) =  θ√

2

λ(
1

d1
+

1

d2
)

=  √
2hθ

λ
=  √

2d

λ
. α1α2                           (2.18) 

onde h é a altura do topo do obstáculo em comparação com a linha de visada direta 

entre os dois terminais. Se o topo estiver acima da linha, h assume valor positivo, se 

o topo estiver abaixo da linha, h assume valor negativo. d1 é a distância do transmissor 

ao topo do obstáculo, d2 é a distância do receptor ao topo do obstáculo, d é a distância 

entre transmissor e receptor e θ é o ângulo de difração, o qual possui mesmo sinal de 

h e assume valor menor que 0,2 rad, α1 e α2 são os ângulos em radianos entre o topo 

do obstáculo e um terminal, visto pelo outro terminal. Ambos possuem mesmo sinal 

de h. 

A perda J(ν)(dB) como função de ν é mostrada na Figura 2.1. 
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      Figura 2.1: Perda por difração no obstáculo gume de faca 

 

2.4.2 Obstáculo arredondado 

Nota-se que h, d1, d2 são medidos a partir do vértice onde os raios projetados 

interceptam acima da superfície arredondada. A perda para essa geometria pode ser 

calculada da seguinte forma [2]: 

A = J(v) +  T(m, n) [dB]                                     (2.19) 

Onde, J(ν) é a perda de Fresnel-Kirchoff devido a um obstáculo do modelo Gume de 

Faca com pico localizado no vértice que intercepta o obstáculo arredondado, por isto, 

ν pode ser calculado com as equações (2.18) e J(ν) pode ser encontrado pelo gráfico 

da Figura 2.1. T(m, n) é a perda adicional devido a curvatura do obstáculo [2]: 

Para  mn ≤ 4 : 

T(m, n) = 7.2m1 2⁄ − (2 − 12.5n)m + 3.6m3 2⁄ − 0.8m2 dB                  (2.20) 
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Para  mn > 4: 

T(m, n) =  −6 − 20 log(mn) + 7.2m1 2⁄ − (2 − 17n)m + 3.6m3 2⁄ − 0.8m2 dB            (2.21) 

Onde: 

m = R [
d1+d2

d1d2
] [

πR

λ
]

−1 3⁄

⁄                                                   (2.22) 

       n = h [
πR

λ
]

−2 3⁄

R⁄                                                           (2.23)  

Nota-se que se R tende a 0, T(m, n) tende a 0 e a equação da perda se reduz 

a perda por um obstáculo gume de faca. 
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Capítulo 3 

Estatísticas de sinal e modelos de predição  

3.1 Funções densidade de probabilidade (p.d.f) 

3.1.1 Log-Normal 

A distribuição Normal (ou Gaussiana) é a distribuição estatística mais 

importante, pois embora as distribuições de muitos processos possam assumir uma 

variedade de formas, muitas variáveis observadas possuem uma distribuição de 

frequências que é, aproximadamente, uma distribuição de probabilidade Normal. 

A distribuição Log-Normal é derivada da distribuição Normal, o logaritmo de 

uma variável com esta distribuição com parâmetros μ e σ tem uma distribuição Normal 

com média μ e desvio padrão σ, logo, conclui-se que os dados provenientes de uma 

distribuição Log-Normal podem ser analisados segundo uma distribuição Normal se 

trabalharmos com o logaritmo dos dados em vez dos valores originais.  

Assim, uma variável aleatória X tem distribuição Log-Normal se sua função 

densidade de probabilidade for dada por [6]: 

f(x; μ, σ) = {
1

xσ√2π
exp [

−(log(x)− μ)2

2σ2 ] ,    se   x > 0

0    caso contrário                                 
                            (3.1) 

 

3.1.2 Rayleigh  

Em canais rádio móveis, a distribuição de Rayleigh normalmente é usada para 

descrever a natureza estatística variável no tempo da envoltória recebida de um sinal 

de atenuação uniforme, ou a envoltória de uma componente de caminho múltiplo 

individual. É de fácil verificação [7] que a soma de dois sinais de ruído de quadratura 

gaussiana segue uma distribuição de Rayleigh. Esta distribuição tem uma p.d.f dada 

por: 
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     f(x; σ) =
x

σ2 exp {
−x2

2σ2}                                                 (3.2) 

 

3.1.3 Rice 

A distribuição Rice é usada para modelar os múltiplos percursos que são 

recebidos pela antena receptora, a qual está em visada direta com a antena 

transmissora e a maior parcela que chega ao receptor é do sinal de visada direta. 

A distribuição de Rice é dada por [7]:  

    f(x|v, σ2) =  
x

σ2 exp (
−(x2+v2)

2σ2 ) I0 (
xv

σ2) ; x, v ∈  ℜ; σ2 > 0                           (3.3) 

Onde I0 é uma modificação da função de Bessel de primeiro tipo com ordem 

zero, σ e v são parâmetros que modificam a forma da p.d.f e X é a variável aleatória 

cuja p.d.f é f. 

 

3.1.4 Nakagami 

 Baseada em medições em campo, a distribuição de Nakagami foi criada para 

caracterizar o desvanecimento rápido em propagação de sinais HF (High frequency) 

em longas distâncias. Foi verificado, por inspeção, que a distribuição dessas medições 

poderia ser aproximada por: [8] 

PN(r) =  
2mmr2m−1

ᴦ(m)Ωm exp (
mr2

Ω
)                                            (3.4) 

onde r é a envoltória do sinal, 

      m =  Ω2/Var(r2)                                                  (3.5)  

é o fator de desvanecimento e  

Ω = E[r2]                                                    (3.6)  

corresponde à média de r2. 

Vale ressaltar que o sinal de Nakagami nada mais é que a soma de sinais 
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Rayleigh independentes e de mesma média. [8] 

 

3.1.5 Weibull 

 A distribuição de Weibull foi nomeada devido aos artigos do professor Waloddi 

Weibull, os quais levaram a aplicações em diversas áreas. Ele verificou que para 

diferentes tipos de dados a distribuição de Weibull se adequa, até para dados com 

poucas amostras [9].  

 A função densidade de probabilidade referente a esta distribuição, é: 

f(t|B, C, D) =  
B

C
(t − D

C⁄ )B−1e−(t−D
C⁄ )B

, B > 0, C > 0, −∞ < D < ∞, t > D         (3.7) 

Onde, t é a variável aleatória, geralmente tempo gasto; B é o parâmetro que 

define a forma da p.d.f; C muda a escala da p.d.f ao longo do eixo do tempo; D define 

o limite, o valor mínimo que a variável aleatória 𝑡 pode assumir.  

 

3.2 Desvanecimento de pequena e larga escala e 

distribuições estatísticas associadas 

O desvanecimento é a variabilidade da envoltória do sinal recebido ao longo da 

movimentação do terminal móvel, que é resultante dos multipercursos que chegam de 

diferentes orientações, com diferentes amplitudes e fases. A essa é chamada 

variabilidade em pequena escala. Esta, entretanto, varia sob uma curva de 

variabilidade em grande escala conhecida como sombreamento. 

  

3.2.1. Desvanecimento de pequena escala e distribuições 

O desvanecimento de pequena escala é usado para descrever flutuações 

rápidas das amplitudes de sinal, correspondente às janelas de pequenos 

comprimentos de onda. Essas variações podem ser causadas por múltiplos percursos, 

pela velocidade da estação móvel, pela velocidade dos objetos ao redor e da largura 
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de banda de transmissão do sinal.  

 

Os múltiplos percursos correspondem às componentes espectrais do sinal que, 

devido à presença de objetos as refletindo, chegam ao receptor em tempos diferentes 

com amplitudes e fases que também se diferem uma das outras. A fase e as diferentes 

amplitudes das componentes de múltiplos percursos causam variações na intensidade 

do sinal gerando, portanto, a atenuação de pequena escala. 

 

A velocidade da estação móvel corresponde à movimentação relativa desta em 

relação à estação-base, realizada de maneira constante, que proporciona diferentes 

valores de frequência à medida que a estação móvel se desloca. Essa mudança 

aparente na frequência é também conhecida como deslocamento Doppler.  

 

A velocidade dos objetos ao redor equivale ao movimento realizado por objetos 

dentro do canal rádio, de modo que induzem um deslocamento Doppler variável com 

o tempo. Somente se esses objetos se moverem com velocidade maior que a da 

estação móvel, é que o desvanecimento de pequena escala é causado pela 

movimentação dos objetos.  

 

Somente se a largura de banda de transmissão do sinal for estreita em relação 

à largura do canal, haverá variações rápidas das amplitudes do sinal sem que haja 

distorção no tempo. 

 

As distribuições associadas ao desvanecimento de pequena escala, em geral, 

são a Rayleigh e a Rice-Nakagami, também conhecida como Ricean, que é 

considerada quando existe uma componente espectral do sinal que seja dominante 

acompanhada de sinais de múltiplos percursos com menor intensidade. Conforme o 

sinal dominante vai se tornando mais fraco, o sinal composto se assemelha a uma 

envoltória do tipo Rayleigh, sendo assim, a distribuição de Ricean se transforma na 

distribuição de Rayleigh quando a componente dominante do sinal desvanece [10]. 
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3.2.2 Desvanecimento de larga escala e suas distribuições 

O desvanecimento de larga escala provê variações lentas das amplitudes, que 

corresponde à janela de centenas de comprimento de onda, de modo que a 

intensidade do sinal é medida para grandes distâncias entre transmissor e receptor. 

Geralmente, esse tipo de desvanecimento é causado pelo efeito de sombreamento. 

 

 O sombreamento está relacionado com obstruções naturais, referentes ao 

relevo e à vegetação e, também, com bloqueios causados por construções, casas e 

edifícios, de modo que o receptor fica em uma região de sombra, ou seja, o sinal 

chega com intensidade muito baixa ao mesmo. Com a obstrução, a maior parte do 

sinal que chega ao receptor é por meio dos fenômenos de difração e espalhamento. 

Difração ocorre quando o caminho de rádio entre transmissor e receptor é obstruído 

por uma superfície maior que o comprimento de onda. Já o espalhamento 

corresponde ao fenômeno que acontece quando o meio em que o sinal se propaga 

possui obstáculos com dimensões que são da ordem ou inferior ao comprimento de 

onda. 

 As distribuições estatísticas que compreendem o desvanecimento de larga 

escala são as distribuições Normal e Gaussiana, geralmente usada a Log-normal [10]. 

 

3.3 Perda no Percurso (Path Loss) 

Perda no percurso corresponde à diminuição da potência do sinal ao longo de 

sua propagação. Neste trabalho, as medidas foram realizadas utilizando como meio 

de propagação o espaço, de modo que o sinal apresenta atenuações mais intensas 

do que nos meios de propagação cabeados devido aos mecanismos de propagação 

que afetam o sinal de forma aleatória. 

 

Essa atenuação do sinal é modelada pelos modelos de perda de percurso, que 

correspondem aos modelos de Log-Distância e Sombreamento Log-Normal [10]. 
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3.3.1 Modelo de Log-Distância (modelo simplificado de perda) 

O modelo de Log-Distância, mais conhecido como modelo simplificado de 

perda, indica que a perda de percurso média em grande escala para uma separação 

transmissor-receptor qualquer é expressa como uma função da distância usando um 

expoente de perda de percurso, n, que indica a velocidade com a qual essa perda 

aumenta em relação à distância. Considerando d0 uma distância de referência 

próxima, que é determinada pelas medições perto do transmissor, e d a distância entre 

transmissor e receptor, a expressão da potência recebida [10]: 

PL(dB)  =  PL(d0)  +  10nlog (
d

d0
)                        (3.8) 

O valor de n depende do ambiente de propagação. Para o espaço livre, esse 

valor corresponde a 2. Quando há obstruções, terá valor maior, como podemos 

observar na tabela a seguir [10]: 

   

     Tabela 3.1: Valores de n para diferentes ambientes 

A distância de referência deve estar no campo distante da antena, de modo 

que os efeitos de campo próximo não alterem a perda. 

 

3.3.2 Modelo de Sombreamento Log-Normal  

O sombreamento Log-Normal considera o fato de que medições realizadas em 

lugares diferentes usando a mesma distância entre transmissor e receptor podem 

apresentar diferentes níveis de potência devido aos diferentes níveis de ruídos 

presentes nesses ambientes, o que leva a sinais medidos muito diferentes dos valores 

médios previstos pela equação (3.8). Com isso, a potência recebida passa a ser 

modelada como uma variável aleatória, ou seja [10]: 
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PL(d)[dB]  =  PL(d0)  +  10nlog (
d

d0
)  +  XC                              (3.9) 

onde XC é uma variável aleatória, na escala dB, com distribuição gaussiana de média 

zero e desvio padrão σ. Os valores dessas variáveis são geralmente encontrados a 

partir de dados experimentais. 

 Na equação (3.9), os dois primeiros termos do lado direito da igualdade são 

valores determinísticos não-nulos. Como o terceiro termo é uma distribuição 

gaussiana com média zero e desvio padrão σ, PL(d) torna-se uma variável com média 

não-nula e desvio padrão σ. 

 

3.4 Modelos de predição 

 Modelos de predição são modelos que estimam a cobertura de sinal rádio 

móvel e para que seja de forma mais realista possível, necessitam de parâmetros 

empíricos e semi-empíricos bem avaliados.  

 Os modelos consideram, em sua formulação, informações sobre a topografia e 

grau de urbanização do terreno e diferem em sua aplicabilidade, sendo alguns de 

aplicação mais geral e outros são úteis em situações mais específicas [11], limitando 

faixa de frequências e alturas de antenas, por exemplo. No caso deste projeto, com 

medições em ambiente outdoor, apenas serão considerados modelos para tais 

ambientes. Dentre os modelos principais encontrados na bibliografia, estão: Okumura, 

Hata, Cost-231 e SUI. 

  

3.4.1. Classificação dos modelos 

3.4.1.1. Modelos determinísticos 

Modelos determinísticos são modelos teóricos, que se baseiam na teoria 

eletromagnética, e garantem uma certa confiabilidade em relação aos valores 

preditos. Outra vantagem desse tipo de modelo é que é permitido utilizá-los em 

variados tipos de ambiente, sem qualquer tipo de restrição. As desvantagens seriam 

a maior dificuldade de serem implementados em relação aos modelos empíricos e a 
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exigência de recursos computacionais maiores, com maior memória e maior tempo de 

processamento [10]. 

 

3.4.1.2. Modelos empíricos 

 Modelos empíricos são modelos que se baseiam nas medidas coletadas, 

utilizando esses dados para chegar a um modelo através de expressões que fornecem 

o valor mediano da atenuação. Apresentam a vantagem de ser de fácil aplicação e de 

necessitarem de tempo de execução (computacional) mais baixo. Por outro lado, por 

serem baseados em medidas realizadas em locais específicos, tendem a fornecer 

resultados não muito confiáveis quando aplicados em regiões que diferem de modo 

significativo da região base do modelo, mesmo alguns modelos apresentando 

adaptações. Exemplos de modelos empíricos são Okumura, Lee e Hata [10]. 

 

3.4.1.3. Modelos semi-empíricos 

 Modelos semi-empíricos são modelos que são gerados através da mescla da 

teoria eletromagnética com resultados de medidas coletadas em uma região. Tem 

como vantagem ser mais preciso, já que se baseia na teoria eletromagnética, mas 

como desvantagem necessita de parâmetros para que possa ser usado em regiões 

muito diferentes daquela que foi usada como base para o modelo. Exemplos de 

modelos semi-empíricos são os modelos Walfisch e Bertoni [10]. 

 Este projeto tem como foco os modelos empíricos como meio de comparação 

com os dados analisados.  

 

3.4.2 Okumura 

O modelo de Okumura é um modelo empírico, criado a partir de medidas 

realizas em Tóquio, Japão. Por este motivo, ele é utilizado, na maioria das vezes, para 

ambientes urbanos ou suburbanos. Para ambientes rurais, este não é um modelo 

apropriado. Ele pode ser aplicado para uma faixa de frequências menor que 3 GHz, 

distâncias de 1 a 100 km, e altura da ERB na faixa de 30 m a 1000 m. No modelo, foi 
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utilizada uma ERB de 200 m e uma estação móvel de 3 m de altura. A perda de 

percurso média pode ser calculada pela fórmula [12]: 

  PL50(dB) = LF + Amu(f, d) − G(ht) − G(hr) − GAREA                        (3.10) 

onde LF é a atenuação do espaço livre, Amu(f, d) é um fator de correção relativo à 

atenuação do espaço livre, que depende da frequência utilizada e da distância entre 

as antenas, sendo encontrado a partir do gráfico na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Atenuação média para espaço livre Amu(f, d) em relação a frequência e a distância 

G(ht) é o ganho da antena transmissora (ERB) e o G(hr) é o ganho da antena 

receptora (estação móvel), que podem ser calculados a partir das equações: 

G(ht) = 20 log (
ht

200
) , 1000 m > ht > 30m                             (3.11) 

G(hr) = 10 log (
hr

3
) ,   hr ≤ 3m                                                (3.12) 

G(hr) = 20 log (
hr

3
) , 3m < hr < 10m                                    (3.13) 

onde ht é altura da antena transmissora e hr é altura da antena receptora. GAREA é um 

ganho devido ao ambiente em que está sendo feita a predição, que pode ser 

encontrado a partir da Figura 3.2 como função da frequência e da distância. 
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Figura 3.2: Fator de correção GAREA, para diferentes tipos de terrenos. 

 Outros modelos foram derivados do Okumura, como os modelos de Hata, Cost-

231, ECC-33, etc. Para este trabalho, o modelo de Okumura não será utilizado pois 

serão utilizados modelos em que a distância entre a ERB a antena receptora é menor 

que 1km. 

 

3.4.3 ECC-33  

O modelo de ECC-33 corresponde a uma extrapolação das medidas feitas por 

Okumura tomando suposições para representar melhor um sistema sem fio. Vale 

ressaltar que as predições produzidas pelo modelo ECC-33 não se apresentam de 

forma linear quando traçados em um gráfico com a distância em escala logarítmica. A 

perda de percurso deste modelo é definida por [13]: 

 L =  Afs +  Abm +  Gb +  Gr                                           (3.14) 

Onde, Afs é a atenuação do espaço livre, Abm é a mediana da perda de percurso 

básica, Gb é o fator de ganho da altura da ERB e Gr é o fator de ganho para altura da 

antena receptora. Estes são definidos individualmente como: 
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                                       Afs = 92.4 + 20 log(d) + 20 log(f)                                      (3.15) 

                             Abm = 20.41 + 9.83 log(d) + 7.89(f) + 9.56[logf]²                      (3.16) 

Gb = log (
hb

200⁄ ) (13.958 + 5.8log (d) )²                               (3.17) 

Para cidades médias: 

Gr = [42.57 + 13.7 log(f)][log(hr)  −  0.585]                           (3.18) 

Para cidades grandes: 

Gr = 0.759hr − 1.862                                         (3.19) 

Onde hb é a altura da ERB, hr é a altura da antena receptora, d é a distância entre a 

ERB e a estação móvel em metros,  f é a frequência em GHz. 

 

3.4.4 SUI (Stanford University Interim) 

Recomendado pelo grupo de trabalho de acesso sem fio banda larga do IEEE 

802.16, este propôs modelos para a banda de frequência abaixo de 11GHz, que 

contém o modelo de canal desenvolvido pela Universidade de Stanford. Este modelo 

é derivado do modelo de Hata para frequências maiores que 1900MHz, sendo 

possível se estender para 3.5GHz. [13] 

Esse modelo é categorizado por três tipos de terreno. O tipo A para terrenos 

acidentados e com vegetação densa, cuja perda de percurso é máxima, o tipo B 

utilizado tanto para terrenos acidentados quanto para terrenos lisos e o tipo C para 

terreno liso e áreas abertas, a qual a perda é mínima, a equação da perda de percurso 

é dada por [14] [15]: 

     PL = A + 10γ log (
d

d0
) +  Xf +  Xh + S , para d >  d0                            (3.20) 

Onde, d é a distância entre a ERB e antena receptora em km, f é a frequência em 

MHz, hr altura da antena receptora em metros, d0 = 100m, o parâmetro A:  
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A = 20log (
4πd0

λ
)                                                (3.21) 

o fator de atenuação γ: 

γ = a − bhb + c/hb                                                      (3.22) 

S é um fator de distribuição Log-Normal que é usado para adicionar ao sombreamento 

devido as árvores e outros obstáculos (geralmente tem um valor de 8.2 dB e 10.6 dB), 

hb é altura da ERB que deve estar na faixa de 10m a 80m, fator de correção da 

frequência Xf [13]: 

Xf = 6log (
f

2000
)                                                   (3.23) 

o fator de correção de altura da antena receptora Xh para terreno do tipo A e B: 

       Xh = −10.8log (
hr 

2000
)                                            (3.24) 

e o fator de correção de altura da antena receptora para terrenos do tipo C: 

        Xh = −20log (
hr 

2000
)                                              (3.25) 

Os parâmetros a, b e c também dependem do tipo de terreno. Segue os valores que 

estes podem assumir na Tabela 3.2. 

Parâmetros  Terreno A  Terreno B  Terreno C 

𝑎 4.6 4 3.6 

𝑏 (𝑚−1) 0.0075 0.0065 0.005 

𝑐 (𝑚) 12.6 17.1 20 

 

Tabela 3.2: Parâmetros do modelo de SUI para cálculo do fator de atenuação  

Para este trabalho foi utilizado o tipo de terreno B como meio de comparação 

com os dados analisados.  

 

3.4.5 3GPP 

As indústrias 3GPP e 3GPP2 desenvolveram em conjunto modelos de canal 
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que devem ser utilizados para sistemas celulares com múltiplos elementos de antena. 

A largura de banda do sistema testado não pode exceder 5MHz. Os modelos são 

definidos para três ambientes, estes são microcélulas urbanas, macrocélulas urbanas 

e macrocélulas suburbanas. Esse modelo é uma mistura de modelo geométrico-

estocástico que pode simular uma interface celular incluindo interferência [16]. Neste 

trabalho foi usado o modelo para ambiente de microcélulas urbanas.  

A perda de percurso para este tipo de ambiente não considera linha de visada 

e é dado por: 

  PL[dB] =  −55.9 + 38 log(d) + (24.5 +  
fc

616.67
)log (fc)                        (3.26) 
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Capítulo 4 

Portaria Nº 1718 

 A Portaria Nº 1718 é um documento da Anatel, que aprova o procedimento para 

verificação do cumprimento dos compromissos de abrangência e da área de cobertura 

do Serviço Móvel Pessoal (SMP).   

Para que essa verificação seja feita, são realizadas as seguintes etapas: 

● Definição do polígono georreferenciado, que é a área a ser coberta no 

município; 

 

● Definição do projeto de cobertura, que é o projeto técnico elaborado a partir de 

informações de relevo, tipo de ambiente (urbano, suburbano, rural, etc), 

modelos de propagação (Okumura, COST/Hata, etc) e dos parâmetros técnicos 

de projeto, o qual é utilizado pela ferramenta de predição para estimar a área 

de cobertura do SMP; 

 

● Análise da área de cobertura utilizando a ferramenta de predição; 

 

● Medidas de campo com plataforma de drive test; 

 

● Análise comparativa do projeto de cobertura com as medidas de campo 

realizadas com a plataforma drive test. 

 

● Valor de Obrigação é o percentual de cobertura para garantir o cumprimento 

da Portaria (80%) 

 

1. Análise da área de cobertura utilizando a ferramenta de predição 

 

Deve-se consultar a equipe de tratamento de dados e monitoramento de redes 

(SIMETRIQ), os dados das estações ativas nos municípios e faixas de frequência de 

interesse, de forma a obter visão preliminar da topologia da rede em questão.  
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Deve-se solicitar à prestadora uma lista das ERBs ativas nas regiões de 

interesse, incluindo os parâmetros técnicos necessários para a verificação, que são: 

Setores e códigos CGI (Cell Global Identity), potência de transmissão, Tecnologia 

utilizada (2G, 3G 4G), altura, azimute e tilt das antenas e coordenadas goegráficas. 

Definidas as estações ativas em cada município de interesse, é preciso calcular, 

na ferramenta de predição, os percentuais da área de cobertura VP1 e VP2, 

utilizando o polígono georreferenciado, disponibilidade temporal de 90% e 

considerando os seguintes parâmetros técnicos: 

 

●   Para 3G: 

VP1: Percentual de cobertura considerando o limiar de recepção do canal 

piloto CPICH (Common pilotchannel) de -102 dBm; 

VP2: Percentual de cobertura considerando o limiar de recepção do canal 

piloto CPICH (Common pilotchannel) de -95 dBm. 

 

Devem ser registrados os dados (área do polígono georreferenciado, número de 

estações, percentual de cobertura calculado, data) das predições de cada município 

na planilha de acompanhamento e também os dados de configuração do software 

de predição para garantir que todos os parâmetros utilizados na primeira etapa do 

trabalho sejam replicados na etapa de comparação com as medidas de campo. 

Para que as medidas de campo (DT) sejam dispensadas, alguns critérios devem 

ser respeitados: 

•   O percentual de cobertura obtido na predição considerando o primeiro limiar 

de recepção (VP1) deve ser superior ao percentual de cobertura previsto no 

compromisso acrescido do primeiro valor de tolerância (VT1) que é dependente de 

faixa de frequências utilizada; e 

 

•   O percentual de cobertura obtido na predição considerando o segundo limiar 

de recepção (VP2) deve ser superior ao percentual de cobertura previsto no 

compromisso reduzido do segundo valor de tolerância (VT2), ou a área de cobertura 

média por estação deve ser inferior ao parâmetro ACmax, ambos os parâmetros 

dependentes da faixa de frequências utilizada. 
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Os parâmetros VT1, VT2 e ACmax são assim definidos: 

Entre 2000 MHz e 2400 MHz 

I - VT1 = 5%; 

II - VT2 = 5%; 

III - ACmax = 7 km2. 

Os percentuais de cobertura obtidos por meio da ferramenta de predição 

deverão ser comparados com os valores dos percentuais de cobertura 

previstos na obrigação de abrangência (VO), conforme alguns critérios: 

• Se [VP1 < VO]: a avaliação terminará e o valor da predição (VP1) será descrito 

no Relatório de Fiscalização, podendo a prestadora solicitar a realização de 

medidas em campo nos casos em que a diferença entre VP1 e VO for muito 

pequena. Cabe ao Agente de Fiscalização avaliar a pertinência da realização 

das medidas em campo; 

 

• Se [VO ≤ VP1 ≤ (VO + VT1)]: devem se realizar medidas de campo (DT) 

para posterior comparação com o projeto de cobertura; e 

 

• Se [VP1 > (VO + VT1)]:  a análise terminará e o percentual de cobertura VP1 

será transcrito no relatório de fiscalização desde que um dos critérios abaixo 

sejam atendidos, caso contrário, deverão ser realizadas medidas de campo 

para posterior comparação com o projeto de cobertura: 

a) (AC < ACmax) – Área de cobertura média por estação menor que a área de 

cobertura média máxima; ou 

b) VP2 ≥ (VO – VT2) – percentual de cobertura para o segundo limiar de recepção 

maior que o percentual de cobertura previsto do compromisso reduzido do 

segundo valor de tolerância.  

2. Medidas de campo com plataforma de drive test 

No software da plataforma drive test, deve-se configurar o modo varredura de 

canais (scanner) em toda a faixa de frequência de interesse. Eventuais perdas ou 

ganhos causados pelo hardware da plataforma de drive test (cabos, antenas 

externas, localização do terminal, etc), deverão ser compensadas via software, 
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conforme especificações do fabricante. 

3. Análise comparativa do projeto de cobertura com as medidas de campo realizadas 

com a plataforma drive test 

Para o início dos trabalhos, a equipe de fiscalização deve solicitar a relação de 

identificadores das estações de interesse, contendo o LAC, Cell Id, PSC/PCI, e 

outros que forem necessários. 

 

Para múltiplas medidas (do equipamento de drive test) no mesmo ponto, deve-se 

registrar um único valor obtido a partir do percentil 10 (em dBm) dos valores medidos 

no ponto. Esses valores devem ser agrupados espacialmente, respeitando-se a 

resolução do mapa utilizado pela ferramenta de predição para a área em questão. 

Para cada ponto de medida, deverão ser disponibilizados os valores obtidos 

referenciados ao correto identificador de estação, sendo excluídos os dados 

inconsistentes tais como falta de coordenadas, falta de medidas, valores de medidas 

não numéricos, inválidos, 55 dB acima ou 10 dB abaixo do menor valor de limiar 

considerado para a tecnologia em questão, antes do agrupamento. O mesmo limiar 

de exclusão deve ser adotado para os valores exportados pelo software de predição. 

 

Deverá ser fornecida à operadora a lista com apenas os pontos das medidas 

realizadas (latitude e longitude) para exportação, pela ferramenta de predição, dos 

valores usados para a formação da mancha de cobertura e posterior cálculo dos 

percentuais. A partir dos dados exportados, deve-se obter uma tabela 

comparativa entre o nível do sinal medido (NM dBm) e predito (NP dBm) ponto 

a ponto, considerando individualmente os identificadores obtidos. Em seguida, 

deve-se calcular ponto a ponto a diferença entre as medições em campo e as 

predições (NM-NP), o que produzirá uma nova coluna. Por fim, deve-se obter a 

média (em dB) dos valores constantes nesta coluna, o que resultará no valor 

médio da diferença (VmD2) entre os níveis de sinal medidos e preditos. O 

resultado da comparação deve ser registrado numa planilha de 

acompanhamento.  

Para análise dos valores obtidos anteriormente (VmD2 = NM-NP): 

Se VmD2 ≥ 0: Deve-se considerar o cálculo percentual de cobertura inicial como válido 

para transcrição no relatório de fiscalização. Caso o drive test tenha sido realizado em 
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município em que a predição resultou abaixo do percentual de cobertura previsto no 

compromisso (VP1 < VO), deve-se compensar o VMD2 do limiar de cobertura (em 

dBm) para a realização de um novo cálculo de percentual da área de cobertura. O 

resultado do novo cálculo deverá ser transcrito no relatório de fiscalização. 

 

Se VmD2 < 0: Deve-se utilizar o VMD2 para alterar o limiar de cobertura (em 

dBm) para a realização de um novo cálculo de percentual da área de cobertura. 

O resultado do novo cálculo deverá ser transcrito no relatório de fiscalização. 

Nos casos em que for utilizada ferramenta de predição da prestadora, se for 

diagnosticado que VMD2 < 0 em mais de 80% das localidades em que houve drive 

test, por edital e obrigação, deverão ser realizadas medidas de campo nas demais 

localidades onde VP1 > VO e atenda ao critério: [VO ≤ VP1 ≤ (VO + 15%)]. 

Para o relatório de fiscalização: 

O Agente de Fiscalização deverá descrever no Relatório de Fiscalização todos os 

fatos por ele verificados durante a ação de fiscalização, relatando, especialmente: 

 

I - Detalhamento por município; 

II - Planilha de acompanhamento prevista no Item 13.1, contendo as datas em que o 

compromisso foi cumprido fora do prazo; 

III - Fatos relevantes como: polígonos divergentes, dados não fornecidos, fornecidos 

de maneira incompleta ou intempestiva pela prestadora; e 

IV - Os dados de tráfego, o modelo de propagação e respectivos valores dos 

parâmetros, os parâmetros técnicos das estações consideradas e a mancha de 

cobertura. 

Informações adicionais: 

Dados das predições por Localidade/município 

UF Localidade/ 

Município 

Área 

(km2) 

Prestadora Data de 

cumprimento 

 fora do prazo 

Sites total Sites no 

 Município 

% Cobertura Área/ERB 

(km2) 

        

        

http://www.anatel.gov.br/legislacao/procedimentos-de-fiscalizacao/972-portaria-1718#item13.1
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Área/ERB (km²) = Área (km²) * % Cobertura / Sites Total. 

 

Tabela Comparativa entre o nível do sinal medido (dBm) e predito (dBm) ponto 

a ponto 

  

Tabela Comparativa - medido x predito - ponto a ponto 

Latitude Longitude DT (dBm) Predição (dBm) DT (dBm) - Predição (dBm) 

          

          

          

Média (dB) 
  

 

Os valores dos campos latitude e longitude devem estar em expressos em graus 

decimais. 

A obtenção da média aritmética de valores logarítmicos (dB), na coluna "DT(dBm) - 

PREDIÇÃO (dBm)", é equivalente a obter-se a média geométrica de valores lineares 

(mW). 

 

Resultado da comparação entre os níveis de sinal medidos e preditos por 

Localidade/município 

  

UF Localidade/ 

Município 

Freq 

(MHz) 

Média DT 

(dBm) 

Média 

Pred 

(dBm) 

DT-

Pred 

(dB) 

% cob - 

102 dBm 

% 

cob 

DT 

Novo 

limiar 

(dBm) 

                  

                  

                  

 

4.1 Aplicação para este projeto 

Em vista das dificuldades quanto aos dados atualizados repassados pelas 
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operadoras à ANATEL, esta disponibilizou as informações mais recentes, fornecidas 

de uma ERB próxima à UFF. Dessa forma, este trabalho propõe a verificação de 

apenas dois setores da célula correspondente a tal ERB, verificando se as exigências 

são cumpridas na sua área de cobertura [1]. 
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Capítulo 5  

Medições  

5.1 Definição da tecnologia e antena empregadas 

Para que as medições pudessem ser realizadas, foi escolhida a tecnologia 3G. 

A realização das medições empregando a metodologia de drive test foi realizada na 

área próxima à Universidade Federal Fluminense. A antena transmissora desses 

sinais para o estudo de caso foi da marca Kathrein, modelo 742 212 que pertence à 

operadora TIM, cuja localização, representada pela latitude e longitude, é exibida na 

Figura 5.1. O diagrama de irradiação é apresentado na Figura 5.2. A Tabela 5.1, 

cedida pela ANATEL, contém dados relevantes desta antena para a realização destas 

medições. 

 

Figura 5.1: Localização da antena a ser utilizada como transmissora no estudo 
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Figura 5.2: Diagrama de radiação da antena Kathrein 742 212 

 

Setor Setor1 Setor 3 

LAC 50421 50421 

CellId 28428 28425 

Canal_UARFCN 10638 10662 

Nome  RJ2842I RJ2842A 

Latitude -22,906 -22,906 

Longitude  -43,13136 -43,13136 

Altura da antena (m) 52,2 52,2 

Fabricante Kathrein Kathrein 

Modelo 742 212 742 212 

PotênciaEIRP (dBm) 58,92 58,92 

Potência CPICH 33 33 

Tilt Elétrico 7 7 

Tilt Mecânico 5 5 

Azimute 50 50 

Faixa de Frequência (MHz) 1920 -2170 1920 -2170 
 

   Tabela 5.1: Informações sobre a antena Kathrein 742 212 

 

5.2 Aplicativo G-MoN 

Adotou-se um aplicativo para a realização das medições deste projeto, que 

mostrou, em trabalho anterior, [17] resultados mais compatíveis com o scanner, que é 

um equipamento de maior precisão utilizado em situação real pela prestadora para 

obter medidas, localização, etc.  



34 
 

Este aplicativo é o G-MoN, cuja tela de abertura é mostrada na Figura 5.3 e 

tem, como principais funções, a avaliação de redes wi-fi, verificação de nível de sinais 

provenientes de pontos de acesso de wi-fi, monitoramento de redes, testes de campo 

para cobertura de 2G/3G/4G [18]. Para a aplicação neste trabalho, foi usado o celular 

como estação móvel, captando o sinal da ERB escolhida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Tela de abertura do G-MoN 

Durante as medições, é possível salvar as medidas, automaticamente, na 

extensão .kmz e/ou extensão .csv. A primeira opção fornece uma maneira de 

visualizar, no software Google Earth, o caminho pontual percorrido a partir do mapa 

da região em que as medições foram realizadas. A segunda opção, fornece uma 

planilha com os valores de potência recebida, coordenadas, etc. em cada ponto de 

medição, como se vê na Tabela 5.2. 

Ao finalizar as medições, é necessário exportar as medidas para um 

computador a fim de que elas possam ser analisadas e, então, processadas com o 

uso do Matlab. 

       

Tabela 5.2: Exemplo dos dados coletados pelo G-MoN importados para o Excel, com o formato .csv. 
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5.3 Drive Test 

Primeiramente, foi observado, através do azimute, qual a direção que a antena 

aponta utilizando o site geoweb [19]. Observa-se, na Figura 5.4 o setor a ser coberto 

pela antena da ERB. Em seguida, foi verificada qual seria a melhor rota na localidade 

da antena para que as medições pudessem ser realizadas. 

    

 

Figura 5.4: Representação do azimute da antena 

 

 A rota seguida para a realização das medições é mostrada na Figura 5.5 em 

verde.  
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    Figura 5.5: Mapa com o percurso (em verde) realizado no drive test (fonte: Google Maps) 

 

As medições foram realizadas em um aparelho telefônico, onde um aluno ficou 

no banco traseiro, fazendo as medições. O caminho foi percorrido duas vezes para 

que fosse possível obter mais medidas e, assim, apresentar mais precisão nos 

resultados.  

  

5.3.1 Resultados do drive test 

 Ao final das medições, as medidas armazenadas pelo G-MoN, em .kmz e .csv, 

foram transferidas para o computador para que a análise dos resultados se iniciasse. 

Nos arquivos .csv, pode-se observar a presença de medidas provenientes de várias 

células de outras antenas na localidade e nos arquivos .kmz foi possível visualizar 

cada ponto do trajeto e verificar o nível de intensidade das potências recebidas, como 

é demonstrado na Figura 5.6. As cores, em cada medida, representam uma faixa de 

potência, de modo que o azul, que não aparece nas medidas obtidas, representa que 

a medida apresentou o nível mais baixo e o vermelho o nível mais forte.  
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Figura 5.6: Arquivo .kmz proveniente do aplicativo G-MoN 
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Capítulo 6  

Análise e tratamento dos dados 

Para que fossem analisados apenas os sinais recebidos pela ERB escolhida, 

os resultados foram filtrados pelo número de identificação da célula (Cell ID). Foi 

criado um código no Matlab para isto. 

Numa primeira análise, foi visto que na região de escolha das medições, a 

estação móvel recebia sinais de ERBs distintas conforme sua movimentação, 

representando o handoff desta estação. Assim foi realizada uma separação, por cor, 

dos sinais recebidos por estas ERBs, identificadas pelos seus cell IDs, mostrada na 

Figura 6.1, em verde os sinais recebidos pela ERB escolhida.  A Figura 6.2 mostra 

que o valor do sinal recebido dessas ERBs é maior do que o primeiro limiar de 

recepção (-102 dBm) definido pela Portaria [1]. Assim, é possível ver que a área 

estaria sendo 100% coberta, verificando que sempre que a estação móvel não recebe 

sinal de uma antena, ela recebe sinal de uma antena de outra ERB, com intensidade 

acima do limiar. 

   

Figura 6.1: Arquivo do Google Earth identificando as cellIDs por diferentes cores 
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                       Figura 6.2: Gráfico dos sinais recebidos pelas ERBs da região  

 

 Numa segunda análise, foi considerado o sinal recebido da ERB escolhida ao 

longo do caminho definido, porém conforme a estação móvel se distanciava da 

mesma, o sinal recebido por outras ERBs ficava mais forte que o sinal recebido pela 

escolhida, então é possível ver o handoff que a estação móvel faz. Por isso, para 

realizar essa análise foram gerados números aleatórios abaixo do limiar de recepção 

definido pela Portaria, nos pontos em que era recebido sinal de outras ERBs, 

representando a não cobertura da ERB escolhida, de forma a se poder trabalhar com 

a Portaria da ANATEL. Na Figura 6.3 observa-se o sinal captado da ERB escolhida: 

acima do limiar, em verde e abaixo do limiar, em vermelho. Na Figura 6.4 observa-se 

o gráfico correspondente ao nível do sinal recebido em cada ponto considerando 

apenas a ERB escolhida, omitindo os sinais abaixo o limiar. 
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Figura 6.3: Arquivo do Google Earth identificando os sinais captados da ERB.  

 

Figura 6.4: Gráfico de nível de sinal recebido pela ERB escolhida. 

 

Pode-se observar que apenas pequena parcela da área medida recebe sinais 

captados da ERB acima do limiar, o que corresponde a 12,55% da área de cobertura. 

Para confirmar que houve a necessidade de realização de um drive test, foi 

necessário encontrar um modelo de predição que mais se adequasse às medidas, 

então por meio de simulação foi feita a comparação das medidas realizadas na região 

com diversos modelos de predição, conforme Figura 6.5. Para efeitos de comparação 
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foram utilizadas as medidas reais e as medidas supostamente abaixo do limiar.  

Dentre os modelos comparados, estão: Espaço livre, SUI, ECC-33 e 3GPP. 

 

Figura 6.5: Ajuste dos modelos de predição de cobertura aos níveis de potência recebida com a 

distância (esquerda: escala linear e direita: escala semilog) 

Conforme equação (6.1), foi calculado o coeficiente Erro Médio Quadrático 

(EMQ), para que fosse possível verificar o modelo que melhor se ajusta aos dados 

obtidos, no qual o EMQ menor corresponde ao modelo de melhor ajuste.  

Considerando-se dois vetores 𝑉 e 𝑄, o EMQ é calculado amostra a amostra, 

sendo 𝑉 e 𝑄 os valores do sinal medido e o calculado pelo modelo. 

𝐸𝑀𝑄 =  ∑
1

n
(V − Q)2 [mW²]            (6.1) 

Modelos de 

Predição 

Espaço Livre SUI ECC-33 3GPP 

EMQ 9.4 ∗ 10−5 1.6 ∗ 10−11 2.2 ∗ 10−15 4.1 ∗ 10−11 

 

     Tabela 6.1: Comparação do EMQ para os diferentes modelos de predição. 

Percebe-se pela Figura 6.5 e pela Tabela 6.1 que o modelo que mais se ajusta 

aos dados obtidos nas medições é o modelo ECC-33. 

Então, foi verificado que para este modelo, num raio de 1,5 km, que 
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corresponde a uma área de aproximadamente 1,767 km², ou seja, área que 

corresponde aos dois setores da ERB, o VP1 assume um valor de 83,64%, 

considerando o raio em questão. Portanto tem-se que é satisfeita a seguinte condição 

para que seja necessária a realização do drive test, imposta pela Portaria Nº 1718: 

  VO ≤ VP1 ≤ (VO + VT1)             (6.2) 

 onde VO, segundo a Portaria [1], assume o valor de 80% e VT1 assume o valor 

de 5%. 

 A partir deste ponto, foi possível preencher as planilhas de informações 

adicionais para o relatório de fiscalização, a começar pela Tabela 6.2 [1], a qual foi 

reduzida a uma linha pois foi realizada a análise de apenas uma região: 

Tabela 6.2 – Dados das predições na localidade 

Onde [1]: 

Área/ERB (km²) = Área (km²) * % Cobertura / Sites Total            (6.3) 

A tabela comparativa entre o nível do sinal medido (dBm) e predito (dBm) ponto 

a ponto que é pedido pela Portaria, será mostrada no Anexo F. 

Após isto, foi calculado o fator VmD2 [1], no qual foi obtido o valor de -13,46 dB 

que corresponde à média da diferença dos valores medidos com a média dos valores 

preditos. Assim, foi possível verificar a condição VmD2 < 0 em que se deveria usar 

este fator para alterar o limiar de cobertura (em dBm) e então realizar um novo cálculo 

de percentual da área de cobertura [1], conforme equação 6.4 mostrada a seguir: 

                                 Novo Limiar = Limiar – (DT – Pred)                                (6.4) 

Onde DT é a média dos dados colhidos da ERB junto aos dados gerados 

aleatoriamente e Pred a média dos sinais preditos pelo modelo de referência 

 

UF Localidade/ 

Município 

Área 

(km2) 

Prestadora Data de 

cumprimento 

 fora do prazo 

Sites total Sites no 

 Município 

% Cobertura Área/ERB 

(km2) 

RJ Niterói 1,767 1 1 83,64 1,4137 - 
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UF Localidade/ 

Município 

Freq  

(MHz) 

Média DT 

(dBm) 

Média Pred 

(dBm) 

DT-Pred 

(dB) 

% cob - 

102 dBm 

% cob 

DT 

Novo 

limiar 

(dBm) 

RJ Niterói 2045 -106,01 -92,55 -13,46 83,64 12,55 -88,54 

Tabela 6.3 – Resultado da comparação entre os níveis de sinal medidos e preditos na localidade 

 

Por fim, foi verificado que para o novo limiar estabelecido, o novo percentual 

de cobertura encontrado foi de 28,42% se aproximando do percentual de cobertura 

encontrado ao analisar as medidas e muito menor que o percentual previsto pelo 

modelo inicialmente.  
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Capítulo 7 

Conclusão 

Este trabalho teve como objetivo simular a realização do procedimento de 

fiscalização da ANATEL para cobertura de serviço móvel, aplicado a apenas uma 

região, utilizando um aplicativo de celular para realizar as medições necessárias para 

o estudo, substituindo um scanner. 

Além disto, a análise dos modelos de predição, estimativa de área de cobertura 

e o restante dos cálculos foram feitos por um programa no Matlab, em vez de terem 

sido feitas por uma ferramenta de predição que é normalmente utilizada pela 

prestadora. Por isto, propõe-se para trabalhos futuros, utilizar um scanner e uma 

ferramenta de predição para maior precisão da fiscalização. 

Foi possível observar, ao final da análise, que, a ERB escolhida não cobre a 

região de verificação, assim não cumprindo os compromissos de abrangência e da 

área de cobertura do serviço móvel ditado pela Portaria. Assim, a operadora deveria 

replanejar a cobertura, de forma a cumprir com a obrigação.  
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Anexo A – Código central para análise e 

tratamento dos dados 

%Preparando arquivo para Análise do sinal recebido pela ERB da escolha em 
%seu setor 
clc, clear all,close all 
freq = (1920+2170)/2; % frequência central da ERB [MHz] 
lambda = 3*10^8/(freq*10^6); %comprimento de onda central da ERB [m] 
Pt = 58.92; % Potência da ERB [dBm] 
ht = 52.2; % Altura da ERB [m] 
hr = 1; % Altura da estação móvel [m] 

  
 dados = xlsread('2ERBX'); 
 %Formação do vetor da latitude e longitude do prédio 

  
 for k = 1:length(dados) %para correr a coluna da planilha e guardar num 

vetor 
     %Formação do vetor da latitude e longitude do prédio 
     predio(k,1) = dados(k,21); 
     predio(k,2) = dados(k,20); 
     %Formação do vetor da latitude e longitude dos pontos 
     pontos(k,1) = dados(k,14); 
     pontos(k,2) = dados(k,13); 

      
     %Encontrar as distâncias 
     graus2radianos = pi/180.0; 
     %alfa = 90 - latitude 
     alfa1(k,1) = (90.0 - predio(k,1))*graus2radianos; 
     alfa2(k,1) = (90.0 - pontos(k,1))*graus2radianos; 
     %beta = longitude 
     beta1(k,1) = predio(k,2)*graus2radianos; 
     beta2(k,1) = pontos(k,2)*graus2radianos; 

      
     aux(k,1) = sin(alfa1(k,1))'*sin(alfa2(k,1)).*cos(beta1(k,1)-

beta2(k,1)) + cos(alfa1(k,1))'*cos(alfa2(k,1)); 
     arco(k,1) = acos(aux(k,1)); 
     metros(k,1) = arco(k,1) * 6378137; %vetor com a distância de cada 

ponto ao prédio 
     hERB(k,1) = 52.2; %vetor com a altura da ERB em metros 

      
 end 

  
predio = fliplr(predio); 
pontos = fliplr(pontos); %transformar em vetor linha 
hERB = fliplr(hERB); 
distERBx = sqrt((metros.^2)+(hERB).^2); %vetor com a distancia de cada 

ponto a ERB 
distERBy = sort(distERBx); %vetor ordenado com a distancia de cada ponto a 

ERB 

  
for k2 = 1:length(dados) 
    A2(k2,1) = dados(k2,22); %vetor com a altura da ERB 
end  
figure(1) 
plot(distERBy,A2,'o') 
title('Sinal recebido pelas ERBs que cobrem a região') 
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xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dBm)') 

  
acimalimi2 = 0; %Quantidade de pontos em que recebemos sinal de todas as 

ERBS acima do Valor Obrigatório 
limiar1 = -102; 
for q1 = 1:length(dados) 
    if A2(q1,1) > limiar1; 
        acimalimi2 = acimalimi2 + 1;   
    end 
end 
porcento2ERB = (acimalimi2*100)/length(dados); % porcentagem de área 

coberta, considerando todas as células  
plot_gearth2()  

  
%% Análise 1 - Sinais não provenientes da ERB escolhidas são abaixo do 

limiar %%  
%Números aleatórios abaixo do limiar, representando as localidades em que a 
%ERB não pegou o sinal 

  
for q2 = 1:length(dados)  
    celulas(q2,1) = dados(q2,23); 
    celulas(q2,2)= A2(q2,1); 
end 

  
for q3 = 1:length(dados) 
    if (celulas(q3,1) ~= 28425) && (celulas(q3,1) ~= 28428) 
        A1(q3,1) = randi([-115, -103],1,1); 
    else  
        A1(q3,1) = A2(q3,1); 
    end 
end 

  
acimalimi1 = 0; %Quantidade de pontos em que recebemos sinal da ERB acima 

do Valor Obrigatório 
for q4 = 1:length(dados) 
    if A1(q4,1) > limiar1; 
        acimalimi1 = acimalimi1 + 1;   
    end 
end 
porcento1ERB = (acimalimi1*100)/length(dados); % porcentagem de área 

coberta pela ERB 
figure(2) 
PLmedidas = Pt - A1; 
%plot(distERBy,PLmedidas,'o') 
plot_gearth1()  

  
%% Comparação com o modelo de predição %% 

  

% 
% 
% 
%%%%%%%%%%% SUI %%%%%%%%%%%%%% 
d0 = 100; %distância inicial [m]  
% Os seguintes parâmetros são escolhidos a partir do tipo de terreno, Neste 
% caso usaremos utilizaremos o tipo B (usado para a maioria dos terrenos 
% lisos e rugosos) 
a = 4;% A: 4.6, B: 4, C: 3.6  
b = 0.0065; % A: 0.0075, B: 0.0065, C: 0.005 (m^-1) 
c = 17.1; %A: 12.6, B = 17.1, C: 20 (m) 
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% a = 4.6 
% b = 0.0075 
% c = 12.6 
ACte = 20*log10(4*pi*d0/lambda); 
%s1 = 8.2; s2 = 10.6; %Foi assumido que e esse valor. Nao utilizá-los 
%diminui a atenuacao  
Ysui = a - b*ht + c/ht; %fator de atenuação  
Xf = 6*log10(freq/2000); %fator de correção para a frequência 
%Xh = -20*log10(hr/2); %fator de correção para a altura para terreno tipo C 
Xh = -10.8*log10(hr/2000); %fator de correção para a altura para terreno 

tipo A e B 
S = 8.2; 
Asui = ACte + 10*Ysui*log10(distERBy./d0) + Xf + Xh; %Perda de percurso - 

SUI 
%figure(3) 
%semilogx(distERBy,Asui,'k'); 
Prsui = Pt - Asui; %Potência recebida - SUI 
%plot(distERB1,Prsui,'k'); 

  
%Modelo ECC33  
x = 1; 
Afs = 92.4 + 20*log10(distERBy.*10^-3)+ 20*log10(freq*10^-3); 
Abm = 20.41 + 9.831*log10(distERBy.*10^-3) + 7.894*log10(freq*10^-3) + 

9.56*(log10(freq*10^-3))^2; 
GtECC = log10(ht/200)*(13.98 + 5.8*((log10(distERBy.*10^-3).^2))); 
GrECC = (42.57 + 13.7*log10(freq*10^-3))*(log10(hr)- 0.585); %para cidades 

médias 
%GrECC = 0.759*hr - 1.892; %para cidades grandes 
PLECC = Afs + Abm - GtECC - GrECC; %Path Loss - ECC-33 
%semilogx(distERBy,PLECC,'r')  
PRECC = Pt - PLECC; %Potência recebida - ECC-33  
%plot(distERBy,PRECC,'r'); 

  

%Modelo do espaço livre 
Alivre = 32.45 + 20*log10(distERBy*10^-3)+ 20*log10(freq); %Path Loss - 

Espaço Livre 
%semilogx(distERBy,Alivre,'b') 
Prlivre = Pt - Alivre; %Potência recebida - Espaço Livre 
%plot(distERBy,Prlivre,'b') 

  

  
%Modelo 3GPP N-LOS Microcélulas 
A3GPP = -55.9 + 38*log10(distERBy) + (24.5 + (freq/616.67))*log10(freq); 
Pr3GPP = Pt - A3GPP; 

  
IndPrAcima = find(A1<limiar1); 
PrAcima = A1;  
PrAcima(IndPrAcima) = []; 
PLAcima = PLmedidas; 
dp = distERBy; 
Asui2 = Asui; 
Prsui2 = Prsui; 
PLECC2 = PLECC; 
PRECC2 = PRECC; 
Alivre2 = Alivre; 
Prlivre2 = Prlivre; 
A3GPP2 = A3GPP; 
Pr3GPP2 = Pr3GPP; 
dp(IndPrAcima)= []; 
PLAcima(IndPrAcima) = []; 
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Asui2(IndPrAcima) = []; 
Prsui2(IndPrAcima) = []; 
PLECC2(IndPrAcima) = []; 
PRECC2(IndPrAcima) = []; 
Alivre2(IndPrAcima) = []; 
Prlivre2(IndPrAcima) = []; 
A3GPP2(IndPrAcima) = []; 
Pr3GPP2(IndPrAcima) = []; 

  
figure(2) 
plot(dp,PrAcima,'o') 
title('Sinal recebido pela ERB escolhida') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dBm)') 

  
figure(3) %Comparação das perdas de percurso 
subplot(1,2,1) 
plot(distERBy,PLmedidas,'o',distERBy,Asui,'k',distERBy,PLECC,'r',distERBy,A

livre,'b',distERBy,A3GPP,'m') 
legend('Dados','SUI','ECC33','Espaço Livre','3GPP') 
title('Perda de percurso(Path Loss)') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dB)') 
subplot(1,2,2) 
semilogx(distERBy,PLmedidas,'o',distERBy,Asui,'k',distERBy,PLECC,'r',distER

By,Alivre,'b',distERBy,A3GPP,'m') 
legend('Dados','SUI','ECC33','Espaço Livre','3GPP') 
title('Perda de percurso(Path Loss)') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dB)') 
axis([5*10^1 2*10^3 60 180]) 

  
figure(4) %comparação com potências recebidas   
subplot(1,2,1) 
plot(distERBy,A1,'o',distERBy,Prsui,'k',distERBy,PRECC,'r',distERBy,Prlivre

,'b',distERBy,Pr3GPP,'m') 
legend('Dados','SUI','ECC33','Espaço Livre','3GPP') 
title('Potência recebida(dBm)') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dBm)') 
subplot(1,2,2) 
semilogx(distERBy,A1,'o',distERBy,Prsui,'k',distERBy,PRECC,'r',distERBy,Prl

ivre,'b',distERBy,Pr3GPP,'m') 
legend('Dados','SUI','ECC33','Espaço Livre','3GPP') 
title('Potência recebida(dBm)') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dBm)') 
axis([5*10^1 2*10^3 -130 0]) 

  
figure(5) %Comparação das perdas de percurso 
subplot(1,2,1) 
plot(dp,PLAcima,'o',dp,Asui2,'k',dp,PLECC2,'r',dp,Alivre2,'b',dp,A3GPP2,'m'

) 
legend('Dados','SUI','ECC33','Espaço Livre','3GPP') 
title('Perda de percurso(Path Loss)') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dB)') 
subplot(1,2,2) 
semilogx(dp,PLAcima,'o',dp,Asui2,'k',dp,PLECC2,'r',dp,Alivre2,'b',dp,A3GPP2

,'m') 
legend('Dados','SUI','ECC33','Espaço Livre','3GPP') 
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title('Perda de percurso(Path Loss)') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dB)') 
axis([5*10^1 2*10^3 60 180]) 

  
figure(6) %comparação com potências recebidas   
subplot(1,2,1) 
plot(dp,PrAcima,'o',dp,Prsui2,'v--',dp,PRECC2,':s',dp,Prlivre2,'o--

',dp,Pr3GPP2,'*-') 
legend('Dados','SUI','ECC33','Espaço Livre','3GPP') 
title('Potência recebida(dBm)') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dBm)') 
subplot(1,2,2) 
semilogx(dp,PrAcima,'o',dp,Prsui2,'v--',dp,PRECC2,':s',dp,Prlivre2,'o--

',dp,Pr3GPP2,'*-') 
legend('Dados','SUI','ECC33','Espaço Livre','3GPP') 
title('Potência recebida(dBm)') 
xlabel('distância(m)') 
ylabel('nível de potência(dBm)') 
axis([5*10^1 2*10^3 -130 0]) 

  
DadosPr = abs(PrAcima); 
DadosPrTotal = abs(A1); 
dfittool(DadosPrTotal) 

  
%% Compromissos da Portaria nº1718 %% 
VO = 80; %Valor de obrigação  
VT1 = 5; 
VT2 = 5; 

  
%ECC-33 para cálculo de cobertura 
x = 1; 
distcob = [0:0.001:1500]; 
distcob = distcob'; 
Afscob = 92.4 + 20*log10(distcob.*10^-3)+ 20*log10(freq*10^-3); 
Abmcob = 20.41 + 9.831*log10(distcob.*10^-3) + 7.894*log10(freq*10^-3) + 

9.56*(log10(freq*10^-3))^2; 
GtECCcob = log10(ht/200)*(13.98 + 5.8*((log10(distcob.*10^-3).^2))); 
GrECCcob = (42.57 + 13.7*log10(freq*10^-3))*(log10(hr)- 0.585); %para 

cidades médias 
%GrECC = 0.759*hr - 1.892; %para cidades grandes 
PLECCcob = Afscob + Abmcob - GtECCcob - GrECCcob; %Path Loss - ECC-33 
%semilogx(distERBy,PLECC,'r')  
PRECCcob = Pt - PLECCcob; %Potência recebida - ECC-33  
%plot(distERBy,PRECC,'r'); 
Prlivre2z = 10.^(Prlivre2/10); 
Prsui2z = 10.^(Prsui2/10); 
PRECC2z = 10.^(PRECC2/10); 
Pr3GPP2z = 10.^(Pr3GPP2/10); 
PrAcimaz = 10.^(PrAcima/10); 

  
EMQlivre = sum(((Prlivre2z - PrAcimaz).^2)/length(PrAcimaz));  
EMQsui = sum(((Prsui2z - PrAcimaz).^2)/length(PrAcimaz)); 
EMQECC = sum(((PRECC2z - PrAcimaz) .^2)/length(PrAcimaz));  
EMQ3GPP = sum(((Pr3GPP2z - PrAcimaz) .^2)/length(PrAcimaz));   

  
acimalimiECC = 0; %Quantidade de pontos em que recebemos sinal de todas as 

ERBS acima do Valor Obrigatório (Limiar 1) 
for q5 = 1:length(distcob)  
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    if PRECCcob(q5,1) > limiar1; 
        acimalimiECC = acimalimiECC + 1;   
    end 
end 
VP1 = (acimalimiECC*100)/length(PRECCcob); 

  
acimalimiECC2 = 0; %Quantidade de pontos em que recebemos sinal de todas as 

ERBS acima do Valor Obrigatório (Limiar 2) 
for q6 = 1:length(distcob) 
    if PRECCcob(q6,1) > -95; 
        acimalimiECC2 = acimalimiECC2 + 1;   
    end 
end 
VP2 = (acimalimiECC2*100)/length(PRECCcob); 
%plot(distcob,PRECCcob) 

  
vetorVmD2 = A1 - PRECC; 
VmD2 = mean(vetorVmD2); 

  
RaioCob = 1.5; %km 
AreaCob = (pi*(1.5^2))/4; %area de cobertura em km² 
AreaporERB = AreaCob * VO*0.01; 
mediaDT = mean(A1);  
mediapredito = mean(PRECC); 
novolimiar = limiar1 - (mediaDT - mediapredito); 

  
acimalimiECC3 = 0; %Quantidade de pontos em que recebemos sinal de todas as 

ERBS acima do Valor Obrigatório (Limiar 1) 
for q7 = 1:length(distcob)  
    if PRECCcob(q7,1) > novolimiar; 
        acimalimiECC3 = acimalimiECC3 + 1;   
    end 
end 
VP1novo = (acimalimiECC3*100)/length(PRECCcob); 
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Anexo B – Código da função de preparo dos 

dados para conversão .xls-.kmz da análise de 

sinais recebidos pela ERB escolhida 

function plot_gearth1() 

  

  
dados = xlsread('2ERBX'); 

  
[a,b]=size(dados); 
ponto=[1:a]; 
lat=dados(:,24); 
lon=dados(:,25); 
value=dados(:,22); 
for (c= 1:length(dados)) 
cell(c,1) = dados(c,23); 
end 
arqsaida='1ERBX'; 
name='1ERBX'; 

  
cellmax = max(cell); 
cellmin = min(cell); 
valuemax=max(value); 
valuemin=min(value); 

  
PlotaGoogleEarth1(ponto, lat,lon,cell,value,arqsaida,name, valuemax, 

valuemin,cellmax,cellmin) 
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Anexo C – Código da função de preparo dos 

dados para conversão .xls-.kmz da análise de 

sinais recebidos por todas as ERBs 

function plot_gearth2() 

  

  
dados = xlsread('2ERBX'); 

  
[a,b]=size(dados); 
ponto=[1:a]; 
lat=dados(:,24); 
lon=dados(:,25); 
value=dados(:,22); 
for (c= 1:length(dados)) 
cell(c,1) = dados(c,23); 
end 
arqsaida='2ERBX'; 
name='2ERBX'; 

  
cellmax = max(cell); 
cellmin = min(cell); 
valuemax=max(value); 
valuemin=min(value); 

  
PlotaGoogleEarth2(ponto, lat,lon,cell,value,arqsaida,name, valuemax, 

valuemin,cellmax,cellmin) 
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Anexo D – Código da função de conversão .xls-

.kmz da análise de sinais recebidos pela ERB 

escolhida 

function PlotaGoogleEarth1(ponto, lat,lon,cell,value,arqsaida,name, 

delaymax, delaymin,cellmax,cellmin) 

  
%Esta função cria um arquivo KML e desenham as rotas em função das cores  

  
%Preto ff000000 
%Cinza escuro ff7f7f7f 
%Cinza claro ff94c7c7 
%Marrom ff0000aa 
%Vermelho ff0000ff 
%Magenta ffff00ff 
%Rosa fosco ffffaaff 
%Laranja ff00aaff 
%Amarelo ff00ffff 
%Verde oliva ff00aaaa 
%verde escuro ff00aa00 
%verde claro ff00ff55 
%azul claro ffffffaa 
%azul normal ffffaa00 
%azul escuro ffff0055 
%roxo ff7f55aa 
%lilás ffff55aa 
%branco ffeaeaea 

  
patht=[cd '\']; 
converter=strcat(patht, arqsaida, '.kml'); 

  

  
valormediano=mean(value); 
file1=fopen(converter,'w'); 

  

  
passo=(delaymax-delaymin)/12; 

  
j=1; 
longi=length(value); 

  
% Definir o ponto  
fprintf(file1,'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n'); 
fprintf(file1,'<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">\n'); 
fprintf(file1,'<Document>\n'); 
fprintf(file1,'  <name>%s</name>\n',name); 
fprintf(file1,'  <Style id="waypoint">\n'); 
fprintf(file1,'    <IconStyle>\n'); 
fprintf(file1,'      <Icon>\n'); 
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fprintf(file1,'        

<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/shaded_dot.png</href>\n'); 
fprintf(file1,'        <x>128</x>\n'); 
fprintf(file1,'        <y>128</y>\n'); 
fprintf(file1,'        <w>128</w>\n'); 
fprintf(file1,'        <h>128</h>\n'); 
fprintf(file1,'      </Icon>\n'); 
fprintf(file1,'    </IconStyle>\n'); 
fprintf(file1,'  </Style>\n'); 

  
fprintf(file1,'  <LookAt>\n'); 
fprintf(file1,'        <longitude>%8.6f</longitude>\n',lon(1)); 
fprintf(file1,'        <latitude>%8.6f</latitude>\n',lat(1)); 
fprintf(file1,'  </LookAt>\n'); 

  
 %% Aqui se define o que vai ser mostrado ao abrir o arquivo 
fprintf(file1,'  <Folder>\n'); 

  

  
fprintf(file1,'    <name>Audio Analogico </name>\n'); 

  
longi1=length(value); 
m=1; 
i=1; 
longi1=length(value); 
while(i<=longi1) 
    % valor=value(i); 
    fprintf(file1,'    <open>%1d</open>\n',i); 
    fprintf(file1,'    <Placemark>\n'); 
    %     fprintf(fid33,'     <name>%s</name>',cell2mat(ponto(i))); 
    fprintf(file1,'     <name>%s</name>',num2str(ponto(i))); 
    fprintf(file1,'    <description>'); 
    fprintf(file1,'      Célula %8.2f\n',cell(i)); 
    fprintf(file1,'      Prx %8.2f\n',value(i)); 
    fprintf(file1,'    </description>'); 
    fprintf(file1,'      <styleUrl>#waypoint</styleUrl>\n'); 
    fprintf(file1,'      <Style>\n'); 
    fprintf(file1,'        <IconStyle>\n'); 

     
%%%%%%%%%%%%% ESSA PARTE FUNCIONA %%%%%%%%%%%%%%%%% 
    if (cell(i) == 28425) 
        fprintf(file1,'          <color>ff00ff55</color>\n'); % Verde     
    elseif (cell(i) == 28428) 
        fprintf(file1,'          <color>ff00ff55</color>\n'); % Verde 
    else 
        fprintf(file1,'          <color>ff0000ff</color>\n'); % Vermelho 
    end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

    fprintf(file1,'          <scale>1</scale>\n'); 
    fprintf(file1,'        </IconStyle>\n'); 
    fprintf(file1,'<LabelStyle>\n<color>ffffff</color>\n</LabelStyle>'); 
    fprintf(file1,'      </Style>\n'); 
    fprintf(file1,'      <Point>\n'); 
    fprintf(file1,'        

<coordinates>%8.6f,%8.6f,0</coordinates>\n',(lon(i)+0.0002),lat(i)); 
    fprintf(file1,'      </Point>\n'); 
    fprintf(file1,'    </Placemark>\n'); 
    i=i+1; 
end 
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fprintf(file1,'  </Folder>\n');   
fprintf(file1,'</Document>\n'); 
fprintf(file1,'</kml>\n'); 
fclose(file1) 

Anexo E – Código da função de conversão .xls-

.kmz da análise de sinais recebidos por todas 

as ERBs 

 
function PlotaGoogleEarth2(ponto, lat,lon,cell,value,arqsaida,name, 

delaymax, delaymin,cellmax,cellmin) 

  
%Esta função cria um arquivo KML e desenham as rotas em função das cores  

  
%Preto ff000000 
%Cinza escuro ff7f7f7f 
%Cinza claro ff94c7c7 
%Marrom ff0000aa 
%Vermelho ff0000ff 
%Magenta ffff00ff 
%Rosa fosco ffffaaff 
%Laranja ff00aaff 
%Amarelo ff00ffff 
%Verde oliva ff00aaaa 
%verde escuro ff00aa00 
%verde claro ff00ff55 
%azul claro ffffffaa 
%azul normal ffffaa00 
%azul escuro ffff0055 
%roxo ff7f55aa 
%lilás ffff55aa 
%branco ffeaeaea 

  
patht=[cd '\']; 
converter=strcat(patht, arqsaida, '.kml'); 

  

  
valormediano=mean(value); 
file1=fopen(converter,'w'); 

  

  
passo=(delaymax-delaymin)/12; 

  
j=1; 
longi=length(value); 

  
% Definir o ponto  
fprintf(file1,'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>\n'); 
fprintf(file1,'<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">\n'); 
fprintf(file1,'<Document>\n'); 
fprintf(file1,'  <name>%s</name>\n',name); 
fprintf(file1,'  <Style id="waypoint">\n'); 
fprintf(file1,'    <IconStyle>\n'); 
fprintf(file1,'      <Icon>\n'); 
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fprintf(file1,'        

<href>http://maps.google.com/mapfiles/kml/shapes/shaded_dot.png</href>\n'); 
fprintf(file1,'        <x>128</x>\n'); 
fprintf(file1,'        <y>128</y>\n'); 
fprintf(file1,'        <w>128</w>\n'); 
fprintf(file1,'        <h>128</h>\n'); 
fprintf(file1,'      </Icon>\n'); 
fprintf(file1,'    </IconStyle>\n'); 
fprintf(file1,'  </Style>\n'); 

  
fprintf(file1,'  <LookAt>\n'); 
fprintf(file1,'        <longitude>%8.6f</longitude>\n',lon(1)); 
fprintf(file1,'        <latitude>%8.6f</latitude>\n',lat(1)); 
fprintf(file1,'  </LookAt>\n'); 

  
 %% Aqui se define o que vai ser mostrado ao abrir o arquivo 
fprintf(file1,'  <Folder>\n'); 

  

  
fprintf(file1,'    <name>Audio Analogico </name>\n'); 

  
longi1=length(value); 
m=1; 
i=1; 
longi1=length(value); 
while(i<=longi1) 
    valor=value(i); 
    fprintf(file1,'    <open>%1d</open>\n',i); 
    fprintf(file1,'    <Placemark>\n'); 
%     fprintf(fid33,'     <name>%s</name>',cell2mat(ponto(i))); 
    fprintf(file1,'     <name>%s</name>',num2str(ponto(i))); 
    fprintf(file1,'    <description>'); 
    fprintf(file1,'      Célula %8.2f\n',cell(i)); 
    fprintf(file1,'      Prx %8.2f\n',value(i)); 
    fprintf(file1,'    </description>'); 
    fprintf(file1,'      <styleUrl>#waypoint</styleUrl>\n'); 
    fprintf(file1,'      <Style>\n'); 
    fprintf(file1,'        <IconStyle>\n'); 

         

 
    if (cell(i) == 28086) 
        fprintf(file1,'          <color>ffffffaa</color>\n'); % Azul Claro 
    elseif (cell(i) == 28095) 
        fprintf(file1,'          <color>ff7f55aa</color>\n'); % Roxo 
    elseif(cell(i) == 28096) 
        fprintf(file1,'          <color>ff0000ff</color>\n'); % Vermelho 
    elseif(cell(i) == 28098) 
        fprintf(file1,'          <color>ff00ffff</color>\n'); % Amarelo 
    elseif(cell(i) == 28099) 
        fprintf(file1,'          <color>ff00aaff</color>\n'); % Laranja 
    elseif(cell(i) == 28425) 
        fprintf(file1,'          <color>ff00ff55</color>\n'); % Verde 
    elseif(cell(i) == 28428) 
        fprintf(file1,'          <color>ff00ff55</color>\n'); % Verde 
    elseif(cell(i) == 28900) 
        fprintf(file1,'          <color>ffff00ff</color>\n'); % Rosa choque 
    elseif(cell(i) == 28905) 
        fprintf(file1,'          <color>ffff0055</color>\n'); % Azul Escuro 
    elseif(cell(i) == 28906) 
        fprintf(file1,'          <color>ffff55aa</color>\n'); % Lilás 
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    elseif(cell(i) == 28907) 
        fprintf(file1,'          <color>ffeaeaea</color>\n'); % Branco 
    %else 
    %   disp('other value'); 
    end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
    fprintf(file1,'          <scale>1</scale>\n'); 
    fprintf(file1,'        </IconStyle>\n'); 
    fprintf(file1,'<LabelStyle>\n<color>ffffff</color>\n</LabelStyle>'); 
    fprintf(file1,'      </Style>\n'); 
    fprintf(file1,'      <Point>\n'); 
    fprintf(file1,'        

<coordinates>%8.6f,%8.6f,0</coordinates>\n',(lon(i)+0.0002),lat(i)); 
    fprintf(file1,'      </Point>\n'); 
    fprintf(file1,'    </Placemark>\n'); 
    i=i+1; 
end 
fprintf(file1,'  </Folder>\n');   
fprintf(file1,'</Document>\n'); 
fprintf(file1,'</kml>\n'); 
fclose(file1) 
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Anexo F – Tabela comparativa entre o nível do 

sinal medido (NM dBm) e predito (NP dBm) 

ponto a ponto 

 

Latitude  Longitude DT (dBm) Predição (dBm) DT - Predição (dB) 

-22,9055 -43,1315 -79 -68,87043058 -10,12956942 

-22,9054 -43,1314 -79 -69,02787856 -9,972121442 

-22,9054 -43,1314 -79 -69,13295695 -9,867043052 

-22,9054 -43,1313 -79 -69,46005811 -9,539941895 

-22,9055 -43,1317 -79 -69,46868427 -9,531315734 

-22,9055 -43,1317 -79 -69,75596122 -9,244038775 

-22,9055 -43,1317 -79 -69,98279846 -9,017201537 

-22,9056 -43,1318 -85 -70,09053995 -14,90946005 

-22,9053 -43,1313 -79 -70,17052619 -8,829473808 

-22,9056 -43,1318 -85 -70,20490706 -14,79509294 

-22,9056 -43,1318 -85 -70,32544712 -14,67455288 

-22,9053 -43,1312 -79 -70,44428882 -8,555711176 

-22,9056 -43,1318 -79 -70,45169403 -8,548305967 

-22,9056 -43,1318 -79 -70,54394462 -8,456055379 

-22,9056 -43,1319 -79 -70,735006 -8,264993995 

-22,9056 -43,1319 -79 -70,93820051 -8,061799494 

-22,9052 -43,1312 -79 -71,05730694 -7,942693061 

-22,9056 -43,1319 -79 -71,12078845 -7,879211551 

-22,9057 -43,132 -79 -71,36553936 -7,634460636 

-22,9052 -43,1312 -79 -71,43015734 -7,569842662 

-22,9057 -43,132 -79 -71,64092464 -7,359075362 

-22,9057 -43,132 -79 -71,73253255 -7,267467452 

-22,9057 -43,132 -79 -71,73253255 -7,267467452 

-22,9057 -43,132 -79 -71,73253255 -7,267467452 

-22,9057 -43,132 -79 -71,73253255 -7,267467452 

-22,9057 -43,132 -79 -71,73253255 -7,267467452 

-22,9051 -43,1311 -79 -71,87525806 -7,124741936 

-22,9051 -43,1311 -87 -72,22543418 -14,77456582 

-22,9051 -43,131 -87 -72,42140608 -14,57859392 

-22,9051 -43,131 -87 -72,42140608 -14,57859392 

-22,905 -43,131 -87 -73,43839973 -13,56160027 

-22,9049 -43,1309 -87 -74,04096144 -12,95903856 

-22,9049 -43,1309 -87 -74,34581655 -12,65418345 

-22,9049 -43,1309 -87 -74,37952776 -12,62047224 

-22,9048 -43,131 -87 -74,4006916 -12,5993084 

-22,9049 -43,1308 -87 -74,60875111 -12,39124889 
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-22,9049 -43,1308 -87 -74,70175762 -12,29824238 

-22,9049 -43,1307 -87 -74,94814545 -12,05185455 

-22,9049 -43,1307 -81 -74,9794647 -6,0205353 

-22,9049 -43,1307 -81 -75,10920996 -5,890790038 

-22,9049 -43,1307 -81 -75,10920996 -5,890790038 

-22,9049 -43,1307 -87 -75,19309932 -11,80690068 

-22,9047 -43,1302 -93 -78,63907361 -14,36092639 

-22,9047 -43,1302 -93 -78,68895503 -14,31104497 

-22,9047 -43,1301 -93 -78,73881605 -14,26118395 

-22,9047 -43,1301 -93 -78,86669641 -14,13330359 

-22,9047 -43,1301 -93 -78,89500951 -14,10499049 

-22,9047 -43,1301 -93 -78,94429821 -14,05570179 

-22,9047 -43,1301 -93 -78,97244176 -14,02755824 

-22,9046 -43,1301 -93 -79,12599426 -13,87400574 

-22,9046 -43,1301 -93 -79,32579733 -13,67420267 

-22,9046 -43,13 -93 -79,44850614 -13,55149386 

-22,9046 -43,13 -93 -79,69106745 -13,30893255 

-22,9045 -43,1301 -85 -79,74178002 -5,258219976 

-22,9045 -43,13 -85 -79,85872852 -5,14127148 

-22,9045 -43,13 -85 -79,96062871 -5,039371294 

-22,9044 -43,13 -85 -79,97486046 -5,025139539 

-22,9044 -43,13 -85 -80,0631942 -4,936805798 

-22,9044 -43,13 -104 -80,13411746 -23,86588254 

-22,9046 -43,1299 -85 -80,14027089 -4,859729106 

-22,9044 -43,13 -113 -80,24839341 -32,75160659 

-22,9045 -43,1299 -93 -80,32687909 -12,67312091 

-22,9044 -43,1299 -109 -80,37189281 -28,62810719 

-22,9045 -43,1299 -85 -80,39413688 -4,60586312 

-22,9045 -43,1299 -110 -80,52300536 -29,47699464 

-22,9044 -43,1299 -112 -80,57260379 -31,42739621 

-22,9044 -43,1299 -106 -80,63553436 -25,36446564 

-22,9045 -43,1298 -93 -80,64607835 -12,35392165 

-22,9045 -43,1298 -85 -80,73584771 -4,264152293 

-22,9044 -43,1298 -105 -80,83434748 -24,16565252 

-22,9045 -43,1298 -93 -81,00357352 -11,99642648 

-22,9044 -43,1298 -110 -81,01129353 -28,98870647 

-22,9045 -43,1297 -85 -81,11377242 -3,886227578 

-22,9044 -43,1298 -111 -81,18313498 -29,81686502 

-22,9045 -43,1297 -87 -81,35314419 -5,646855815 

-22,9044 -43,1297 -109 -81,37834469 -27,62165531 

-22,9045 -43,1297 -85 -81,46153447 -3,538465529 

-22,9044 -43,1297 -112 -81,5469706 -30,4530294 

-22,9044 -43,1296 -87 -81,6732643 -5,326735699 

-22,9043 -43,1297 -113 -81,71705652 -31,28294348 

-22,9044 -43,1296 -85 -81,82227701 -3,177722987 
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-22,9044 -43,1296 -110 -81,92296872 -28,07703128 

-22,9044 -43,1296 -87 -81,98643392 -5,013566082 

-22,9043 -43,1296 -112 -82,10793471 -29,89206529 

-22,9044 -43,1295 -85 -82,21311757 -2,786882435 

-22,9043 -43,1295 -112 -82,3512836 -29,6487164 

-22,9043 -43,1295 -87 -82,39170184 -4,608298163 

-22,9043 -43,1295 -107 -82,46974314 -24,53025686 

-22,9043 -43,1295 -85 -82,57419441 -2,425805587 

-22,9043 -43,1294 -87 -82,72877361 -4,271226392 

-22,9043 -43,1294 -103 -82,73136911 -20,26863089 

-22,9043 -43,1294 -113 -82,80384389 -30,19615611 

-22,9043 -43,1294 -85 -82,88673775 -2,113262248 

-22,9043 -43,1294 -104 -83,13586149 -20,86413851 

-22,9043 -43,1293 -87 -83,17456073 -3,825439267 

-22,9042 -43,1294 -108 -83,20513522 -24,79486478 

-22,9043 -43,1293 -85 -83,25178202 -1,74821798 

-22,9042 -43,1293 -113 -83,43273077 -29,56726923 

-22,9042 -43,1293 -87 -83,47047475 -3,529525251 

-22,9042 -43,1293 -106 -83,5601285 -22,4398715 

-22,9042 -43,1292 -85 -83,72107745 -1,278922548 

-22,9041 -43,1292 -87 -83,79442538 -3,205574625 

-22,9042 -43,1292 -107 -83,83684305 -23,16315695 

-22,9042 -43,1292 -111 -83,94352738 -27,05647262 

-22,9041 -43,1292 -87 -84,1156002 -2,884399801 

-22,9042 -43,1291 -109 -84,14013401 -24,85986599 

-22,9041 -43,1291 -115 -84,21000919 -30,78999081 

-22,9041 -43,1291 -115 -84,21394057 -30,78605943 

-22,9041 -43,1291 -87 -84,34933439 -2,65066561 

-22,9042 -43,129 -105 -84,54190621 -20,45809379 

-22,9041 -43,129 -114 -84,57729695 -29,42270305 

-22,9041 -43,129 -107 -84,62373617 -22,37626383 

-22,9041 -43,129 -87 -84,67811353 -2,321886468 

-22,9041 -43,129 -87 -84,75253076 -2,247469236 

-22,9041 -43,1289 -105 -84,88919805 -20,11080195 

-22,904 -43,129 -105 -84,89680058 -20,10319942 

-22,9041 -43,1289 -87 -85,02446928 -1,975530723 

-22,904 -43,1289 -106 -85,05906201 -20,94093799 

-22,9041 -43,1289 -103 -85,20182581 -17,79817419 

-22,904 -43,1289 -112 -85,29048414 -26,70951586 

-22,904 -43,1289 -103 -85,37634415 -17,62365585 

-22,904 -43,1288 -87 -85,38146672 -1,618533275 

-22,904 -43,1288 -108 -85,48750808 -22,51249192 

-22,9039 -43,1288 -107 -85,65897603 -21,34102397 

-22,904 -43,1287 -103 -85,76634648 -17,23365352 

-22,904 -43,1287 -87 -85,76730983 -1,232690168 
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-22,9039 -43,1288 -113 -85,80281808 -27,19718192 

-22,9039 -43,1287 -103 -85,95886075 -17,04113925 

-22,9039 -43,1287 -87 -86,1110853 -0,888914696 

-22,904 -43,1286 -113 -86,15584383 -26,84415617 

-22,9039 -43,1286 -103 -86,25269858 -16,74730142 

-22,9039 -43,1286 -103 -86,29715455 -16,70284545 

-22,9039 -43,1286 -87 -86,44664178 -0,553358224 

-22,9039 -43,1286 -113 -86,45299215 -26,54700785 

-22,9038 -43,1285 -115 -86,61495932 -28,38504068 

-22,9038 -43,1285 -112 -86,62752902 -25,37247098 

-22,9039 -43,1285 -108 -86,7622453 -21,2377547 

-22,9038 -43,1285 -87 -86,82911636 -0,170883638 

-22,9038 -43,1285 -105 -86,90804973 -18,09195027 

-22,9038 -43,1284 -108 -87,04029487 -20,95970513 

-22,9038 -43,1284 -111 -87,06457166 -23,93542834 

-22,9038 -43,1284 -110 -87,08819561 -22,91180439 

-22,9038 -43,1284 -105 -87,22461886 -17,77538114 

-22,9038 -43,1283 -107 -87,3424356 -19,6575644 

-22,9037 -43,1283 -112 -87,42407852 -24,57592148 

-22,9037 -43,1283 -109 -87,44177934 -21,55822066 

-22,9037 -43,1283 -104 -87,47623271 -16,52376729 

-22,9038 -43,1282 -113 -87,60504707 -25,39495293 

-22,9037 -43,1282 -105 -87,69473456 -17,30526544 

-22,9037 -43,1282 -113 -87,79146134 -25,20853866 

-22,9037 -43,1282 -114 -87,81502311 -26,18497689 

-22,9037 -43,1282 -115 -87,87859626 -27,12140374 

-22,9036 -43,1282 -115 -87,96595009 -27,03404991 

-22,9036 -43,1281 -103 -88,06084261 -14,93915739 

-22,9037 -43,1281 -104 -88,07351748 -15,92648252 

-22,9037 -43,1281 -115 -88,15381165 -26,84618835 

-22,9036 -43,1281 -107 -88,25349975 -18,74650025 

-22,9036 -43,128 -103 -88,32507751 -14,67492249 

-22,9036 -43,128 -113 -88,40314236 -24,59685764 

-22,9037 -43,128 -114 -88,44438974 -25,55561026 

-22,9035 -43,128 -111 -88,50342806 -22,49657194 

-22,9035 -43,128 -106 -88,58435939 -17,41564061 

-22,9036 -43,1279 -108 -88,64806923 -19,35193077 

-22,9036 -43,1279 -110 -88,72190868 -21,27809132 

-22,9035 -43,1279 -104 -88,72245793 -15,27754207 

-22,9035 -43,1279 -115 -88,79609592 -26,20390408 

-22,9036 -43,1278 -109 -88,91882314 -20,08117686 

-22,9035 -43,1278 -114 -89,01047785 -24,98952215 

-22,9035 -43,1278 -109 -89,01680011 -19,98319989 

-22,9035 -43,1278 -108 -89,07268998 -18,92731002 

-22,9035 -43,1278 -107 -89,18950328 -17,81049672 
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-22,9035 -43,1277 -113 -89,22006334 -23,77993666 

-22,9034 -43,1277 -111 -89,26360782 -21,73639218 

-22,9034 -43,1277 -111 -89,28303284 -21,71696716 

-22,9034 -43,1277 -108 -89,45233987 -18,54766013 

-22,9035 -43,1277 -108 -89,47519527 -18,52480473 

-22,9034 -43,1277 -107 -89,49982593 -17,50017407 

-22,9034 -43,1277 -113 -89,5060922 -23,4939078 

-22,9034 -43,1276 -107 -89,69453295 -17,30546705 

-22,9034 -43,1276 -106 -89,70093249 -16,29906751 

-22,9035 -43,1276 -110 -89,70335289 -20,29664711 

-22,9034 -43,1275 -110 -89,7984475 -20,2015525 

-22,9033 -43,1276 -107 -89,80636234 -17,19363766 

-22,9034 -43,1275 -112 -89,87761572 -22,12238428 

-22,9033 -43,1275 -103 -89,93874825 -13,06125175 

-22,9033 -43,1275 -114 -89,97552152 -24,02447848 

-22,9034 -43,1275 -109 -89,99702631 -19,00297369 

-22,9033 -43,1275 -115 -90,04566626 -24,95433374 

-22,9033 -43,1274 -111 -90,15183648 -20,84816352 

-22,9033 -43,1274 -111 -90,15183648 -20,84816352 

-22,9033 -43,1275 -103 -90,16356284 -12,83643716 

-22,9034 -43,1274 -113 -90,21182379 -22,78817621 

-22,9033 -43,1274 -109 -90,28376476 -18,71623524 

-22,9033 -43,1274 -110 -90,31408608 -19,68591392 

-22,9033 -43,1274 -105 -90,35329109 -14,64670891 

-22,9033 -43,1274 -115 -90,37722168 -24,62277832 

-22,9033 -43,1273 -105 -90,45080092 -14,54919908 

-22,9033 -43,1273 -108 -90,48970032 -17,51029968 

-22,9033 -43,1273 -115 -90,50490931 -24,49509069 

-22,9033 -43,1273 -109 -90,53548648 -18,46451352 

-22,9032 -43,1273 -110 -90,57977657 -19,42022343 

-22,9032 -43,1273 -109 -90,69906251 -18,30093749 

-22,9033 -43,1272 -107 -90,7020825 -16,2979175 

-22,9032 -43,1273 -109 -90,72469154 -18,27530846 

-22,9033 -43,1272 -106 -90,73378128 -15,26621872 

-22,9032 -43,1272 -103 -90,76541014 -12,23458986 

-22,9031 -43,1272 -105 -90,82577676 -14,17422324 

-22,9032 -43,1272 -110 -90,86810066 -19,13189934 

-22,9032 -43,1272 -114 -90,87485541 -23,12514459 

-22,9031 -43,1272 -103 -90,89977592 -12,10022408 

-22,9032 -43,1272 -111 -90,90118598 -20,09881402 

-22,903 -43,1272 -106 -90,91999828 -15,08000172 

-22,9031 -43,1272 -105 -90,94295727 -14,05704273 

-22,9031 -43,1272 -105 -90,97097424 -14,02902576 

-22,9033 -43,1271 -108 -90,98947135 -17,01052865 

-22,903 -43,1272 -111 -90,98985557 -20,01014443 
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-22,903 -43,1272 -106 -90,99996054 -15,00003946 

-22,9033 -43,1271 -109 -91,03558189 -17,96441811 

-22,9029 -43,1272 -109 -91,04750507 -17,95249493 

-22,9029 -43,1272 -109 -91,05229082 -17,94770918 

-22,9029 -43,1272 -110 -91,08301387 -18,91698613 

-22,9028 -43,1272 -113 -91,12532076 -21,87467924 

-22,9028 -43,1272 -112 -91,14570727 -20,85429273 

-22,9027 -43,1272 -104 -91,17473743 -12,82526257 

-22,9027 -43,1272 -104 -91,19626558 -12,80373442 

-22,9026 -43,1273 -109 -91,20978102 -17,79021898 

-22,9027 -43,1272 -108 -91,22089497 -16,77910503 

-22,9033 -43,127 -106 -91,22642999 -14,77357001 

-22,9032 -43,127 -114 -91,25694589 -22,74305411 

-22,9026 -43,1272 -108 -91,27159149 -16,72840851 

-22,9025 -43,1273 -113 -91,28627181 -21,71372819 

-22,9025 -43,1273 -115 -91,31344597 -23,68655403 

-22,9025 -43,1273 -115 -91,32666832 -23,67333168 

-22,9024 -43,1273 -103 -91,3608761 -11,6391239 

-22,9024 -43,1273 -109 -91,40395205 -17,59604795 

-22,9023 -43,1273 -114 -91,42998444 -22,57001556 

-22,9032 -43,1269 -107 -91,43023791 -15,56976209 

-22,9033 -43,1269 -108 -91,46053774 -16,53946226 

-22,9023 -43,1273 -111 -91,47123793 -19,52876207 

-22,9022 -43,1273 -107 -91,48926726 -15,51073274 

-22,9022 -43,1273 -110 -91,54968245 -18,45031755 

-22,9022 -43,1273 -113 -91,55041017 -21,44958983 

-22,9032 -43,1268 -112 -91,60904715 -20,39095285 

-22,9021 -43,1273 -110 -91,61025094 -18,38974906 

-22,9021 -43,1273 -115 -91,6304947 -23,3695053 

-22,9033 -43,1268 -111 -91,65484958 -19,34515042 

-22,9021 -43,1273 -108 -91,70112661 -16,29887339 

-22,9021 -43,1273 -108 -91,70166441 -16,29833559 

-22,902 -43,1273 -115 -91,72491124 -23,27508876 

-22,902 -43,1273 -108 -91,76403528 -16,23596472 

-22,9032 -43,1268 -109 -91,77189939 -17,22810061 

-22,9019 -43,1273 -107 -91,77687625 -15,22312375 

-22,9019 -43,1273 -105 -91,83507628 -13,16492372 

-22,9033 -43,1267 -113 -91,85571835 -21,14428165 

-22,9019 -43,1273 -103 -91,89716065 -11,10283935 

-22,9018 -43,1273 -109 -91,91102091 -17,08897909 

-22,9033 -43,1267 -104 -91,92016519 -12,07983481 

-22,9019 -43,1273 -107 -91,92522976 -15,07477024 

-22,9018 -43,1273 -114 -91,9855903 -22,0144097 

-22,9018 -43,1273 -115 -92,00621888 -22,99378112 

-22,9033 -43,1266 -115 -92,033464 -22,966536 
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-22,9018 -43,1272 -113 -92,07345717 -20,92654283 

-22,9018 -43,1272 -109 -92,08370115 -16,91629885 

-22,9033 -43,1266 -114 -92,10992531 -21,89007469 

-22,9018 -43,1272 -115 -92,15802578 -22,84197422 

-22,9018 -43,1272 -108 -92,15932632 -15,84067368 

-22,9034 -43,1265 -103 -92,23197763 -10,76802237 

-22,9018 -43,1271 -113 -92,26361933 -20,73638067 

-22,9018 -43,1271 -113 -92,28044514 -20,71955486 

-22,9033 -43,1265 -113 -92,34081006 -20,65918994 

-22,9018 -43,1271 -114 -92,38609643 -21,61390357 

-22,9018 -43,127 -106 -92,43122202 -13,56877798 

-22,9034 -43,1264 -110 -92,43196991 -17,56803009 

-22,9018 -43,127 -109 -92,50786488 -16,49213512 

-22,9033 -43,1264 -108 -92,52652065 -15,47347935 

-22,9018 -43,1269 -104 -92,60938485 -11,39061515 

-22,9034 -43,1263 -114 -92,65395438 -21,34604562 

-22,9033 -43,1263 -112 -92,67438775 -19,32561225 

-22,9018 -43,1269 -115 -92,68447167 -22,31552833 

-22,9019 -43,1268 -114 -92,7776939 -21,2223061 

-22,9018 -43,1268 -115 -92,81369197 -22,18630803 

-22,9033 -43,1263 -113 -92,82096143 -20,17903857 

-22,9019 -43,1267 -106 -92,86577579 -13,13422421 

-22,9034 -43,1262 -104 -92,87921553 -11,12078447 

-22,9033 -43,1262 -109 -92,91910917 -16,08089083 

-22,9018 -43,1268 -105 -92,96101171 -12,03898829 

-22,9019 -43,1267 -113 -93,02398375 -19,97601625 

-22,9033 -43,1261 -110 -93,04306103 -16,95693897 

-22,9034 -43,1261 -111 -93,06044774 -17,93955226 

-22,9018 -43,1267 -106 -93,08122758 -12,91877242 

-22,9033 -43,1261 -103 -93,19591298 -9,804087022 

-22,9018 -43,1266 -113 -93,19969767 -19,80030233 

-22,902 -43,1265 -106 -93,21143677 -12,78856323 

-22,9034 -43,126 -109 -93,26559531 -15,73440469 

-22,9018 -43,1266 -106 -93,27376694 -12,72623306 

-22,9033 -43,126 -104 -93,34354576 -10,65645424 

-22,902 -43,1265 -112 -93,35914175 -18,64085825 

-22,9018 -43,1265 -103 -93,36623033 -9,633769674 

-22,9034 -43,1259 -115 -93,43304159 -21,56695841 

-22,9033 -43,1259 -108 -93,48447037 -14,51552963 

-22,9019 -43,1264 -104 -93,51385553 -10,48614447 

-22,9018 -43,1264 -113 -93,53945121 -19,46054879 

-22,9034 -43,1258 -110 -93,64337666 -16,35662334 

-22,9033 -43,1258 -111 -93,64404929 -17,35595071 

-22,9019 -43,1263 -108 -93,64916546 -14,35083454 

-22,9018 -43,1263 -105 -93,71750203 -11,28249797 
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-22,9034 -43,1258 -110 -93,7377907 -16,2622093 

-22,9033 -43,1258 -107 -93,79208562 -13,20791438 

-22,9019 -43,1262 -103 -93,84235943 -9,157640567 

-22,9018 -43,1263 -105 -93,84262423 -11,15737577 

-22,9034 -43,1257 -105 -93,84611121 -11,15388879 

-22,9034 -43,1257 -103 -93,86572927 -9,134270729 

-22,9034 -43,1257 -113 -93,87557116 -19,12442884 

-22,9034 -43,1257 -107 -93,94424788 -13,05575212 

-22,9034 -43,1257 -106 -93,95902777 -12,04097223 

-22,9034 -43,1257 -105 -93,98328901 -11,01671099 

-22,9018 -43,1262 -107 -94,00764209 -12,99235791 

-22,9019 -43,1261 -111 -94,01809554 -16,98190446 

-22,9035 -43,1256 -115 -94,03321104 -20,96678896 

-22,9034 -43,1256 -114 -94,06651392 -19,93348608 

-22,9035 -43,1256 -112 -94,10641792 -17,89358208 

-22,9034 -43,1256 -105 -94,12466645 -10,87533355 

-22,9035 -43,1256 -104 -94,1361925 -9,863807495 

-22,9018 -43,1261 -110 -94,15592764 -15,84407236 

-22,9035 -43,1255 -103 -94,16451844 -8,835481564 

-22,9035 -43,1255 -115 -94,16603627 -20,83396373 

-22,9035 -43,1255 -104 -94,22839875 -9,771601247 

-22,9035 -43,1255 -109 -94,25819001 -14,74180999 

-22,9018 -43,126 -103 -94,25924831 -8,740751692 

-22,9035 -43,1255 -104 -94,26690328 -9,733096724 

-22,9018 -43,126 -113 -94,31036921 -18,68963079 

-22,9035 -43,1255 -111 -94,31584594 -16,68415406 

-22,9035 -43,1254 -115 -94,38615527 -20,61384473 

-22,9035 -43,1254 -110 -94,38814482 -15,61185518 

-22,9035 -43,1254 -110 -94,44534645 -15,55465355 

-22,9017 -43,1259 -111 -94,46336641 -16,53663359 

-22,9035 -43,1254 -104 -94,49175143 -9,508248572 

-22,9018 -43,1259 -109 -94,50376977 -14,49623023 

-22,9035 -43,1253 -106 -94,55912491 -11,44087509 

-22,9017 -43,1259 -107 -94,62909783 -12,37090217 

-22,9035 -43,1253 -105 -94,63860981 -10,36139019 

-22,9036 -43,1253 -112 -94,65995785 -17,34004215 

-22,9017 -43,1258 -105 -94,68629058 -10,31370942 

-22,9036 -43,1252 -110 -94,76835785 -15,23164215 

-22,9035 -43,1252 -115 -94,7882189 -20,2117811 

-22,9017 -43,1258 -104 -94,7999374 -9,200062599 

-22,9036 -43,1251 -103 -94,87934816 -8,120651842 

-22,9017 -43,1257 -114 -94,90356699 -19,09643301 

-22,9035 -43,1251 -109 -94,93640313 -14,06359687 

-22,9016 -43,1257 -106 -94,99520503 -11,00479497 

-22,9036 -43,125 -114 -95,05295742 -18,94704258 
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-22,9035 -43,125 -115 -95,07936149 -19,92063851 

-22,9016 -43,1256 -110 -95,18495322 -14,81504678 

-22,9035 -43,125 -114 -95,19927482 -18,80072518 

-22,9016 -43,1255 -103 -95,21401902 -7,785980978 

-22,9036 -43,125 -103 -95,224478 -7,775521999 

-22,9036 -43,1249 -103 -95,32570133 -7,674298669 

-22,9015 -43,1255 -103 -95,34263918 -7,657360821 

-22,9035 -43,1249 -106 -95,34373792 -10,65626208 

-22,9036 -43,1248 -106 -95,41602958 -10,58397042 

-22,9016 -43,1254 -111 -95,43356354 -15,56643646 

-22,9036 -43,1248 -115 -95,44762914 -19,55237086 

-22,9015 -43,1254 -110 -95,50518078 -14,49481922 

-22,9037 -43,1248 -108 -95,55217308 -12,44782692 

-22,9036 -43,1248 -108 -95,5686365 -12,4313635 

-22,9036 -43,1247 -105 -95,63592165 -9,364078354 

-22,9014 -43,1253 -108 -95,66588342 -12,33411658 

-22,9015 -43,1253 -103 -95,66886017 -7,33113983 

-22,9036 -43,1247 -107 -95,68283898 -11,31716102 

-22,9036 -43,1247 -104 -95,72137011 -8,278629888 

-22,9014 -43,1253 -114 -95,76440976 -18,23559024 

-22,9037 -43,1246 -105 -95,77209639 -9,227903608 

-22,9036 -43,1246 -103 -95,77402897 -7,225971028 

-22,9037 -43,1246 -112 -95,78501084 -16,21498916 

-22,9015 -43,1252 -104 -95,83451452 -8,165485477 

-22,9037 -43,1246 -107 -95,85171617 -11,14828383 

-22,9036 -43,1246 -106 -95,85815443 -10,14184557 

-22,9036 -43,1246 -107 -95,87880444 -11,12119556 

-22,9036 -43,1246 -105 -95,91357018 -9,086429823 

-22,9036 -43,1246 -109 -95,9167943 -13,0832057 

-22,9013 -43,1252 -106 -95,94741808 -10,05258192 

-22,9014 -43,1252 -109 -95,95369635 -13,04630365 

-22,9036 -43,1245 -104 -95,95698345 -8,043016553 

-22,9013 -43,1252 -114 -95,96306449 -18,03693551 

-22,9036 -43,1245 -104 -95,96441291 -8,035587088 

-22,9036 -43,1245 -113 -95,97843831 -17,02156169 

-22,9015 -43,1251 -106 -95,98293652 -10,01706348 

-22,9015 -43,1251 -110 -95,98293652 -14,01706348 

-22,9015 -43,1251 -108 -95,98293652 -12,01706348 

-22,9035 -43,1245 -111 -95,98419212 -15,01580788 

-22,9014 -43,1252 -110 -95,98504904 -14,01495096 

-22,9036 -43,1245 -106 -95,99247263 -10,00752737 

-22,9013 -43,1252 -103 -95,99753077 -7,002469228 

-22,9015 -43,1251 -104 -95,99867594 -8,001324059 

-22,9015 -43,1251 -108 -95,99867594 -12,00132406 

-22,9014 -43,1251 -103 -96,00070801 -6,99929199 
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-22,9015 -43,1251 -107 -96,00476607 -10,99523393 

-22,9015 -43,1251 -105 -96,00476607 -8,995233927 

-22,9015 -43,1251 -104 -96,00476607 -7,995233927 

-22,9015 -43,1251 -113 -96,00476607 -16,99523393 

-22,9015 -43,1251 -114 -96,00476607 -17,99523393 

-22,9015 -43,1251 -105 -96,00476607 -8,995233927 

-22,9015 -43,1251 -110 -96,00476607 -13,99523393 

-22,9015 -43,1251 -106 -96,00476607 -9,995233927 

-22,9015 -43,1251 -103 -96,00476607 -6,995233927 

-22,9015 -43,1251 -112 -96,00476607 -15,99523393 

-22,9015 -43,1251 -111 -96,00476607 -14,99523393 

-22,9015 -43,1251 -108 -96,00476607 -11,99523393 

-22,9015 -43,1251 -108 -96,00476607 -11,99523393 

-22,9015 -43,1251 -107 -96,00476607 -10,99523393 

-22,9015 -43,1251 -108 -96,00476607 -11,99523393 

-22,9015 -43,1251 -113 -96,00476607 -16,99523393 

-22,9035 -43,1245 -110 -96,00808285 -13,99191715 

-22,9014 -43,1251 -111 -96,01086401 -14,98913599 

-22,9014 -43,1251 -114 -96,01086401 -17,98913599 

-22,9035 -43,1245 -112 -96,01479986 -15,98520014 

-22,9035 -43,1245 -103 -96,01479986 -6,985200136 

-22,9014 -43,1251 -104 -96,01696991 -7,983030086 

-22,9035 -43,1245 -105 -96,01817586 -8,981824138 

-22,9035 -43,1245 -114 -96,0215635 -17,9784365 

-22,9035 -43,1245 -108 -96,0215635 -11,9784365 

-22,9035 -43,1245 -115 -96,02496275 -18,97503725 

-22,9035 -43,1245 -107 -96,02496275 -10,97503725 

-22,9035 -43,1245 -105 -96,02496275 -8,975037248 

-22,9035 -43,1245 -104 -96,02496275 -7,975037248 

-22,9034 -43,1245 -114 -96,02837361 -17,97162639 

-22,9035 -43,1245 -112 -96,02861122 -15,97138878 

-22,9014 -43,1251 -105 -96,03199082 -8,968009179 

-22,9035 -43,1245 -109 -96,03249591 -12,96750409 

-22,9035 -43,1245 -108 -96,03533404 -11,96466596 

-22,9035 -43,1245 -104 -96,03533404 -7,964665961 

-22,9036 -43,1245 -103 -96,03779562 -6,962204377 

-22,9035 -43,1245 -115 -96,03871297 -18,96128703 

-22,9035 -43,1245 -111 -96,03871297 -14,96128703 

-22,9035 -43,1245 -109 -96,03871297 -12,96128703 

-22,9035 -43,1245 -106 -96,03871297 -9,961287034 

-22,9035 -43,1245 -103 -96,03871297 -6,961287034 

-22,9014 -43,1251 -106 -96,03875336 -9,961246641 

-22,9014 -43,1251 -112 -96,03875336 -15,96124664 

-22,9014 -43,1251 -103 -96,04147062 -6,958529382 

-22,9035 -43,1245 -104 -96,04210367 -7,957896331 
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-22,9035 -43,1245 -110 -96,04210367 -13,95789633 

-22,9035 -43,1245 -106 -96,04210367 -9,957896331 

-22,9035 -43,1245 -108 -96,04210367 -11,95789633 

-22,9014 -43,1251 -103 -96,04486028 -6,955139717 

-22,9034 -43,1245 -110 -96,04550558 -13,95449442 

-22,9035 -43,1245 -104 -96,04576755 -7,954232454 

-22,9035 -43,1245 -104 -96,04911461 -7,950885395 

-22,9035 -43,1245 -110 -96,04911461 -13,95088539 

-22,9014 -43,1251 -106 -96,050975 -9,949025005 

-22,9014 -43,1251 -104 -96,050975 -7,949025005 

-22,9035 -43,1245 -104 -96,05247327 -7,94752673 

-22,9014 -43,1251 -114 -96,0605041 -17,9394959 

-22,9013 -43,1251 -115 -96,07555056 -18,92444944 

-22,9036 -43,1245 -108 -96,08171121 -11,91828879 

-22,9036 -43,1245 -115 -96,08621867 -18,91378133 

-22,9013 -43,1251 -113 -96,09704275 -16,90295725 

-22,9036 -43,1244 -115 -96,12364029 -18,87635971 

-22,9012 -43,1251 -105 -96,13507019 -8,864929809 

-22,9012 -43,1251 -113 -96,13872808 -16,86127192 

-22,9036 -43,1244 -103 -96,15163577 -6,848364229 

-22,9035 -43,1244 -105 -96,16205335 -8,837946649 

-22,9012 -43,1251 -105 -96,17569947 -8,824300528 

-22,9012 -43,1251 -110 -96,18467739 -13,81532261 

-22,9036 -43,1244 -112 -96,20900374 -15,79099626 

-22,9037 -43,1244 -107 -96,21682008 -10,78317992 

-22,9013 -43,125 -104 -96,24828845 -7,751711547 

-22,9037 -43,1243 -104 -96,29573095 -7,704269048 

-22,9011 -43,125 -104 -96,31641606 -7,683583935 

-22,9013 -43,1249 -105 -96,38290289 -8,617097112 

-22,9037 -43,1243 -109 -96,3861656 -12,6138344 

-22,9037 -43,1243 -109 -96,39415194 -12,60584806 

-22,9011 -43,125 -115 -96,41008103 -18,58991897 

-22,9011 -43,1249 -110 -96,48873569 -13,51126431 

-22,9012 -43,1248 -108 -96,54666052 -11,45333948 

-22,9037 -43,1242 -114 -96,57028807 -17,42971193 

-22,9011 -43,1249 -111 -96,58178495 -14,41821505 

-22,9037 -43,1241 -112 -96,63098616 -15,36901384 

-22,9012 -43,1247 -108 -96,73192102 -11,26807898 

-22,9037 -43,1241 -110 -96,73550873 -13,26449127 

-22,9011 -43,1248 -110 -96,74878479 -13,25121521 

-22,9036 -43,1241 -115 -96,76354463 -18,23645537 

-22,9012 -43,1247 -112 -96,81217883 -15,18782117 

-22,9011 -43,1247 -112 -96,86148599 -15,13851401 

-22,9037 -43,124 -106 -96,88579586 -9,114204139 

-22,9012 -43,1246 -107 -96,92311674 -10,07688326 
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-22,9011 -43,1246 -114 -96,93861528 -17,06138472 

-22,9036 -43,1239 -114 -96,94299809 -17,05700191 

-22,9037 -43,1239 -114 -96,98602199 -17,01397801 

-22,9013 -43,1245 -106 -97,0582719 -8,941728105 

-22,9036 -43,1239 -108 -97,05884074 -10,94115926 

-22,9011 -43,1245 -105 -97,07086377 -7,929136231 

-22,9037 -43,1238 -114 -97,13902176 -16,86097824 

-22,9012 -43,1245 -112 -97,17678537 -14,82321463 

-22,9013 -43,1244 -115 -97,20939913 -17,79060087 

-22,9036 -43,1238 -107 -97,2242829 -9,7757171 

-22,9036 -43,1237 -112 -97,25864852 -14,74135148 

-22,9012 -43,1244 -106 -97,2770962 -8,722903804 

-22,9013 -43,1243 -114 -97,34001294 -16,65998706 

-22,9036 -43,1237 -109 -97,37991056 -11,62008944 

-22,9012 -43,1243 -115 -97,397042 -17,602958 

-22,9036 -43,1237 -114 -97,40876631 -16,59123369 

-22,9013 -43,1242 -109 -97,48476206 -11,51523794 

-22,9012 -43,1242 -106 -97,52166922 -8,478330783 

-22,9036 -43,1236 -108 -97,53917073 -10,46082927 

-22,9036 -43,1235 -113 -97,60137061 -15,39862939 

-22,9014 -43,1241 -107 -97,61922913 -9,380770869 

-22,9035 -43,1235 -106 -97,62715121 -8,372848792 

-22,9012 -43,1241 -111 -97,67496334 -13,32503666 

-22,9012 -43,124 -105 -97,73121579 -7,268784214 

-22,9035 -43,1235 -113 -97,7352175 -15,2647825 

-22,9036 -43,1234 -112 -97,73540817 -14,26459183 

-22,9014 -43,124 -108 -97,75818337 -10,24181663 

-22,9013 -43,1239 -104 -97,83444354 -6,165556459 

-22,9036 -43,1234 -105 -97,84518912 -7,154810882 

-22,9014 -43,1239 -108 -97,86293634 -10,13706366 

-22,9036 -43,1233 -115 -97,87887043 -17,12112957 

-22,9036 -43,1233 -103 -97,88126574 -5,118734258 

-22,9013 -43,1239 -105 -97,94311134 -7,056888657 

-22,9037 -43,1233 -110 -97,97825648 -12,02174352 

-22,9037 -43,1233 -104 -97,98058693 -6,019413069 

-22,9014 -43,1238 -107 -97,98149968 -9,018500324 

-22,9037 -43,1232 -112 -98,05388102 -13,94611898 

-22,9013 -43,1238 -113 -98,07441088 -14,92558912 

-22,9014 -43,1237 -104 -98,11302306 -5,886976942 

-22,9036 -43,1232 -111 -98,12329874 -12,87670126 

-22,9037 -43,1232 -111 -98,15912126 -12,84087874 

-22,9013 -43,1237 -110 -98,19061711 -11,80938289 

-22,9014 -43,1236 -106 -98,235458 -7,764542004 

-22,9037 -43,1231 -113 -98,23768276 -14,76231724 

-22,9037 -43,1231 -107 -98,26586536 -8,73413464 
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-22,9038 -43,1231 -107 -98,2907602 -8,709239805 

-22,9013 -43,1236 -105 -98,32923395 -6,670766046 

-22,9038 -43,123 -111 -98,3586145 -12,6413855 

-22,9014 -43,1235 -114 -98,36087873 -15,63912127 

-22,9038 -43,123 -104 -98,41155844 -5,588441562 

-22,9037 -43,123 -106 -98,43078033 -7,569219675 

-22,9013 -43,1235 -108 -98,4355118 -9,564488203 

-22,9038 -43,1229 -106 -98,46401585 -7,535984152 

-22,9014 -43,1234 -106 -98,48543021 -7,51456979 

-22,9038 -43,1229 -108 -98,52067753 -9,479322465 

-22,9013 -43,1234 -105 -98,53228694 -6,467713061 

-22,9038 -43,1229 -107 -98,57513873 -8,424861269 

-22,9037 -43,1229 -109 -98,58532369 -10,41467631 

-22,9038 -43,1228 -107 -98,61491112 -8,385088883 

-22,9039 -43,1228 -103 -98,65075505 -4,349244954 

-22,9014 -43,1233 -107 -98,66139149 -8,33860851 

-22,9013 -43,1234 -105 -98,66700342 -6,332996583 

-22,9038 -43,1228 -113 -98,67112228 -14,32887772 

-22,9039 -43,1228 -106 -98,69240958 -7,307590418 

-22,9037 -43,1228 -113 -98,72002461 -14,27997539 

-22,9039 -43,1227 -110 -98,7339701 -11,2660299 

-22,9039 -43,1227 -105 -98,76287988 -6,237120124 

-22,9013 -43,1233 -110 -98,76778775 -11,23221225 

-22,9014 -43,1232 -115 -98,79842914 -16,20157086 

-22,9039 -43,1227 -113 -98,80427085 -14,19572915 

-22,9037 -43,1227 -115 -98,81882573 -16,18117427 

-22,9039 -43,1227 -107 -98,83304919 -8,166950808 

-22,9039 -43,1226 -112 -98,8617721 -13,1382279 

-22,9013 -43,1232 -110 -98,86213137 -11,13786863 

-22,9039 -43,1226 -113 -98,88860273 -14,11139727 

-22,9037 -43,1226 -104 -98,8983869 -5,101613098 

-22,9039 -43,1226 -111 -98,91722317 -12,08277683 

-22,9014 -43,1231 -113 -98,92532112 -14,07467888 

-22,9039 -43,1226 -105 -98,95286079 -6,04713921 

-22,9039 -43,1226 -115 -98,95824134 -16,04175866 

-22,9039 -43,1226 -115 -98,96712454 -16,03287546 

-22,9039 -43,1226 -109 -98,96890618 -10,03109382 

-22,9013 -43,1231 -103 -98,97867762 -4,021322384 

-22,9039 -43,1226 -108 -98,98137468 -9,018625321 

-22,9039 -43,1225 -108 -98,99738532 -9,002614681 

-22,9039 -43,1225 -107 -99,009834 -7,990166002 

-22,9039 -43,1225 -104 -99,009834 -4,990166002 

-22,9037 -43,1226 -113 -99,01607977 -13,98392023 

-22,9039 -43,1225 -104 -99,03823907 -4,961760928 

-22,9014 -43,123 -115 -99,04204746 -15,95795254 
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-22,904 -43,1225 -105 -99,0648424 -5,935157604 

-22,9014 -43,123 -115 -99,08667897 -15,91332103 

-22,9036 -43,1225 -110 -99,0946191 -10,9053809 

-22,904 -43,1225 -108 -99,10554994 -8,894450061 

-22,904 -43,1224 -113 -99,13378105 -13,86621895 

-22,9014 -43,1229 -105 -99,16573978 -5,834260216 

-22,9037 -43,1225 -113 -99,17488347 -13,82511653 

-22,9014 -43,1229 -113 -99,18336778 -13,81663222 

-22,904 -43,1224 -108 -99,19008308 -8,809916917 

-22,9037 -43,1224 -103 -99,22499361 -3,775006387 

-22,904 -43,1224 -107 -99,24448721 -7,755512791 

-22,9015 -43,1228 -113 -99,29039129 -13,70960871 

-22,9014 -43,1229 -104 -99,29808972 -4,701910276 

-22,9037 -43,1224 -111 -99,30475437 -11,69524563 

-22,904 -43,1223 -115 -99,31598954 -15,68401046 

-22,9037 -43,1223 -113 -99,34264948 -13,65735052 

-22,9039 -43,1223 -104 -99,34351439 -4,656485611 

-22,9039 -43,1223 -104 -99,36086821 -4,639131792 

-22,9038 -43,1223 -108 -99,3696791 -8,630320897 

-22,904 -43,1223 -108 -99,37327078 -8,626729217 

-22,9039 -43,1223 -115 -99,37473182 -15,62526818 

-22,9038 -43,1223 -114 -99,37686591 -14,62313409 

-22,9038 -43,1223 -113 -99,38530639 -13,61469361 

-22,9014 -43,1228 -105 -99,39909505 -5,600904955 

-22,9015 -43,1227 -110 -99,41069925 -10,58930075 

-22,9039 -43,1222 -111 -99,43199055 -11,56800945 

-22,9038 -43,1222 -112 -99,43526806 -12,56473194 

-22,9038 -43,1222 -112 -99,44905703 -12,55094297 

-22,9038 -43,1222 -110 -99,47659694 -10,52340306 

-22,9038 -43,1222 -113 -99,49383133 -13,50616867 

-22,9014 -43,1227 -108 -99,50328575 -8,496714253 

-22,9039 -43,1222 -107 -99,5059057 -7,494094303 

-22,9038 -43,1222 -107 -99,50756267 -7,492437333 

-22,9038 -43,1222 -111 -99,52302749 -11,47697251 

-22,9038 -43,1222 -103 -99,53848021 -3,461519786 

-22,9015 -43,1226 -112 -99,56138458 -12,43861542 

-22,9014 -43,1226 -106 -99,56443443 -6,435565573 

-22,9038 -43,1222 -110 -99,56934942 -10,43065058 

-22,9037 -43,1221 -105 -99,59730692 -5,402693083 

-22,9037 -43,1221 -111 -99,60551235 -11,39448765 

-22,9036 -43,1221 -106 -99,64299137 -6,357008629 

-22,9034 -43,1221 -111 -99,64503497 -11,35496503 

-22,9036 -43,1221 -104 -99,65058375 -4,349416249 

-22,9035 -43,1221 -106 -99,66219023 -6,337809774 

-22,9015 -43,1225 -110 -99,68133437 -10,31866563 
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-22,9034 -43,1221 -110 -99,68618329 -10,31381671 

-22,9034 -43,1221 -111 -99,7070348 -11,2929652 

-22,9015 -43,1225 -110 -99,70708471 -10,29291529 

-22,9033 -43,1221 -111 -99,71409495 -11,28590505 

-22,9035 -43,1221 -115 -99,71617658 -15,28382342 

-22,9032 -43,1221 -110 -99,77331113 -10,22668887 

-22,9033 -43,1221 -108 -99,79448119 -8,205518813 

-22,9014 -43,1225 -112 -99,79458151 -12,20541849 

-22,9031 -43,1221 -110 -99,81057455 -10,18942545 

-22,9015 -43,1224 -114 -99,82248531 -14,17751469 

-22,903 -43,1221 -109 -99,85049898 -9,149501019 

-22,9032 -43,122 -112 -99,85115459 -12,14884541 

-22,903 -43,1221 -115 -99,86408791 -15,13591209 

-22,903 -43,122 -104 -99,8659903 -4,134009695 

-22,9014 -43,1224 -113 -99,88041419 -13,11958581 

-22,9029 -43,1221 -107 -99,88493009 -7,115069915 

-22,9015 -43,1224 -113 -99,8921498 -13,1078502 

-22,903 -43,122 -103 -99,91917828 -3,080821716 

-22,9028 -43,122 -109 -99,93258853 -9,067411473 

-22,9029 -43,122 -104 -99,96007549 -4,039924505 

-22,9027 -43,122 -106 -99,97813224 -6,02186776 

-22,9014 -43,1223 -109 -99,97854271 -9,021457291 

-22,9015 -43,1223 -108 -100,0063799 -7,993620125 

-22,9027 -43,122 -111 -100,0197091 -10,9802909 

-22,9028 -43,122 -109 -100,0206676 -8,979332385 

-22,9026 -43,122 -105 -100,0418765 -4,958123516 

-22,9015 -43,1222 -112 -100,0635809 -11,93641911 

-22,9026 -43,1219 -112 -100,0888001 -11,91119992 

-22,9026 -43,122 -111 -100,0982902 -10,90170981 

-22,9025 -43,1219 -104 -100,1187893 -3,881210742 

-22,9024 -43,122 -114 -100,1316266 -13,86837337 

-22,9015 -43,1222 -113 -100,135708 -12,86429199 

-22,9025 -43,1219 -112 -100,1418611 -11,85813888 

-22,9015 -43,1222 -111 -100,1575026 -10,84249741 

-22,9024 -43,1219 -106 -100,1959843 -5,804015703 

-22,9015 -43,1221 -104 -100,2071018 -3,792898225 

-22,9023 -43,1219 -115 -100,21712 -14,78287999 

-22,9023 -43,1219 -114 -100,2373047 -13,76269529 

-22,9022 -43,1219 -115 -100,2667645 -14,73323549 

-22,9023 -43,1219 -113 -100,278688 -12,72131203 

-22,9015 -43,122 -115 -100,2788311 -14,72116888 

-22,9015 -43,122 -109 -100,3072897 -8,692710272 

-22,9019 -43,1219 -112 -100,3228251 -11,67717487 

-22,9019 -43,1219 -104 -100,3228251 -3,67717487 

-22,9019 -43,1219 -106 -100,3228251 -5,67717487 
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-22,9019 -43,1219 -109 -100,3228251 -8,67717487 

-22,9019 -43,1219 -114 -100,3228251 -13,67717487 

-22,9019 -43,1219 -109 -100,3228251 -8,67717487 

-22,9019 -43,1219 -107 -100,3228251 -6,67717487 

-22,9019 -43,1219 -108 -100,325723 -7,674276987 

-22,9019 -43,1219 -110 -100,325723 -9,674276987 

-22,9019 -43,1219 -114 -100,325723 -13,67427699 

-22,9021 -43,1219 -105 -100,3292981 -4,67070195 

-22,9019 -43,1219 -112 -100,3382714 -11,66172856 

-22,9019 -43,1219 -109 -100,3411699 -8,658830122 

-22,9019 -43,1219 -105 -100,3411699 -4,658830122 

-22,9018 -43,1219 -109 -100,3461714 -8,653828609 

-22,9019 -43,1219 -112 -100,3508102 -11,64918977 

-22,9019 -43,1219 -104 -100,3537034 -3,646296609 

-22,9019 -43,1219 -115 -100,3604574 -14,63954258 

-22,9019 -43,1219 -106 -100,3643869 -5,635613144 

-22,9019 -43,1219 -104 -100,3662274 -3,633772611 

-22,9019 -43,1219 -109 -100,3662274 -8,633772611 

-22,9019 -43,1219 -109 -100,3662274 -8,633772611 

-22,9019 -43,1219 -114 -100,3701113 -13,6298887 

-22,9018 -43,1219 -103 -100,3711843 -2,628815729 

-22,9021 -43,1218 -104 -100,3715063 -3,628493726 

-22,9015 -43,122 -109 -100,3751166 -8,62488338 

-22,902 -43,1218 -110 -100,37662 -9,623380005 

-22,9021 -43,1218 -114 -100,3769439 -13,62305609 

-22,9015 -43,122 -103 -100,3785122 -2,621487785 

-22,9018 -43,1219 -115 -100,3829539 -14,61704606 

-22,9021 -43,1218 -113 -100,3878904 -12,61210956 

-22,9019 -43,1218 -111 -100,4019506 -10,59804937 

-22,9018 -43,1219 -115 -100,4072649 -14,5927351 

-22,902 -43,1218 -114 -100,4114653 -13,58853469 

-22,9017 -43,1219 -106 -100,4191964 -5,580803636 

-22,902 -43,1218 -109 -100,4212958 -8,578704239 

-22,902 -43,1218 -111 -100,4212958 -10,57870424 

-22,902 -43,1218 -112 -100,4241175 -11,57588247 

-22,902 -43,1218 -110 -100,4281729 -9,571827052 

-22,902 -43,1218 -113 -100,4337889 -12,56621112 

-22,9017 -43,1219 -111 -100,4406069 -10,55939315 

-22,9019 -43,1218 -112 -100,4507759 -11,54922405 

-22,9017 -43,1219 -105 -100,4620264 -4,537973603 

-22,9018 -43,1218 -106 -100,4766455 -5,52335454 

-22,9016 -43,1219 -111 -100,4804288 -10,5195712 

-22,9016 -43,1219 -108 -100,4924786 -7,507521405 

-22,9016 -43,1219 -112 -100,4956139 -11,50438615 

-22,9016 -43,1218 -112 -100,5018543 -11,49814568 
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-22,9015 -43,1219 -112 -100,5049614 -11,4950386 

-22,9018 -43,1218 -107 -100,5065233 -6,493476742 

-22,9015 -43,1219 -109 -100,5140189 -8,485981052 

-22,9017 -43,1218 -115 -100,5241982 -14,47580178 

-22,9016 -43,1218 -115 -100,5355849 -14,46441509 

-22,9016 -43,1218 -112 -100,5450736 -11,45492639 

Média (dB) -13,45301557 

 


