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RESUMO
Com o rápido desenvolvimento de novas tecnologias, como a dos sistemas de quarta geração
de telefonia celular, este trabalho vem contribuir com a avaliação empírica da propagação do
sinal de 709 MHz em ambiente indoor. Para tal, três modelos de predição de sinal, que são
encontrados na bibliografia, são ajustados aos dados obtidos das medições e conclusões são
dadas. Assim, o presente trabalho foi realizado com o intuito de contribuir para a modelagem
da perda de propagação dentre ambientes fechados. Especificamente, apresenta o resultado
das medições tomadas de um sinal faixa estreita em corredores de prédio e sala de aula,
abrangendo dois diferentes corredores, o hall e numa sala de aula do prédio da Escola de
Engenharia da UFF, com visada direta entre as antenas transmissora e receptora. São eles, o
modelo CI (Closed-In), o modelo Lafortune e o modelo da recomendação da ITU-R P.1238-9.
Após o desenvolvimento dos cálculos de cada modelo, foi possível concluir que o modelo que
mais se aproximou dos resultados obtidos na prática nos corredores, foi o modelo CI. Para
cada modelo, foi encontrado o valor do expoente de atenuação (n). No caso do modelo CI
esse valor foi igual a 0,82 para corredores, 1,2 para ambientes maiores, porém fechados, e
2,06 para salas onde não havia visada direta entre as antenas. Para o modelo da
recomendação, o valor do parâmetro foi igual a 22,5 em todos os casos. Aferiu-se, então, que
as soluções dos modelos encontradas para os corredores estavam de acordo com o esperado,
tendo em vista os resultados de outras experiências de pesquisa nessa área que utilizavam dos
mesmos para fazer as predições de sinais na frequência em questão.

Palavras-chave: modelos de predição; propagação em 700 MHz; propagação indoor.
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ABSTRACT
Upon the quick development of new technologies, such as the fourth generation cell phone
systems, this present work contributes with the empirical assessment of the 709 MHz signal
propagation indoors. For such, three signal prediction models, found in the bibliography, are
adjusted to the data obtained from the measurements and conclusions are given. Thus, this
present work was carried out with the intention of contributing for the modeling of the
propagation loss between closed quarters. Specifically, it presents the result of the
measurements taken from a narrowband signal in building corridors and a classroom,
comprising two different corridors, the hall and in a classroom at the Engineering School of
UFF, with direct line of sight between the transmitting and receiving antennas. They are the
CI (Closed-In) model, the model Lafortune and the recommendation model of the ITU-R
P.1239-9. After the performance of the calculations of each model, it was possible to conclude
that the model that came closer to the results obtained in practice at the corridors, was the CI
model. For each model, the attenuation exponent (n) was found. For the CI model, the value
was of 0,82 for corridors, 1,2 for larger, but closed, quarters and 2,06 for rooms with no direct
line of sight between the antennas. For the recommendation model, the value of the parameter
was of 22.5 in all occasions. Then, it was concluded that the solutions of the models found for
the corridors were in compliance with the expected, considering the result of other research
experiences in this area that used the same to make signal predictions in the frequency in
question.

Keywords: prediction model; propagation in 700 MHz; indoor propagation.
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1

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

700 MHz em ambientes indoor. Devido a grande diversidade de aplicações da telefonia
móvel, como por exemplo, envio e recebimento de emails, download de softwares, vídeos e
imagens, além da tradicional transmissão de voz, a capacidade do canal de transmissão fica
saturada e limitada, sendo necessário fazer o uso de novas tecnologias para sua ampliação
afim de que a mesma consiga atuar de maneira mais eficaz.
A faixa de 700 MHz é de extrema importância e ainda é utilizada por emissoras de TV
em algumas localidades, entretanto já vem sendo empregada nos sistemas celulares 4G
(quarta geração) em algumas cidades nas quais os sinais analógicos de TV já foram
desligados. A banda de MHz vem sendo estudada para possibilidade da sua utilização em
serviços já existentes como na tecnologia 4G, provendo uma cobertura maior de áreas, devido
à menor frequência, fazendo o uso de um número menor de ERBs.
Para a parte experimental deste trabalho, foi escolhida a frequência de 709 MHz tendo
conhecimento das frequências que atualmente são utilizadas para telefonia móvel com
tecnologia 4G no Brasil: 700, 1800 e 2600 MHz.
O presente estudo tem, então, como meta: observar, analisar e estudar o
comportamento do sinal radio móvel numa condição de ambiente fechado, portanto, canal
indoor. Após a realização das medições e do tratamento das mesmas, serão utilizados modelos
de predição para verificar o de melhor ajuste aos dados obtidos das medições.
A faixa escolhida neste trabalho é de extrema importância, já que cada vez mais a
internet é utilizada como base para as novas tecnologias. Para isso, há que se pensar numa
maneira de ampliar a capacidade da rede quando se pensa em uma alta quantidade de dados
transmitidos a todo o momento. A frequência escolhida para a tecnologia 4G pode ajudar a
solucionar os problemas da rede como, por exemplo, um aumento da sua velocidade.
A captura dos dados, relativos às medições da intensidade do sinal, foi adicionada o
armazenamento dos mesmos de forma a poder processá-los e, então, usá-los para modelar as
características de atenuação do sinal em ambiente fechado como nos corredores e nas salas de
aula do bloco D da Escola Engenharia da Universidade Federal Fluminense.
Este trabalho abrange desde o conteúdo histórico da propagação de sinal rádio,
passando pelos modelos básicos de propagação e pelo ajuste dos dados a tais modelos. Num
primeiro momento, será abordado o emprego das frequências em MHz, assim como seus
principais aspectos e o motivo da seleção da faixa de 700 MHz para este estudo. O segundo
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capítulo explica as características do sinal de faixa estreita, o qual fora empregado para a
realização das medições deste trabalho. Além disso, também serão abordados os modelos de
cobertura, que serão comparados aos dados alcançados neste estudo e, também, serão
determinadas as estatísticas de variabilidade de pequena e grande escala. O terceiro capítulo
explicita os ambientes selecionados para realização das medições, além dos equipamentos e
materiais utilizados durante a mesma. O quarto capítulo mostra os resultados, chegando ao
modelo que mais se aproxima das medições realizadas para a frequência utilizada. Na
finalização, consta a análise dos objetivos alcançados de acordo com a teoria empregada.

1.1 Breve histórico
James Clerk Maxwell, matemático e físico escocês, através de seus estudos, previu
teoricamente a existência das ondas eletromagnéticas. Heinrich Rudolf Hertz por sua vez,
confirmou experimentalmente o que foi realizado por Maxwell em 1873, demonstrando a
existência da radiação eletromagnética e sendo então, autor do nome da unidade de medida
para frequência, hertz, expressada em ciclos por segundo.
Com a evolução da ciência junto a tecnologia e o surgimento de diversas aplicações
que envolvem a radiação eletromagnética, como por exemplo, lâmpadas incandescentes,
micro-ondas e lasers, foi descoberto também que a mesma poderia ser usada na
radiotransmissão. Tão logo, na década de 50 a 70, se deram as primeiras tentativas de
comunicação por telefonia móvel. E as primeiras transmissões de sinal radio para
comunicação sem fio de telefonia celular utilizavam frequências nas faixas dos GHz. Fato que
futuramente seria posto em questionamento tendo em vista a susceptibilidade do sinal a
fatores que o degradam nessa faixa.
Tendo em vista a escassez dos componentes eletrônicos responsáveis por gerar ondas
milimétricas cujas frequências se encontravam na faixa de 0,3 a 3 GHz, o problema dos
equipamentos em operar nessa faixa era eminente, sendo mais favorável se trabalhar fora dela.
A tecnologia da época, então, se tornava cara e forte desenvolvimento em pesquisas e
comunicação sem fio se tornava necessário, porém essa tecnologia e esse estudo que poderia
ser melhor desenvolvido, foram deixados de lado por um certo tempo e, assim, a faixa
adotada para realização da comunicação móvel foi de 30 a 3000 MHz, classificada em dois
blocos, o primeiro sendo de 30 a 300 MHz e o segundo de 300 a 3000 MHz.
O comprimento de onda, responsável por classificar os diferentes tipos de radiação do
espectro eletromagnético, no caso da faixa compreendida entre 300 MHz e 3000 MHz,
conhecida por frequência ultra alta (UHF), é considerado de extrema importância para
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comunicação sem fio uma vez que com seu tamanho, o qual varia de 10cm a 1m, ele pode
alcançar uma distância bem grande atravessando obstáculos sem sofrer considerável
atenuação quando comparado a comprimentos de onda nas faixas de gigahertz.
Já o estudo da utilização da faixa dos 700 MHz para sistemas celulares é atual. No
Brasil, a faixa de 700 MHz era destinada à televisão analógica aberta e, atualmente, já está em
processo de desligamento, uma vez que essa faixa será destinada somente para sistemas
celulares. O sistema já foi colocado em prática em algumas cidades, está em testes em outras
e continua sendo implantado.
O sistema de telefonia e internet móvel vêm evoluindo rapidamente, o ideal seria se
sua aplicação também fosse tão rápida quanto a evolução, pois, em várias regiões do país a 3ª
geração ainda é desconhecida. Com a nova tecnologia, assistir vídeos e programas de TV no
seu smartphone enquanto você está caminhando pelas ruas não será um problema, sem falar
na possibilidade de fazer streamings e chamadas de vídeo em tempo real com seus amigos,
sem ter os problemas de conexão constantes da internet móvel tradicional que temos.
Sendo assim, serão apresentadas a seguir algumas características e importâncias da
tecnologia 4G, que utiliza a faixa de 700 MHz.

1.2 Características e importância do 4G
Para acelerar a implantação da tecnologia 4G no Brasil, que deveria ter ocorrido até o
ano de 2013, com o objetivo de suprir a necessidade durante a copa do mundo de 2014, as
empresas de telefonia e concessionárias de serviços de eletricidade instalaram antenas 4G nos
postes de luz das ruas, diminuindo o impacto visual e natural que aconteceria se tivessem
optado pela construção de novas torres de transmissão. Na Figura 1 pode-se enxergar a
primeira instalação, em um poste de luz, da antena na faixa de 700 MHz, em Brasília.
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Figura 1 - Antena implantada em um poste de iluminação pública em Brasília. (Fonte: [1])

Como dito anteriormente, a rede de telefonia 4G deveria ter sido instalada até meados
de 2014, quando Brasil receberia turistas de todos os continentes para a realização da Copa do
Mundo. Porém, isso não foi realizado com êxito e aqueles que possuíam aparelhos operando
no padrão americano de 700 MHz de frequência e não puderam acessar a rede 4G, uma vez
que a faixa de frequência de operação vigente no Brasil era de 2,5 GHz.
Com esse problema, Brasil providenciou o desligamento dos canais de TV aberta que
operavam na faixa de 700 MHz nas cidades que sediaram jogos da copa, como Porto Alegre,
Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, dentre outras. Depois de terminado o serviço de
desocupação da melhor frequência para o sistema 4G operar, as novas antenas com tecnologia
da quarta geração entraram, então, em processo de instalação nas cidades que não as tinham
para que, no futuro, as mesmas pudessem operar nessa faixa.
Entende-se por 4G a sigla que define a quarta geração de telefonia móvel, sucessora da
segunda e terceira gerações. Utiliza a tecnologia LTE (Long Term Evolution) e WIMAX
(Worldwide Interoperability for Microwave Access), que foi criada com o objetivo de
promover a compatibilidade e interoperabilidade, funcionando em sistemas Linux, com
equipamentos baseados no padrão IEEE 802.16, mas é menos comum que a LTE. Esta se
torna, então, mais rápida e estável justamente por ter como prioridade o tráfego de dados,
chegando a atingir uma velocidade ideal de transferência de dados a 20 MHz de 300 Mbps de
downstream e 75 Mbps de upstream, sendo a velocidade real de navegação em torno de 100
Mbps para download e 50 Mbps para upload com uma latência de 30 milissegundos. A
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tecnologia LTE em 700 MHz pode sustentar de 300 a 400 acessos simultâneos à rede de
tráfego de dados, além de ser mais barata, mais rápida e com uma cobertura bem mais
estruturada.
Com relação à aplicação das redes 4G no mundo, pode-se dizer que o Brasil está
defasado com relação aos outros países, mas até final de 2018 as redes 4G que estiverem
instaladas no país estarão operando em 700 MHz. Pode-se concluir, então, que enquanto a
internet está dominando o mundo, a tecnologia 4G se torna revolucionária, fazendo com que
os mobiles acompanhem esse desenvolvimento e evolução de forma que todos fiquem
conectados a internet promovendo um certo conforto aos mesmos, porque não mais precisarão
estar em casa para usufruir da rede.
Percebe-se que a intensificação da diminuição do uso da faixa de GHz se deu pela
dificuldade dessa faixa de frequências em ultrapassar obstáculos fazendo, principalmente em
ambientes externos, com que os enlaces móveis fossem mais curtos. Quando um objeto
qualquer bloqueia o sinal, forma-se um uma área de sombra, que acaba não provendo uma
cobertura desejada e esperada. O sinal, com suas ondas milimétricas, apresenta maior
atenuação ao atravessar e transpor paredes, barreiras como árvores, morros e prédios.
1.3

Descrição dos capítulos
Dando continuidade a introdução do estudo do comportamento do sinal radio móvel,

irradiado a uma frequência de 700 MHz, e fazendo uma abordagem dos agentes que
influenciam na propagação do mesmo, no Capítulo 2 serão apresentados os modelos de
cobertura que servirão de base para os modelos escolhidos e aplicados neste trabalho, além
dos fatores atenuantes que interferem na comunicação móvel. Já no Capítulo 3, serão
descritos e ilustrados os ambientes nos quais essa experiência foi realizada, juntamente com
os equipamentos e materiais utilizados para os testes e medições. Para melhor explicar cada
tópico, foi convencional que se utilizasse gráficos, tabelas e equações.
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2

MODELOS DE COBERTURA
O procedimento de medição, na parte experimental, tem como característica a

utilização de um sinal faixa estreita (CW – Continuous Wave) com o lançamento
(transmissão) de um tom (impulso na frequência) em 709 MHz, o qual é recebido depois de
ter passado em um canal variante com o tempo.
Neste capítulo, serão abordadas as características relativas ao comportamento um sinal
faixa estreita ao se propagar no canal e os fatores que podem prejudicar o mesmo. Como
exemplo de agentes atenuadores, pode-se citar a presença de obstáculos no percurso do sinal,
visto como sombreamento. Já o multipercurso, que é identificado como os diferentes
caminhos que o sinal pode seguir, podem contribuir tanto positivamente quanto
negativamente para o sinal recebido, compondo a variabilidade do sinal, que pode ser
desmembrada em desvanecimento de pequena escala e desvanecimento de larga escala, como
é ilustrado na Figura 2.

Path Loss
dBm
desvanecimento
larga escala
desvanecimento
pequena escala
log d
Figura 2 - Fatores influentes na propagação do sinal.

Assim, a atenuação e a variabilidade do sinal propagado serão descritas neste trabalho,
sendo os modelos de cobertura abordados em seguida, tendo como referência o modelo
simplificado de perdas.
Antes de descrever, efetivamente, as situações de atenuação do sinal, é indispensável
comentar sobre os três pilares ou os três principais fatores físicos responsáveis pela variação
do sinal ao longo do percurso, que são eles: reflexão, difração e dispersão.
A reflexão e a difração da onda eletromagnética são fenômenos que dependem do
meio em que o sinal se propaga. No caso da reflexão, o sinal colide com uma superfície de
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vários comprimentos de onda, fazendo com que o mesmo retorne a se propagar no meio. Já a
difração, ocorre quando o sinal contorna um obstáculo que impede sua passagem direta,
fazendo com que ele mude sua trajetória. Por último, existe a dispersão que nada mais é do
que o espalhamento do sinal ocasionado pelo encontro do sinal com uma superfície irregular
de dimensões menores que o comprimento de onda do sinal.

2.1 Variabilidade em Pequena Escala
A variabilidade em pequena escala, causada pelo multipercurso, ou seja, pelos
múltiplos caminhos que o sinal pode percorrer até chegar ao receptor, é chamada também de
desvanecimento de pequena escala e se baseia na variação de fase e amplitude do sinal
recebido ao longo tempo, devido a pequenos deslocamentos num curto intervalo de tempo.
Sendo assim, ao variar de forma sutil a distância entre as antenas, percebe-se uma grande
variabilidade do sinal recebido. O desvanecimento rápido se origina efetivamente pelos
efeitos de padrões de interferência construtiva e destrutiva causados pelo multipercurso,
fazendo com que a frequência do sinal varie rapidamente. Tudo isso ocorre devido ao
espalhamento Doppler que acarreta no desvanecimento seletivo no tempo e a dispersão em
frequência.
Como exemplos de agentes que podem causar o multipercurso, vale citar as gotas de
chuva, construções como prédios e edifícios, que causam reflexão do sinal, dutos
troposféricos, refração e reflexão ionosférica e até agentes naturais, como a vegetação, que
estiverem presentes no meio de propagação.

2.2 Variabilidade em Grande Escala
Diferentemente do desvanecimento em pequena escala, o desvanecimento em grande
escala não varia rapidamente com a frequência. Ele se origina devido ao efeito da mobilidade.
É o resultado do sombreamento gerado por obstruções como árvores ou edifícios presentes no
caminho entre emissor e receptor. A degradação do sinal ocasionada pelas áreas de sombra
faz com que ocorra uma flutuação no nível de potência do mesmo, podendo durar até horas e
por longas distâncias, se forem comparadas com o comprimento de onda do sinal em questão.
Não só os edifícios e a vegetação fazem parte dos elementos que causam desvanecimento
lento, mas também as mudanças do índice de refração da atmosfera são responsáveis por
causar tal dano ao sinal, uma vez que, com a diminuição do raio efetivo da Terra, o sinal
"enxerga" obstáculos muito maiores que o normal. Junto a isso, os fenômenos climáticos,
como a presença de granizo, chuva, e neve também causam tal degradação [2].
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2.3 Perda com a distância
A perda com a distância refere-se à redução da densidade de potência do sinal quando
ele é transmitido no canal rádio. Ela é importante na análise e projeto do orçamento de link de
um sistema de telecomunicações e pode ocorrer por diversos fatores, tais como:


Refração e reflexão em obstáculos



Perda no espaço livre



Difração



Absorção



Altura e localização das antenas



Multipercurso

É a perda por percurso (path loss, em inglês) que serve de base para o cálculo de um
enlace rádio de um sistema de telecomunicações e que vai definir a potência de transmissão,
os ganhos e alturas das antenas a serem usadas, entre outros. Assim, os modelos de predição
surgem para facilitar o entendimento do comportamento do sinal rádio móvel, permitindo que
se determine a cobertura de sinal numa área.
2.3.1 Modelo Simplificado de Perda
O Modelo Simplificado de Perda assume que a potência do sinal decresce,
exponencialmente, à medida que se aumenta a distância do transmissor ao receptor, sendo um
dos modelos mais básicos de propagação. Também chamado de Log-distância, esse modelo
não considera, diretamente, que a frequência em uso (frequência de transmissão) afetará na
potência do sinal recebido, entretanto, ele servirá como base para os modelos de predição
utilizados nesse trabalho, como o modelo ITU-R P.1238-9 e o modelo CI.
A potência recebida é descrita pela seguinte equação:
(1)
onde

é a potência recebida em um ponto de distante d metros da transmissora,

a potência recebida em um ponto de referência

é

e n é o expoente de perda de propagação.

Observa-se que a potência varia linearmente com o logaritmo de d/d0 e a frequência influi no
valor da potência no ponto de referência, que será menor para maiores frequências,
geralmente, já que o sinal tem maior alcance em frequências mais baixas.
Calculado em função do ambiente em que se propaga o sinal e conhecido como PLE
(Path Loss Exponent), o coeficiente n pode assumir os valores da Tabela 1 [3], de uma forma
geral.
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Tabela 1 - Valor de n para diferentes ambientes

Ambiente

n

Espaço Livre

2

Área Urbana

2,7 a 3,5

Área Suburbana
Indoor com linha de visada

3a5
1,6 a 1,8

Vários modelos de predição de sinal, aplicáveis para a faixa de 700 MHz, são
encontrados na bibliografia, entretanto, nem todos são voltados para ambientes internos.
Sendo assim, o próximo item abordará alguns modelos aplicados nessa situação.

2.4 Modelos de predição
Com o objetivo de garantir uma cobertura desejável e eficaz, sem que haja
interferência entre sistemas e dentro do próprio sistema, em ambientes indoor, sabendo que a
cobertura depende da geometria do lugar cujos limites afetam a propagação, dois tipos de
modelos são levados em consideração:
- Modelos Empíricos, criados a partir de resultados experimentais.
- Modelos Determinísticos, que consideram a perda por espaço livre e os raios
diretos com uma reflexão e uma difração, podendo assumir várias difrações ou várias
reflexões, ocasionando no aumento da precisão se eles forem inclusos.
A confiabilidade e eficiência de um modelo de predição é de suma importância, uma
vez que se ele for capaz de representar na teoria os resultados obtidos em campo, ele servirá
como exemplar para novas pesquisas e projetos futuros de qualidade. Assim, os sistemas e
modelos de predição de sinal rádio móvel são criados, montados e testados, em diferentes
situações, a fim de caracterizar e padronizar o canal a ser utilizado. Para saber se o modelo é
aplicável àquele ambiente, faz-se o uso de alguns parâmetros tais como a frequência da
portadora e as características do próprio ambiente.
Os modelos utilizados para a predição do sinal indoor de 700 MHz foram os modelos
CI [4], o modelo Lafortune [5] e o modelo da recomendação ITU-R P.1238-9 [6], sendo que
o primeiro é aplicável tanto para ambiente aberto quanto para ambiente fechado e os outros
dois se aplicam somente para ambientes fechados. No caso do modelo Lafortune, que será
chamado de modelo 2 nesse trabalho, ele atende às frequências de 150 a 900 MHz, já o
modelo do ITU, para as frequências de 300 MHz a 100 GHz.
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2.4.1 Modelo CI
O modelo CI (Close-in) é um modelo derivado do modelo simplificado de perda e
aplicado tanto em situação de visada (LOS) como sem visada (NLOS), principalmente para
antena diretiva [4], que foi o tipo de antena empregada nas medições deste trabalho. Para o
cálculo da perda de potência, considera a perda no espaço livre, em dB, na distância de
referência (FSPL), normalmente 1 m, adicionada ao fator de perda com a distância, como da
equação (1), e do fator

, sendo expresso da seguinte forma:

(3)

onde n é o coeficiente de atenuação, o qual varia de 2 a 4, dependendo se há ou não
obstáculos no meio de propagação,

é uma variável aleatória de média zero e desvio

padrão , em dB, conhecido como fator de sombra e que representa as flutuações do sinal de
larga escala, resultante do sombreamento por grandes obstruções, relativamente ao
comprimento de onda () do sinal no canal [7], e FSPL é expresso como:

(4)

onde f é a frequência de operação (709 MHz) e c é a velocidade da luz no vácuo. O valor de
d0 adotado é igual a 1 metro, suficiente para se considerar campo distante [8], para ser usado
como referência padrão de diversos modelos de predição de sinal rádio indoor,
principalmente, e n é o expoente de perda sobre todas as medidas tomadas na campanha de
medições e que apresenta o erro médio quadrático mínimo (MMSE) de melhor ajuste. Assim,
no modelo CI, a variável n é o único e principal parâmetro a ser determinado. Ele se
assemelha ao modelo 2 pelo fato de poder ser utilizado para ambientes com obstruções do
meio de propagação e para ambientes fechados e abertos. Os seus cálculos podem ser
encontrados no Apêndice B.
2.4.2 Modelo 2 (Lafortune)
É notável que as medições feitas em campo de visada direta no corredor principal são
as únicas que mostram leituras de intensidade de sinal maiores do que em outros locais. Esta é
a condição de reflexão, que é considerada presente quando a geometria de locais associados a
uma propagação de campo de visão favorece um efeito de canalização de onda. A reflexão
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representa um ganho relativo à atenuação da área livre e ela será levada em consideração não
só nesse modelo mas como nos dois seguintes.
O modelo de propagação nomeado de modelo 2 é aplicado a medições de sinal em
corredores de um mesmo andar ou de diferentes andares de um prédio. Para o cálculo da
potência de recepção, são levadas em consideração a potência de transmissão, o ganho da
antena, a frequência de transmissão e a distância entre as antenas transmissora e receptora.
Neste modelo, dois parâmetros são introduzidos para representar as perdas causadas por
obstáculos (LOB) e o ganho causado pelas reflexões múltiplas (GRM), respectivamente, e a
potência de sinal recebida PR será dada por:

(1)

onde, respectivamente, PR e PT são as potências recebida e transmitida, GR e GT são os
ganhos da antena receptora e transmissora. A perda no espaço livre LF é dada por:

(2)
onde λ é o comprimento de onda do sinal e d, a distância entre as antenas de emissão e
recepção.
A síntese dos cálculos de todos os coeficientes necessários para determinar a potência
recebida, a perda por percurso e o erro médio quadrático entre os valores medidos na prática e
os encontrados na teoria através desse modelo, está no Apêndice A.
2.4.3 Modelo ITU-R P.1238-9
O modelo da recomendação da ITU-R P.1238-9 [6] é mais restringente que os outros
dois anteriores, uma vez que não permite que seja aplicado para ambientes abertos. Difere-se
do modelo CI apenas de uma parcela na sua equação, a qual depende de quantos pisos foram
atravessados pelo sinal emitido pela antena transmissora. Sendo assim, ele é um modelo capaz
de prever a perda ocasionada quando o sinal atravessa andares de um mesmo edifício. Como o
modelo proposto é generalizado para o uso em qualquer tipo de ambiente fechado e aplicado
para diferentes andares de um prédio, é interessante, e muitas vezes desejável, que se faça a
reutilização de frequência nos mesmos locais. Caso o ambiente esteja muito obstruído e com
muitos detalhes para serem levados em consideração nos cálculos de predição do sinal, a
recomendação diz que esse modelo não é o ideal a ser usado. Tendo em vista o ambiente
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escolhido nesse trabalho, foi possível escolher e aplicar o modelo no mesmo. A equação do
Modelo ITU-R P.1238-9 é descrita a seguir:

(5)

onde d é a distância em metros entre antenas transmissora e receptora,

é o

mesmo fator descrito no modelo CI, N é o coeficiente de atenuação com a distância, d0 é a
mesma distância usada como referência (no padrão, 1 metro), n é o número de andares entre o
transmissor e o receptor,

é o coeficiente de perda por andar atravessado e

éa

variável de desvanecimento lento. [9]
Com múltiplas aplicações, esse modelo é bastante usado para predição de sinal, uma
vez que tem um conjunto gigantesco de frequências que podem ser utilizadas. Com uma faixa
que vai de 300 MHz até 100 GHz, o modelo serve para transmissões num mesmo andar ou em
andares diferente e serve, também, para experimentos em que há ou não visada direta entre as
antenas. Os valores de

e n vão variar dependendo se o ambiente for LOS ou NLOS. Se

o ambiente for LOS, os valores das duas variáveis citadas serão iguais a zero. Caso o
ambiente seja NLOS, os valores assumidos por elas dependerão do número de paredes
(obstáculos) entre as antenas. Para tanto, é apresentado pela recomendação, uma tabela com
diferentes valores para

e para N, que dependem tanto do ambiente em estudo quanto da

frequência de operação. Entretanto, ela não possui valores para os parâmetros citados para a
faixa de 700 MHz que foi a frequência utilizada nesse trabalho. Sendo assim, os valores de
22,5 para N e de 9 para

(no estudo da perda por penetração que será mencionado no

Capítulo 4), referentes às frequências de 800 MHz e 900 MHz respectivamente, foram
utilizados porque eram os mais próximos ao desejado.
Os valores dos parâmetros N e
tabelas abaixo:

para certas frequências podem ser vistos nas
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Tabela 2 - Valores do coeficiente de atenuação com a distância N

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 3 - Valores do coeficiente de perda por piso/parede atravessado

Frequência (GHz)

Residencial

Escritório

Comercial

9 ( n = 1)
0,9

-

19 (n = 2)

-

24 (n = 3)
2,4

5,8

10 (apartamento)

14

5 (casa)
-

22 (n = 1)
28 (n = 2)

-

-

Uma curiosidade do modelo a ser observada é que ele deve apresentar gráficos
semelhantes ao modelo CI visto que o expoente de perda por percurso, n, não é mais
calculado pelos dados adquiridos experimentalmente e, sim, tabelado de acordo com a
frequência utilizada.

3

SISTEMA E AMBIENTE DE MEDIÇÕES
Com o uso da frequência de 709 MHz, antes de começar a aquisição do sinal

irradiado, foi calculado o campo distante [8] da antena (= 2 D2/) que seria utilizada, de forma
a assumir a propagação somente de ondas planas, chegando a um valor aproximado de 6 cm.
As medições foram realizadas nos corredores, no hall e do corredor para dentro de
sala, do Prédio de Engenharia do Campus Praia Vermelha da Universidade Federal
Fluminense (UFF). Os ambientes serão mostrados e abordados a seguir.
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3.1 Ambientes sondados
Com o intuito de manter uma visada direta entre a antena transmissora e a antena
receptora, e também obter diferentes dados e características do sinal propagado, dois
corredores e uma sala de estudos foram escolhidos para as medidas serem realizadas.
Localizado no quinto andar do bloco D da Engenharia, o primeiro corredor se via com
alguns obstáculos como cavaletes, painéis, pilastras de concreto e portas das salas de aula do
curso de arquitetura, além dos bancos de madeira que ali estavam. Foi percorrida, então, uma
distância igual a, aproximadamente, 40 metros, com a antena receptora em movimento, mas
presa no carrinho que ia sendo levado a uma velocidade aproximada de 0,6 m/s.
Já a segunda medição foi realizada no hall do primeiro andar, com menos obstáculos,
sem a presença de bancos de madeira e painéis de pintura, entretanto com mesas e cadeiras ao
redor da área de propagação do sinal, numa área mais aberta, com paredes laterais de blocos
de cimento furados e pilastras de concreto, à direita, e parede de concreto, à esquerda. Foi
percorrida então, uma distância aproximada de 12,5 metros. Na Fig. 3 está a planta dos
corredores do bloco D e na Fig 4, uma foto do corredor do 5° andar, visto do sistema de
transmissão. Na Fig. 5 está uma foto da visada da transmissora no hall e, na Fig. 6, está uma
planta simplificada do hall.

Figura 3 - Planta dos corredores do bloco D.
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Figura 4 - Corredor do 5º andar, visto do sistema de transmissão.

Figura 5 - Foto do Hall do prédio da Engenharia.

27

Figura 6 - Representação do hall do prédio da Engenharia.

Com o intuito de medir a perda por penetração na parede da sala de aula do quinto
andar, enxergada na queda de potência com a distância em caso de NLOS, ressalta-se que as
antenas de transmissão e recepção estavam distantes uma da outra, num primeiro momento,
de 6,5 metros, e num segundo, 8,6 metros. Para esses valores, levou-se em consideração a
espessura da parede de concreto de 16 centímetros que se encontrava entre elas. Foi garantido,
também, que as antenas ficassem uma de frente para outra. As figuras 7 e 8 ilustram o
esquema de configuração da sala de aula que foi mencionado acima. A primeira, representa
uma fotografia da mesma tirada no dia do experimento e a segunda, uma planta simplificada
da mesma.
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Figura 7 - Foto da sala do 5º andar.

Figura 8 - Representação da planta da sala do 5º andar.

3.2 Equipamentos e dispositivos de teste
As figuras 9 e 10 ilustram o sistema utilizado nas medições citadas nesse trabalho.
Juntamente com um gerador de radio frequência, fazia parte desse experimento um analisador
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de espectro o qual tinha função de obter todos os dados necessários para se fazer o estudo do
comportamento do sinal propagado.
Foram conectados então, os cabos de alimentação no sistema para efetuar a
transmissão de um tom na frequência de 709 MHz, com potência de transmissão, à saída do
gerador MG3700A da Anritsu, igual a -15 dBm. Sendo assim, a transmissão se resume no uso
do gerador de RF conectado através de um cabo coaxial com a antena transmissora, que
irradiava o sinal no ambiente.

Gerador de RF
MG3700A
Antena
TX/RX

Cabo coaxial
Figura 9 - Equipamentos da Transmissão.

Sobre a recepção, vale dizer que antes de chegar no analisador de sinal, modelo
MS2721B da Anritsu, o sinal era recebido pela antena de recepção, a qual se encontrava a
uma altura aproximada de 1,4 metros, sendo conduzido ao analisador pelo cabo coaxial.
Ambas as antenas eram do mesmo tipo e mesmo fabricante, modelo CE - 150727, sendo as
duas omnidirecionais com ganho igual a 2,5 dBi na faixa de operação proposta pelo
fabricante: 698-960 MHz. O analisador é ilustrado na Fig. 10.

Figura 10 - Analisador de espectro.

30

4

RESULTADOS
Através do programa MATLAB, com o uso de um código para processar os dados das

medições realizadas na prática, foi verificado o ajuste dos modelos aos dados obtidos das
medições nos corredores e no hall ao bloco D da engenharia da UFF. Os resultados serão
apresentados sob forma de gráficos e tabelas com as características referentes a cada modelo e
a cada ambiente onde os experimentos foram realizados. Na sala do 5° andar, o interesse era
saber o quanto a parede de concreto atenuou o sinal, determinando o valor da perda de
penetração na parede, para a frequência de 709 MHz, diferentemente da medição realizada
nos corredores, onde se desejava determinar o fator de queda do sinal com a distância e o
modelo de melhor ajuste.

4.1 Corredor do 5º andar
A medição com o sistema receptor começou a ser realizada a uma distância da antena
transmissora igual a 2,5 metros, que garantia a recepção em campo distante, que foi
determinada como 6 cm. Desse modo, pode-se visualizar, na Figura 11, a queda de potência
do sinal ao percorrer o corredor em, aproximadamente, 45 metros (distância de afastamento
entre as antenas).
Como foi explicado no Capítulo 2, com os parâmetros usados na transmissão, os
níveis de sinal foram calculados para os diferentes modelos de predição escolhidos, ao longo
de todo o percurso. Pode-se verificar, então, que existe uma diferença clara entre as curvas
dos modelos e a curva experimental. A Figura 11 resume o que foi citado.
Na Figura 12 está ilustrada a path loss relativa aos resultados obtidos na Figura 11.
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Figura 11 - Curvas dos modelos de predição no corredor do 5º andar.

Figura 12 - Path Loss no corredor do 5º andar.

32

Para cada modelo, então, foram calculados os parâmetros de queda com a distância e o
erro médio quadrático comparando os valores experimentais com os ajustados dos três
modelos adotados, que são apresentados na Tabela 4. Acima, é mostrada a figura que
representa o path loss de cada modelo. Para o valor experimental, o coeficiente de atenuação
calculado foi igual a 1,04, confirmando os valores normalmente encontrados em corredores,
para tais frequências. Fica evidente e claro que o modelo CI foi o que se mostrou mais
próximo dos valores experimentais e, já pensando numa proposta de solução para este
problema, pode-se adicionar 6 dB à curva teórica do modelo CI a fim de que a mesma se
aproxime da curva real.
Tabela 4 - Parâmetros dos Modelos CI, 2 e ITU no corredor do 5º andar.

Ambiente

5º Andar

Distância
(m)

48,35

Nº medidas

7198

Modelo

Parâmetros 'n'

Erro Médio
Quadrático

CI

n = 0,82

4,32

2

n = 2,63

14,61

ITU-R
P.1238-9

N = 22,5

69,58

De acordo com o que foi dito no Capítulo 2, o ambiente influencia no fator n de cada
modelo. Sendo assim, o mesmo costuma ser menor que 2 (valor padrão na propagação de
sinal no espaço livre), uma vez que as medidas foram feitas em ambientes indoor canalizado
(corredor).

4.2 Hall do prédio de engenharia
A distância percorrida foi igual a 12,5 metros e a distância mínima entre as antenas
nesse caso foi de 1,5 metros. Percebeu-se, então, que o sinal se comportou de maneira
diferente quando irradiado no hall comparado ao corredor.
Da mesma maneira, os três modelos apresentaram curvas diferentes. Vale ressaltar
que a quantidade de medidas obtidas não foi grande o suficiente, visto a limitação do
ambiente, para uma melhor aproximação dos modelos e que a distância percorrida foi menor
comparada a do corredor do 5° andar. As figuras 13 e 14 mostram as curvas de potência
estimada e atenuação dos modelos e a Tabela 5 apresenta os parâmetros de cada modelo.
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Figura 13 - Comparação dos modelos no Hall do prédio.

Figura 14 - Path Loss no Hall do prédio.
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Tabela 5 - Parâmetros dos Modelos CI, 2 e ITU no Hall do prédio.

Ambiente

Hall

Distância
(m)

12,5

Nº medidas

2015

Modelo

Parâmetros 'n'

EMQ (erro
médio
quadrático)

CI

n = 1,2

5,14

2

n = 2,7

13,03

ITU-R
P.1238-9

N = 22,5

64,16

O valor calculado do coeficiente de atenuação experimental, nesse caso, é igual a 2,53,
sendo maior que o obtido no corredor do 5° andar, como era de ser esperado, devido à maior
largura do ambiente e, mais uma vez, os modelos se comportaram de maneiras distintas,
sendo o modelo CI o de melhor ajuste aos dados, com um fator de atenuação igual a 1,2.
Observa-se que o hall apresenta um valor acima, o que era esperado, visto que o ambiente é
mais aberto, não apresentando o mesmo guiamento do sinal.

4.3 Sala do 5º andar
O objetivo de realizar as medições na sala do 5° andar foi de determinar qual seria o
valor aproximado para a perda de penetração do sinal irradiado na faixa de 700 MHz na
parede de concreto. Foram obtidas duas medidas, uma com visada direta entre as antenas e
outra sem visada direta (com a parede de concreto entre elas), de forma que a diferença entre
elas seria a perda de penetração aproximada. Em visada, num primeiro momento, a uma
distância de 6,5 metros entre as antenas, o nível de potência recebida foi igual a -50,75 dBm.
Num segundo momento, sem visada direta, mantendo a distância do primeiro caso, mediu-se
-53,7 dBm. Sendo assim, pode-se estimar como 3 dB o valor da perda por penetração na
parede de concreto, para a frequência de 709 MHz.
As figuras 15 e 16 ilustram a path loss obtida dentro da sala do 5° andar, não sendo
muito representativo, visto que não foi possível realizar a medição em mais pontos, devido à
presença das carteiras. Como resultado, obteve-se um coeficiente de atenuação igual a 3,29
para os resultados experimentais e 2,06 tanto para o modelo 2 quanto para o modelo CI.
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Figura 15 - Potência Recebida na sala do 5º andar.

Figura 16 - Atenuação na sala do 5º andar.
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Percebe-se pela Tabela 6, que a melhor aproximação às medidas é dada pelo modelo
CI, entretanto, somente foram feitas duas medidas em sala de aula. Seria necessário a
obtenção de mais medidas a fim de determinar, de fato, a melhor aproximação do modelo da
recomendação em ambientes onde não há visada direta.

Tabela 6 - Parâmetros dos modelos CI, 2 e ITU para a sala do 5º andar.

Ambiente

Sala do 5º
andar

Distância
(m)

8,6

Modelo

Parâmetros

Erro Médio
Quadrático

CI

n = 2,06

1,2

2

n = 2,06

16,96

ITU-R
P.1238-9

N = 22,5

66,97
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5

CONCLUSÃO
Com o rápido avanço das telecomunicações, particularmente na área de recepção em

mobilidade celular, é claro o interesse da população por mais serviços, acarretando em maior
capacidade da rede, no que diz respeito a maiores largura de banda e taxas de transmissão.
Não é difícil entender que haverá, na maioria das vezes, um desvio entre os valores da
intensidade do sinal previsto e real (medido), visto que a influência de diferentes materiais de
construção e a grande variabilidade nas configurações arquitetônicas limitam a precisão de
qualquer modelo de predição de atenuação de sinal em diferentes ambientes.
A finalidade desse trabalho, então, foi analisar o comportamento de um sinal
transmitido na frequência de 709 MHz e fazer uma comparação entre modelos de predição
aplicáveis nessa frequência, em ambiente indoor, os quais vêm sendo aplicados em diversos
trabalhos. Os ambientes escolhidos para as medições, com movimento das antenas e visada
direta entre elas, foram um corredor e o hall, e com as antenas fixas sem visada direta, uma
sala de aula.
Os modelos aqui utilizados, foram propositalmente escolhidos, uma vez que se
aplicam às condições estabelecidas, entretanto, o do ITU e o modelo Lafortune (modelo 2)
não se ajustaram aos dados e o modelo CI foi o que mais se aproximou dos dados
experimentais. Este fato era esperado, visto que este modelo trabalha com os dados medidos.
Resumindo, os valores obtidos para o coeficiente de perdas nos ambientes testados,
foram: n = 1,04 para o corredor do 5o andar, 2,53 para o hall e 3,29 para a sala de aula, sendo
obtidos os coeficientes iguais a 0,82, 1,2 e 2,06, respectivamente para o modelo melhor
ajustado (modelo CI).
É interessante o estudo, então, de modelos de cobertura para ambientes outdoor em
frequências na faixa dos 700 MHz, como sugestão de continuidade para trabalhos futuros,
uma vez que isso já vem sendo feito para a aplicação da tecnologia 4,5G.
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APÊNDICE
Apresentação dos cálculos matemáticos usados nas soluções de forma fechada dos
parâmetros necessários nos modelos de predição apresentados nesse trabalho.

A.

Cálculo dos coeficientes do Modelo 2

A equação do modelo 2 é dada por:
(1)
onde,
(2)
Sendo:
LOB =

(3)

e
(4)
Para:
D=

(3)

tem-se, também, que:
(4)
Considerando que:
A=

(5)
(6)

Sabendo que:
,

(7)

seu desvio padrão é calculado por:
(8)
Para calcular o valor de n, tem-se que:
(9)
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B.

Cálculo dos coeficientes do Modelo CI
A equação do modelo CI é dada por:
(10)
Assim, a variável de desvanecimento lento é:
(11)
Considerando que:
A=

(12)
(13)

Sabe-se que:
(14)
portanto, o erro quadrático médio do desvanecimento lento é dado por:
(15)
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:
(16)
Substituindo (16) em (15) pode-se determinar o valor mínimo de

.
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