
 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE  

TELECOMUNICAÇÕES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vivian Barreiros Cosenza 

 
 
 
 
 
 
 

Estudo da cobertura do sinal de 14 GHz em ambientes fechados 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói - RJ 

 2017 



i 

 

Vivian Barreiros Cosenza 

 
 
 
 
 
 
 

Estudo da cobertura do sinal de 14 GHz em ambientes fechados 

 
 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Engenharia de Telecomunicações da 

Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do 

Grau de Engenheiro de 

Telecomunicações. 
 

 

 
 
 
 

Orientadora: Prof
a
. Dra. Leni Joaquim De Matos 

Coorientador: Prof. Dr. Pedro Vladimir Gonzalez Castellanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói - RJ 

 2017 



ii 

 

 



iii 

 

 

Vivian Barreiros Cosenza 
 

 

Estudo da cobertura do sinal de 14 GHz em ambientes fechados 
 

 
 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Graduação em 

Engenharia de Telecomunicações da 

Universidade Federal Fluminense, 

como requisito parcial para obtenção do 

Grau de Engenheiro de 

Telecomunicações. 
 

 

 

Aprovada em 11 de dezembro de 2017. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof
a
. Dra. Leni Joaquim De Matos – Orientadora 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

Prof. Dr. Pedro Vladimir Gonzalez Castellanos – Co-Orientador 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

Prof. Tadeu Nagashima Ferrreira 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

Prof
a
. Vanessa Przyblski Ribeiro Magri 

Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 
 

Niterói - RJ 

2017 



iv 

 

 

RESUMO 

 
 

Este trabalho trata do estudo de cobertura do sinal de faixa estreita na frequência de 14 GHz 

em ambientes fechados, como corredores e salas. As frequências no espectro das ondas 

milimétricas vêm sendo estudadas para utilização na tecnologia dos sistemas de quinta 

geração da telefonia celular e, por isso, não apresentam ainda grande quantidade de dados 

referentes aos modelos mais adequados. O objetivo do trabalho é avaliar o comportamento 

desse sinal e identificar o modelo de predição mais adequado. Foram realizadas medições em 

dois corredores com características distintas e em um hall em situação de visada direta, e em 

duas salas diferentes em ambiente sem visada, para obtenção de dados em diversas situações. 

Foram utilizados os modelos FI (Floating-Intercept), CI (Closed-In) e o modelo da 

recomendação da ITU-R P.1238-9. Os resultados obtidos mostraram que o modelo mais 

próximo dos valores medidos foi o FI, apesar de seus parâmetros apresentaram grande 

variação entre diferentes ambientes. Também foi possível estimar o valor do expoente de 

perdas (n) do modelo CI como 1,6 para corredores, 3,1 para ambientes mais amplos e 3,7 para 

salas cujos ambientes não sejam de visada direta. Foi possível estimar o valor do coeficiente 

N do modelo da recomendação da ITU como próximo de 16 para corredores, e entre 14 e 15 

para salas sem visada direta das antenas. Percebeu-se também que a presença de uma parede 

de concreto entre as antenas causou uma queda de aproximadamente 20 dB de potência. 

Verificou-se que os resultados encontrados para corredores estavam de acordo com os obtidos 

em outros trabalhos de pesquisa nessa área e que seriam necessárias mais medições para 

confirmação dos parâmetros adequados da recomendação da ITU para ambientes sem visada 

direta na frequência de 14 GHz. 

 

Palavras-chave: frequência de 14 GHz; ondas milimétricas; modelos de predição. 
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ABSTRACT 

 

 

This work deals with the study of the 14 GHz narrowband signal coverage in indoor 

environments, such as corridors and rooms. The milimeter-wave frequency spectrum have 

been studied to be used in the fifth generation technology of mobile communications systems, 

and that is why they does not have yet, a large amount of data regarding the most suitable 

models. The objective of this paper is to evaluate the behavior of this signal and to identify 

the most appropriate propagation model. There were performed measurements in five distinct 

environments, two corridors, a hall and two rooms, to obtain data from various situations. The 

first three cases were in line-of-sight and the other two were in a non-line-of-sight situation. 

The propagation models used were the FI (Floating-Intercept), CI (Closed-In) and the 

recommendation ITU-R P.1238-9. The results shown that, the best fit model was the FI, 

although its parameters had a great variation among the different cases that have been studied. 

It was possible to evaluate the path loss exponent (n) of the CI model as approximately 1.6 for 

corridors, 3.1 for broader rooms and 3.7 for non-line-of-sight rooms. Besides that, was 

possible estimate the value of N coefficient of the ITU model as close to 16 for corridors and 

between 14 and 15 for rooms without line-of-sight. It was noticed as well, that the concrete 

wall present between the antennas introduced a 20 dB loss in the received power. It was 

verified that the results found for corridors were in agreement with those obtained in others 

research studies in this area and further measurements campaigns would be necessary to 

confirm the parameters of the ITU model for the non-line-of-sight environments in the 14 

GHz frequency. 

 

Key-words: 14 GHz frequency; milimeter-wave frequency wave; propagation models. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho aborda o tema da propagação de sinais de rádio na frequência de 

14 GHz em ambientes fechados. Com a grande demanda da telefonia móvel, que atualmente 

proporciona não apenas transmissão de voz, mas também permite o uso da internet para 

diversas outras aplicações, como troca de e-mails, download de imagens e de vídeos, torna-se 

necessário buscar novos meios de se ampliar a capacidade do canal. 

A faixa de 14 GHz vem sendo estudada como candidata para uso nos sistemas da nova 

geração da tecnologia celular 5G, que vem complementar o serviço dos sistemas atuais, sendo 

de grande importância o estudo da cobertura de sinal nessa faixa do espectro. Além dela, são 

destaques de estudo por pesquisadores as faixas de 28, 38 e 60 GHz. Todas apresentam o 

comprimento de onda da ordem de milímetros, sendo necessário analisar seus perfis de 

propagação, já que esse tipo de sinal sofre grande atenuação quando transmitido e apresenta 

dificuldades para ultrapassar obstáculos. A propagação nessas faixas é conhecida por ondas 

milimétricas e, neste trabalho, foi escolhida a frequência de 14 GHz para estudo empírico da 

cobertura de sinal rádio móvel em ambiente indoor. Como objetivo geral, verifica-se o ajuste 

dos modelos de predição de cobertura, já existentes para a frequência em questão, aos dados 

obtidos de medições realizadas em ambiente real. 

A relevância desse trabalho se reflete na necessidade de se expandir a capacidade de 

utilização da rede, que estará saturada em alguns anos, devido ao alto fluxo de dados atuais. 

Buscou-se avaliar essa nova frequência, que vem sendo indicada juntamente com as demais 

desse espectro, como possível solução para esse problema. 

Foi feito um levantamento bibliográfico para familiarização do assunto e, em seguida, 

foram realizadas medições da intensidade do sinal ao longo de um corredor e no interior de 

salas de aula para obtenção dos dados. Os resultados foram analisados para, então, ser 

possível modelar o perfil de atenuação do sinal de 14 GHz em ambientes indoor. 

O trabalho compreende seis capítulos. O primeiro apresentará um histórico do uso das 

frequências na faixa de GHz, suas principais características e porque ela foi escolhida como 

objeto de estudo. O segundo capítulo abordará o comportamento do sinal de faixa estreita, que 

foi usado para realizar as medições, assim como algumas das suas características importantes 

para a compreensão dos resultados, como desvanecimento rápido, desvanecimento lento e o 

path loss. O terceiro capítulo apresentará os modelos de predição que serão utilizados para 
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comparação com os valores experimentais obtidos. O quarto capítulo descreverá os locais 

escolhidos para realização das medições, assim como os equipamentos e os procedimentos 

realizados durante as medições. O quinto capítulo apresentará os resultados obtidos e uma 

análise do modelo que mais se aproximou das medidas experimentais. Por fim, será 

apresentada a conclusão do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

O ESPECTRO DE ONDAS MILIMÉTRICAS 

2.1 Histórico 

Um dos primeiros experimentos de comunicação sem fio foi demonstrado em 1895, 

pelo cientista indiano Jagadish Chandra Bose. Ele realizou a transmissão e recepção de ondas 

eletromagnéticas de 60 GHz a uma distância de 23 metros [1]. O sinal foi enviado por um 

transmissor de faíscas e foi capaz de ultrapassar três paredes antes de chegar à antena 

receptora. Para provar que o sinal seria recebido, ele utilizou um detector que soava um sino, 

disparava uma arma e explodia uma pequena mina assim que o sinal fosse captado. Esse foi o 

primeiro sistema de comunicação que utilizava frequências de comprimento de onda da 

ordem de milímetros. 

A banda de frequências que vai de 30 até 300 GHz é conhecida como a faixa EHF 

(Extremely High Frequency) ou faixa de ondas milimétricas, pois apresentam comprimento 

entre 1 e 10 milímetros. Outros físicos também estudaram a transmissão desse tipo de sinal, 

como o russo Pyotr N. Lebedev, que mais tarde, no mesmo ano de 1895, fez experimentos 

com ondas de comprimento de 4 a 6 milímetros [2].  

Com o desenvolvimento da comunicação sem fio e com as inúmeras pesquisas que 

foram sendo realizadas na época, percebeu-se que o espectro dos GHz não era favorável para 

esse tipo de serviço, pois em relação às frequências que vinham sendo utilizadas para 

comunicação móvel, que variam de 300 MHz a 3 GHz, as ondas milimétricas apresentavam 

um grande empecilho. O maior problema encontrado era a dificuldade dos equipamentos em 

trabalharem com essa faixa de frequência, já que poucos componentes eletrônicos na época 

eram capazes de gerar e receber esse tipo de onda. Por ser uma tecnologia cara acabou sendo 

deixada de lado por alguns anos. 

 Desse modo, abandonou-se o uso das ondas milimétricas e a comunicação móvel 

focou no uso do espectro do VHF (30 a 300 MHz) e UHF (300 a 3000 MHz), que não 

apresentavam essas limitações e eram mais adequados para as aplicações daquele período. 

A Federal Communications Comission (FCC), órgão responsável por regulamentar as 

comunicações do território dos Estados Unidos, não considerava, até 1995, a utilização do 

espectro de ondas milimétricas devido a essas propriedades desfavoráveis, quando iniciou a 

regularização desse espectro, através de uma proposta de uso não licenciado para enlaces de 

curta distância [2]. Com o desenvolvimento de equipamentos economicamente mais viáveis e 
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novas pesquisas, passou-se a ver que as suas características antes tidas como desvantagens, 

poderiam ser usadas como benefícios em um novo tipo de link de comunicação. Por esse 

motivo, o espectro das ondas curtas que era basicamente para uso militar e comunicação via 

radar, passou a ser estudado e atualmente busca-se utilizá-lo em outras aplicações, como a 

tecnologia celular do 5G [2]. 

Assim como os Estados Unidos, outros países também começaram a regulamentar o 

uso dessas faixas de frequências, sob supervisão da ITU (International Telecommunication 

Union), que passou a assegurar um espectro organizado de forma similar mundialmente. Isso 

irá possibilitar que produtos e tecnologias sejam desenvolvidos em esfera global [2]. 

 

2.2 Características 

Apesar do problema relacionado ao custo dos equipamentos ter sido praticamente 

superado atualmente, ainda existe um aspecto de grande importância e que envolve muito 

estudo acerca do uso da faixa dos GHz, que é a caracterização do comportamento do canal de 

propagação nesta faixa de frequência. À medida que a frequência aumenta, a perda de 

potência pelo percurso também se eleva, sendo necessário utilizar outros parâmetros para 

melhorar a comunicação.  Medidas como o uso de antenas com maior ganho e a utilização de 

equipamentos receptores com maior sensibilidade conseguem superar essa adversidade, 

porém ainda existem limitações de acordo com a aplicação do sistema de comunicação nesta 

faixa. 

A perda de propagação nessa banda é mais elevada, principalmente devido à absorção 

atmosférica [3]. Como as ondas milimétricas têm um tamanho reduzido, elas são fortemente 

afetadas por chuva, névoa e qualquer outra partícula de água que esteja presente na atmosfera. 

A Figura 2.1 [3] ilustra a curva de atenuação de acordo com a frequência. Percebe-se que 

quanto maior for a frequência, maior será a atenuação de dB/km que o enlace sofrerá. O pico 

na faixa de 60 GHz se dá devido à grande absorção das ondas pelo oxigênio, enquanto os 

demais estão mais relacionados à absorção devido às partículas de água.  

É possível notar novamente pela Figura 2.1, que a atenuação na faixa de 14 GHz, 

objetivo desse trabalho, é próxima de 0,04 dB/km. Apesar de não ser tão elevada quando a de 

60 GHz (cerca de 16 dB/km), ela já é superior à atenuação no espectro de VHF e UHF 

(inferiores a 0,02 dB/km). 
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Figura 2.1- Curva de atenuação versus frequência dos sinais no nível do mar e a 20 ° C. 

 

Outro fator que colaborou para o esquecimento do espectro dos GHz é a dificuldade 

dos sinais nessa faixa de frequências ultrapassarem obstáculos, fazendo com que os links 

NLOS, não fossem muito viáveis [4]-[5]. O sinal, ao ser bloqueado por um objeto, forma uma 

área de sombra, não provendo a cobertura esperada. Devido ao seu menor comprimento de 

onda o sinal sofrerá forte atenuação ao encontrar barreiras tais como paredes, árvores, morros 

e prédios. Dadas as características de propagação desta faixa de frequências, uma das suas 

aplicações é a comunicação em ambientes fechados, como dentro de salas e escritórios, ou em 

pico-células. 

Devido ao comprimento de onda ser pequeno, as antenas necessárias também têm um 

tamanho e uma largura de feixe reduzidos, pois são fatores diretamente proporcionais. Além 

disso, a dimensão da onda influencia inversamente no ganho da antena, quanto menor seu 

comprimento, maior será o ganho. Seríamos capazes de utilizar antenas de tamanhos 

pequenos, altamente diretivas e com um ganho elevado, permitindo-se colocar várias em um 

mesmo local, sem grandes problemas de espaço para sua instalação. 

2.3 Importância 

O debate sobre o uso do espectro de GHz voltou a existir devido ao crescimento 

contínuo da demanda por taxa dos usuários moveis. A necessidade por maiores taxas de 

transmissão está superando a capacidade dos links já existentes e da banda UHF alocada para 
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o serviço de comunicação móvel pessoal [6]. De acordo com pesquisas realizadas pela Cisco 

[7], o tráfego de dados móveis mundial deve dobrar a cada ano, levando a um crescimento 

exponencial. A Tabela 2.1 apresenta dados sobre o crescimento dos anos de 2015 e 2016 e as 

previsões para o ano de 2021. 

 

 2015 2016 2021 

Tráfego global de dados móveis 

por mês 

4,4 exabytes 

(10
18

) 

7,2 exabytes 49 exabytes 

Número de conexões e dispositivos 

móveis no mundo 

7,6 bilhões 8,0 bilhões 11,6 bilhões 

Velocidade média da conexão de 

rede móvel 

2,0 Mbps 6,8 Mbps 20,4 Mbps 

Quantidade média de tráfego por 

smartphone por mês 

1,169 MB 1,614 MB 6,8 GB 

Tabela 2.1 - Comparativo sobre o crescimento do tráfego móvel entre os anos de 2015 e 2016 e previsão para 

2021 

É perceptível que, em poucos anos, os sistemas de telefonia móvel atuais não serão 

capazes de cobrir essa necessidade, devido a crescente demanda oriunda do maior número de 

smartphones e outros dispositivos móveis capazes de trafegar na rede. Passou a ser importante 

pensar em uma tecnologia que satisfaça a inevitabilidade de uma maior capacidade. As 

comunicações por rádio utilizam uma faixa de frequência muito limitada, devido a alocação 

de diversas aplicações, não permitindo a implementação de novos serviços que precisem de 

uma maior banda. A solução proposta foi migrar para maiores frequências, onde o espectro 

disponível é muito superior ao atual. Começou-se, então, a estudar a ideia de utilizar esse 

espectro na tecnologia do 5G como resposta ao problema da futura saturação da quarta 

geração. 

O espectro da faixa de GHz é muito menos congestionado do que as outras faixas, 

sendo ideal para a implantação de uma nova tecnologia, pois permite banda suficiente para 

transmissões de alta velocidade. O uso de 14 GHz irá ampliar a capacidade dos sistemas, 

devido a sua maior largura de banda, superior a usada atualmente na telefonia celular, 

podendo assim, ser considerada uma frequência ideal para os enlaces de altas taxas de 

transmissão. 

A tecnologia 5G irá trazer uma velocidade muito mais elevada em comparação à atual 

4G, sendo possível transferir um arquivo de 1 GB em apenas alguns segundos ou, ainda, 

transmitir um vídeo de qualidade 4K em muito pouco tempo. 
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Outra possibilidade que a banda de ondas milimétricas traz como vantagem, é a 

capacidade da redução do tamanho das células. Como já mencionado, elas não tem um longo 

alcance e, portanto, suas áreas de abrangência teriam dimensões reduzidas. Assim, uma 

mesma área será coberta por um maior número de células. O 5G irá permitir, desse modo, 

mais usuários em uma mesma região, acompanhando o crescimento do número de clientes e 

de acessos à rede que está previsto. 

Apesar das dificuldades encontradas na sua utilização, a frequência de 14 GHz é capaz 

de trazer grandes benefícios ao futuro dos sistemas móveis. Estudos ainda precisam ser feitos 

para se assegurar que ela será adequada para a tecnologia que se aproxima da quinta geração, 

como pesquisas sobre a confecção das antenas, análises sobre a dispersão do sinal e sobre os 

modelos de propagação desse tipo específico de onda, que é o foco desse trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

 

COMPORTAMENTO FAIXA ESTREITA DO SINAL RÁDIO MÓVEL 

 
Nas medições realizadas nesse trabalho, um sinal de faixa estreita, especificamente, 

um tom de frequência foi transmitido num canal indoor. Na recepção, obtiveram-se medidas 

da variação desse sinal ao longo do tempo em diferentes pontos de recepção. Assim, 

caracterizamos o canal em apenas uma frequência, analisando a variabilidade temporal e 

espacial que o sinal transmitido sofreu ao longo do percurso. 

A comunicação móvel é afetada, por diferentes mecanismos de propagação que 

ocasionam a variação do sinal no receptor. São eles, reflexão, difração e dispersão.  

 Reflexão: fenômeno em que a onda ao incidir sobre uma superfície cujas 

dimensões são superiores ao tamanho do comprimento de onda, volta a 

propagar-se no meio. 

 Difração: ocorre quando a onda encontra a borda de um obstáculo, que 

apresenta dimensões grandes em comparação ao comprimento de onda, 

permitindo que ela o contorne. 

 Dispersão: mecanismo que causa o espalhamento do sinal, devido a superfícies 

irregulares. Essas irregularidades têm dimensões reduzidas em comparação ao 

comprimento de onda. 

Esses fatores irão causar flutuações no sinal, alterando o sinal que chega ao receptor. 

Serão abordados, neste capítulo, os três principais comportamentos do sinal de faixa estreita, a 

Variabilidade em Pequena Escala, Variabilidade em Grande Escala e Perda com a Distância. 

A Figura 3.1 [8] ilustra esses três comportamentos. 
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Figura 3.1 - Sinal na recepção de um sistema de comunicação móvel. 

 

3.1 Variabilidade em Pequena Escala 

A variabilidade em pequena escala é a variação de amplitude e fase que o sinal sofre 

em um período curto de tempo ou a uma curta distância, ou seja, mesmo se alterando pouco a 

distância entre as antenas, pode-se observar uma variação brusca do sinal, como mostrado na 

Figura 3.1. Ela é causada pela variação dos caminhos que o sinal transmitido percorre até 

chegar ao receptor (multipercursos). Cada sinal irá chegar ao destino com uma fase e 

amplitude diferente, pois diferentes caminhos possuem diferentes distâncias e características. 

Fenômenos como dutos troposféricos, reflexão e refração ionosférica e reflexão em 

objetos como árvores, prédios e até gotas de chuva podem causar os multipercursos. A 

resultante gerada pelos diferentes caminhos pode resultar em interferência construtiva ou 

destrutiva, além da mudança de fase [9]. 

Além do multipercurso, que é o principal contribuinte, o efeito Doppler também 

colabora para o acontecimento do desvanecimento em pequena escala, devido à variação na 

frequência do sinal recebido [8]. 

3.2 Variabilidade em Grande Escala 

A variabilidade em grande escala, também chamada de desvanecimento lento, está 

relacionada a flutuações na potência do sinal em torno de um nível médio. Ela ocorre devido à 

degradação do sinal, causada pelo sombreamento, que é provocado pela presença de 

obstáculos como prédios, morros, árvores, presentes no caminho entre transmissor e receptor. 

Além disso, esse tipo de desvanecimento pode ocorrer como resultado de fenômenos como 

chuva, granizo e neve de mudanças no índice de refração da atmosfera que podem reduzir o 
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raio efetivo da Terra, fazendo com que o sinal seja mais atenuado [8]. O efeito do 

desvanecimento lento se manifesta ao longo de grandes distâncias, se comparadas com o 

comprimento de onda transmitido, e podem durar desde alguns minutos até algumas horas. 

3.3 Perda com a distância 

Todo sinal que se propaga pelo canal rádio será atenuado em função da distância entre 

as estações transmissora e receptora. Isso ocorre devido ao espalhamento do sinal no espaço, 

que reduz sua densidade de potência. Mesmo se as antenas estiverem a uma distância igual, a 

perda de propagação será diferente em ambientes distintos, pois cada canal possui suas 

próprias características. 

A perda no percurso (path loss) é causada por inúmeros fatores como: 

 Perda no espaço livre 

 Perda por absorção  

 Difração 

 Multipercursos 

 Obstáculos 

 Variações atmosféricas 

A determinação do path loss é de grande importância para o projeto de sistemas de 

rádio. A partir dela, podem-se definir diversos elementos necessários, como a potência a ser 

transmitida, área de cobertura, tipos de antenas que deverão ser usadas, entre outros.  

Existem diversos modelos com especificidades diferentes, que foram desenvolvidos 

nos últimos anos. Eles têm como objetivo realizar uma previsão realista da perda média que o 

sinal irá sofrer em um determinado ambiente. 

 

3.3.1 Modelo Simplificado de Perdas 

Este é um dos modelos mais simples de propagação existentes. Ele também é 

conhecido como Log-Distância e é baseado em resultados obtidos através de experimentos. 

Ele diz que a potência recebida cai exponencialmente com a distância e não leva em 

consideração a frequência em que se está sendo transmitido o sinal. Esse modelo é a base do 

modelo CI e do ITU-R P.1238-9, que serão apresentados no Capítulo 4 desse trabalho. 

Sua equação é da forma: 

                      
 

  
      (1) 
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onde       é a potência recebida,        é a potência recebida em um ponto de referência, n é 

o expoente de perdas de propagação, d é a distância entre o ponto de observação e o ponto de 

referência e d0 é a distância do transmissor ao ponto de referência. 

O coeficiente n, também chamado de PLE (Path Loss Exponent), possui diferentes 

valores dependendo do ambiente onde se está utilizando o modelo. A Tabela 3.1 [15] 

apresenta alguns desses valores. 

Ambiente n 

Espaço Livre 2 

Área Urbana 2,7 a 3,5 

Área Suburbana 3 a 5 

Indoor com linha de visada 1,6 a 1,8 

Tabela 3.1 - Valor de n para diferentes ambientes 

Além do Log-Distância, existe uma variedade de modelos, porém poucos deles são 

voltados para a faixa de frequência mais altas, de 14 a 60 GHz, e somente alguns vêm sendo 

testados. O Capítulo 4 irá apresentar três desses modelos encontrados na bibliografia. 
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CAPÍTULO 4 

 

MODELOS DE PREDIÇÃO PARA A FREQUÊNCIA DE 14 GHz 

 

A utilização de modelos de predição de cobertura confiável é de grande importância 

para o desenvolvimento de um serviço. Antes de se implementar e testar qualquer sistema de 

comunicação sem fio, são realizadas simulações, afim de analisar o comportamento do sinal 

num determinado ambiente de propagação. As analises realizadas pelos engenheiros de 

planejamento utilizando modelos de predição do sinal, torna possível avaliar se um enlace 

naquele ambiente é viável ou se é necessário alterar algum parâmetro de transmissão e 

recepção para uma otimização da comunicação. 

Existem diferentes abordagens para a modelagem de um canal, elas são aplicadas 

dependendo do tipo de sistema em que se deseja avaliar. Fatores como a frequência da 

portadora e o ambiente que se deseja estudar implicam em qual modelo é o mais apropriado. 

Os modelos de predição podem ser classificados como determinísticos ou empírico-

estatísticos.   

Os determinísticos estimam a potência do sinal entre as antenas baseados na teoria de 

campo e de ondas eletromagnéticas de acordo com o terreno em que se vai transmitir. Levam 

em conta as perdas pelo espaço livre e por difração e requerem um perfil mais detalhado do 

terreno. 

Modelos do tipo estatísticos, também conhecidos como empíricos são desenvolvidos a 

partir de campanhas de medições em diferentes ambientes, com o intuito de se obter uma 

função que permita ajustar os valores medidos em campo relacionando-os com parâmetros do 

canal como a frequência e distância a fim de gerar estimativas do sinal recebido. São 

normalmente usados quando não se tem informações detalhadas sobre o perfil do terreno. Eles 

abrangem uma faixa de frequência limitada e são restritos a ambientes específicos. 

Existem diversos modelos de predição de sinal usados atualmente, porém poucos deles 

englobam a faixa de frequência acima dos 6 GHz por isso, a banda de frequência da ordem 

dos GHz ainda carece de modelos de cobertura. Foram realizadas pesquisas e campanhas de 

medições [10]-[14] para rever e adaptar os modelos já existentes que fossem mais adequados 

para a faixa de frequência do trabalho esse espectro específico. Como existe o intuito de 

inserir as frequências de GHz no mercado, é de grande interesse o estudo desse melhoramento 

nos modelos. 
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Os modelos FI, CI e o modelo da recomendação ITU-R P.1238-9 [16] serão usados 

nesse trabalho para a predição do comportamento do sinal de 14 GHz. O FI e o CI são 

aplicáveis tanto para ambientes externos, quanto internos, e ambos abrangem frequências 

entre 0,5 e 100 GHz [10]. O modelo da ITU é utilizado para ambientes indoor na faixa de 300 

MHz até 100 GHz, o que os torna apropriados para toda a faixa de frequência que visa ser 

adotada na tecnologia 5G. 

4.1 Modelo FI 

 

O modelo de propagação Floating-Intercept (FI), também conhecido como modelo 

Alpha-Beta (AB),não possui parâmetros baseados em fundamentos físicos, ele utiliza fatores 

de ajuste de curva, calculados pelo método dos mínimos quadrados. Ele foi adotado pelo 

projeto 3GPP (3rd Generation Partnership Project) e pela associação WINNER II, que 

fornecem modelos de propagação padrões. Os modelos do 3GPP e WINNER II são 

amplamente utilizados na indústria, pois abrangem diversos tipos de cenários, no entanto, eles 

são usados somente para frequências inferiores a 6GHz e precisam ser aprimorados para a 

faixa de frequências superiores [11]. Por esse motivo FI vem sendo amplamente estudado. Ele 

pode ser usado para caracterizar frequências de comprimento de onda milimétrico, onde os 

canais podem estar em ambientes com visada direta ou não. A equação do modelo FI é dada 

por [12]: 

 

                            
    (2) 

 

onde, α é o coeficiente de interceptação flutuante em dB, β é a inclinação da reta, d é a 

distância entre as antenas em metros e     
 é a variável de desvanecimento lento, que 

descreve as flutuações de sinal em grande escala sobre a perda de percurso médio, com média 

zero e desvio padrão σ.  

Os valores de α, β são calculados pelo método dos mínimos quadrados, de modo a 

minimizar o valor de     
. É necessário um conjunto de dados obtido em medições para 

computar os valores do path loss. Os coeficientes são então obtidos através desses valores, 

usando as fórmulas estabelecidas no Apêndice A [12], que minimizam o desvio padrão. 

É importante ressaltar que β não é um parâmetro de ajuste do modelo e não representa 

o expoente de perdas (n) existente do modelo simplificado de perdas. Ele é um coeficiente de 

inclinação que fornece o melhor ajuste da reta dos resultados obtidos em medição, não 
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possuindo nenhuma base física, diferentemente do encontrado na equação do modelo Log-

Distância, que apresenta uma dependência da frequência. 

O modelo FI pode ser expandido ainda em outro modelo, conhecido como ABG 

(Alpha-Beta-Gamma), que acrescenta mais um parâmetro de ajuste. Assim como o FI, ele não 

possui nenhuma ancoragem física e é um modelo que provê uma curva de melhor ajuste de 

acordo com o conjunto de dados disponíveis.Em comparação com o FI, ele apresenta um 

desvio padrão sempre menor, já que possui três parâmetros de ajuste (α, β e γ).  

O ABG, juntamente com o CI, são os dois modelos mais utilizados em pesquisa no 

momento, no entanto, ele não será abordado nesse trabalho, pois é um modelo usado para 

múltiplas frequências. Como está sendo estudado o comportamento do sinal de 14 GHz, o 

paramêtro γ nesse caso pode ser considerado igual a zero e a equação do ABG é revertida na 

utilizadano modelo FI. 

 

4.2 Modelo CI 

 

Um modelo que vem sendo usado para frequências na ordem dos GHz é o Close-in 

(CI), ele é baseado nos princípios fundamentais de propagação e está ligado as fórmulas de 

Friis e Bullington. Enquanto o modelo FI usa constantes baseadas no ajuste de curvas, o CI 

possui uma ancoragem física com a perda no espaço livre, que garante uma relação fixa e 

contínua entre a potência transmitida sobre a distância. Sua equação é dada por [12]: 

 

                              
 

  
       

   (3) 

 

onde d é a distância entre as antenas em metros, n é o coeficiente de atenuação, que costuma 

ter valores inferiores a 2 em ambientes indoor com visada direta,     
 é a variável de 

desvanecimento lento e o FSPL (f, d0) é definido como: 

 

                        
     

 
 
 

    (4) 

 

onde a frequência f é dada em Hz e c é a velocidade da luz em m/s. A distância d0 é igual a 1 

metro, pois é uma referência adotada em diversos modelos capaz de fornecer uma abordagem 

padronizada de modelagem.  



28 

 

 

Os modelos antigos de cobertura usavam uma distância de referência de 100 metros ou 

de 1 quilômetro. Isso porque as antenas de transmissão das estações rádio base eram altas e 

não encontravam muitos obstáculos no caminho, além de a distância entre as células ser nessa 

ordem de grandeza. Como o 5G prevê células de tamanhos menores, as antenas das estações 

tendem a estar mais próximas de obstruções, a distância de referência do modelo CI é 

sugerida como um padrão que faz com que a comparação entre medidas e modelos seja mais 

simples [11].  

Em alguns casos, dependendo do tamanho das antenas, essa distância de 1 metro pode 

se encontrar no campo de indução da antena. Por isso, alguns autores usaram em diversas 

pesquisas outros valores para essa distância de referência. No entanto, descobriu-se que a 

diferença entre usar 1 metro ou outras distâncias era pouca, o erro resultante entre as medidas 

obtidas e os modelos não era significativo e foi estabelecido d0 como sendo 1 metro. 

Nesse modelo, somente um parâmetro necessita ser determinado, que é a variável n. 

Assim como no modelo FI, é necessário um conjunto de dados de medições para realização 

do seu cálculo, demonstrado no Apêndice B [12]. Em ambos os modelos, esse conjunto de 

medidas foi obtido no mesmo ambiente em que foram feitas as simulações de previsão de 

cobertura. 

O modelo CI também pode ser expandido em outro modelo, o CIF, que possui um 

expoente de atenuação baseado na distância. Ele é aplicado para o caso de transmissão em 

múltiplas frequências e passa a ser revertido no CI ao se utilizar uma frequência única, como 

foi o caso desse trabalho. 

 

4.3 Modelo ITU-R P.1238-9 

 

Essa recomendação da ITU provê um modelo para ambientes fechados capaz de 

prever a perda provocada pela propagação do sinal através de diferentes andares de um 

prédio. Ela cita que esse tipo de modelo é de grande importância devido ao desejo do reúso de 

uma mesma frequência em diferentes andares de um ambiente. 

O modelo apresentado é genérico, podendo ser utilizado em qualquer tipo de ambiente 

indoor. Para um planejamento mais detalhado, é necessário um modelo que abranja mais 

características do ambiente do que o modelo proposto, porém para uma análise inicial ele 

pode ser considerado para uso. Sua equação é dada por: 
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    (5) 

 

onde            é o mesmo dado na equação (4), N é o coeficiente de atenuação com a 

distância, d é a distância em metros entre as antenas, d0 é a distância de referência, 

normalmente adotada de 1 metro, n é o número de andares entre o transmissor e o receptor, 

      é o coeficiente de perda por piso atravessado em dB e      
 é a variável de 

desvanecimento lento. 

O modelo pode ser usado em dois casos: quando ambas as antenas estão no mesmo 

andar, e quando elas se encontram em andares diferentes. Será abordado o primeiro caso 

nesse trabalho. Ainda podemos subdividir em mais dois cenários, quando há visada direta e 

quando tem-se um obstáculo, como uma parede entre as antenas. 

Quando o ambiente é LOS pode-se considerar tanto n como       como zero. Na 

situação em tem-se NLOS, é necessário saber o parâmetro      , assim como o número de 

paredes entre as antenas. 

A recomendação apresenta diversas tabelas com os valores dos parâmetros necessários 

dependendo da frequência e do ambiente estudado, porém nenhum deles possui a faixa de 14 

GHz. Foram adotados os valores das frequências de 5,8 GHz e 26 GHz para o ambiente de 

escritório, pois eram os mais próximos do desejado. Como a recomendação não apresenta 

valores de       para 14 GHz, foi utilizado para ambas as frequências o valor do fornecido 

para 5,8 GHz. Alguns valores dos parâmetros N e       são apresentados nas Tabelas 4.1 e 

4.2. 

 

Frequência (GHz) Residencial Escritório Comercial Corredor 

0,8 - 22,5 - - 

2,4 28 30 - - 

5,8 - 24 - - 

26 - 19,5 - - 

60 - 22 17 16 

Tabela 4.1 - Valores do coeficiente de atenuação com a distância N 
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Frequência (GHz) Residencial Escritório Comercial 

0,9 - 

9 ( n = 1) 

19 (n = 2) 

24 (n = 3) 

- 

2,4 
10 (apartamento) 

5 (casa) 
14 - 

5,8 - 
22 (n = 1) 

28 (n = 2) 
- 

Tabela 4.2 - Valores do coeficiente de perda por piso/ parede atravessado       

 

É possível observar que a equação desse modelo é semelhante à equação (3) do 

modelo CI, onde o expoente de perdas no percurso “n” deixa de ser calculado pelos valores 

obtidos em medição, e passa a ser determinado pelo valor que mais se aproxima à frequência 

utilizada. Assim, ambos devem apresentar gráficos semelhantes nos resultados das 

simulações, se os valores de “n” encontrados no modelo CI ao serem multiplicados pelo fator 

10 forem próximos de 24 (N para a frequência de 5,8 GHz) e 19,5 (N para 26 GHz). 
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CAPÍTULO 5 

 

SETUP E AMBIENTE DE MEDIÇÕES 

 

Os dados utilizados nesse trabalho foram obtidos em medições realizadas em salas e 

corredores do Prédio de Engenharia do Campus Praia Vermelha, da Universidade Federal 

Fluminense (UFF).  

 Foi calculado o campo distante da antena, de aproximadamente 5 metros, de acordo 

com a frequência e o tamanho da antena transmissora, para garantir que as ondas transmitidas 

se comportem como ondas planas. Assim, todas as medições mantiveram uma distância 

mínima de 5 metros entre transmissor e receptor.  

Os ambientes de medições e o setup dos equipamentos usados serão descritos a seguir. 

5.1 Ambientes 

 

Foram escolhidos dois corredores, duas salas e um hall,com características distintas, 

para fornecer maior variedade de dados. As medidas realizadas nos corredores e no hall foram 

realizadas com mobilidade e em visada direta. Os equipamentos foram acoplados a um 

carrinho, possibilitando um deslocamento de aproximadamente 0,6 m/s. A antena 

transmissora foi mantida fixa, enquanto a receptora realizava o deslocamento pelos 

corredores. 

O primeiro corredor analisado fica no quinto andar do bloco D da Engenharia da UFF, 

onde se encontram as salas de desenho técnico e arquitetura. Estavam presentes diversos 

painéis e cavaletes, além de bancos de madeira, pilastras de concreto e portas de drywall por 

toda a extensão do corredor. O caminho percorrido nesse andar foi de cerca de 40 metros. 

O segundo corredor fica no primeiro andar e possui estrutura igual ao anterior, porém 

sem a presença dos materiais de desenho existentes no anterior. Desse modo, ele se 

apresentava com menos obstrução de objetos. A extensão percorrida foi de 39 metros. A 

Figura 5.1 apresenta uma planta dos corredores e as Figuras 5.2 e 5.3 mostram fotos de 

ambos. Os dois corredores possuem largura de aproximadamente 3 metros. 
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Figura 5.1 - Planta dos corredores do prédio 

 

 

Figura 5.2 - Corredor do 5º andar 

 

 
Figura 5.3 - Corredor do 1º andar 

O hall do prédio apresenta um ambiente mais amplo, como mostra a Figura 5.4, porém 

com grande número de mesas e cadeiras, uma das paredes laterais é feita de tijolos vazados e 

o ambiente também possui diversas pilastras de concreto. A distância percorrida foi de 12,5 

metros. A Figura 5.5 mostra o esquemático dessa sala. 

 

 Trajeto percorrido 
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Figura 5.4 - Foto do Hall do prédio da Engenharia 

 

 

Figura 5.5 - Representação do Hall do prédio da Engenharia
 

Nas medições em salas, a antena transmissora era fixada no exterior e a receptora no 

interior da sala, uma de frente para a outra. Nesse caso, porém, o ambiente não era de visada 

 

 RX 

TX 

10,8m 
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direta, pois entre as antenas se encontrava uma das paredes de concreto da sala. Foram 

realizadas duas medidas, a distâncias diferentes da transmissora, para análise da queda de 

potência com a distância no caso de NLOS. 

A primeira sala em que se realizaram as medições foi no andar de desenho do prédio. 

Como mostram a Figura 5.6 e Figura 5.7, esta sala tinha muitas mesas, cadeiras, objetos e 

painéis, além de uma parede inteiramente de janelas. A segunda sala escolhida foi um 

escritório, com diferentes ambientes, como mostram a Figura 5.8 e 5.9. Posicionou-se a 

antena receptora em um deles, onde tinham presentes muitas mesas, computadores e armários. 

Nessa segunda sala, as paredes internas eram todas de drywall, somente a que separava as 

duas antenas era feita de concreto. 

 

 

Figura 5.6 - Foto da sala do 5º andar 
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Figura 5.7 - Representação da sala do 5º andar 

 

 
Figura 5.8 - Foto de um dos ambientes da sala do 1º andar 

 

 

 RX 

TX 
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Figura 5.9 - Representação da sala do 1º andar 

 

5.2 Equipamentos 

 

Os equipamentos usados na transmissão foram montados conforme a Figura 5.10. O 

oscilador usado é, originalmente, de um rádio transmissor/receptor de 60 GHz, que foi 

desmontado para poder usar-se somente seu VCO transmissor, capaz de gerar um sinal em 

aproximadamente 14 GHz. O sistema original possui uma fonte de tensão própria que foi 

mantida para garantir maior estabilidade do sinal. Conectaram-se somente os cabos de 

alimentação referentes ao VCO de 14 GHz e ao Peltier, necessário para controle de 

temperatura do oscilador. O sinal gerado pelo oscilador era de 13,974 GHz e se encontrava 

com nível de potência de 14,7 dBm. A saída do VCO foi conectada diretamente na entrada da 

antena transmissora. 

 

 RX 

TX 
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Figura 5.10 - Equipamentos da Transmissão 

 

Na recepção, o sinal chegava pela antena e era transmitido por um cabo coaxial até o 

analisador de espectro, como pode ser visto na Figura 5.11. Tanto na transmissão, quanto na 

recepção, foi utilizado o mesmo tipo de antena direcional, ambas nas alturas iguais a 1,36 

metros do piso e com ganho igual a 11 dBi. As perdas dos cabos e conectores foi de 1 dB. 

Assim, foi possível calcular e ERP como sendo 25 dBm. 

 

Figura 5.11 - Equipamentos da Recepção 

 

As medidas coletadas foram salvas em forma de figuras e de tabelas pelo 

equipamento, que depois foram transferidas para o computador. Utilizou-se o software do 

MATLAB


 para realizar o processamento das amostras. O resultado desse processamento é 

apresentado no próximo capítulo. 

  

Antena RX 

Cabo coaxial 

Analisador de Espectro 

Fonte de Tensão 
VCO de 14 GHz 

Conector 

Antena TX 



38 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

RESULTADOS 

 

Após o procedimento das medições, os dados coletados foram tratados através do 

software MATLAB


, onde foi desenvolvido um código para o cálculo do nível de sinal 

recebido conforme dos modelos apresentados no Capítulo 4 desse trabalho, de forma a 

compará-los com os dos experimentais, verificando o ajuste dos modelos aos dados obtidos 

das medições. Os gráficos gerados e as tabelas com os resultados encontrados para cada 

ambiente de medição são apresentados a seguir nesse capítulo, lembrando que as medidas 

realizadas em corredor tiveram mobilidade e as realizadas em sala, não. 

 

6.1 Corredor do 5º andar 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, todas as medições mantiveram uma 

distância mínima de 5 metros entre as antenas, para garantir que as medidas captadas pelo 

analisador de espectro não eram do campo de indução da antena transmissora, e uma 

velocidade média de 0,6 m/s. Assim, a Figura 6.1 ilustra a queda de potência na estação 

receptora em relação à distância entre, aproximadamente 5 e 45 metros de afastamento entre 

as antenas. Através da Figura 6.2, pode-se observar a atenuação do sinal para esse ambiente. 
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Figura 6.1 - Potência Recebida no corredor do 5º andar 

 

Figura 6.2 - Atenuação no corredor do 5º andar 

 

Os valores computados da potência recebida foram utilizados para o cálculo dos 

parâmetros necessários para os modelos FI e CI, explicados no Capítulo 4 e nos Apêndices A 
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e B do trabalho. A comparação entre os pontos obtidos por medição e as curvas de atenuação 

estimadas pelos modelos pode ser vista na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Comparação entre os modelos no corredor do 5º andar 

 

A Tabela 6.1 apresenta os parâmetros calculados para cada modelo e a Figura 6.4 

ilustra o path loss (perda no percurso) de cada um. Pode-se observar que o modelo FI 

apresentou um comportamento quase idêntico a reta de melhor ajuste dos pontos obtidos nas 

medições. Como esse modelo só leva em consideração dois coeficientes de ajuste, ele acabou 

sendo calculado pelo método dos mínimos quadrados, resultando na mesma curva. 

Ambiente 
Distância 

(m) 
Nº medidas Modelo Parâmetros Desvio Padrão 

5º Andar 40 6138 

FI α = 34,43 β = 3,12           

CI n = 1,61 3,78 

ITU-R 

P.1238-9 

N = 24 11,40 

N = 19,5 5,98 

Tabela 6.1 - Parâmetros dos Modelos FI, CI e ITU no corredor do 5º andar 

 

Foi apresentado no Capítulo 3, que o valor de n irá variar dependendo do ambiente. 

Como todas as medições foram realizadas dentro de ambientes fechados, é esperado que o 
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PLE seja inferior a 2, seu valor costuma variar entre 1,6 e 1,9 para ambientes com visada 

direta, dependendo da largura do corredor e da frequência. O resultado encontrado de n foi 

próximo dos valores tomados como referência e estão de acordo com os obtidos em diversos 

outros experimentos realizados nas faixas de frequência de entre 2,9 e 73 GHz ([11] e [12]).  

 

Figura 6.4 - Path Loss no corredor do 5º andar 

 

Como já era esperado, as curvas dos modelos CI e ITU-R P.1238-9 possuem 

comportamento similares, já que suas equações são semelhantes, diferindo somente nos seus 

coeficientes (     para a equação do modelo CI e N para o modelo da ITU). Com relação 

as retas do modelo da ITU, apesar da frequência de 5,8 GHz ser mais próxima da utilizada 

nesse trabalho, a que apresenta menor desvio é a que utiliza o fator N de 19,5, da frequência 

de 26 GHz. 

Para ser possível verificar a análise dos erros de cada modelo, foi realizado o ajuste da 

distribuição dos erros. Esses ajustes são apresentados nas Figuras 6.5 a 6.8. 
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Figura 6.5 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo CI no corredor do 5º andar 

 

Figura 6.6 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo FI no corredor do 5º andar 
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Figura 6.7 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo ITU com N=24 no corredor do 5º andar 

 

Figura 6.8 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo ITU com N=19,5 no corredor do 5º andar 



44 

 

 

É perceptível pelos gráficos a cima que o modelo FI foi o que apresentou menor 

desvio em comparação aos demais, sendo o modelo ITU com valor de N igual a 24 o mais 

distante da média. Também é possível observar que a dispersão dos erros pode ser ajustada 

por uma distribuição Log-Normal, estando de acordo com a teoria. 

6.2 Corredor do 1º andar 

 

A Figura 6.9 apresenta a curva de potência recebida do sinal no corredor do 1º andar 

do prédio de engenharia, na faixa de 5 a 43 metros de distância entre as antenas. Na Figura 

6.10 é dada a reta de atenuação associada aos resultados da Figura 6.9 

 

 

Figura 6.9 - Potência Recebida no corredor do 1º andar 
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Figura 6.10 - Atenuação no corredor do 1º andar 

 

Na Tabela 6.2 e nas Figuras 6.11 e 6.12 são apresentados os parâmetros obtidos de 

cada modelo, assim como suas curvas de predição e path loss. Do mesmo modo que no 

corredor anterior, os parâmetros foram determinados a partir dos resultados obtidos por 

medição e a curva do modelo FI possuiu o mesmo valor da curva de melhor ajuste dos pontos. 
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Figura 6.11 - Comparação entre os modelos no corredor do 1º andar 

 

Ambiente 
Distância 

(m) 
Nº medidas Modelo Parâmetros 

Desvio 

Padrão 

1º Andar 39 4613 

FI α = 47,49 β = 2,26            

CI n = 1,69 1,42 

ITU-R 

P.1238-9 

N = 24 9,71 

N = 19,5 3,79 

Tabela 6.2 - Parâmetros dos Modelos FI, CI e ITU no corredor do 1º andar 

 
Assim como ocorreu no corredor anterior, o valor de n foi inferior a 2, porém um 

pouco superior ao do 5º andar. Mesmo com o ambiente mais livre de obstruções, o coeficiente 

de perdas foi levemente maior. 
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Figura 6.12 - Path Loss no corredor do 1º andar 

 

No corredor do primeiro andar, as três curvas apresentaram menores desvios, em 

relação aos resultados encontrados no primeiro ambiente de medições. Assim como antes, a 

curva do modelo da ITU que utiliza o parâmetro N de 19,5 se mostrou mais próxima dos 

valores encontrados. Os gráficos das distribuições de erros são apresentados a seguir nas 

Figuras 6.13 a 6.16. 
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Figura 6.13 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo CI no corredor do 1º andar 

 

Figura 6.14 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo FI no corredor do 1º andar 
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Figura 6.15 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo ITU com N=24 no corredor do 1º andar  

 

Figura 6.16 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo ITU com N=19,5 no corredor do 1º andar 
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Novamente, os gráficos de distribuição normal dos erros dos modelos confirmam que 

o FI apresenta menor desvio e o modelo da recomendação da ITU com fator N igual a 24 o 

maior. 

6.3 Hall do prédio de engenharia 

 
As Figuras 6.17 e 6.18 ilustram o comportamento do sinal no hall do prédio. A 

distância percorrida foi igual a 6,25 metros e a distância mínima entre as antenas nesse caso 

foi de 6,25 metros. 

 

Figura 6.17 - Potência Recebida no Hall do prédio 
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Figura 6.18 - Atenuação no Hall do prédio 

 

A Tabela 7 apresenta os parâmetros de cada modelo e as Figuras 6.19 e 6.20 mostram 

as curvas de potência estimada e atenuação dos modelos. Como a distância percorrida foi 

menor que nos outros ambientes, a quantidade de medidas obtidas pode não ter sido grande o 

suficiente para uma melhor aproximação dos modelos. Pode-se notar que para a distância 

onde foram coletadas as medidas, os modelos FI e CI apresentam um comportamento 

próximo um do outro. Além disso, diferentemente dos outros resultados, o modelo ITU com 

menor desvio padrão foi o que utiliza o parâmetro N igual a 24. 
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Figura 6.19 - Comparação dos modelos no Hall do prédio 

 

Ambiente 
Distância 

(m) 
Nº medidas Modelo Parâmetros Desvio Padrão 

Hall 6,25 6139 

FI α = 65,88 β = 2,02            

CI n = 3,10 0,93 

ITU-R 

P.1238-9 

N = 24 6,87 

N = 19,5 11,19 

Tabela 6.3 - Parâmetros dos Modelos FI, CI e ITU no Hall do prédio 
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Figura 6.20 - Path Loss no Hall do prédio 

 

Nesse ambiente o valor do PLE foi o maior em relação aos obtidos nas medidas com 

mobilidade, sendo semelhante ao valor de referência para ambientes outdoor, apresentado no 

Capítulo 3 desse trabalho. Apesar de possuir mais obstruções que o corredor do primeiro 

andar, o ambiente era mais amplo, o que influencia diretamente na propagação do sinal. Ele se 

comportou como se o ambiente fosse uma área externa e não mais como se estivesse 

confinado. Nesse caso a contribuição dos multipercursos pode ter sido mais fraca, justificando 

um aumento no valor de n em comparação com os demais. 

As Figuras 6.21 a 6.24 ilustram a distribuição normal dos erros para o ambiente do 

hall, reforçando o que já foi comentado anteriormente sobre o modelo que mais se aproxima 

das medidas. 
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Figura 6.21 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo CI no Hall 

 

 

Figura 6.22 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo FI no Hall 
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Figura 6.23 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo ITU com N=24 no Hall 

 

Figura 6.24 - Ajuste dos erros por uma distribuição normal do modelo ITU com N=19,5 no Hall 
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Comparando todos os resultados para ambientes LOS, pode-se ver que o modelo FI, 

como já foi comentado, apresentou comportamento praticamente igual ao da reta de melhor 

ajuste aos pontos, pois só considera dois parâmetros de ajuste. Porém seus parâmetros α e β 

variam significativamente dependendo do ambiente, o que implicaria em usar esse modelo 

somente em ambientes com características muito próximas das estudadas nesse trabalho. 

Já o modelo CI apresentou um desvio padrão de valor baixo, se comparado com os 

modelos da ITU e valores de n próximos para os dois casos em transmissão em corredor. 

Podemos estimar para esse modelo e para ambientes de corredor indoor um coeficiente de 

perdas de 1,6. No caso de ambientes mais amplos são necessárias mais medições para uma 

melhor precisão de resultados, porém o valor de 3,1 obtido é coerente. 

O modelo apresentado pela recomendação da ITU-R P.1238-9 foi o que resultou em 

curvas com maior desvio padrão. Nos casos de corredor, o parâmetro N igual a 19,5 para a 

frequência de 26 GHz foi o que se mostrou mais apropriado. Como dito anteriormente, esse 

modelo se assemelha ao modelo CI, porém não apresenta os valores dos coeficientes 

necessários para a frequência estudada de 14 GHz. Como foi visto que esse fator N era 

equivalente ao coeficiente de perdas n do modelo CI multiplicado pelo fator 10, um valor de 

N adequado para o caso de transmissões no corredor seria 16. 

Para ser possível uma melhor estimativa do valor ideal do parâmetro N do modelo 

fornecido pela ITU para a frequência de 14 GHz, foi feito um gráfico de N versus frequência 

dos valores fornecidos pela recomendação. Os dados utilizados foram os apresentados para 

ambiente de corredor na recomendação [16]. Foi realizada uma aproximação linear dos 

pontos, gerando a curva da Figura 6.25. Pode-se observar que para a frequência de 14 GHz, o 

valor de N pode ser aproximado por 14,49, estando próximo do sugerido anteriormente. 
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Figura 6.25 - N x frequência para corredor 

 

Como no ambiente do Hall o n encontrado para o modelo CI foi 3,10, o valor de N 

para o modelo da ITU seria cerca de 31. Por esse motivo a curva que utilizava N igual a 24 

nesse ambiente apresentou melhor resultado. 

O mesmo processo de aproximação dos valores fornecidos de N pela ITU por uma reta 

foi realizado para o caso do Hall. Foram utilizados os dados referentes ao ambiente de 

escritório da recomendação [16], pois se tratava de uma área mais ampla. O valor aproximado 

visto na Figura 6.26 é de 23,36, que se encontra distante do sugerido. Essa aproximação, 

diferentemente da realizada para o ambiente de corredor, não pode ser considerada válida para 

o Hall. 
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Figura 6.26 - N x frequência para escritório 

 

Nos casos de visada direta entre as antenas, o modelo FI seria o mais adequado para 

uso se os locais estudados tivessem características muito semelhantes às apresentadas no 

Capítulo 5 desse trabalho. Para medições em corredores onde não tivessem muitas 

informações sobre as características do local, o modelo CI seria o mais recomendado. 

 

6.4 Sala do 5º andar 

 
Os resultados das medições realizadas na sala do quinto andar podem ser vistos nas 

Figuras 6.27 e 6.28. A distância entre os pontos 1 e 2, onde foram coletadas as medidas foi de 

2,1 metros, como foi mostrado no Capítulo 5. Foi feita uma aproximação da perda de potência 

no interior da sala, baseada nas medições obtidas nesses dois pontos. O gráfico da Figura 6.27 

faz um comparativo entre os modelos de predição das medidas obtidas dentro da sala e das 

obtidas em visada direta. 
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Figura 6.27 - Potência Recebida na sala do 5º andar 

 

 

Figura 6.28 - Path Loss na sala do 5º andar 
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No primeiro ponto, a potência recebida observada no analisador foi de -50,05 dBm, 

enquanto no segundo foi -56,76 dBm. A distância de 2,1 metros provocou uma queda de 

quase 7 dB na recepção. Também é possível observar que a parede de concreto entre as 

antenas transmissora e receptora causou uma queda de aproximadamente 19 dB no nível do 

sinal. 

A Tabela 6.4 abaixo apresenta os coeficientes obtidos para cada modelo nessa sala. 

Tendo em vista que foram obtidas apenas duas medidas dentro da sala, esses valores podem 

não ser considerados confiáveis. 

 

Ambiente 
Distância 

(m) 
Modelo Parâmetros Desvio Padrão 

Sala do 5º 

andar 
8,6 

FI α = 40,19 β = 5,52            

CI n = 3,79 1,05 

ITU-R 

P.1238-9 

N = 24 10,09 

N = 19,5 6,36 

Tabela 6.4 - Parâmetros dos modelos FI, CI e ITU para a sala do 5º andar 

 

A reta do modelo CI apresentou comportamento bem próximo dos pontos obtidos e o 

valor de n encontrado está na faixa de coeficientes de referência para ambientes externos 

mostrados no Capítulo 3. Assim como no caso do ambiente com visada direta, esse valor do 

PLE para ambientes mais largos que um corredor se assemelha ao de ambientes outdoor.  

 

6.5 Sala do 1º andar 

 

Novamente, foi feita uma aproximação da perda do sinal dentro da sala, com base no 

nível de potência medido nos dois pontos no interior da sala. A distância entre as antenas e os 

pontos de observação foram similares aos da sala anterior, para comparação da perda do sinal 

em ambientes diferentes. As Figuras 6.29 e 6.30 mostram a potência versus distância entre 

transmissor e receptor. 
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Figura 6.29 - Potência Recebida na sala do 1º andar 

 
Figura 6.30 - Path Loss na sala do 1º andar 
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No primeiro ponto obteve-se -52,62 dBm de potência no analisador e no segundo 

ponto -52,75 dBm.  Nesse ambiente, apesar da presença de armários de metal e de 

computadores espalhados pela sala, a queda de potência foi quase nula, por isso a reta do 

modelo FI, que é a mesma reta de melhor ajuste dos pontos, está praticamente horizontal, se 

distanciando dos outros modelos.  

Em comparação com o ambiente de visada direta, nessa sala teve-se novamente uma 

queda de cerca de 21 dB, causada pela presença da parede de concreto. 

 

Ambiente 
Distância 

(m) 
Modelo Parâmetros Desvio Padrão 

Sala do 1º 

andar 
8,25 

FI α = 86,76 β = 0,11            

CI n = 3,76 2,21 

ITU-R 

P.1238-9 

N = 24 10,30 

N = 19,5 6,45 

Tabela 6.5 - Parâmetros dos modelos FI, CI e ITU para a sala do 1º andar 

 

Os dados utilizados para a comparação da perda sofrida pelo sinal quando é inserida 

uma parede entre as antenas foram obtidos através de medições sem mobilidade, onde após 

cada medida, a antena receptora foi afastada 1,25 metros da antena transmissora. Esses dados 

são mostrados na Tabela 6.6 e representados graficamente pelas linhas tracejadas em azul nas 

Figuras 6.27 a 6.30.  

Distância (m) Potência Recebida 

(dBm) 

5,00 -39,0 

6,25 -41,5 

7,50 -43,3 

8,75 -43,1 

10,00 -48,0 

11,25 -47,4 

12,50 -46,7 
Tabela 6.6 - Queda de Potência com a distância no Hall do prédio 

 

Em ambas as salas o fator       (atenuação por piso ou parede atravessada em dB) do 

modelo da ITU é diferente de zero. O valor considerado foi de 22 dB, como foi dito no 

Capítulo 4. Apesar do acréscimo dessa constante, as curvas do modelo ITU continuaram 

apresentando o maior desvio padrão.  
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Assim como no caso das medidas com visada direta e mobilidade, o modelo FI 

apresenta melhor ajuste aos pontos, porém seus coeficientes possuem grande variação. O 

modelo CI mostrou valores constantes do coeficiente de perdas, podendo-se assumir que para 

a sua utilização em salas e escritórios deve-se considerar um valor de n de 3,7. 

Não podemos afirmar, no entanto, que o valor ideal de N para o modelo da ITU seria 

37, como foi assumido no caso anterior dos ambientes em visada, pois no caso de ambientes 

NLOS temos o acréscimo do fator      , alterando sua equação. Foi realizado então, um 

ajuste no modelo da recomendação.  

Verificou-se pelas medidas realizadas em ambas as salas que a parede de concreto 

introduziu uma perda de aproximadamente 20 dB, esse valor foi considerado como sendo o 

      para a frequência de 14 GHz. O parâmetro N foi calculado de modo semelhante ao 

parâmetro n do modelo CI, conforme mostrado no Apêndice B. O valor encontrado para o 

coeficiente de atenuação do modelo da ITU foi de 15,14 para a sala do quinto andar e de 

14,34 para a sala do primeiro andar. As Figuras 6.31 e 6.32 apresentam a comparação dos 

modelos utilizados anteriormente, com o modelo ajustado da ITU. 

 

Figura 6.31 - Comparação dos modelos anteriores com o modelo da ITU ajustado na sala do 5º andar 
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Figura 6.32 - Comparação dos modelos anteriores com o modelo da ITU ajustado na sala do 1º andar 

 

A comparação dos desvios padrão entre o modelo da ITU para os três valores de N 

apresentados nos ambientes de sala são apresentados na Tabela 6.7. É perceptível que o valor 

de N ajustado foi o que melhor se aproximou dos valores obtidos em medições. 

É possível então estimar-se o valor de N do modelo ITU para salas, cujas antenas 

estejam separadas por uma parede, entre 14 e 15. São necessárias, no entanto, mais medidas 

em situações semelhantes às apresentadas para ser possível confirmar um valor mais preciso 

para esse parâmetro. 
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Ambiente Coeficiente N  Coeficiente        Desvio Padrão 

Sala 5º andar 

24 22 10,09 

19,5 22 6,36 

15,14 20 2,44 

Sala 1º andar 

24 22 10,30 

19,5 22 6,45 

14,34 20 0,80 

Tabela 6.7 - Comparação de desvio padrão entre os valores do coeficiente N do modelo da ITU 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSÃO 

 

A expansão dos serviços celulares, assim como o crescimento do número de usuários 

levou à uma busca pela ampliação da capacidade da telefonia móvel atual. Com a difusão do 

uso da Internet através dos smartphones, tem-se desejado cada vez mais, maiores taxas de 

transmissão e largura de banda. Tendo em vista que a tecnologia 4G não será capaz de atender 

todas essas as necessidades, começou-se a pesquisar acerca da nova geração do 5G. 

O espectro de frequência adotado foi o das ondas milimétricas, que apesar de ter sido 

deixado de lado na comunicação sem fio, voltou a ter grande importância nesses últimos anos. 

Para contornar os obstáculos que essa faixa traz, uma das principais mudanças entre a quinta 

geração e as anteriores será o tamanho das células, que terão um tamanho bem reduzido. Por 

esse motivo, tem-se dado muita importância ao estudo do comportamento do sinal em 

ambientes indoor. 

Esse trabalho teve como objetivo estudar e comparar os modelos de predição de 

cobertura existentes atualmente para a frequência de 14 GHz. Foram escolhidos dois 

corredores distintos e o hall de um prédio para realizar medidas com mobilidade e duas salas 

diferentes para analisar a queda do sinal quando não se possui visada direta entre as antenas.  

Os modelos escolhidos FI, CI e o modelo da recomendação da ITU-R P.1238-9, que 

foram apresentados no Capítulo 4, vêm sendo amplamente estudados no meio acadêmico. Os 

modelos FI e CI apresentaram resultados semelhantes quando usados no ambiente LOS com 

mobilidade, nos ambientes NLOS obtivemos as curvas CI e FI próximas entre si, porém 

distantes da curva do modelo ITU. O modelo fornecido pela ITU apresentou em todos os 

casos os resultados mais distantes, isso se deu, pois a recomendação ainda não possui os 

valores dos coeficientes necessários para a frequência de 14 GHz e foram adotados valores 

próximos. Foram propostos valores para o parâmetro N do modelo ITU para a frequência em 

questão, sendo necessários mais testes para confirmar as grandezas sugeridas. 

Os valores encontrados para o coeficiente de perda no percurso n, mostrados no 

Capítulo 6, estavam de acordo com o que já foi encontrado em diversos outros estudos. Os 

valores já conhecidos de n para frequências menores em ambientes fechados diferem dos 

obtidos pelas simulações devido às características específicas da faixa de frequência 

abordada. 
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Também foi possível perceber que a perda de penetração para a frequência de 14 GHz 

causada por paredes de concreto foram de cerca de 20 dB. 

O modelo CI é o mais recomendado para o estudo da predição do comportamento de 

sinais nessa faixa de frequência, com o coeficiente de perdas como 1,6 para corredores, 3,10 

para ambientes indoor mais amplos, como salas e escritórios, e 3,7 para salas onde as antenas 

não estejam em visada direta devido a paredes de concreto. 

Sendo assim, acredita-se que o propósito desse trabalho foi alcançado. Como sugestão 

de continuidade para trabalhos futuros, pode-se estudar os mesmos modelos de cobertura para 

ambientes outdoor na faixa dos 14 GHz, ou para outras faixas de frequências ainda maiores, 

como 28, 60 e 73 GHz, que também vêm sendo pesquisadas para uso no 5G. 
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APÊNDICE 

Apresentação das derivações matemáticas usadas nas soluções de forma fechada dos 

parâmetros necessários nos modelos de predição apresentados nesse trabalho. 

 

A. Cálculo dos coeficientes do Modelo FI 

 

A equação do modelo FI é dada por: 

                            
    (6) 

Consideraremos 

B =               (7) 

D =                 (8) 

Assim temos que a variável do desvanecimento lento é: 

    
               (9) 

Onde, seu desvio padrão é: 

     
     

 

 
   

            

 
    (10) 

Para se minimizar o desvio padrão, devemos realizar as derivadas parciais em relação 

a α e β e igualar a zero a equação (10). Assim chega-se a: 

                  (11) 

                    (12) 

Combinando (11) e (12) temos: 

   
            

                 (13) 

   
          

                 (14) 

Substituindo α e β em (10) obtém-se o desvio padrão mínimo para o coeficiente de 

desvanecimento lento.  
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B. Cálculo dos coeficientes do Modelo CI 

 
A equação do modelo CI é dada por: 

                              
 

  
       

   (15) 

Assim, a variável de desvanecimento lento é: 

    
                               

 

  
    (16) 

Considerando: 

A =                          (17) 

          
 

  
        (18) 

Vem que: 

    
            (19) 

Portanto, o desvio padrão do desvanecimento lendo é dado por: 

      
    

 

 
    

       

 
     (20) 

Onde N é o número de pontos obtidos na medição. Para minimizar o valor de     

deve-se derivar e igualar a equação (20) a zero. Assim chega-se ao resultado: 

   
   

         (21) 

Substituindo (21) em (20) pode-se determinar o valor mínimo de    . 
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