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RESUMO 

 
Este trabalho de conclusão de curso realiza um estudo de cálculo de enlace 
considerando um satélite brasileiro do tipo HTS para cobertura em redes NTN de 
sistemas de telefonia celular 5G (3GPP New Radio). A pesquisa é realizada com base 
na literatura que define padrões para o 5G, em particular considerando as redes não-
terrestres, que são voltadas para as localidades com pouca ou nenhuma cobertura por 
redes terrestres. A utilização de um satélite HTS possibilita o aumento da capacidade 
devido a sua característica de formação de spot beams ou feixes pontuais, e banda de 
operação de transponders maior que em satélites com feixe único (single beam). O 
satélite escolhido para o estudo é o satélite denominado SGDC, pertencente à empresa 
pública Telebras, e sua escolha se deve principalmente por sua capacidade de 
cobertura sobre todo o território brasileiro. O desenvolvimento do equacionamento foi 
realizado para um enlace de descida SGDC-Terra. Após os cálculos de parâmetros 
importantes para a comunicação por satélite, como relação portadora-ruído, relação 
portadora-ruído e interferência e capacidade de transmissão do canal, os valores 
encontrados sugerem que o sistema proposto pode ser uma solução de conexão às 
cidades com pouca ou nenhuma infraestrutura de cobertura por rede terrestre. 

 
Palavras-chave: Comunicação via satélite. Tecnologia 5G. Cálculo de enlace.
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ABSTRACT 

 
This work presents a study of a link budget using a HTS-type Brazilian satellite to be 
used in a 5G NTN network of systems of 5G mobile telephony. The research is realized 
based on the literature that defines standards for 5G, in particular considering non-
terrestrial networks, which are aimed at locations with little or no coverage by terrestrial 
networks. The use of an HTS  satellite makes it possible to increase the capacity due to 
its characteristic of forming spot beams, and the transponder operating bandwidth 
greater than in bent pipe-type satellites. The satellite chosen for the study is the satellite 
called SGDC, belonging to the public company Telebras, and its choice is mainly due 
to its ability to cover the entire Brazilian territory. The development of the equation was 
realized for a SGDC-Earth downlink link. After calculating important parameters for 
satellite communication, such as signal-to-noise ratio, signal-to-noise ratio plus 
interference and channel transmission capacity, the values found suggest that the 
proposed system can be a solution for connecting cities with little or no terrestrial 
network coverage infrastructure. 

 
 

Keywords: Satellite communication. 5G technology. Link budget.
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CAPÍTULO 1 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O estudo e desenvolvimento das comunicações via satélite se deram no século 

XX com a corrida espacial, durante a Guerra Fria. Países disputavam o primeiro 

lançamento de um satélite no espaço, para demonstrar o poderio tecnológico que 

possuíam. Desde sua criação, os satélites são dispositivos vistos como altamente 

tecnológicos e muito utilizados em diversas aplicações como acesso à internet, 

realizando conexões para aeronaves, distribuição de canais de televisão, assim como 

permitir conectividade a locais remotos. 

Esta última aplicação tem tornado o setor de comunicação satelital muito 

atraente nos últimos anos. Existem inúmeras empresas que estão se sobressaindo no 

mercado ao construírem redes de satélites na promessa de entregar conectividade 

onde quer que um usuário esteja. Exemplo dessas empresas são Starlink, Amazon, 

Telesat e OneWeb, que estão investindo altas quantias no setor e que possivelmente 

mudarão a maneira de oferecer conectividade. Além dessas redes mencionadas, 

muitas outras empresas têm investido em satélites de alta vazão, os conhecidos  como 

satélites HTS (do inglês, High Throughput Satellite, Satélites de Alta Capacidade), e 

que como o próprio nome já diz, possuem a capacidade de oferecerem altas taxas para 

conexão. 

Além das inovações no setor de satélites, na área de tecnologia de comunicação 

móvel um novo padrão está sendo implantado em muitos países e já é realidade em 

outros, esse padrão é o conhecido como 5G New Radio. Sendo uma evolução das 

demais tecnologias de comunicação móvel, ele traz uma forte ideia de inovação e está 

sendo considerado por muitos uma disrupção em relação ao cenário de conectividade 

até o presente momento. 

Diante do cenário atual e do entendimento que é importante que todos possam 

ter acesso a conexões de qualidade, este trabalho estuda a integração entre a 

comunicação via satélite e a tecnologia 5G considerando a possibilidade de que a 

infraestrutura satelital possa ser utilizada para levar tecnologia 5G a áreas remotas, 

onde a cobertura por infraestrutura terrestre não é uma opção atraente. 

Foram consideradas referências bibliográficas recentemente publicadas que 

dissertam sobre o tema e apresentam possíveis soluções para a integração pretendida, 

sendo uma base teórica importante que traz maior confiança na construção de 

entendimento. 
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No capítulo 2 serão apresentados aspectos da comunicação através de satélites e 

como esta é realizada. No capítulo 3, serão apresentados alguns conceitos 

relacionados à tecnologia 5G, conforme estabelecida pelo 3GPP e também as 

possibilidades de integração entre a comunicação não-terrestre e a rede 5G. No 

capítulo 4, o estudo de um sistema de comunicação via satélite aplicado a redes NTN 

(NTN, do inglês Network Non-Terrestrial) de cobertura 5G será desenvolvido, utilizando 

como 12 referência um relatório técnico do 3GPP para redes NTN 5G. Por último, no 

capítulo 5 e 6, serão apresentadas as conclusões e possibilidades de trabalhos futuros, 

respectivamente.
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CAPÍTULO 2 

 
2 COMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE 

 
2.1 BREVE CONTEXTO 

 
A comunicação via satélite está presente em todo o mundo, sendo empregada 

para transmissão de canais de televisão, conexão para embarcações e aeronaves, 

conectando pessoas à internet, possibilitando geolocalização e controle de áreas 

preservadas, dentre outras funções. Diversas empresas oferecem a capacidade 

satelital para transmissão e recepção de sinal, prestando serviços para os mais 

variados mercados, como o agrícola, governamental, comercial, assim como para 

pessoas físicas. 

A indústria de satélite ultimamente tem ganhado destaque, devido ao ambicioso 

projeto de empresas como a StarLink, a qual pretende lançar mais de 40.000 

satélites, formando uma rede global de acesso à internet. Este projeto não é, contudo, 

exclusividade da empresa mencionada, havendo outras empresas que trabalham no 

desenvolvimento de arquiteturas que possibilitem internet ao redor de todo o globo 

terrestre. 

No entanto, as inovações no setor não param nessas novas arquiteturas. Muito 

antes do surgimento desses ambiciosos projetos, Rússia e Estados Unidos disputavam 

o lançamento do primeiro satélite para o espaço, o que acabou sendo conquistado pela 

Rússia durante a Guerra Fria. Desde então, a indústria satelital vem se desenvolvendo 

na construção de satélites mais sofisticados e potentes, em lançamentos mais 

econômicos, em equipamentos mais tecnológicos e que tornem mais eficaz a 

transmissão e recepção de sinais por satélites. 

Uma importante conquista do setor foi o desenvolvimento dos satélites 

chamados de HTS, os quais são satélites capazes de fornecer capacidade algumas 

ordens de grandeza maior que os satélites Wide Beams, de feixe amplo. Devido à 

cobertura por feixes pontuais, ou spots, é possível ser utilizada a técnica de reuso de 

frequências. 

O trabalho aqui desenvolvido considera esse cenário de inovação e avanço 

das redes não-terrestres para emprego no sistema que representa a mais recente 

evolução da tecnologia na área de radiofrequência, o 5G. 
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2.2 CONTEXTO BRASILEIRO 

 
No Brasil, a ANATEL é o principal agente do Estado que realiza o controle das 

comunicações no país, em particular, as comunicações via satélite. Concede direito 

de exploração de satélites às empresas do setor que desejam oferecer suas 

capacidades satelitais para diversas aplicações. 

Ao obter o direito de exploração a empresa passa a ser uma exploradora de 

satélites. Com a autorização de uso, esta pode utilizar recursos de órbita e de 

radiofrequências, operar telecomunicação via satélite e prover capacidade satelital [1] 

usando satélite brasileiro ou satélite estrangeiro. 

São inúmeros satélites brasileiros e estrangeiros que possuem o direito de 

exploração para operarem no Brasil. São satélites geoestacionários que operam, 

principalmente, nas faixas de frequência das bandas C, Ku e Ka. 

O mercado nacional de satélites serve a inúmeras categorias, dentre elas, 

radiodifusão, mobilidade, corporativo, governo, backhaul para celular e banda larga. 

Com foco nesta última, pesquisas vêm sendo realizadas para alargar suas fronteiras 

e permitir que mais pessoas estejam conectadas a rede móvel via satélite. Exemplo 

disso são os estudos e trabalhos publicados recentemente sobre a utilização de redes 

não-terrestres em sistemas 5G. 

O Brasil apresenta um cenário (dimensões continentais, fronteiras extensas, 

muitas cidades com baixa densidade populacional, etc) que torna atraente a utilização 

de redes satelitais na implantação da tecnologia 5G. 

Mais a frente, o tema será melhor discutido considerando artigos científicos 

que abordam este tema, mas num âmbito mais global. Neste trabalho, o foco será 

desenvolver um estudo que utiliza um satélite brasileiro para avaliar a possibilidade 

de entrega da rede 5G em cidades remotas no Brasil. 

 
2.3 SATÉLITES 

 
Serão descritas algumas características de órbita, banda de frequência e 

cobertura satelital para melhor compreensão das escolhas tomadas para o estudo. 

 
2.3.1 Órbitas 

 
Satélites podem ocupar quatro diferente órbitas ao redor da Terra, são elas: 
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● LEO: origina-se do termo em inglês ‘Low Earth Orbit’, correspondendo à órbita 

que está compreendida entre 500 a 1.500 Km [2] de altitude, em relação ao nível 

do mar. Os satélites que estão localizados nessa órbita, não são 

geoestacionários. 

● MEO: do termo em inglês ‘Medium Earth Orbit’. Nesta órbita a altitude típica é 

de 10.400 Km [2] de altitude. Satélites para geolocalização encontram-se nesta 

órbita. 

● GEO: do inglês ‘Geosynchronous Earth Orbit’, está a uma altura de 

aproximadamente 35.786 km [2]. Esta órbita, em relação às outras, possui uma 

peculiaridade que é permitir que os satélites permaneçam parados relativamente 

à superfície da Terra. 

● HEO: do inglês ‘'Highly Elliptical Orbit’, traduz a natureza claramente elíptica 

desta órbita, a qual possui seu perigeu (ponto mais próximo da Terra) a 1000 

Km e seu apogeu (ponto mais distante da Terra) a 39.000 Km [2]. 

 

Figura 1: Órbitas de satélites. (Não guardando proporções reais) 

                
 

                                                                    Fonte: Abrasat [2] 
 
 
 

2.3.2 Arquitetura Básica do Sistema 

 
Para que se estabeleça conexão entre um ponto geográfico e outro via satélite, 

são necessários equipamentos e a utilização de frequências da maneira correta. A 

seguir, um esquema simplificado mostra como é feito um enlace via satélite. 
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Figura 2: Esquema simplificado de comunicação via satélite 

 
 

                                                                             Fonte: Autoral 
 
 

Conforme pode ser observado na Figura 2, o enlace satelital depende das 

estações terrenas, por onde o sinal é transmitido na direção do satélite, definido como 

enlace de subida ou uplink, e é recebido quando o sinal é enviado de volta para a Terra, 

definido como enlace de descida ou downlink. Aplicações como radiodifusão operam 

em um único sentido, onde se tem uma estação transmissora, a qual envia a 

informação ao satélite e este reenvia para as estações receptoras. No entanto, 

existem aplicações, como transmissão de dados em banda larga em que ora a 

comunicação se dá numa direção, ora em outra, como pode ser visto na Figura 3. 

 
Figura 3: Esquema simplificado de comunicação via satélite de retorno 

 
 

Fonte: Autoral 
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Na Figura 3, é possível observar um esquema simplificado de comunicação via 

satélite quando existe enlace de retorno. Isto quer dizer que a estação remota, a 

estação que não é a HUB, também possui a capacidade de transmitir sinal 

possibilitando que a estação remota possua conexão com a internet, por exemplo. Este 

cenário está sendo considerado neste trabalho, onde serão consideradas estações 

remotas localizadas em cidades onde a conexão via fibra óptica não é economicamente 

atraente. Desta forma, os enlaces via satélites são uma boa opção possibilitando aos 

habitantes dessa cidade obterem meios para estudo e consultas médicas online, por 

exemplo. 

Os satélites são compostos de transponders, o qual é uma unidade responsável 

pela retransmissão do sinal. Essas unidades operam em diferentes faixas de 

frequências e processam o sinal recebido da Terra utilizando filtros passa-faixas e 

amplificadores de potência (possivelmente regenerando o sinal), para após isto enviá-

lo à Terra. Podem ser realizados para diferentes largura de banda, sendo esta 

característica definida na construção do satélite, assim como em qual banda de 

frequências irão operar. 

 
2.3.3 Bandas de operação 

 
O espectro de frequências é um recurso limitado e por este motivo ele é 

gerenciado por órgãos responsáveis pela utilização equilibrada do mesmo. No Brasil, 

este órgão é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a qual fornece o direito 

de operação de dada frequência segundo concessão. Dentre as várias destinações 

de usos de frequências, encontram-se as frequências utilizadas nas operações com 

satélites, podendo ser estas de cunho comercial ou não. 

As frequências utilizadas para comunicações via satélite estão na faixa de 

microondas do espectro de frequências, indo de 1 GHz a 40 GHz [3]. Para aplicações 

comerciais, as principais faixas de frequências estão na banda C, Ku e Ka. A utilização 

de uma ou outra dependerá do serviço que será fornecido, sendo assim, se a intenção 

da operadora do satélite é fornecer serviço de radiodifusão, a banda C é a mais 

apropriada devido à maior robustez dessas frequências contra aspectos climáticos. Já 

para conexões do tipo backhaul, mobilidade e banda larga as bandas Ku e Ka são mais 

indicadas, uma vez que esses serviços exigem taxa de dados maiores, sendo possível 

com frequências mais altas, o que é o caso das bandas Ku e Ka quando comparadas 

com a banda C. Na Tabela 1, são apresentados as frequências de cada banda, dando-

se a distinção entre os sinais do enlace de subida (uplink) e descida (downlink). 
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Tabela 1: Faixas de frequências de subida e descida em comunicação via satélite 

Banda Uplink Downlink 

C 5,92 a 6,42 3,7 a 4,2 

Ku 14,0 a 14,5 11,7 a 12,2 

Ka 27,5 a 30,5 17,7 a 21,7 

                                     Fonte: UFRJ [4] 

 
 

Considerando o uso de rede satélite que disponibilize tecnologia 5G para 

determinada localidade, a escolha da banda a ser utilizada é importante pois as taxas 

de transmissão devem ser altas. Utilizando-se frequências na faixa da banda C, por 

exemplo, a capacidade de transmissão é baixa conforme os padrões de acordo com os 

requisitos para 5G. Desta forma, as bandas mais adequadas para emprego pelo 5G 

seriam as bandas Ku e Ka, sendo a Ka a mais indicada por utilizar frequências mais 

elevadas. 
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CAPÍTULO 3 

3 TECNOLOGIA 5G 
 
3.1 IDEIAS INICIAIS 

 
Evolução natural das tecnologias de redes móveis, o 5G promete mudar a forma 

como o ser humano se relaciona com os equipamentos ligados à Internet, aumentando 

expressivamente a velocidade de downloads e uploads, com mais estabilidade que as 

tecnologias anteriores. Desenvolver a indústria 4.0, permitir que cirurgias sejam feitas 

com médico e paciente em locais geograficamente distantes, cidades inteligentes, 

possibilitar veículos autônomos, assim como a disseminação da ideia do IoT em 

empresas e residências. Tudo isso é o que se espera com o advento e concretização 

da nova tecnologia. 

Países como Coréia do Norte, China e Estados Unidos já implementaram essa 

tecnologia em seu território, não sendo, porém realidade em todos os países. No Brasil, 

os leilões das frequências foram realizados em novembro de 2021 e as expectativas 

são que gradualmente a tecnologia seja inserida na realidade das comunicações 

móveis brasileiras. 

No referido leilão, a Anatel fez a oferta de radiofrequências nas faixas de 700 

MHz, 2.3 GHz, 3.5GHz e 26 GHz [5] arrecadando R$ 46,7 bilhões [6]. 

A tecnologia apresenta 3 modos de uso, a saber: 

● Banda Larga Móvel Avançada Aumentada (eMBB): garantirá maiores 

velocidades de download e upload para os usuários; 

● Comunicações ultra-confiáveis e de baixa latência (URLLC): destinada a 

aplicações que exijam baixa latência e alta confiabilidade, como cirurgias 

remotas, controle remoto de maquinário industrial e carros autônomos; 

● Comunicação entre máquinas massiva (mMTC): aumento dos 

dispositivos IoT conectados a rede de Internet que operam com certa 

autonomia. [7] 
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Figura 4: Os modos de uso do 5G e suas principais características 

 

 
                        
                                                                                                           Fonte: UIT e ANATEL [7] e [8] 

 
 

Conforme Figura 4, percebe-se que cada modo demanda características 

próprias de funcionamento, podendo ou não compartilhar do mesmo nível de 

importância de certo requisito. 

O presente trabalho pode ser utilizado para aplicações eMBB (do inglês, 

Enhanced Mobile BroadBand, Banda Larga Móvel Aumentada). Isto quer dizer que o 

foco será no estudo da capacidade de comunicação satelital com altas taxas de 

transmissão. 

Para tanto, é importante ter o conhecimento do objetivo que a comunicação via 

satélite deve alcançar para que seja adequada como uma opção de enlace que 

possibilite o 5G em áreas remotas. 

Por ser uma tecnologia recente, protocolos de operação em redes NTN ainda 

estão sendo desenvolvidos, o que possibilita que este presente trabalho tenha a 

oportunidade de contribuir com o conhecimento em uma área ainda aberta para receber 

contribuições. 

Estudos têm sido realizados com o objetivo de analisar interferências causadas 

pelas frequências definidas, de sugerir que novos equipamentos sejam utilizados para 

possibilitar rede terrestre 5G em locais remotos, assim como a utilização de redes não-

terrestres que podem servir tanto como o único meio de provimento da tecnologia, 

quanto no funcionamento como backup. 
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3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Segundo o estudo Non-Terrestrial Networks in 5G & Beyond: A Survey – IEEE 

[9], as redes não-terrestres desempenharão um papel importante para os sistemas 5G. 

Entre os usos possíveis foram apresentados três, a saber: continuidade de serviço em 

áreas de difícil acesso, serviço de backup para caso de desastres e para fornecer 

escalabilidade na rede, principalmente em horários de pico.[9] 

Já foram mencionados os três usos para o sistema 5G - eMBB, mMTC e URLLC 

- contudo a baixa latência é um desafio para as comunicações via satélites, dessa forma 

os usos para banda larga e internet das coisas massiva são os principais serviços 

possíveis no 5G para redes NTN.[9] 

Pode-se concluir que as redes não-terrestres possuem o potencial de serem 

utilizadas para o sistema 5G, uma vez que seu alcance atinge áreas afastadas dos 

grandes centros urbanos com características que são requeridas no 5G (taxa de dados 

e confiabilidade, por exemplo)[9]. 

Também no estudo Architectures and Key Technical Challenges for 5G Systems 

Incorporating Satellites [10]  é possível entender que existe um esforço por parte da 

academia em incorporar as NTN aos avanços do 5G.  

Neste estudo [10] é considerado um sistema utilizando banda Ka, o qual assume 

frequência de operação entre 19,7 a 21,2 GHz para o enlace de descida (downlink) e 

27,5 a 30 GHz para o enlace subida (uplink), as quais são propostas também no estudo 

Study on new radio (NR) to support non terrestrial networks (Release 15) - 3GPP [11] 

como opção de desenvolvimento para a avaliação dos sistemas de comunicação via 

satélite para 5G. 

Os satélites HTS geoestacionários e constelações de satélite LEO possuem 

expectativa de se tornarem o foco de atenção tanto para operadores de satélite quanto 

para pesquisadores. De fato, os HTS GEO alcançando altas taxas de dados facilita o 

fornecimento de serviços eMBB [9]. 

Em resumo, a tecnologia 5G vislumbra o envolvimento da Rede NTN como meio 

de estender a cobertura terrestre e ajudar no fornecimento de serviços avançados 

sempre e onde quer que a rede celular tradicional esteja sobrecarregada ou não esteja 

disponível [10]. 

Por fim, as redes de satélites poderão ser utilizadas tanto de forma autônoma 

ou sendo parte de um sistema satélite-terrestre integrado, levando conexão ao usuário 

final ou funcionando como backhaul para empresas que desejam disponibilizar 

serviços 5G às comunidades. 
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3.3 INTEGRAÇÃO ENTRE TECNOLOGIA 5G E NTN 
 

A tecnologia 5G prevê a mudança das comunicações sem fio. Esta mudança se 

dará pela forma de onda a ser empregada, a robustez de códigos de verificação de 

erro, dentre outras mudanças q/uando se comparada com o LTE. Essas mudanças 

possibilitam altas taxas de dados, um grande número de dispositivos conectados e 

menores velocidades de latência do sinal. Tudo isso quando nos referimos às redes 

móveis terrestres, cujas especificações já foram abordadas e estão sendo utilizadas 

em muitos locais pelo mundo. 

Quando trata-se da rede não-terrestre, os orgãos responsáveis pela 

determinação dos parâmetros admissíveis para a NTN ser considerada como parte da 

rede 5G estão trabalhando a fim de avaliar a melhor arquitetura e quais serão as 

características que a comunicação via satélite deve possuir para ser considerada 

integrante de um sistema com tecnologia 5G. 

Devido ao estado da arte do assunto, estão sendo realizados trabalhos, seja 

pelo 3GPP ou outras entidades, que abordam o assunto da arquitetura NG-RAN e 

expõe como esta será construída. 

Os três documentos já mencionados neste trabalho abordam o tema da 

arquitetura NG-RAN para NTN: Non-Terrestrial Networks in 5G & Beyond: A Survey – 

IEEE [9], Architectures and Key Technical Challenges for 5G Systems Incorporating 

Satellites – IEEE [10] e  Solution for NR to support non-terrestrial networks (NTN) [12] 

publicado pelo 3GPP. A seguir, serão apresentadas as possíveis estruturas propostas 

neste estudo, em vista de discorrer como seria realizada a integração entre a rede 5G 

e a rede não-terrestre.  

Para o suporte à NTN novas interfaces e protololos estão sendo adicionados [9]. 

São consideradas dois tipos de arquitetura, quando a plataforma NTN funciona como 

um repetidor do sinal, tendo carga útil transparente, ou pode funcionar como um gNB, 

caso a carga útil seja regenerativa. O gNB é nome dado à estação base 5G, o que em 

outras gerações da tecnologia de comunicação móvel, 1G, 2G, 3G e 4G, possuiam 

outras nomenclaturas. 

Para as opções de integração, além do tipo de carga útil satelital, também se 

considera o tipo de enlace de acesso do usuário, isto é, se será feito diretamente ou 

através de um RN (do inglês, Relay Node). Para uma melhor visualização das 

arquiteturas que foram sugeridas, são apresentadas na Figura 13, adaptada do artigo 

Architectures and Key Technical Challenges for 5G Systems Incorporating Satellites 

[10]. 
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Figura 5: Arquiteturas possíveis de integração 
 

 

Fonte: IEEE [10] 

 

Os quatro tipos de arquiteturas são representados na figura acima e diferenciam-

se com o tipo de carga útil ou payload e o tipo acesso do usuário ao sistema. Para as 

ilustrações (a) e (c), o satélite possui carga útil transparente. Já para as ilustrações (b) 

e (d), a carga útil do satélite é do tipo regenerativa. 

Quando o payload é transparente, o satélite funciona como um repetidor do 

sinal, onde a estação base da rede 5G localiza-se no gateway e este se conecta ao 

NGC (do inglês, Next Generation Core Network), o qual é a rede 5G, que poe sua vez, 

se conecta à rede pública de dados. O satélite do tipo regenerativo, faz o tratamento 

do sinal ao decodificá-lo, corrigí-lo e codificar novamente para enviar à Terra. Isto 

permite que a estação base (gNB) em um sistema 5G nessas condições, possa ser 

alocada no equipamento espacial. 

Em relação a diferença dos cenários quanto ao tipo de acesso, pode-se observar 

um acesso direto nas ilustrações (a) e (b). No caso contrário, emprega-se uma  estação 

terrena, representada pelo ícone da torre, a qual funciona como um nó do enlace e 

distribui o sinal dentro da célula que define. 

Além dessas características, o enlace que conecta o equipamento do usuário 
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com o nó de acesso é sempre um enlace que utiliza NR, conforme o definido para os 

sistemas que utilizam a tecnologia 5G. Ainda em fase de estudo, é notado que o New 

Radio é usualmente definido para as comunicações terrestres, o que não agrega as 

características de uma comunicação via satélite que possui Efeito Doppler para 

satélites LEO e a latência própria de NTN [10], mas que ao longo do tempo e conforme 

for estudado pretende-se chegar à uma definição apropriada da interface do ar para 

NG-RAN NTN.  
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CAPÍTULO 4 

 
 4 PROJETO PROPOSTO 

 
4.1 DOCUMENTO BASE PARA O ESTUDO 

 
Este estudo foi baseado no documento denominado Solution for NR to support 

non-terrestrial networks (NTN) [12] publicado pelo 3GPP (acrônimo para 3𝑟𝑑 

Generation Partnership Project) no mês de maio de 2021 compondo o Release 16 e 

sua capa pode ser vista na Figura 6. 

Neste documento simulações foram realizadas levando-se em consideração as 

redes não-terrestres para tecnologia 5G e a metodologia ali empregada será usada 

como principal base para o estudo apresentado neste capítulo. 

 

Figura 6: Capa do documento 3GPP abordando redes satelitais e tecnologia 5G 
 

                              
                                Fonte: 3GPP 

 

A especificação do 3GPP apresenta uma análise para as comunicações 

satelitais empregadas para a tecnologia 5G, onde os seguintes capítulos compõe o 

documento: 

• Visão geral e cenários de Redes Não-Terrestres; 

• Arquiteturas NG-RAN baseadas em NTN; 

• Questões da Camada 1 e soluções correlatas; 

• Questões de protocolo de Rádio e soluções correlatas; 
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• Questões e soluções correlatas para arquiteturas NG-RAN e protocolos 

de interface.  

Dentre estes, o capítulo em que se baseará este estudo será o Questões da 

Camada 1 e soluções correlatas, onde encontram-se os cálculos de enlace desenvolvido 

pelo 3GPP. Através de arcabouço teórico e simulações computacionais, o estudo do 

órgão foi realizado, sendo um excelente material de apoio. 

É importante comentar que neste trabalho foi realizado um estudo preliminar de 

um enlace via satélite para redes NTN 5G, onde não houve a utilização do mesmo 

software de simulações do 3GPP. 

 
4.2 PREMISSAS PARA A CÁLCULO DO ENLACE 

 
O desempenho de um enlace via satélite foi realizado inicialmente com o cálculo 

da Relação portadora-Ruído (CNR) do sistema analisado e posteriormente, a 

capacidade do canal conforme o valor de CNR calculado anteriormente. 

Para comunicação via satélite, um dos parâmetros fundamentais para a 

confirmação que o sistema é viável, é a relação portadora-ruído e interferência (CNIR), 

que deve ser calculada levando-se em consideração alguns valores pré-definidos de 

variáveis desse sistema. 

Essas variáveis dependem, principalmente, da estação espacial escolhida, da 

localização da estação terrena, da banda de frequência que será utilizada no enlace 

satelital e do nível de interferêcia causado pelo reuso de frequências em satélites HTS. 

O satélite a ser considerado no estudo será o SGDC, o qual é um satélite 

geoestacionário brasileiro, localizado na posição orbital 75º Oeste. Alguns motivos 

fazem desse satélite uma boa escolha para o presente trabalho: 

● Este é um satélite com tecnologia HTS, a denominação dada a satélites que 

operam em altas frequências. Chegam a oferecer mais de 100 Gbit/s de 

capacidade [13]. 

● O SGDC opera em banda Ka, o que proporciona tráfego de maior quantidade 

de dados por utilizar frequências mais elevadas. Dessa forma, utilizar a banda 

Ka é a alternativa a ser considerada para garantir os requisitos do 5G. 

● O satélite do Governo Federal nasceu com a proposta principal de promover a 

inclusão digital e social em todo o território brasileiro [13]. Dessa forma,  seus 

feixes cobrem todo o território nacional, como na Figura 7, permitindo que seja 

possível o estudo de localidades por todo o país. 
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           Figura 7: Cobertura dos 67 feixes do SGDC no território brasileiro 

 

                                  Fonte: Telebras 

 

Neste sistema, conta-se com 5 Gateways localizados em Florianópolis, Rio de 

Janeiro, Campo Grande, Brasília e Salvador [14], onde este último funciona como 

backup para os demais. 

Considerando que a ideia principal deste trabalho é considerar cenários em que 

a comunicação por fibra óptica enfrenta questões impeditivas, foram escolhidas 3 

cidades pelo país que possui baixo índice populacional e encontram-se distantes dos 

centros urbanos de seus estados. A Tabela 2 são apresenta as cidades escolhidas, 

suas localizações geográficas e as respectivas altitudes: 

 

Tabela 2: Localidades onde foram consideradas o local das estações terrenas.  

Região Estado Cidade Longitude 
(graus) 

Latitude 
(graus) 

Altitude 
(m) 

Norte RR Amajari -61,41914 -3,65428 82 

Centro- Oeste MT General Carneiro -52,75696 -15,70877 346 

Sul RS Alegrete -55,79365 -29,78376 106 

  Fonte: Google Earth
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                     Figura 8: Cidades escolhidas: Amajari, General Carneiro e Alegrete 

 
  Fonte: Google Maps 

 

 

A Figura 8 apresenta a localização das cidades no mapa do Brasil. Como pode 

ser observado ao se comparar as Figura 7 e 8, percebe-se que as cidades estão 

localizadas em beams específicos, os quais são definidos por um transponder definido, 

onde a banda associada a cada transponder será detalhada adiante. 

A seguir serão apresentadas as equações utilizadas no cálculo de enlace. 

 
4.3 CÁLCULO DE ENLACE CONSIDERANDO CONDIÇÃO DE CLEAR SKY 

 
O objetivo final deste estudo é obter valores de parâmetros importantes na 

avaliação da disponibilidade de um enlace satelital, para o cenário considerado. Serão 

determinados relação portadora-ruído (CNR), os valores da relação portadora-ruído e 

interferências (CNIR) e por fim, os valores das capacidades máxima de transmissão do 

sistema. 

Inicialmente, será calculado o valor da relação portadora-ruído, uma vez que 

este é utilizado para o cálculo dos demais parâmetros e a equação que define esta 

relação é 

 
CNR [dB] = EIRP [dBW] + G/T [dB/K] - k [dBW/K/Hz] - 𝑃𝐿

𝐹𝑆
[dB] 

- 𝑃𝐿
𝐴
[dB] - 𝑃𝐿

𝑆𝑀
[dB] - 𝑃𝐿

𝑆𝐿
[dB] - 𝑃𝐿

𝐴𝐷
[dB] - B [dBHz]          (1) 

 
 

onde: 
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EIRP (acrônimo de Effective Isotropic Radiated Power)  é a potência 

efetivamente irradiada 

G/T é a figura de mérito da estação receptora 

K é a constante de Boltzmann, a qual tem o valor de -228.6 dBW/K/Hz [3] 

𝑃𝐿𝐹𝑆 é perda de espaço livre 

𝑃𝐿𝐴 é a perda de percurso atmosférico devido a gases e chuvas 
 

𝑃𝐿𝑆𝑀 é margem de perda por sombreamento 
 

𝑃𝐿𝑆𝐿 é perda por cintilação 
 

𝑃𝐿𝐴𝐷 são as perdas adicionais 

B é a banda do canal 

 
O presente estudo foca no enlace de descida, o qual possui sentido SGDC-

Terra. Conforme pode ser visto no TERMO DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO 

ORLE/SOR Nº 05/2014 [15] da Agência Nacional de Telecomunicações, o SGDC 

possui a faixa de frequência definida na direção Espaço-Terra entre 17,7 a 20,2 GHz, 

com polarização circular. Desta forma, definiu-se a frequência de 20 GHz a ser 

considerada para os cálculos realizados. 

Por meio de contato técnico realizado com a Telebras [16], valores típicos para 

EIRP no satélite brasileiro estão entre 70 a 75 dBW [16]. Para um cenário mais 

conservador, será considerado o valor da EIRP de 70 dBW a qual é razoável para a 

aplicação. 

Já para os valores definidos de G/T, o mesmo informou que para as estações 

terrenas do tipo VSAT, o modelo Viasat – Surfbeam 2 [16] é normalmente o utilizado. 

Conforme a folha da dados deste modelo, o valor da figura de mérito é no valor de 

18,5dB/K [16] e [17].  

Assim, após definidos alguns parâmetros que serão utilizados para os cálculo 

da relação portadora-ruído, o valor da perda no espaço livre é calculado usando a 

equação (2): 

 

𝑃𝐿   [dB] = 20 𝑙𝑜𝑔   (f [GHz]) + 20 𝑙𝑜𝑔   (r [Km]) + 92.44                                  (2) 
𝐹𝑆 10 10 

 

 
onde: 

 
f é a frequência de operação, em GHz 

r é a distância entre a estação terrestre e a estação espacial, em km. 

Neste ponto é necessário calcular a distância entre a estação terrena e o satélite. 
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𝑙   + 𝑧 
  

Para tanto, as informações das estações terrestres e a posição orbital do satélite serão 

utilizadas. As coordenadas geográficas das VSATs podem ser encontradas na Tabela 

2, assim como suas altitudes em relação ao nível do mar e, como anteriormente dito, o 

satélite SGDC está localizado na posição orbital 75° Oeste. São necessárias, ainda, a 

definição dos valores dos seguintes parâmetros: raio equatorial (𝑟𝑒), 6378,14 km, raio 

da órbita do satélite geoestacionário (𝑟𝑠), 42164,17 km; altitude do satélite 

geoestacionário (𝐻𝐺𝑆𝑂), 35786 Km e excentricidade da Terra (𝑒𝑒), 0.08182 [18]. 

As equações a seguir são obtidas pelo estudo da Geometria dos Enlaces GSO 

[19]. Elas permitem que seja calculada a distância entre estação terrena e o satélite. 

A equação que calcula a distância é 

 

          𝑑[𝑘𝑚] = √𝑅2 + 𝑟𝑠2 − 2 ∙ 𝑅 ∙ 𝑟𝑠 ∙ cos (𝜑𝐸) ∙ cos (𝐿𝑑)                   (3)                              

 

onde o raio terrestre na latitude e longitude da estação terrena, R, determina-se por, 

 
R [Km] =                                                                                                            (4) 

 
 

onde 
 

 𝑙[𝑘𝑚] = (
𝑟𝑒

√1−𝑒𝑒
2𝑠𝑒𝑛2(𝐿𝐸)

+ ℎ𝑠) × cos(𝐿𝐸)                                                         (5) 

 
e 
 

𝑧[𝑘𝑚] = (
𝑟𝑒

√1−𝑒𝑒
2𝑠𝑒𝑛2(𝐿𝐸)

+ ℎ𝑠) × sen(𝐿𝐸)                                                         (6) 

 
sendo 
 

 𝐿𝐸 é a latitude da estação terrestre, dada em graus 

 ℎ𝑠 é a altitude da estação terrestre, em Km 

 

O ângulo intermediário da equação (7) é definido como 
 

𝜑𝐸[𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠] = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑧

𝑙
)                                                                             (7) 

 

 

E 𝐿𝑑 é a diferença de longitude entre a estação terrena e a estação espacial, e é 
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dada por  

 

 𝐿𝑑[𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠] = 𝑙𝐸 − 𝑙𝑠                                                                                      (8) 

 

onde  

 𝑙𝐸  é a longitude da estação terrestre, dada em graus 

 𝑙𝑠 é a longitude do satélite, dada em graus 
 

 

Desenvolvendo-se o cálculo para cada uma das cidades, encontram-se as 

distâncias entre as estações terrestres e o satélite, as quais estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Distância entre a Estação Terrestre e o SGDC 
 

Cidade Longitude 
(graus) 

Latitude 
(graus) 

Altitude 
(m) 

Distância da Estação 
Terrestre-Satélite (km) 

Amajari -61,41914 -3,65428 82 36.010 

General Carneiro -52,75696 -15,70877 346 36.594 

Alegrete -55,79365 -29,78376 106 37.111 

       Fonte: Autoral 

 

Com os valores das distâncias e considerando a frequência de downlink definida 

em 20 GHz, obtém-se as seguintes perdas no espaço livre, utilizando a equação (2): 

 

Tabela 4: Perda no Espaço Livre do enlace em cada cidade 
 

Cidade Distância da Estação 
Terrestre-Satélite (km) 

Perda no Espaço Livre 
(dB) 

Amajari 36.010 209,59 

General Carneiro 36.594 209,73 

Alegrete 37.111 209,85 

     Fonte: Autoral 

Em comunicação via satélite, um parâmetro importante a ser considerado é a 

perda por percurso atmosférico devido a gases e chuvas. Para alguns casos, esta 

atenuação não influencia tanto nos cálculos de enlace, como é o caso da banda de 

operação ser a banda C, onde as frequências são mais baixas que as frequências em 

banda Ku e Ka. No entanto, como neste estudo a Banda Ka está sendo considerada, a 

atenuação por chuva produz forte impacto no cálculo de disponibilidade do sistema, 

uma vez que o tamanho de onda desta banda atinge as dimensões moleculares das 



 

22 
 

 

gotas de chuva, diminuindo a potência do sinal recebido pela estação terrena [18]. 

Mais a frente, a atenuação por chuva será calculada e adicionada ao cálculo 

geral na obtenção da razão portadora-ruído do enlace. Mas em um primeiro momento, 

será admitida condição de Clear Sky ou Céu Claro, onde não é considerada atenuação 

por chuva. 

Em relação às demais perdas, define-se: perda por sombreamento considerada 

como 0 dB, assim como as perdas adicionais. Para a perda atmosférica considera-se 

1,1 dB e para a perda por cintilação 1,1 dB, conforme o que é admitido no Release 16. 

[12] 

A largura de banda considerada em cada cidade será dada pelo transponder 

associado ao spot beam  onde está localizada a estação terrena. Como pode ser visto 

na Figura 6, são 67 spot beams definidos e que cobrem todo o território brasileiro, onde 

3 deles serão utilizados para o cálculo do enlace. Conforme as cidades escolhidas, é 

possível concluir que os beams considerados no estudo são Beam 51, 63 e 45 ou 47. 

A Tabela 5 apresenta o spot beam associado a cada cidade, assim como a 

largura de banda do transponder correspondente: 

 

     Tabela 5: Associação dos Spot Beams e o tamanho dos transponders a eles associados às cidades. 
 

Cidade Número do Spot Beam Banda (MHz) 

Amajari 51 150 

General Carneiro 63 300 

Alegrete 45 300 

Alegrete 2 47 225 

                                                                                                                           Fonte: Bomfim, 2021 [16] 
 

A cidade de Alegrete-RS está localizada em uma região em que os feixes 45 e 

47 possuem cobertura. Dessa forma, a escolha entre um e outro será baseada no 

melhor resultado para a capacidade de transmissão. Como será visto mais adiante, 

quanto maior a banda, maior será a capacidade de transmissão do enlace. Assim, o 

spot beam 45 será considerado nos cálculos a seguir. 

Com todos os parâmetros para o cálculo de relação portadora-ruído disponíveis, 

os valores encontrados para cada caso estão na Tabela 6: 
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 Tabela 6: Relação Portadora-Ruído Calculada 

 

Cidade Perda no Espaço Livre 
(dB) 

Banda (MHz) CNR 
(dB) 

Amajari 209,59 150 23,55 

General Carneiro 209,73 300 20,40 

Alegrete 209,85 300 20,28 

          Fonte: Autoral 
 

Até o momento, apenas as perdas de atenuação pelas características da 

propagação da onda foram consideradas.  

A técnica de inúmeros feixes representa um uso eficiente do espectro de 

frequências, possibilitando que sejam inseridos mais usuários em um sistema que, sem 

este recurso, não poderia comportar tantos dispositivos. Esta técnica é conhecida 

como reuso de frequências. 

O reuso de frequências possibilita que uma maior quantidade de pessoas  sejam 

atendidas pelo sistema contudo, quando o fator de reuso é maior do que um, células 

adjacentes tem à disposição uma banda para transmissão dada por uma fração da 

banda total disponibilizada pelo transponder. 

A seguir, dois esquemas de reuso de frequência são apresentados na Figura 8 

[12]. Na alternativa à esqueda, o fator de reuso é igual a 1, ou seja, as células formadas 

pelos diferentes beams utilizam todo o espectro disponível do transponder. Esta opção, 

portanto, oferece uma banda maior para transmissão, porém o nível de interferência 

inter-celular é elevado, o que degrada o desempenho do enlace. Na alternativa à direita, 

o fator de reuso é igual a três, portanto a banda para cada célula é igual a banda total 

do transponder dividida por este fator. Mas, em contrapartida, neste cenário o nível de 

interferência é significativamente menor. 
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                 Figura 9: Cenários distintos da utilização do canal ((a): Cenário 1; (b): Cenário 2) 

 

               (a)                    (b) 

                                     Fonte: 3GPP [12] 

 

 
Diante do exposto e dos estudos realizados pelo 3GPP, houve esforço de 

diversas empresas para encontrar valores da relação portadora-ruído (CNR), relação 

portadora-interferência (CIR) e a composição dos anteriores, relação portadora-ruído e 

interferência (CNIR). Esforço semelhante está sendo realizado neste trabalho, trazendo 

o estudo desenvolvido pelo 3GPP e parceiros para o cenário brasileiro. 

O próximo passo é obter os valores da relação portadora-interferência dos dois 

cenários apresentados na Figura 9. Devido a característica aleatória deste valor, onde 

um das variáveis a serem consideradas é o número de equipamentos que estariam 

conectados ao sistema em um dado momento, o valor deste parâmetro será retirado 

do documento base para este presente estudo.  

Um grupo de empresas realizaram simulações, de onde puderam retirar 

informações quanto à atenuação do espaço livre, relação portadora-ruído e relação 

portadora-interferência, simulações estas para auxiliar no estudo que o 3GPP [12]. 

Diante disto e pela não utilização do software neste trabalho, os valores de CIR para 

cada cenário estudado, 1 e 2, será retirado do estudo do 3GPP.  

Como pode ser observado em [19], o valor de CIR obtido para cada cenário é 

definido, como segue: 
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● CIR[dB] = 1,26 , para o cenário 1; 

● CIR[dB] = 12,43,para o cenário 2. 

 

Com tais informações, é possível fazer o cálculo de CNIR. Para isto, utiliza-se a 

equação (9) 

 

𝐶𝑁𝐼𝑅(𝑑𝐵) =  −10 𝑙𝑜𝑔10(10
(−0,1∙𝐶𝐼𝑅(𝑑𝐵) + 10(−0,1∙𝐶𝑁𝑅(𝑑𝐵))                             (9) 

 

 Considerando os valores calculados de CNR e os retirados do relatório de CIR, 

obtém-se que 

 
Tabela 7: Cálculo de CNIR(dB) para o cenário 1 em cada cidade 
 

Cenário 1 

Cidade CNR (dB) CIR (dB) CNIR (dB) 

Amajari 23,55 1,26 1,23 

General Carneiro 20,40 1,26 1,21 

Alegrete 20,28 1,26 1,20 

    Fonte: Autoral 
 

Tabela 8: Cálculo de CNIR(dB) para o cenário 2 em cada cidade 
 

Cenário 2 

Cidade CNR (dB) CIR (dB) CNIR (dB) 

Amajari 23,55  12,43 12,11 

General Carneiro 20,40 12,43 11,79 

Alegrete 20,28 12,43 11,77 

              Fonte: Autoral 

 

Os valores calculados são assim feitos com o objetivo de determinar qual é a 

capacidade de transmissão do sistema diante das predefinições de estações de 

estações terrenas e espacial, assim como dos dois cenários considerados. O valor da 

capacidade máxima de transmissão é definido através da equação conhecida como 

Capacidade do Canal, de Hartley-Shannon, conforme segue 

 

𝐶[𝑏𝑝𝑠] = 𝐵[𝐻𝑧] ∙ 𝑙𝑜𝑔2(1 + 10
(0,1∙𝐶𝑁𝐼𝑅(𝑑𝐵)))                                          (10)  
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  onde 

 

B é a banda do canal, dada em Hz 

 

Conforme mencionado anteriormente, a banda total para o cenário 2 é dividida 

por 3. Dessa forma, considerando os valores de banda dos transponders apresentados 

na Tabela 6, obtém-se os valores de C para as diferentes cidades, os quais são 

mostrados na Tabela 9: 

 

Tabela 9: Cálculo da Capacidade de Transmissão por cenário e por cidade 
 

 Cenário 1 Cenário 2 

Cidade 

CNIR 
(dB) 

Banda do 
Canal 
(MHz) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

CNIR 
(dB) 

Banda do 
Canal 
(MHz) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Amajari 
 

1,2344 150 1,8293x108 12,1070 50 2,0540x108 

General 
Carneiro 1,2074 300 3,6433x108 11,7870 100 4,0081x108 

Alegrete 
 

1,2059 300 3,6425x108 11,7700 100 4,0028x108 

 
            Fonte: Autoral 

 
 

4.4 CÁLCULO DE ENLACE CONSIDERANDO ATENUAÇÃO POR CHUVA 

 
Nos cálculos realizados até este ponto foi considerado que não há atenuação 

por chuva.  Contudo, para que o estudo produza resultados mais próximos das 

condições reais, a atenuação devido a chuva deve ser levada em conta, principalmente 

em um país como o Brasil de clima tropical, onde as precipitações costumam ocorrer 

em considerável volume e frequência. 

Na determinação do valor da atenuação por chuva, são considerados inúmeros 

fatores como a localização da estação terrena e espacial, o percurso da onda 

eletromagnética, assim como o índice pluviométrico da região. O modelo de atenuação 

pluviométrica considerado neste trabalho é definido pela União Internacional de 

Telecomunicações (UIT) [20]. 
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Figura 10: Representação esquemática do percurso Terra-espaço 

                                                 Fonte: UIT [20] 

 

Conforme pode ser observado na Figura 10, a antena terrena é posicionada 

com a finalidade de obter a melhor linha de visada com o satélite. Para tanto, um 

parâmetro importante para este posicionamento, é o ângulo de elevação, θ. Esta 

grandeza representa a elevação da antena em relação ao solo. 

O ângulo de elevação será utilizado para determinar o caminho percorrido pelo 

sinal na atmosfera terrestre. Pode-se esperar que ângulos de elevação baixos indicam 

que o sinal sofrerá maior degradação atmosférica, quando na comparação com 

antenas que possuem ângulo de elevação maiores. E este importante parâmetro é 

calculado a partir da equação 

 

                𝜃[𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠] = cos−1 (
𝑟𝑒+𝐻𝐺𝑆𝑂

𝑑
√1 − 𝑐𝑜𝑠2(𝐿𝑑)𝑐𝑜𝑠2(𝐿𝐸))                         (11) 

 

onde 

 
     𝑟𝑒  é o raio equatorial, 6378,14 km 

 
           𝐻𝐺𝑆𝑂  é a altitude do satélite geoestacionário, 35.786 km 
 

   𝑑 é a distância da estação terrena/satélite, calculada através da equação (3) 
 

           𝐿𝑑  é a diferença das longitudes, calculada através da equação (8) 
 

   𝐿𝐸  é a latitude da estação terrestre, em graus 
 

 
Diante da equação (11) e com as informações necessárias já calculadas e 

obtidas, na Tabela 10 encontram-se os ângulos de elevação de cada antena conforme 

a localidade estipulada para a sua teórica instalação. 
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Tabela 10: Resultado dos ângulos de elevação das antenas nas localidades escolhidas 
 

Cidade Longitude 
(graus) 

Latitude 
(graus) 

Distância da 
Estação 

Terrestre-Satélite 
(km) 

Ângulo de 
Elevação 
(graus) 

Amajari -61,41914 -3,65428 36.010 73,480 

General Carneiro -52,75696 -15,70877 36.594 58,461 

Alegrete -55,79365 -29,78376 37.111 49,387 

    Fonte: Autoral 
 

 

A seguir, os cálculos para o valor da atenuação por chuva serão realizados  onde, 

inicialmente, deve-se calcular a altura da chuva. Este valor é definido em [22] e é 

calculado pela expressão 

 

ℎ𝑅[km] = ℎ0+0,36 = 4,86 km                                                                            (12) 

 

    onde 

 

   ℎ0 é a altura de 0°C na troposfera, cujo valor é 4,5 km [21] 

 
Conforme pode ser visto na Figura 9, é necessário o cálculo do percurso do sinal 

sob possibilidade de chuva, 𝐿𝑆. Esta determinação depende de alguns fatores, dentre 

eles o ângulo de elevação. Para o ângulo, 𝜃, maior que 5°, o caminho inclinado, 𝐿𝑆 , é 

calculado como 

               

              𝐿𝑆[𝑘𝑚] =
(ℎ𝑅−ℎ𝑆)

𝑠𝑒𝑛(𝜃)
                                                                                               (13)

           

Para os casos onde θ < 5°, o valor do caminho inclinado é definido como 

 

                  𝐿𝑆[𝑘𝑚] =
2(ℎ𝑅−ℎ𝑆)

√𝑠𝑒𝑛2(𝜃)+
2(ℎ𝑅−ℎ𝑆)

𝑅𝑒
+𝑠𝑒𝑛(𝜃)

                                                                                         (14) 

 

onde 
 

𝑅𝑒 é o raio efetivo da Terra, cujo valor é 8500 km [18] 
                     

  ℎ𝑆  é a altitude da estação terrena, dada em Km 
Agora calculado o caminho inclinado, é necessário que seja calculada a 
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projeção horizontal deste caminho, 𝐿𝐺. Para isto, tem-se 

 

𝐿𝐺[km] = 𝐿𝑆 cos (𝜃)                                                                                          (15) 

 

O próximo fator importante para o cálculo da atenuação será a atenuação 

específica para cada local, o que requer que seja conhecida a taxa de precipitação 

média no local de interesse. Para tanto, coletas de dados e pesquisas foram realizadas 

obtendo esta taxa, estatisticamente, conforme o lugar na Terra. 

Na Recomendação da UIT n° 837-7 [22], a reunião de todas as informações 

foram compiladas e deram origem a um mapa que expõe as taxas pluviométricas, 

levando-se em consideração taxa de chuva que excede 0.01% ao ano (em média). Este 

mapa fornece uma estimativa desta variável estatística de longo período, conforme 

pode ser visto na Figura 11. 

 

Figura 11: Mapa de taxa pluviométrica que excedesse 0,01% em um ano 

 

            Fonte: UIT [22] 

Deste mapa, obtém-se os valores que comporão o cálculo de atenuação por 

chuva. Esses valores são assimilados à variável 𝑅0,01, a qual será empregada nas 

equações.  

O próximo passo é obter a atenuação específica, 𝛾𝑅, que é calculada por 

 

𝛾𝑅 [𝑑𝐵/𝑘𝑚] = 𝑘(𝑅0,01)
2                                                                                  (16) 

 

Para se obter a atenuação específica, 𝛾𝑅 , além do valor de 𝑅0,01 na localidade, 

é necessário o cálculo de outras duas variáveis dependentes da frequência, 𝑘 e 𝛼. 
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Essas variáveis são calculadas a partir de coeficientes dependentes da frequência, 

𝑘𝑣, 𝑘ℎ, 𝛼𝑣, 𝛼ℎ . Como pode ser visto na Tabela 11, retirada da Recomendação ITU n° 

838-3 [23]. 

 

Tabela 11: Valores dos coeficientes 𝑘ℎ , 𝑘𝑣 , α ℎ , α 𝑣 para dada frequência 
 

                  Fonte: UIT [23]  
 

 
 
 
 
Diante desses valores, as variáveis 𝑘 e 𝛼 são definidas a partir das equações 
 

𝑘 =
[𝑘ℎ + 𝑘𝑣 + (𝑘ℎ − 𝑘𝑣) ∙ 𝑐𝑜𝑠

2(𝜃) ∙ cos(2𝜏)]

2
                                                                     (17) 

 

𝛼 =
[𝑘ℎ𝛼ℎ + 𝑘𝑣𝛼𝑣 + (𝑘ℎ𝛼ℎ − 𝑘𝑣𝛼𝑣) ∙ 𝑐𝑜𝑠

2(𝜃) ∙ cos (2𝜏)]

2𝑘
                                              (18) 

 
 

onde 
 

𝜃 é o ângulo de elevação, dado em graus 
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𝜏 é o ângulo de inclinação de polarização relativo à horizontal, para o caso de 

polarização circular, 𝜏 = 45° [12]. 

 

Na operação do enlace na frequência de 20 GHz, a atenuação específica, 𝛾𝑅, é 

obtida. Na Tabela 12, os valores de 𝑅0,01 considerados conforme o mapa e os valores 

de 𝛾𝑅 calculados são expostos. 

 

 
Tabela 12: Valores da precipitação por chuva e da atenuação específica de cada localidade 

 

Cidade 𝑅 
00.1 

(mm/h) 

𝑘 α γ 
𝑅 

(dB/Hz) 

Amajari 90 0,093875 1,0199 9,2399 

General Carneiro 70 0,093875 1,0199 7,1507 

Alegrete 65 0,093875 1,0199 6,6302 

                                    Fonte: ITU e Autoral 

 
 

O próximo passo é o cálculo do fator de redução horizontal, para 0.01% do 

tempo, o qual é obtido através da expressão 

 

              𝑟0,01 =
1

1 + 0,78√
𝐿𝐺∙𝛾𝑅
𝑓

− 0,38(1 − 𝑒−2𝐿𝐺)

                                                                    (20) 

 

Também é necessário que seja calculado o fator de ajuste vertical, para 0.01% 

do tempo, através da equação 

 

              𝑣0,01 =
1

1 + √𝑠𝑒𝑛(𝜃) (31(1 − 𝑒
−(

𝜃
1−𝛽

)√𝐿𝑅∙𝛾𝑅
𝑓2

− 0,45)

                                             (21) 

 

onde o valor de 𝐿𝑅 depende do valor ζ dado em graus, o qual  é calculado pela 

equação 

 

             ζ [graus] =  tan−1 (
ℎ𝑅−ℎ𝑠
𝐿𝐺 ∙ 𝑟0,01

)                                                                                             (22) 
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Os valores de  𝐿𝑅 serão dados por  

 

                 

{
 
 

 
 𝐿𝑅[𝑘𝑚] =

𝐿𝐺 ∙ 𝑟0,01
cos(𝜃)

,   𝑝𝑎𝑟𝑎 ζ > θ                                                                                     (23)

𝐿𝑅[𝑘𝑚] =
𝐿𝐺 ∙ 𝑟0,01
sen(𝜃)

,   𝑝𝑎𝑟𝑎 ζ ≤ θ                                                                                     (24)

 

 

E os valores de  𝛽 serão tomados a partir de  

 

                  {
𝛽[𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠] = 36 − |𝐿𝐸|,   𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝐿𝐸| < 36°                                                                      (25)

𝛽[𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠] = 0,   𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝐿𝐸| ≥ 36°                                                                                      (26)
 

 

A seguir é calculado o comprimento do caminho efetivo através da equação 

 

            𝐶𝑒[𝑘𝑚] =  𝐿𝑅 ∙ 𝑣0,01                                                                                                                (27) 

 

    O valor de atenuaçõa excedido durante 0,01% do período de um ano (em média) 

é dado por 

 

            𝐴0,01[𝑑𝐵] = 𝛾𝑅 ∙ 𝐶𝑒                                                                                                                  (28) 

 

    Para outros valores de porcentagem de tempo (p), utiliza-se a equação (29) 

 

           𝐴𝑝[𝑑𝐵] = 𝐴0,01 (
𝑝

0,01
)
−(0,655+0,033∙ln(𝑝)−0,045∙ln(𝐴0,01)−𝜇(1−𝑝)∙𝑠𝑒𝑛(𝜃)

                           (29) 

    onde 

 

                

{
 
 

 
 
𝜇 = 0 , 𝑠𝑒 𝑝 ≥ 1% 𝑜𝑢 |𝐿𝐸| ≥ 36°                                                                                      (30)

𝜇 =  −0,0005 ∙ (|𝐿𝐸| − 36) , 𝑠𝑒 𝑝 < 1% 𝑒 |𝐿𝐸| < 36° 𝑒 𝜃 ≥ 25°                             (31)

𝜇 =  −0,0005 ∙ (|𝐿𝐸| − 36) + 1,8 − 4,25𝑠𝑒𝑛(𝜃), 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠                    (32)

 

 

Este método produz uma estimativa estatística de longo prazo da atenuação 

devido à chuva. 

A Tabela 13 expõe os valores calculados para a atenuação excedida em cada 
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uma das localidades, considerando um período anual de 99,5%, considerando o 

mesmo de [24]. Ou seja, no período de um ano a atenuação por chuva ficará acima 

desse valor de 0.5% do tempo, o que representa 43,8 minutos em um ano. 

 

Tabela 13: Valores da atenuação por chuva excedidos durante 0,5% do período de uma no 
 

Cidade 𝑅 
00.1 

(mm/h) 

𝐴 
0.01 

(dB) 

Atenuação por chuva 
(dB) 

Amajari 90 62,713 10,960 

General Carneiro 70 45,009 7,4196 

Alegrete 65 41,994 6,8386 

                       Fonte: Autoral 

 

Embasado por todo o arcabouço teórico e matemático estabelecido, será 

possível recalcular os valores de CNR, CNIR e da capacidade de transmissão, agora 

considerando a atenuação por chuva, assim não mais em condição de céu claro, mas 

em condição de chuva. 

Com base na equação (29), foi construído o gráfico da Figura 12, que mostra a 

relação entre a atenuação excedida e o tempo no ano (em média) em que isso ocorre, 

para a cidade de Amajari. No cálculo de enlace deste trabalho, foi considerado o 

período de 99,5%. Conforme esperado, existe uma relação direta onde quanto maior a 

disponibilidade, maior será a atenuação causada pela mesma. 

 

 Figura 12: Gráfico de Atenuação x Disponibilidade para a cidade de Amajari 

                                                    

                                 Fonte: Octave 
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A Tabela 14 expõe os valores da relação portadora–ruído, relação portadora-

ruído mais interferência e capacidade máxima de transmissão quando levada em 

consideração a atenuação por chuva apresentada na Tabela 10, em ambos os cenários 

de reuso de frequências. 

 

Tabela 14: CNR, CNIR e capacidade de transmissão  considerando situação de chuva 

 Cenário 1 Cenário 2 

Cidade CNR 
(dB) 

CNIR 
(dB) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

CNR 
(dB) 

CNIR      
(dB) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Amajari 
 

12,59 0,95 1,7500x108 12,59 9,50 1,6545x108 

General 
Carneiro 

12,98 0,98 3,5142x108 12,98 9,69 3,3650x108 

Alegrete 
 

13,44 1,01 3,5295x108 13,44 9,90 3,4278x108 

          Fonte: Autoral 
 
 

4.5 RESULTADOS 
 

    4.5.1 Comparação de resultados 

 
O gráfico mostrado na Figura 13 expõe os valores de capacidade de transmissão 

do canal considerando diferentes disponibilidades. Pode ser observado, que a 

capacidade cai conforme a disponibilidade aumenta. Isto é resultado esperado, uma 

vez que no gráfico da Figura 12, quando a disponibilidade aumenta tem-se o aumento 

da atenuação por chuva, o que provoca uma relação portadora-ruído menor, 

diminuindo, consequentemente, a capacidade do canal. 
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Figura 13: Gráfico de Capacidade x Disponibilidade para a cidade de Amajari 

 
                                                 Fonte: Octave 

 
 

Com o propósito de comparação, as Tabela 15 e 16 apresentam os valores de 

relação portadora-ruído, relação portadora-ruído mais interferência e capacidade de 

transmissão comparando-os em condição de clear sky e com chuva nos dois cenários 

considerados.  

 

Tabela 15: Valores de CNR, CNIR e Capacidade de Transmissão em clear sky e chuva no cenário 1 

 Cenário 1 (clear sky) Cenário 1 (Com chuva) 

Cidade   CNR         
(dB) 

CNIR 
(dB) 

Capacidad
e de 

Transmissã
o (bps) 

    CNR    
    (dB) 

    CNIR    
     (dB) 
 

Capacidad
e de 

Transmissã
o (bps) 

Amajari 23,55 
1,2344 1,8293x108 

12,59 0,95 1,7500x108 

General 
Carneiro 

20,40 
     1,2074 3,6433x108 

12,98 0,98 3,5142x108 

Alegrete 20,28 
1,2059 3,6425x108 

13,44 1,01 3,5295x108 

            Fonte: Autoral 
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Tabela 16 Valores de CNR, CNIR e Capacidade de Transmissão em clear sky e chuva no cenário 2 

 Cenário 2 (clear sky) Cenário 2 (Com chuva) 

Cidade CNR 
(dB) 

CNIR 
(dB) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

CNR 
(dB) 

CNIR 
(dB) 

 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Amajari 23,55 
12,1070 2,0540x108 

12,59 9,50 1,6545x108 

General 
Carneiro 

20,40 
11,7870 4,0081x108 

12,98 9,69 3,3650x108 

Alegrete 20,28 
11,7700 4,0028x108 

13,44 9,90 3,4278x108 

            Fonte: Autoral 
 

 

Pode-se notar que as diferentes condições impostas ao enlace produziram 

resultados distintos para a máxima capacidade de transmissão do downlink. Quando 

considerada a condição de clear sky, observa-se que no cenário 2, onde o fator de 

reuso é igual a 3, a capacidade de transmissão é cerca de 12% maior do que a 

capacidade obtida no cenário 1, em que o fator de reuso é 1 e isto pode ser visto na 

Tabela 17. Isto quer dizer, embora o cenário 1 a banda disponível para a transmissão 

seja maior, o nível de interferência neste cenário é mais elevado que no cenário 2, a 

ponto de reduzir a capacidade do canal a valores abaixo do encontrado neste último 

cenário, em que a banda disponível é 1/3 a banda total. 

 

Tabela 17: Diferença percentual entre cenários 1 e 2, considerando condição de Clear Sky e chuva 

 Clear sky Com chuva 

 Cenário 1 Cenário 2  Cenário 1 Cenário 2  

Cidade Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Diferença 
(%) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Diferença 
(%) 

Amajari 
1,8293x108 2,0540x108 10,94 

1,7500x108 1,6545x108 5,77 
 

General 
Carneiro 3,6433x108 4,0081x108 9,10 

3,5142x108 3,3650x108 4,43 

Alegrete 
3,6425x108 4,0028x108 9,00 

3,5295x108 3,4278x108 2,97 
 

                            Fonte: Autoral 
 

Na situação em que foi considerado o termo adicional de atenuação do enlace 

devido à chuva (valor de atenuação excedido 0,5% do tempo de um ano), a capacidade 

de transmissão é reduzida, conforme esperado, quando comparada à situação de clear 
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sky, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2. Porém, esta redução é pequena para quase 

todas as cidades no cenário 1. Na situação de enlace com chuva, o cenário 2 sofre, 

proporcionalmente, maior redução da capacidade oferecida para transmissão, 

conforme pode ser visto na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Redução percentual entre situação de Clear Sky e com chuva em ambos cenários, 1 e 2 

 Cenário 1 Cenário 2 

 CIR = 1,26 dB CIR = 12,43 dB 

 Clear sky Com chuva  Clear sky Com chuva  

Cidade Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Redução 
(%) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Capacidade 
de 

Transmissão 
(bps) 

Redução 
(%) 

Amajari 
1,8293x108 

1,7500x108 
4,53 2,0540x108 

1,6545x108 24,14 

General 
Carneiro 3,6433x108 

3,5142x108 
3,67 4,0081x108 

3,3650x108 19,11 

Alegrete 
3,6425x108 

3,5295x108 
3,20 4,0028x108 

3,4278x108 16,77 

          Fonte: Autoral 

 

Isto mostra que, em termos de cálculo da capacidade de transmissão do 

sistema, a perda por chuva não tem peso significativo para o cenário considerado no 

estudo, onde a razão portadora-ruído é elevada, mas a razão portadora-interferência 

tem influência importante na degradação do desempenho. 

    

4.5.2 Análise de resultados 

 

A partir da comparação dos resultados, análises foram realizadas e observações 

puderam ser feitas. Em um primeiro momento, observa-se que conforme a largura de 

banda disponível para cada localidade, General Carneiro e Alegrete foram as cidades 

que obtiveram maior capacidade de transmissão, a isso se justifica pela característica 

do transponder alocado para os feixes que cobrem esses localidades. 

Foi possível ser observado que apesar de Amajari estar mais próximo do satélite, 

o que espera-se que tenha menor atenuação de espaço livre, como de fato acontece, 

quando se trata da atenuação pluviométrica,  esta localidade possui a maior atenuação 

por chuva, o que acaba por impactar no valor da capacidade de transmissão.  

Também é possível ser observado que através dos valores percentuais de 

redução entre as condições de clear sky e com chuva, o cenário 2 é mais sensível ao 

impacto pluviométrico que o cenário 1. Ainda assim, em clear sky ou  atenuação por 
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chuva, o cenário 2 apresenta maior capacidade de transmissão, mesmo que para o 

cenário com chuva essa diferença tenha sido bastante reduzida. O que constata-se que 

o cenário 2 é o mais recomendado para ser implementado em um possível sistema, 

devido as sua capacidade de transmissão mais alta em todos os caso apresentados. 
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5 CONCLUSÃO 

 
Baseado na equação de Hartley-Shannon foi possível calcular o valor da taxa 

de transmissão máxima de um canal nas condições apresentadas. Contudo, é de se 

esperar que haja uma diminuição nos valores calculados, ainda que essa diminuição 

seja pequena e permita que as conclusões a seguir possam ser coerentes.  

O estudo mostra que a taxa de transmissão, na maioria das localidades, chegam 

a centenas de Mbps, o que ofereceria aos usuários do sistema a possibilidade de 

aplicações de banda larga, conforme o uso escolhido para ser estudado no presente 

trabalho.  

Ao se tratar de uma rede não-terrestre, onde as condições de enlace são 

inferiores que as condições encontradas para redes terrestres, os valores calculados 

habilitariam o sistema a fornecer enlaces no uso da aplicação escolhida, para usuários 

de localidade remotas com certa qualidade de serviço. Contudo é levado em 

consideração que as taxas calculadas não estão próximas do ideal das comunicações 

terrestres 5G, definidas pelos órgãos que padronizam a tecnologia. Mas é válido 

ressaltar que a entrega a taxa de transmissão calculada através  de redes não-

terrestres mostra-se uma opção promissora para as cidades remotas do            país, onde 

outros meios de conexão são pouco viáveis devido à aspectos econômicos e/ou 

infraestruturais. 

 

6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

O estudo foi realizado com base em documentos recentes que abordam o 

mesmo tema e considerou-se um passo inicial para um desenvolvimento mais 

aprofundado. Dessa forma, para trabalhos futuros a utilização do software usado pelos 

membros do 3GPP, aplicando-se às condições do cenário brasileiro, seria de grande 

valia para o estudo, sendo possível obter o cálculo preciso de CIR, ajustando  os valores 

para mais próximo do real. Também é considerado fazer todos os cálculos de enlace 

pertinentes à comunicação satélite de uplink e downlink tanto para a direção HUB-

VSAT quanto da VSAT-HUB para uma melhor análise do sistema. A avaliação de toda 

a arquitetura de uma rede não-terrestre no suporte da tecnologia 5G, da forma como 

está realizando o 3GPP e outras entidades, assim como estudar outros cenários como 

na utilização de satélite LEO e outras formas de reuso de frequência. 
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ANEXO I 
 

Rotinas de Cálculo no Octave 

 
Rotina de cálculo: Exemplo cidade de Amajari-RR: 

 
k=-228.6;%constante de Boltzmann 

GT=18.5;% [dB/K] 

EIRP=70;%[dBW] 

f=20; % [GHz] frequencia de DL 

Banda=150e6; %banda do TPD em Hz 

caso=1; %caso = 1 para cenário sem reuso de frequências e caso =2 para o outro 

cenário 

 
%--------------------- Característica da Estação Terrena ------------------------- 
Le=-3.65428;le=-61.41914;H=0.082; %latitude, longitude e altitude da estação terrena 

Ls=0;ls=-75; %latitude e longitude do satélite, pg 36 3GPP 

re=6378.14; %raio equatorial 
rs=42164.17; %raio da órbita do satélite geoestacionário 

Hgso=35786; %altitude do satélite geoestacionário 

Ee=0.08182; %excentricidade da Terra 

 
l=((re/sqrt(1-(Ee^2)*(sin(Le*pi/180))^2))+H)*cos(Le*pi/180); 

z=((re*(1-Ee^2)/sqrt(1-(Ee^2)*(sin(Le*pi/180))^2))+H)*sin(Le*pi/180); 

psie=atan(z/l)*(180/pi);%resposta deve ser em graus 

R=sqrt((l^2)+(z^2)); 

B=le-ls;%diferença de longitudes 
d=sqrt((R^2)+(rs^2)-2*R*rs*cos(psie*pi/180)*cos(B*pi/180)); %distância satélite e 

estação terrena 

 
%--------------------- ângulos de elevação e azimute ----------------------------- 

 
Ae=acos(((re+Hgso)/d)*(sqrt(1-(((cos(B*pi/180))^2)*(cos(Le*pi/180))^2))))*(180/pi); 
% [graus], ângulo de elevação 

b=acos(cos(B*pi/180)*(cos(Le*pi/180)))*(180/pi); %fator intermediário 

Ai=asin(sin(abs(B)*pi/180)/sin(b*pi/180))*(180/pi); % [graus], ângulo intermediário 

Az=180+Ai; % [graus], azimute 

 
%---------------------- Cálculo das perdas --------------------------------- 

 
Lfs=92.44+20*log10(f)+20*log10(d); % [dB] perda do espaço livre 

Sfm=0.0; % [dB] margem de perda por sombreamento 

Al=1.1; % [dB] perda atmosférica 

Sl=1.1; % [dB] margem por cintilação 
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%---------------------- Atenuação por chuva -------------------------------------- 
Re=8500; %[km], é o raio efetivo da Terra 
t=45; %[graus], ângulo de inclinação da polarização em relação à horizontal, 45° pela 

polarização circular 

R001=90; % [mm/h]taxa de precipitação pontual para o local de interesse de 0,01% 

de um ano médio 

h0=4.5; % [km], altura de 0°C na troposfera 

kh=0.09164; %para 20 GHz 

kv=0.09611; %para 20 GHz 

ah=1.0568; %para 20 GHz 

av=0.9847; %para 20 GHz 

hR=h0+0.36;% [km], altura de chuva com relação a estação terrena segundo ITU 

if (Ae>=5) 

LS=(hR-H)/(sin(Ae*pi/180));%comprimento do caminho inclinado na chuva (Km), 
onde o argumento deve estar em graus 

else 

LS=(2*(hR-H))/(sqrt(((sin(Ae*pi/180))^2)+(2*(hR-H)/Re))+(sin(Ae*pi/180))); 

end 

LG=LS*cos(Ae*pi/180);%projeção horizontal (Km) 

 
K=(kh+kv+(kh-kv)*(cos(Ae*pi/180)^2)*(cos(2*t*pi/180)^2))/2; 

a=((kh*ah)+(kv*av)+(kh*ah-kv*av)*(cos(Ae*pi/180)^2)*(cos(2*t*pi/180)^2))/(2*K); 

VR=K*(R001^a);% [dB/Km], atenuação específica 

 
r001=1/(1+(0.78*sqrt((LG*VR)/(f)))-(0.38*(1-exp(-2*LG)))); 

 
C=atan((hR-H)/(LG*r001))*(180/pi);% [graus], fator de ajuste vertical, equação 7.55 da 

pg 173 

if (C>0) 
LR=(LG*r001)/(cos(Ae*pi/180)); %[km] 

else 

LR=(hR-H)/(sin(Ae*pi/180)); %[km] 

end 

if (abs(Le)<36) 
x=36-abs(Le); %[graus] 

else 

x=0;%[graus] 

end 

v001=1/(1+(sqrt(sin(Ae*pi/180))*((31*(1-exp(-((Ae*pi/180)/(1+x))))*((sqrt(LR*VR))/(f^2) 
))-0.45))); 
LE=LR*v001;% [km], tamanho caminho efetivo 
A001=VR*LE;% [dB], atenuação prevista excedida em 0,01% de um ano médio 



 

44 
 

 

%A atenuação, Ap, superada para outros percentuais, p, de um ano médio, na faixa 

p=0,001% a 5%, pode ser determinado a partir de: 

p=0.5; %valor deve ser dado e em porcentagem. O valor de p pode ir de 0.001% até 

5% 

if (p>=1||abs(Ae)>= 36) 

beta=0; %[graus] 

elseif (p<1 && abs(Le) < 36 && Ae >= 25)          

  beta=-0.005*(abs(Le)- 36);%[graus] 

else 

beta=-0.005*(abs(Le)- 36)+1.8- 4.25*(sin(Ae*pi/180)); %[graus] 

end 

Ap = 
(A001)*((p/0.01)^(-(0.655+0.033*log(p)-0.045*log(A001)-beta*(1-p)*sin(Ae*pi/180)))); 
%[dB] 

CN=EIRP+GT-k-Lfs-Sfm-Al-Sl-Ap-10*log10(Banda)  

 if (caso==1) 
CIR=1.26; 
CNIR=-10*log10((10^(-CIR/10))+(10^(-CN/10))) 
C=Banda*log2(1+10^(CNIR/10))%[bps], onde banda é em cada caso, 1 e 2 

else 

CIR=12.43; 
CNIR=-10*log10((10^(-CN/10))+(10^(-CIR/10))) 
C=(Banda/3)*log2(1+10^(CNIR/10))%[bps], onde banda é em cada caso, 1 e 2 

end 

 

 
Para cada localidade foi rodada uma rotina como esta acima, alterando-se 

a                       p                        enas os valores das coordenadas geográficas e altitude das localidades. 


