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RESUMO 

 

Modelos de propagação são ferramentas para simular o comportamento de ondas 

eletromagnéticas durante a propagação em uma área específica. Fatores como frequência de 

transmissão, altura das antenas transmissora e receptora, construções, tráfego de veículos, 

relevo, densidade e tipo da vegetação influem no sinal de propagação e aparecem, nos diversos 

modelos, com diferentes contribuições. A bibliografia é extensa em modelos, que são 

específicos para cada tipo de área, quer seja outdoor do tipo urbana, suburbana ou rural ou, 

ainda, indoor do tipo de corredores, escritórios, auditórios, etc. 

A fim de estudar a cobertura de sinal rádio móvel em ambiente de vegetação do tipo 

parques e estacionamentos, uma campanha de medições foi realizada no estacionamento do 

Clube Naval Charitas, em Niterói, Rio de Janeiro, nas faixas de frequência de 850 MHz e 2600 

MHz, para alturas fixas de antenas transmissora e receptora. 

Através de processamento dos dados obtidos das medições, vários modelos puderam ser 

ajustados aos mesmos, concluindo pelo modelo mais adequado para tal ambiente. 

Palavras-chave: Modelos de predição.  Propagação. Propagação em 

vegetação.Variabilidade de sinal rádio móvel. 
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ABSTRACT 

 Propagations models are tools to emulate the behavior of electromagnetic waves 

when propagating through a specific type of terrain. Frequency of transmission, height of the 

transmitting and receiving antennas, constructions, traffic, uneven ground, density and type of 

vegetation are all factors with influence over a propagating signal and they appear on the 

propagation models with different contributions. There is a extensive research in this field, 

with different models made to specific areas, such as outdoor urban, suburban or rural areas 

and indoor type of areas, such as offices, auditoriums and halls. 

 

In order to study the mobile radio signal coverage in a vegetation environment such as 

parks and parking lots, a measurement campaign was made in Clube Naval Charitas, Niteroi 

city, Rio de Janeiro, in the frequency bands of 850 MHz and 2600 MHz, for fixed heights of 

the transmitter and receiving antennas. 

 

Through the data processing of the measurements, several models were adjusted to the 

experimental curve of the received signal with the goal to decide what propagation model is 

best adequate to the sounded environment. 
 

Keywords: Propagation models. Propagation in vegetation. Variability of the radio 

mobile signal.   
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 História 

A comunicação sem fio tem sua origem nos estudos de James Clerk Maxwell e 

Heinrich Hertz. Em 1865, Maxwell publicou um artigo onde teorizou que ondas 

eletromagnéticas poderiam viajar na velocidade da luz e, em 1873,num novo artigo 

publicou uma série de equações, que mais tarde seriam conhecidas como equações de 

Maxwell, e que são a base para toda tecnologia de propagação. Já Hertz, comprovou a 

existência das ondas eletromagnéticas entre os anos de 1886 e 1889 e construiu o primeiro 

rádio do mundo, conhecido como “emissor de faísca”. A ele devemos o nome da unidade 

internacional para frequências: Hertz. 

Ao longo dos anos, vários cientistas contribuíram para o conhecimento deste 

assunto, notavelmente Guglielmo Marconi, inventor da primeira estação de rádio, e 

Nikola Tesla, o inventor de inúmeras tecnologias marcantes em diversas áreas da 

tecnologia e que, após sua morte, foi reconhecido como o criador dos conceitos para o 

primeiro transmissor e receptor de rádio. 

Com a chegada do sistema de comunicação celular, a área de cobertura é dividida 

em células com o reuso de frequência, onde cada célula utiliza um conjunto de frequências 

diferente das células adjacentes. Assim é possível o reuso de um mesmo conjunto de 

frequências em outra célula a uma distância grande o suficiente para que não haja 

interferência entre elas. A figura 1 mostra a reutilização das frequências por células, onde 

o conjunto de frequências da célula A é implementado novamente em outra célula, 

também denominada célula A, de modo que não haja interferência entre as mesmas. 
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Figura 1 - Planejamento do reuso de frequência. [1]. 

O formato das células escolhido foi hexagonal porque é o formato que permite 

maior cobertura da área sem sobreposição das células. Formas geométricas como 

triângulos e retângulos não são possíveis de se utilizar, pois as pontas não possuem a 

mesma distância até o centro da figura geométrica, onde está localizada a antena 

transmissora da ERB. 

A distância de reuso de frequência é calculada pela equação 1.1 

𝐷

𝑅
=  √3𝑁   (1.1) 

   onde: 

D – Distância entre uma ERB à outra 

R – Raio da célula 

N – Número de células no conjunto 

Assim, a figura 2 exemplifica este modelo de transmissão. 
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Figura 2 - Reuso de frequência com raio [1] 

Com o tempo, foi definido um padrão para classificar tecnologias por gerações. A 

classificação é dada segundo um leque de critérios que incluem a modulação, os serviços 

ofertados e a capacidade do sistema. 

No ano de 1983, teve início a comercialização de celulares nos Estados Unidos, que 

usavam o padrão da primeira geração, também chamada de 1G. Esta geração tinha como 

característica o objetivo de somente transmitir dados de voz, usar o padrão de 

multiplexação FDMA (Frequency Division Multiple Access), baixa capacidade de 

transmissão e nível de segurança sobre os dados e o grande problema de interferência por 

linha cruzada com uma taxa elevada. 

A segunda geração, a 2G, começou a entrar no mercado em 1989. Teve como 

características o uso de multiplexação por TDMA (Time Division Multiple Access)/ 

FDMA e CDMA (Code Division Multiple Access). Essa geração foi marcada por ser o 

início da mudança de protocolos analógicos para digital na telefonia móvel e começar a 

ofertar os serviços básicos de transmissão de dados, como SMS e e-mail. 

A geração 3G surgiu a partir da metade da década de 1990 e foi implementada no 

início do século 20 e, ao trazer uma melhoria na eficiência espectral, permitiu que as 

operadoras ofertassem uma variedade de serviços de dados mais avançados, tais como 

acesso à internet de alta velocidade e ligação por vídeo. Ela tem como característica a 
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transmissão em pacotes e comutação de circuitos, adaptável para ofertar novos serviços, 

suportar roaming em uma escala global, e suporte a taxas de transmissão diferentes nos 

enlaces de subida e descida. Dentre os modelos desta geração, o WCDMA (wideband 

code division multiple access), foi o escolhido mundialmente. 

Posteriormente, a busca de inovações introduziu a tecnologia HSDPA (high speed 

downlink packet access), um protocolo de transmissão de pacotes que opera dentro do 

WCDMA (Wide-Band Code-Division Multiple Access) e trouxe um aumento 

significativo na transmissão de pacotes no enlace de descida. Assim, foi possível a oferta 

de jogos online, download de músicas, acesso à internet em banda larga e transmissão de 

vídeo em tempo real. Por causa da grande diferença de desempenho oferecida, este 

protocolo ganhou a denominação de 3.5G. 

Baseado nas tecnologias WCDMA e GSM (Global System for Mobile 

Communications) surgiu o padrão 4G, uma nova tecnologia que, embora permita ligações 

por voz, tem como foco a transmissão de dados de internet. Essa tecnologia é denominada 

denominada LTE (long term evolution), que foi mundialmente difundida em operadoras. 

Paralelamente, surgiu o WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), 

que é mais utilizado em empresas de cobertura fixa. Como o foco deste trabalho é em 

transmissão móvel, focaremos no 4G LTE, já implementado no Brasil. 

Para que o LTE fosse implantado na rede móvel, foi necessária uma adaptação por 

parte das operadoras para que pudesse realizar a transmissão de dados de voz, já que, 

quando criada, a tecnologia LTE não possuía tráfego de voz em sua rede. Por priorizar o 

tráfego de dados a rede 4G é mais rápida e estável que a sua antecessora. Apresenta 

eficiência de espectro e cobertura maiores, e latência significativamente menor que as 

gerações anteriores. Na figura 3 é dado o tempo necessário para baixar um arquivo de 

1(um) gigabyte nas diferentes tecnologias a partir do 3G. Observa-se no LTE 4G um 

intervalo de 2 (dois) minutos, abaixo daqueles de outros sistemas. 
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Figura 3 - Evolução redes móveis. [2] 

Para que qualquer sistema funcione à base de tecnologia wireless (sem fio), é 

preciso realizar um projeto de cobertura de sinal para as localidades em que se deseja 

levar o sinal. No planejamento, deve-se adotar um dos possíveis modelos encontrados na 

bibliografia. As grandes empresas compram o software para realizar tal tarefa. Dentre 

eles, podem ser citados: Cellplan, Myriad e Mosaico, respectivamente, usados pela 

Petrobras, Claro Telecom e Anatel. São ferramentas de grande custo, que partem do 

modelo de predição de Okumura-Hata, em geral, mas são ajustadas a partir de medições 

realizadas em campo, conduzindo a predições de cobertura muito aprimoradas e de ótimos 

resultados. 

No meio acadêmico, a predição é realizada a partir de um modelo escolhido dentre 

uma variedade muito grande deles, entretanto, quando se tem vegetação no ambiente, 

muitos deles não se ajustam aos dados experimentais e novos modelos vão sendo criados 

pela comunidade científica, aumentando o leque de modelos para cobertura em ambientes 

de vegetação. 

 



 

15 

 

 

1.2 Objetivo  

Com o intuito de estudar a cobertura de sinal em estacionamento com vegetação, 

onde esta se acha ao longo das rotas, de forma a dar sombra aos veículos, medições foram 

realizadas no estacionamento do Clube Naval Charitas, onde o transmissor era fixo, a 

uma altura de 4,7 m e o receptor ficava num veículo, que se deslocava nas ruas do 

estacionamento, capturando amostras do sinal que chegavam à antena receptora. 

De posse dos dados, o sinal de variabilidade é obtido, a partir do qual é 

determinada a potência média medida ao longo das rotas. Para comparação a essa média, 

alguns modelos de cobertura são ajustados de forma a se obter o de melhor ajuste ao 

ambiente sondado com leve vegetação. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Na sequência, este trabalho apresenta mais quatro capítulos, como segue: 

Capítulo 2 introduz conceitos importantes no estudo de transmissão em canais 

rádio móveis, dando ênfase aos diferentes modelos aplicados a ambientes com vegetação 

a serem considerados neste trabalho, dissertando sobre a situação onde cada um é melhor 

utilizado e o funcionamento dos mesmos. 

Capítulo 3 apresenta o ambiente de medições e o sistema de sondagem.    

Capítulo 4 trata do processamento dos dados obtidos nas medições, do ajuste de 

modelos e da comparação de seus valores com os experimentais, através de métricas 

usuais. 

Capítulo 5 traz a conclusão do projeto, apontando o modelo mais ajustado à 

potência média experimental. 
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Capítulo 2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Em sistemas de comunicação móvel, o meio de transmissão exerce forte 

influência sobre o sinal que chega ao receptor, por isso a grande necessidade de se analisar 

os efeitos do canal sobre o sinal que se propaga. 

Entre as causas para a atenuação está a vegetação, cujos efeitos dependem da 

frequência no sinal transmitido no meio. Por ser um forte atenuador de sinal, há vários 

modelos que tentam prever a atenuação do sinal em regiões de vegetação. Diferenças 

como a densidade, tipo de vegetação, e umidade, fazem com o que o uso destes modelos 

seja muito limitado. 

2.1 Mecanismos de Propagação 

Em geral, uma onda de rádio sofre pela atuação dos efeitos de reflexão, difração 

e espalhamento, porém, devido à frequência escolhida estar na faixa UHF (Ultra-High-

Frequency), os efeitos predominantes nesta faixa de frequência são a visibilidade, 

reflexão e difração [3]. Como os mecanismos de propagação definem a perda do enlace, 

é de suma importância entender o funcionamento destes fatores.  

2.1.1 Visada Direta 

Acontece quando não há obstáculos entre o transmissor e o receptor. Nesta 

situação, o comportamento do sinal pode ser descrito pelo modelo de dois raios, onde são 

previstas duas regiões distintas, sendo a primeira próxima da estação de transmissão, onde 

há interferência, e a segunda região após o ponto de quebra, ou seja, na região onde a 

interferência da difração é majoritária. O ponto de quebra é normalmente definido em 

função do limite de desobstrução do elipsoide equivalente à primeira Zona de Fresnel. 

As Zonas de Fresnel representam uma região de sucessivos elipsoides, causados 

pela defasagem das fontes secundárias de transmissão. É possível redesenhar as regiões 

constituídas por anéis circulares, com diferenças de fase nλ/2. Estes anéis são chamados 

de zonas de Fresnel. A figura 4 ilustra os elipsoides de Fresnel. 

Em situações onde a visada direta é necessária para a transmissão, o estudo sobre 

a primeira zona de Fresnel é de grande importância para o sucesso do projeto, pois é nesta 

área onde grande parte da energia do sinal é transmitida. Como regra geral, é preciso que 
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tenhamos ao menos 40% da primeira zona de Fresnel livre de obstáculos para garantir 

que a transmissão seja eficiente. 

O raio do enésimo elipsoide de Fresnel pode ser calculado pela equação 2.1. 

 

rn  =√(
𝑛𝜆𝑑1𝑑2

𝑑1𝑑2
)   (2.1) 

 

 

 
Figura 4 - Zonas de Fresnel.  [4]. 

 

Devido ao fato da primeira zona concentrar grande parte da energia do sinal 

transmitido, os projetos de rádio transmissão apenas consideram que 60% da primeira 

zona devem estar livres de obstáculos de forma a garantir boa comunicação entre 

transmissor e receptor. 

2.1.2 Reflexão 

Fenômeno que ocorre quando uma onda eletromagnética enfrenta obstáculos com 

dimensões maiores que o seu comprimento de onda. Ao acontecer, nota-se um atraso 

temporal diferente para cada sinal, fazendo com que, ao se agrupar o sinal recebido, é 

percebida uma atenuação que pode ser tão grande ao ponto de que aconteça a anulação 

total do sinal. Dentre os fatores que influenciam nos efeitos da reflexão, estão: a formação 

da superfície refletora, o ângulo de incidência na superfície, a polarização da onda e a 

frequência do sinal. A figura 5 exemplifica o fenômeno. 
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Figura 5 - Exemplo de reflexão da onda. [5]. 

 

2.1.3 Difração 

Este fenômeno acontece quando um raio passa por um obstáculo opaco. Embora o 

obstáculo resulte em uma atenuação completa do sinal, a onda, ao continuar se 

propagando, cria uma zona de sombra atrás do objeto, função da frequência do sinal 

incidente. Pelo princípio de Huygens, cada ponto da frente de onda se comporta como 

uma fonte isolada gerando ondas secundárias. Este efeito é o motivo pelo qual ocorre a 

recepção do sinal sem que haja uma visada direta entre o transmissor e receptor. A figura 

6 exemplifica este fenômeno. 

 

Figura 6 - Exemplo de difração. [6]. 
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2.2 Modelo de Propagação 

No estudo de cobertura de sinal, encontramos uma grande variedade de modelos 

de predição de atenuação, divididos em três grupos distintos. 

2.2.1 Modelo Empírico 

Este modelo é obtido através de campanhas de medições em uma ou mais regiões, 

onde os dados coletados são analisados e modelados gerando, como resultado final, o 

modelo. 

Embora este tipo de modelo seja de fácil aplicação, apresenta o problema de que 

a região a ser aplicado o modelo não pode ser significativamente diferente da região do 

qual o modelo foi criado, pois tende a gerar dados não confiáveis. 

2.2.2 Modelo Teórico 

Modelo teórico, como o nome indica, provém unicamente da aplicação do 

conhecimento e fórmulas baseadas na teoria eletromagnética para fazer a predição da 

cobertura do sinal em determinada área. Possui, como grande vantagem, a utilização em 

variados tipos de ambientes e uma maior confiabilidade dos valores previstos. Em 

contrapartida, apresenta grande custo computacional e dificuldade elevada de 

implementação. 

 

2.2.3 Modelo Híbrido  

Como alternativa para os dois modelos anteriores, os modelos híbridos mesclam 

o modelo de traçados de raios teórico com características obtidas a partir de medições ou 

tabelas existentes para as características do meio, tais como: condutividade, 

permeabilidade e permissividade. 

 

 



 

20 

 

 

2.3 Modelos de Predição Utilizados 

Após análise de diversos modelos, foi decidido o uso dos cinco modelos descritos 

nesta seção. Alguns destes modelos retornam o valor da perda em excesso, ou seja, 

somente a perda devido à vegetação presente devendo, ainda, ser somada à perda de 

espaço livre. 

2.3.1 Espaço Livre 

Uma transmissão é dita em espaço livre quando há uma linha de visada entre o 

transmissor e o receptor, ou seja, não há obstruções. Nesse caso, a potência recebida pode 

ser estimada através da equação de Friis [7]. 

𝑃𝑟(𝑑) =  𝑃𝑡 𝐺𝑡 𝐺𝑟 (


4𝜋𝑑
)

2

   (2.2) 

 

  onde: 

𝑃𝑟 − Potência recebida à distância d, em watts. 

𝑃𝑡 − Potência transmitida, em watts. 

𝐺𝑡 − Ganho de transmissão. 

𝐺𝑟 − Ganho de recepção 

  −  Comprimento de onda, em metros. 

𝑑  −   Distância entre transmissor e receptor, em metros. 

 

Manipulando a equação (2.2), conseguimos isolar a perda no espaço livre e utilizando os 

valores em escala logarítmica, chegamos à equação 2.3. 

𝐿 = 32,44 −  10. 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝑡)  −  10. 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝑟)  +  20. 𝐿𝑜𝑔(𝑓)  +  20. 𝐿𝑜𝑔(𝑑) (2.3) 

2.3.2 Modelo Log-Distância 

Este modelo, diferente dos anteriores, independe da frequência do sinal 

transmitido e do ganho das antenas de transmissão e recepção, pois tal efeito já está 

embutido no valor da potência de referência, Pr(d0). É obtido do modelo de Friis, levando 

em conta resultados experimentais da variação da perda com a distância em ambientes 

reais, sendo conhecido como modelo simplificado de perda [11]. 
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Prm(d) = Prm(d0) – 10.log10(d/d0)
n    (2.8) 

 

  onde: 

   Pr(d) – Potência média recebida ad metros da tranmissora. 

Prm(d0) – Potência média recebida no ponto referência d0. 

N – Coeficiente de perda no percuso. 

d0– Distância de referência. 

2.3.3 Modelo UFPA para Região Amazônica 

Modelo empírico, desenvolvido por mestrando da UFPA (Universidade Federal 

do Pará), foi concebido para ambientes tipicamente encontrados na região amazônica, 

com todos os cálculos sendo elaborados para a frequência de 5,8 GHz [8]. 

 

L = 𝐾1 𝑙𝑜𝑔𝑑 + 𝐾2𝑙𝑜𝑔𝑓 +  𝐾0    (2.4) 

 

onde: 

 

   K0 = 79,6 -15,5 (ht+ hr)λ/(0,1.Hob)      (2.5) 

   𝐾2 = 14,2, obtido pelo método dos mínimos quadrados para a 

região 

𝐾1 = 16,5, obtido pelo método dos mínimos quadrados para a 

região. 

Ht – Altura da antena transmissora. 

hr – Altura da antena receptora. 

Hob– Altura média das obstruções, calculada pela fórmula 2.6 

 

 

2.3.4 Modelo BRLJ (Bruno – Leni) 

Este modelo [9] surgiu da necessidade de se criar um modelo de predição em 

ambiente de parque urbano, onde existem tanto áreas de densa floresta, com árvores 

atingindo 15 metros de altura como, também, pouca vegetação e construções. Foi 
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desenvolvido a partir de medições no Horto do Fonseca, em Niterói, sendo o modelo que 

melhor se ajustou ao sinal medido no Jardim Botânico do Rio de Janeiro [10]. 

Dois modelos foram obtidos, partindo de medições realizadas na faixa de 900 a 

2400 MHz. O primeiro deles é associado a um ambiente com uma parte em clareira, 

próxima ao transmissor, e uma parte em vegetação mais densa, e a potência média 

recebida é calculada pela equação 2.6. 

Pr = -38,00 – 49,7.log10(d/d0)-20.log10(f/fref) + 20.log10(ht/htref) (2.6) 

 

 onde: 

Pr– Potência recebida (dBm). 

d - Distância percorrida (m). 

do- Distância de referência (= 10 m). 

f - Frequência de operação do sistema (GHz). 

f ref- Frequência de referência (= 0,9 GHz). 

ht- Altura da antena transmissora (m). 

htref - Altura de referência da antena transmissora (= 3 m). 

 

É importante observar que o aumento de f faz com que a potência recebida caia, 

pois, o termo da frequência aparece de forma negativa. Notamos também, que para a 

mesma distância, se a frequência(f) for maior que a frequência referência(900MHz) a 

potência recebida também decresce e para frequências menores a potência recebida 

aumenta. Observando o argumento que se refere à altura da antena transmissora, observa-

se que quanto maior a altura da antena, menor será a perda do sinal recebido. 

A segunda equação deste modelo é usada para ambientes compostos por clareira, 

vegetação lateral e, também, vegetação sendo atravessada pelo sinal apresentando uma 

característica mista. As diferenças são traduzidas em números na equação para diferenciá-

las e melhor representar o ambiente, e a potência média recebida é dada pela equação 2.7. 

 

Pr = -32,01 – 36,4.log10(d/d0) – 20.log10(fGHz/fGhzRef) – 20.log10(htm/htrefm)       (2.7) 

 

onde: 

 Pr – Potência recebida (dBm). 
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d - Distância percorrida (m). 

do- Distância de referência (= 10 m). 

f - Frequência de operação do sistema (GHz). 

fref - Frequência de referência (= 0,9 GHz). 

ht- Altura da antena transmissora (m). 

htref- Altura de referência da antena transmissora (= 3 m). 

  

Uma diferença importante a ser notada entre os modelos é que na segunda equação 

o termo que se refere à altura da antena transmissora aparece de forma negativa, ou seja, 

aumentando a altura da antena, diminuímos a perda de potência recebida. Isso se deve ao 

fato de que ao se elevar a altura da antena aproximamos seu valor para a altura média das 

copas das árvores, onde ocorre maior atenuação do sinal. 

 

2.3.5 Modelo ITU 

Desenvolvido pelo ITU em 1988, este modelo se aplica à faixa de frequência de 

0,2 a 95 GHz, em distâncias menores que 400 metros. Também é conhecido como 

“Early ITU”[12], e fornece a perda em excesso na vegetação. 

 

AV = 0,2 . f 0,3. d 0,6        (2.9) 

 

onde: 

f – Frequência de transmissão em MHz. 

d – Distância em metros. 

2.4 Variabilidade do Sinal Faixa Estreita 

Existem três efeitos de propagação que merecem atenção quando é analisada uma 

transmissão rádio móvel de um sinal CW (continuous wave): o desvanecimento em 

pequena e grande escala e path loss. 

2.4.1 Desvanecimento em Pequena Escala 

O desvanecimento em pequena escala resulta do somatório de todas as 

componentes do sinal que chegam ao receptor a cada instante. Todas estas componentes 
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percorrem caminhos diferentes até o receptor e sofrem atenuações distintas, ou seja, 

chegam ao receptor com diferentes amplitudes e defasagens. Este efeito causado pelos 

distintos caminhos percorridos também é chamado de efeito multipercurso [3]. A figura 

7 exemplifica este fenômeno. 

 

 
Figura 7 - Exemplo desvanecimento em pequena escala. [13] 

 

2.4.2 Desvanecimento em Larga Escala 

O desvanecimento em grande escala está relacionado a características de 

propagação do sinal e seus efeitos se manifestam ao longo de médias e grandes distâncias, 

tendo como referência o comprimento de onda do sinal. Este fenômeno está mais 

relacionado a obstruções na região de transmissão, como relevo, vegetação e construções, 

que fazem com que o receptor fique em uma região de sombra, onde o nível do sinal é 

reduzido, com a recepção basicamente através de difração e espalhamento do sinal. Este 

efeito também é chamado de sombreamento [14]. 

 

2.4.3 Diferença entre Desvanecimentos 

Na figura 8 é possível diferenciar os dois tipos de desvanecimentos visualmente. 

As variações mais bruscas do sinal são resultado do desvanecimento em pequena escala, 

enquanto as variações mais amenas do sinal são resultado do desvanecimento em grande 

escala. 
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Figura 8 - Recepção no ao longo do deslocamento. 

 

 

2.4.4 Path Loss 

Como a variabilidade do sombreamento geralmente segue uma distribuição 

gaussiana em escala logarítmica, ou seja, uma distribuição log-normal, pode-se 

considerar a equação 2.10 para calcular a perda no percurso [15]. 

Pr(d) = Prm(d0) – 10.log(
𝑑

𝑑0
) +Xσ    (2.10) 

 

  Onde: 

Pr(d) – Potência média recebida em um ponto. 

Prm(d0)– potência média recebida na distância referência d0. 

d - distância da antena transmissora em metros. 

d0– distância referência. 

Xσ – Variável aleatória com distribuição log-normal (em dB) 

Vale observar que a equação acima não considera o efeito multipercuso. 
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Capítulo 3 – CAMPANHA DE MEDIÇÕES 

 

Neste capítulo, é descrita toda a metodologia utilizada na realização das 

medições para a realização deste projeto, assim como o ambiente e os equipamentos 

utilizados. Toda a coleta de dados foi feita no Clube Naval Charitas e o tratamento dos 

dados foi feito no laboratório de propagação (LaProp) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

3.1 Caracterização do Trabalho 

Os O ambiente sondado foi o estacionamento do clube, situado no bairro 

Jurujuba, em Niterói, local com leve vegetação, algumas construções e movimentação de 

carros e pessoas. 

O entorno do clube é formado por duas montanhas, onde há vegetação e algumas 

construções com moradias, e é banhado pela baía de Guanabara, como mostrado na figura 

8, onde as setas indicam o caminho percorrido de perto para longe do transmissor ao 

longo das rotas sondadas. 

 

Figura 9 - Vista aérea do Clube Naval Charitas [Google 2013]. 
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As medições foram realizadas em meados de outubro, período da primavera no 

Brasil. O dia estava claro e sem chuva e com pouca movimentação de carros e pedestres 

no clube. O sistema de transmissão estava localizado em uma área mais alta do que as 

rotas onde foram realizadas as medições, a uma altura de 4,7 metros e antena 

omnidirecional. A antena receptora, também omnidirecional, ficou fixa no teto do veículo 

a uma altura de 1.57 metros, conectada ao sistema receptor no interior de um veículo, que 

se deslocou a uma velocidade média de 20 km/h. 

O sistema foi desenvolvido em função dos protocolos de comunicação 

escolhidos e para compreender o seu funcionamento uma explicação inicial sobre a 

arquitetura é necessária. 

3.2 Rotas 

Como mencionado anteriormente, as medições foram realizadas no 

estacionamento, dividido em 6 (seis) rotas, como mostra na figura 9 (fora de escala). Vale 

ressaltar que há uma diferença entre a altura da antena de transmissão com o solo do 

estacionamento e  no dia em que foram realizadas as medições, operários estavam fazendo 

preparativos para obras e por isso há uma região com tapumes. As rotas Principal, 1, 2, e 

3 são nomeadas como rotas transversais, enquanto as rotas 4 e 5 são chamadas radiais. 

Ao longo de cada rota,é possível notar características mistas, com regiões de vegetação 

rala, com visada, regiões com construção e com veículos. As setas indicam o sentido de 

sondagem nas rotas. A figura 10 ilustra o caminho percorrido em cada rota. 
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Figura 10 - Esquemático das rotas percorridas. 

 

3.2.1 Rota Principal 

A rota principal é a de maior comprimento, com 188 metros, e sua visada, no 

sentido da sondagem, indicado pela seta em vermelho, é mostrada na figura 10. Em 

média, ela tem 7 metros de largura e é parcialmente pavimentada. Em ambos os lados se 

encontram carros, e em seu início, se caracteriza pela presença de árvores por toda a 

lateral esquerda até passar pela rota 5, onde a partir desse ponto é uma área aberta. 

Também há a presença de pouca vegetação e de algumas construções ao longo da lateral 

direita. A partir da rota 5 passa a percorrer um ambiente sem visada entre as antenas TX 

(transmissora) e RX (receptora). A figura 11 mostra a visada da rota principal no ponto 

inicial da sondagem. 
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Figura 11 - Foto da rota principal com visada do início da sondagem 

 

 

3.2.1 Rota 1 

 

A rota 1 tem apresenta 130 metros de comprimento, conforme apresenta a figura 

11. Em média, ela tem 7 metros de largura e é parcialmente pavimentada. Em ambos os 

lados se encontram carros, do seu início até o fim, e se caracteriza pela presença de árvores 

por toda a lateral. A figura 12 mostra a visada da rota 1 no ponto inicial da sondagem. 

 

 

Figura 12 - Foto da rota 1 com visada do início da sondagem. 
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3.2.2 Rota 2 

A rota 2 tem o comprimento de 108 metros e está mostrada na figura 12. Em 

média, ela tem 7 metros de largura e é parcialmente pavimentada. Na sua lateral direita, 

se encontram carros e presença de vegetação, do seu início até o fim. Na lateral esquerda 

a partir da metade percorrida se encontra uma região com construção e uma região com 

tapume. A figura 13 mostra a visada da rota 2 no ponto inicial da sondagem. 

 

 

Figura 13 - Foto da rota 2 com visada do início da sondagem. 

3.2.3 Rota 3 

A rota 3 é a mais afastada do TX e possui 66 metros de comprimento, conforme 

apresenta a Figura 13. Em média, ela tem 7 metros de largura e é parcialmente 

pavimentada. Ao longo da sua lateral direita se encontra regiões com vegetação, 

construção e região com tapume, enquanto na sua lateral esquerda se encontram algumas 

construções. A figura 14 mostra a visada da rota 3 no ponto inicial da sondagem. 
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Figura 14 - Foto da rota 3 com visada do início da sondagem. 

3.2.4 Rota 4 

A rota 4 possui 45 metros de comprimento e é vista na figura 14. Em média, ela 

tem 7 metros de largura e é parcialmente pavimentada. Em ambos os lados encontra-se 

pouca presença de carros e de árvores. Esta rota tem visada parcial entre as antenas ao 

longo de todo o percurso. As medições foram realizadas com o sistema receptor se 

aproximando do transmissor. Vale ressaltar que na programação desenvolvida analisou-

se cada rota de perto para longe. A figura 15 mostra a visada da rota 4 no ponto inicial da 

sondagem. 

 

 

 
Figura 15 - Foto da rota 4 com visada do início da sondagem. 
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3.2.5 Rota 5 

A rota 5, tem 42 metros de comprimento, como pode ser visto na figura 15, com 

visada direta parcialmente obstruída com árvores na região. Tem uma largura de 7 metros 

e é parcialmente pavimentada. Nesta rota também foram realizadas medições de longe 

para perto do sistema transmissor. A figura 16 mostra a visada da rota 5 no ponto inicial 

da sondagem. 

 

 

 

Figura 16 - Foto da rota 5 com visada do início da sondagem. 

 

3.2.6 Distâncias Percorridas 

As distâncias da antena transmissora, perpendicularmente à posição inicial de 

cada rota, são apresentadas na tabela 1. 
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Tabela 1 - Distâncias da antena transmissora, perpendicularmente à posição inicial de cada rota 

Rotas Comprimento (m) 

Rota Principal 39,5 

Rota 1 52,5 

Rota 2 65,5 

Rota 3 93,0 

Rota 4 45,5 

Rota 5 127,5 

 

3.3 Medições 

Para a realização da sondagem do canal, os equipamentos foram selecionados no 

LaProp para serem utilizados de maneira eficiente no dia das medições. Também foi feito 

um estudo do ambiente a ser medido e assim foi feita a escolha das rotas em que seriam 

efetuadas as Medidas.  

3.3.1 Equipamentos 

Os equipamentos e dispositivos usados na transmissão do sinal estão listados na 

tabela 2 e o sistema montado está na figura 17. 
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Tabela 2 - Setup de transmissão. 

Equipamento/Dispositivo Especificação 

Gerador Vetorial de Sinal MG3700A, Anritsu 250 kHz a 6 GHz 

Amplificador de Potência ZHL-16W-43+, da Minicircuits 

Fonte Digital PS-5000, Icel 2 fontes de 0-30 V/0-3 A e 1 fonte 0-5V/3A 

Antena SuperbatOmni LTE 4G 

 

698-960 MHz, 1710- 2170 e 2500-2700 MHz 

Ganho: 5dBi 

Cabo RG 213 (Anritsu) 

Cabo Draka RG 213 (R&S) 

Cabo 1: 1 m, com perda de 0,4 dB 

Cabo 2: 2 m, com perda de 0,5 dB 

 

 

 
Figura 17 – Diagrama do sistema de transmissão 

 

Foi transmitido um sinal faixa estreita, do tipo CW (continuous wave), 

inicialmente na frequência de 850 MHz, e realizadas medições ao longo das seis rotas, 

com o equipamento de recepção instalado em um automóvel, que se deslocou à 

velocidade média de 20 km/h, capturando os níveis de potência do sinal em diversos 

pontos das rotas, com diferentes distâncias do transmissor ao receptor. A antena 

transmissora ficou a uma altura de 4,7 m sendo a antena receptora (localizada no 

automóvel) a uma altura de 1.57 metros. A figura 18 mostra a visada do estacionamento, 

a partir da antena transmissora e a figura 19, o sistema completo de recepção com as 

especificações dos equipamentos e acessórios apresentadas na tabela 3. 
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Figura 18 - Vista da antena transmissora para as rotas, mostrando o sentido de sondagem na 
rota principal. 

 

 

 

Figura 19 - Diagrama do sistema de recepção 

Para a recepção, foram utilizados os equipamentos listados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Setup de recepção. 

Antena SuperbatOmni LTE4G 
698-960 MHz, 1710- 2170 e 2500-2700 MHz 

Ganho: 5dBi 

GPS GARMIN - 

Analisador Vetorial de Sinal 

e de Espectro 
MS-2692A, da Anritsu 

Laptop Dell Inspiron 15 

1 Cabo RG 213 1 m, com perda de 0,4 dB 

 

A antena foi instalada no teto do automóvel e um cabo RG213 conduziu o sinal 

recebido ao analisador de espectro. O analisador de sinais capturava as amostras à taxa 

de 551 amostras/s, que eram conduzidas ao laptop através do cabo de rede. Para a 

localização dos pontos de medições, usou-se a velocidade média desenvolvida pelo 

veículo e o tempo de aquisição do RX, tendo como referência o início da rota. 

A figura 20 mostra os equipamentos de recepção no interior do veículo usado na 

sondagem. 

 

Figura 20 - Setup de recepção. 

 

Realizadas as medições em 850 MHz, partiu-se para realizar as mesmas na 

frequência de 2600 MHz. 
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3.3.2 Aquisição de Dados 

Capturado pela antena receptora no carro, o sinal medido em cada rota teve suas 

amostras salvas na memória do analisador de espectro. No laboratório, os arquivos foram 

baixados do analisador de espectro e os dados foram armazenados no formato xlsx. Foi 

desenvolvido, também, um código no Matlab, que se acha no Apêndice I, que permitiu 

tratar os dados. As funções do código são: 

1. Verificar se a medição foi efetuada com a antena de recepção se afastando ou 

se aproximando da antena transmissora, de forma a organizar os dados a fim 

de que os níveis de sinal fossem tomados sempre de perto para longe, portanto, 

em queda com a distâncias; 

2. Inspecionar o sinal medido e verificar sua variabilidade; 

3. Retirar o desvanecimento em pequena escala do desvanecimento em grande 

escala.  (Verificação do número de setores); 

4. Passar o sinal no filtro de média móvel (FMM) seguido do ajuste da curva para 

obtenção da potência média; 

5. Calcular o fator de atenuação; 

6. Aplicar as fórmulas dos modelos de perda para gerar as predições de cobertura 

por cada um, dispondo todas, incluindo a experimental, num mesmo gráfico 

para uma análise qualitativa; 

7. Calcular o erro de predição dos modelos frente aos resultados experimentais 

através do Erro Quadrático Médio (EQM) e da média/desvio padrão, para uma 

análise quantitativa. 
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Capítulo 4 – PROCESSAMENTO DOS DADOS  

 

Neste capítulo, será detalhado como foi feito o processamento dos dados obtidos 

das medições em campo e dos ajustes dos modelos, e apresentados os principais 

resultados obtidos. 

4.1 Dados Adquiridos  

Com taxa de amostragem igual a 551 amostras por segundo, o sinal recebido, ao 

longo de cada rota, foi adquirido pelo analisador de espectro e salvo em arquivos de sua 

memória. 

Após o processamento dos dados, foi obtida a curva do nível de potência média 

recebida ao longo de cada rota. Para tal, foi empregado o filtro de média móvel, de forma 

a se obter, primeiramente, o sinal de variabilidade de grande escala. 

O sinal obtido após o filtro de média móvel pode ser visto nas figuras seguintes, 

da figura 21 à figura 26 para a frequência de 850 MHz.  

 

Figura 21 - Amostras na rota principal 
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Figura 22 - Amostras na rota 1 

 

Figura 23 - Amostras na rota 2 
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Figura 24 - Amostras na rota 3 

 

Figura 25 - Amostras na rota 4 
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Figura 26 - Amostras na rota 5 

 

4.2  Análise na Frequência de 850 MHz 

Após a realização de vários testes e correção de erros, os resultados obtidos estão 

descritos abaixo. As funcionalidades foram implementadas com sucesso.  

4.2.1 Análise dos Dados e Fatores de Atenuação para 850 MHz 

Após aplicar o FMM nos dados do sinal medido, uma curva é ajustada à 

variabilidade em grande escala, de forma a se obter a média do sinal recebido em cada 

rota, que será comparada às curvas obtidas pelos modelos ajustados. Antes, porém, 

tomando-se o eixo de distâncias normalizado para o valor inicial na rota, definido por d0, 

em escala logarítmica, o fator de atenuação n com a distância é calculado empregando a 

equação 2.8, da seguinte forma: 

𝑛 = [𝑃𝑟𝑚(𝑑0)  − 𝑃𝑟𝑚(𝑑1)]/[10 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑑1/𝑑0)   (4.1) 

Os valores do fator de atenuação para cada rota estão na tabela 4. 
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Tabela 4 - Coeficientes de atenuação para cada rota 

Rota Coeficiente n 

Principal 3,64 

1 5,13 

2 1,86 

3 6,29 

4 4,61 

5 5,14 

 

Os resultados mostram o coeficiente de perdas variando na faixa de 3.64 a 6.29 

nas rotas transversais, à exceção da rota 2, que apresentou valor igual a 1.86, indicando 

que a queda do sinal ficou mais suave que no espaço livre, onde o coeficiente é igual a 2. 

Isto ocorre quando multipercursos que chegam ao receptor mais contribuem do que 

diminuem o nível de sinal recebido. Este valor é comum em rotas confinadas, formando 

um duto para as reflexões vindas das laterais. Acredita-se que as construções e o tapume 

em boa parte da rota tenham contribuído para este valor, já que refletiram muito sinal para 

a antena de recepção. 

Nas rotas radiais 4 e 5, e na rota transversal 3, os valores do coeficiente de perda 

são elevados, indicando grande perda de sinal. 

4.2.2 Resultado dos Modelos Ajustados para 850 MHz 

De posse do coeficiente de perdas, a cobertura nas rotas foi calculada pelos 

diversos modelos de predição descritos anteriormente. As curvas obtidas para o nível de 

potência recebida foram traçadas juntamente com a curva média de ajuste dos dados, de 

forma a se ter uma análise qualitativa do ajuste dos modelos à curva experimental de 

nível de potência médio para cada rota. Os resultados se encontram das Figuras 27 até 

32. 
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Figura 27 - Análise de modelos para 850 MHz na rota principal 

 

 
Figura 28 - Análise de modelos para 850 MHz na rota 1 
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Figura 29 - Análise de modelos para 850 MHz na rota 2 

 

 
Figura 30 - Análise de modelos para 850 MHz na rota 3 
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Figura 31 - Análise de modelos para 850 MHz na rota 4 

 

 
Figura 32 - Análise de modelos para 850 MHz na rota 5 
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4.2.3 Análise do Erro Quadrático Médio (EQM) para 850 MHz 

Para uma análise quantitativa, o erro quadrático médio (EQM), definido pela 

equação 4.2, compara a potência recebida por cada modelo àquela obtida 

experimentalmente pela curva de ajuste dos dados de medição: 

 

𝐸𝑄𝑀 =
∑𝑁

𝑖=1 (𝑉𝑖−𝑉𝑒𝑥𝑝)2

𝑁
    (4.2) 

 

Onde Vi é o valor obtido pelo modelo e Vexp é o obtido da curva experimental. 

A Tabela 5 apresenta os valores do erro quadrático médio (EQM) dos modelos 

ajustados, que foram obtidos dos resultados experimentais na etapa 7 do código onde são 

destacados, em negrito, os menores valores de erros por rota. 

 

Tabela 5 - Erro quadrático médio entre cada modelo e a curva de ajuste de dados. 

Rota Log-distância BRLJ UFPA ITU 

Principal 32,95 54,03 440,55 1064,0 

1 8,01 16,32 294,97 1141,3 

2 0,81 19,59 317,91 1003,9 

3 8,64 7,17 266,07 1230,8 

4 0.045 40.46 396.28 870.56 

5 0.21 3.12 149.21 1687.4 

 

Foram calculadas, também, as médias e os desvios padrões entre os dois melhores 

modelos e o valor experimental, a fim de confirmar o modelo Log-distância como o 

melhor ajustado. Estes dados se encontram na tabela 6. 
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Tabela 6 - Média/desvio dos modelos melhor ajustados e do valor experimental 

Rota Log-distância BRLJ Experimental 

Principal -63,17/7,81 -64,80/7,80 -57,66/9,16 

1 -62,15/7,02 -62,83/ 4,98 -57,80/7,49 

2 -58,42/1,70 -63,41/3,32 -58,88/3,62 

3 -63,66/2,74 -69,00/1,59 -66,72/3,94 

4 -55,34/2,69 -61,49/2,15 -55,72/4,07 

5 -73,44/0,85 -71,11/0,59 -73,06/1,91 

 

Observa-se Log-distância como o modelo mais ajustado, seguido do BRLJ. Quanto 

ao modelo UFPA, foi melhorando o ajuste à medida que o receptor se deslocava em rotas 

mais distantes, portanto, cobrindo maior quantidade de vegetação. Vale lembrar que esse 

modelo utiliza parâmetros que são resultados das medições realizadas em 5,8 GHz, 

devendo ser recalculadas para a frequência de 850 MHz. O modelo ITU apresentou um 

elevado erro em cada rota porque é apropriado para vegetação mais densa. 

 

4.3 Análise na Frequência de 2600 MHz 

4.3.1 Análise dos Dados e Fatores de Atenuação para 2600 MHz 

O valor do fator de atenuação para cada rota, na frequência de 2600 MHz, é visto 

na tabela 7. 
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Tabela 7 - Fator de atenuação em 2600 MHz para cada rota 

Rota Coeficiente n 

Principal 4,03 

1 4,62 

2 4,76 

3 2,53 

4 8,55 

5 6,85 

 

 

Os resultados mostram o coeficiente de perdas variando na faixa de 2,53 a 8,55 

nas rotas. Para esta frequência, com menor comprimento de onda que em 850 MHz, foi 

na rota 3 onde ocorreu a menor atenuação com a distância. Já o máximo, que em 850 

MHz ocorria na rota 3, agora foi para a rota 4. 

 

4.3.2 Resultado dos Modelos Ajustados para 2600 MHz 

De posse do coeficiente de perdas, a cobertura nas rotas foi calculada pelos 

diversos modelos de predição descritos anteriormente. As curvas obtidas para o nível de 

potência recebida foram traçadas juntamente com a curva média de ajuste dos dados, da 

figura 33 à figura 38. 
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Figura 33 - Análise dos modelos para 2600 MHz para rota principal 

 

 

Figura 34 - Análise dos modelos para 2600 MHz para rota 1 
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Figura 35 - Análise dos modelos para 2600 MHz para rota 2 

 

 

Figura 36 - Análise dos modelos para 2600 MHz para rota 3 
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Figura 37 - Análise dos modelos para 2600 MHz para rota 4 

 

 

Figura 38 - Análise dos modelos para 2600 MHz para rota 5 

 

 

4.3.3 Análise do Erro Quadrático Médio (EQM) para 2600 MHz 

O EQM entre cada modelo e a curva experimental é encontrado para cada rota e 

estão na Tabela 8. As médias e desvios estão na Tabela 9. 
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Tabela 8 - Erro quadrático médio em 2600 MHz para cada rota 

Rota Log-distância BRLJ UFPA ITU 

Principal 50,84 835,87 7422,3 108,95 

1 14,36 710,96 7025,6 80,57 

2 2,22 534,56 6449,6 106,33 

3 3,41 591,25 6685,3 91,29 

4 3,26 582,89 6587,5 103,20 

5 2,32 397,66 6003,6 279,91 

 

Tabela 9 - Média/desvio dos modelos ajustados para cada rota 

Rota Log-distância BRLJ Experimental 

Principal -52,81/8,65 -74,52/7,81 -45,92/9,76 

1 -49,81/6,32 -72,54/4,98 -46,27/7,87 

2 -51,57/4,34 -73,12/ 3,32 -50,33/6,38 

3 -52,68/1,10 -78,71/1,59 -54,58/3,98 

4 -49,52/4,99 -71,21/2,15 -47,92/7,37 

5 -59,59/1,12 -80,82/0,58 -61,21/3,57 

Observa-se que o modelo Log-distância é o melhor ajustado, seguido do ITU. Já 

o modelo BRLJ mostrou-se mais pessimista, com um erro na faixa entre 20 e 26 dB do 

experimental. 
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4.4 Comparação Entre 850 MHz e 2600 MHz 

Ao comparar o fator de atenuação entre as frequências, é possível perceber que seus 

valores, em geral, cresceram com a frequência, excetuando nas rotas 1 e 3. Há que se 

fazer um estudo mais detalhado em outras frequências, de forma a se concluir sobre esta 

variação. A Tabela 10 compara, para cada rota, o fator de atenuação medido para as 

frequências de 850 MHz e 2600 MHz, enquanto a Tabela 11 traz a comparação para o 

EQM de cada rota, para os modelos de predição utilizados. 

 

Tabela 10 - Comparação dos fatores de atenuação para as frequências de 850 e 2600 MHz 

Rota 850 MHz 2600 MHz 

Principal 3,64 4,03 

1 5,13 4,62 

2 1,86 4,76 

3 6,29 2,53 

4 4,61 8,55 

5 5,14 6,85 

 

Na tabela 11 são apresentados os resultados dos erros entre as potências dos 

modelos ajustados e a potência média experimental nas duas frequências, para fins de 

comparação. 
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Tabela 11 - Comparação dos erros EQM entre os modelos de predição para 850 e 2600 MHz 

 Frequência de 850 MHz Frequência de 2600 MHz 

Rotas L.Dist BRLJ UFPA ITU L.Dist BRLJ UFPA ITU 

Principal 32,95 54,03 440,55 1064,0 50,84 835,87 7422,3 108,95 

Rota 1 8,01 16,32 294,97 1141,3 14,36 710,96 7025,6 80,57 

Rota 2 0,81 19,59 317,91 1003,9 2,22 534,56 6449,6 106,33 

Rota 3 8,64 7,17 266,07 1230,8 3,41 591,25 6685,3 91,29 

Rota 4 0,045 40,46 396,28 870,56 3,26 582,89 6587,5 103,2 

Rota 5 0,21 3,12 149,21 1687,4 2,32 397,66 6003,6 279,91 

 

Observa-se que ambas as frequências têm como melhor ajuste o modelo Log-

distância. É visto nas tabelas anteriores que o modelo Log-distância ficou como o melhor 

modelo ajustado aos dados para as duas frequências. Comparando-se o segundo modelo, 

é possível ver uma dessemelhança, sendo o modelo BRLJ o segundo modelo melhor 

ajustado para a frequência de 850 MHz, enquanto para a frequência de 2600 MHz o 

modelo ITU ficou como o segundo melhor ajustado, lembrando que é aplicável para a 

faixa de frequências de 0,2 a 95 GHz e distâncias menores que 400 metros. 
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Capítulo 5 - CONCLUSÃO 

 

Foi realizada uma campanha de medições em estacionamento com vegetação 

pouco densa para coleta de dados e, após o processamento dos dados obtidos das 

medições, a análise sobre os ajustes dos modelos usuais para esse tipo de ambiente foi 

realizada através de indicadores de desempenho tais como o erro quadrático médio, a 

média e o desvio padrão de cada modelo. Foi constatado que o modelo Log-distância 

obteve o melhor desempenho, ou seja, teve o melhor ajuste para a cobertura das rotas 

propostas, porém, este modelo emprega um parâmetro de perdas, que é reflexo dos 

resultados das medições, esperando-se sempre que tenha um bom ajuste. 

Devido à complexidade para realizar tais medições para todos os casos, o que se 

busca é um modelo que seja aplicável a qualquer estacionamento com alguma vegetação 

para dar sombra aos veículos. O modelo BRLJ, que foi desenvolvido para parques 

urbanos, foi o modelo com o melhor ajuste para 850 MHz, após o Log-distância. Em 2600 

MHz, entretanto, ele foi pessimista. Vale lembrar que este modelo foi desenvolvido para 

a faixa de 900 a 2400 MHz, não garantindo aplicação fora da faixa. Em 850 MHz, se está 

bem próximo de 900 MHz, mas é preciso estender o modelo para frequências maiores a 

fim de verificar seu melhor ajuste aos dados experimentais de 2600 MHz. 

Quanto ao modelo early ITU, mostrou que melhores ajustes são obtidos à medida 

que mais vegetação é atravessada pelo sinal e, ainda, mostrou melhores ajustes na maior 

frequência. 

Para trabalhos futuros, está em andamento o planejamento de nova campanha de 

medições, de forma a se chegar a um modelo de cobertura em parques e estacionamentos 

arborizados, estendendo-se por uma faixa significativamente maior, de 700 a 6000 MHz. 

Novos estudos e trabalhos darão seguimento à pesquisa efetuada. 

Um artigo com o título “Cobertura de Sinal Rádio Móvel em Ambiente com 

Vegetação na Frequência de 850 MHz”, constante do Apêndice 2, também foi 

desenvolvido como resultado deste trabalho e submetido ao SBrT 2019, e estamos 

aguardando a resposta dos revisores. 
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APÊNDICE A – Código do projeto 
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