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Resumo 

O planejamento de projeto de sistemas de comunicação baseado em modelos de 

propagação é considerado estratégico por atuar na redução de custos e por apresentar 

um comportamento próximo do real baseado, apenas, em modelos preditivos. A 

modelagem do comportamento da onda tem como objetivo verificar as perdas de sinal 

no caminho de propagação, afim de  estimar a potência necessária irradiada pelo 

transmissor, garantindo a qualidade do sinal e evitando desperdícios de energia. As 

características de propagação dependem, entretanto, do ambiente físico no qual a onda 

se desloca e dos fenômenos físicos a ele associados. Desta forma, é necessário conhecer 

os fenômenos e as características do local de propagação, bem como os parâmetros 

determinantes no processo. Este trabalho tem como objetivo, por meio de medições de 

sinal, em campo, no campus II do CEFET-MG, localizado na cidade de Belo Horizonte, 

estabelecer um meio de comparação com modelos clássicos, afim de que seja obtido um 

modelo que mais se aproxime às condições deste cenário, por meio da análise do erro 

RMS. O local analisado apresenta elevada densidade de vegetação e a presença de 

edificações, caracterizando um ambiente suburbano.  

  

 

Palavras-Chave: Propagação de ondas eletromagnéticas, modelagem, 

transmissão e recepção de sinais.  
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Abstract 

The design planning of communication systems based on propagation models is 

considered strategic because it acts in the reduction of costs and because it presents 

behavior close to the real based only in predictive models. The wave behavior modeling 

aims to verify the signal losses in the propagation path in order to estimate the required 

power radiated by the transmitter, guaranteeing signal quality and avoiding energy 

wastage. The propagation characteristics depend, however, on the physical environment 

in which the wave moves and on the physical phenomena associated with it. In this way, 

it is necessary to know the phenomena and characteristics of the local’s propagation, as 

well as the determinant parameters in the process. My measurements are based on 

signal measurements, in the field, at campus II of CEFET-MG, located in the city of Belo 

Horizonte, in order to obtain, to compare with classical models, a model that more 

closely approximates the conditions of this scenario, by analyzing the RMS error. The 

place analyzed presents high density of vegetation and the presence of buildings 

characterizing a suburban environment. 

 

Keywords: Propagation of electromagnetic waves, modeling, transmission and 

reception of signals. 

  



 

7 
 

Sumário 

Capítulo 1 ......................................................................................................................................... 11 

1.1. Objetivos .............................................................................................................................................. 13 

1.2. Organização do trabalho ............................................................................................................... 14 

Capítulo 2 ......................................................................................................................................... 15 

2.1. Introdução .......................................................................................................................................... 15 

2.2.  Fenômenos físicos associados à propagação ....................................................................... 16 

2.2.1. Reflexão ............................................................................................................................................ 16 

2.2.2. Difração ............................................................................................................................................ 17 

2.2.3. Dispersão ......................................................................................................................................... 17 

2.3. Parâmetros de propagação .......................................................................................................... 17 

2.3.1. Perda no caminho (Path Loss) ................................................................................................. 18 

2.3.2. Efeito multipercurso ................................................................................................................... 19 

2.3.3. Desvanecimento............................................................................................................................ 20 

2.4. Considerações Finais ...................................................................................................................... 20 

Capítulo 3 ......................................................................................................................................... 22 

3.1 Introdução ........................................................................................................................................... 22 

3.2 Modelo espaço livre ......................................................................................................................... 23 

3.3. Modelo Young .................................................................................................................................... 24 

3.4. Modelo Logarítimo da distância ................................................................................................. 24 

3.5. Modelo multi-inclinações.............................................................................................................. 25 

3.6. Modelo Oliveira et. al ...................................................................................................................... 26 

3.7. Considerações Finais ...................................................................................................................... 26 

Capítulo 4  ........................................................................................................................................ 28 

4.1. Equipamentos de medição ........................................................................................................... 28 

4.1.1. Gerador de sinais analógicos ................................................................................................... 28 

4.1.2. Antena Omni-direcional TL-ANT2408CL ............................................................................ 30 

4.1.3. Analisador de espectro portátil .............................................................................................. 30 

4.1.4. Antena HyperLOG6000 .............................................................................................................. 31 



 

8 
 

4.2. Estrutura das medições ................................................................................................................. 32 

4.3. Modelo de propagação para o CEFET-MG .............................................................................. 38 

4.4. Comparação dos Modelos ............................................................................................................. 39 

4.5. Considerações Finais ...................................................................................................................... 42 

Capítulo 5 ......................................................................................................................................... 43 

Conclusão ................................................................................................................................................. 423 

 

 

  



 

9 
 

 

Lista de Figuras 

Figura 1: Determinação do expoente de perdas de caminho (n) em função do tipo de ambiente (Rappaport, 

1996) ............................................................................................................................................................................................... 25 

Figura 2: Vista frontal do Gerador de sinais analógicos N5181A ..................................................................................... 29 

Figura 3: Detalhamento da tela (Display) do N5181A .......................................................................................................... 29 

Figura 4: (a) Vista da antena TL-ANT2408CL (b) Diagrama de irradiação ................................................................. 30 

Figura 5: Analisador de espectro N9937A .................................................................................................................................. 31 

Figura 6: (a) Vista da antena HyperLOG6000 com suporte (b) Detalhamento da antena sem revestiment 32 

Figura 7: Diagrama de irradiação da antena HyperLOG6000 ............................................................................................ 32 

Figura 8: Vista do setup de transmissão no prédio 19 .......................................................................................................... 33 

Figura 9: Esquemático do setup de RX ......................................................................................................................................... 34 

Figura 10: Vista aérea dos pontos de medições ....................................................................................................................... 35 

Figura 11: Divisão da região de propagação em setores ...................................................................................................... 37 

  



 

10 
 

 

Lista de Tabelas e Gráficos 

Tabela 1: Potência recebida nos pontos de medição em função da distância ............................................................ 36 

Tabela 2: Erro RMS de cada Modelo de propagação .............................................................................................................. 42 

  



 

11 
 

 

Capítulo 1 

Introdução 

No passado, o planejamento de sistemas de comunicação sem fio baseava-se na 

cobertura de pequenas áreas, utilizando medição para fornecer verificações e análises 

aplicáveis para áreas de maior cobertura. Por se tratar de uma estratégia de 

planejamento complexa, o resultado era, quase sempre, lento oneroso. A fim de reduzir 

as desvantagens deste procedimento e, como alternativa, passaram a ser utilizadas 

abordagens preditivas baseadas em modelos de propagação (Liechty et. al, 2007).  

Os modelos de propagação representam boas estimativas do comportamento de 

propagação de ondas para a cobertura de um sinal em uma determinada área, tornando-

se decisivo em projetos de sistemas wireless (Pereira, 2007). A modelagem da 

propagação tem como objetivo predizer perdas de caminho, ou Path loss, afim de 

estimar a potência que deverá ser irradiada pelo transmissor para que o sinal chegue ao 

receptor sem deteriorizações que comprometam a qualidade do sinal.  

Segundo Seidel e Rappaport (1992), obstáculos posicionados entre transmissores 

e receptores são capazes de afetar as características de propagação de um canal de 

comunicação. Portanto, o desempenho das comunicações wireless é limitado pelas 

características de propagação, sendo fundamental compreender como o ambiente físico 

afeta o ambiente de propagação para garantir a qualidade do sinal que chega no 

receptor.   

A frequência de         , compõe as redes sem fio, Wi-Fi, baseadas no padrão 

IEEE 802.11. De acordo com Souza e Lins (2008), estas redes, amplamente utilizadas, 

garantem acesso à Internet em ambientes público e privados. Assim, sua implantação 

deve minimizar custos e garantir desempenho satisfatório na área de cobertura. O 

comportamento da propagação do sinal é, portanto, um fenômeno físico complexo cuja 

determinação depende de uma séries de variáveis que dependem do local e do sinal. 

Segundo Gomes (2010) a utilização de redes sem fio conduz a diversas 

oportunidades como, por exemplo, o desenvolvimento do conceito de “internet das 
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coisas”, em que a rede conectará, também, pessoas e objetos, não apenas computadores. 

Esse aumento de demanda, resultará em aumento no fluxo de informações e, 

consequentemente, aumentará, também, a utilização do espectro disponível para 

comunicação sem fio. Nos dias atuais, muitos dispositivos operam em        , por se 

tratar de uma banda não licenciada. Denominada Industrial, Scientific and Medical (ISM), 

a ISM comporta rádios que utilizam as tecnologias Bluetooth, WiFi e Zigbee, além de 

equipamentos eletrônicos.  

Por se tratar de uma banda livre, a ISM era utilizada, inicialmente, para fins não 

comerciais e, com o tempo, passou a integrar outros serviços. Segundo Li (2009), por se 

tratar de uma banda não licenciada, não há prioridade de usuários em sua utilização, 

constituindo como única restrição, a potência do sinal. Para Etkin (2007), essa restrição 

imposta à potência do sinal advém do limite às interferência entre sistemas e devido à 

ausência de proteção contra interferência entre usuários, o que torna necessária uma 

nova abordagem de planejamento de rede.   

Assim, considera-se que um projeto de sistemas de comunicação sem fio, deve 

considerar medidas da ocupação do espectro, modelagem da interferência entre 

usuários e avaliações de desempenho (Li, 2009). Os padrões de comunicação que 

normatizam o uso e a operação da banda ISM são os padrões IEEE 802.11b, muito 

utilizado em redes sem fio, e o IEEE  802.15.4, normalmente utilizado em redes de 

sensores sem fio (JIANG; DELGROSSI, 2008).   

Segundo Martins (2006), a propagação do sinal em sistemas de comunicações 

sem fio, considera uma classificação dos ambientes a fim de estudá-lo. A classificação do 

ambiente considera características intrínsecas ao mesmo (tipo de terreno, densidade de 

vegetação, altura de edifícios, entre outros). Desta forma, o ambiente pode ser  

classificados como densamente urbano, urbano, suburbano e rural. Áreas densamente 

urbanas se caracterizam pela presença de edifícios de natureza residencial ou  comercial 

e, desta forma, de considerável densidade demográfica. Por outro lado, áreas urbanas 

apresentam edifícios de médio porte distribuídos e elevada densidade demográfica. 

Áreas suburbanas, por sua vez, são compostas por vegetação e população em 

quantidades, quase, igualitárias. E, as áreas rurais apresentam poucas construções e 

elevada densidade de  vegetação. Assim, o tipo de ambiente, deve ser caracterizado 

conforme descrição minuciosa, por meio da observação das características que compõe 

o local em análise. 



 

13 
 

Para analisar a complexidade do fenômeno, Souza e Lins (2008) realizou um 

estudo dos modelos de previsão do comportamento da propagação de sinal para redes 

sem fio, baseado em medições de campo, em ambientes outdoor e indoor, afim de 

comparar o desempenho dos modelos em análise em função dos efeitos de fatores 

climáticos. O modelo proposto pelo autor se mostrou sensível aos efeitos da umidade 

relativa do ar sobre a propagação e indicou um incremento da atenuação do sinal com a 

combinação das contribuições logarítmica e linear da distância. 

De acordo com Liechty (2007), a análise de medições no campus do Instituto de 

Tecnologia da Geórgia, demonstrou que o modelo Seidel-Rappaport pode produzir 

resultados satisfatórios em relação à precisão dos modelos. Desta forma, os valores de 

perda de caminho se mostraram em consonância com os resultados. As vantagens da 

análise do autor consistem na simplicidade do método na precisão se comparado à 

perda por visada direta. Oliveira (2006) ressalta a utilização de antenas omnidirecionais 

nos modelos, que garantem a unidade do sinal em toda a área de cobertura. O modelo 

apresentado se baseia em dados empíricos, de medição de campo, para predizer o 

comportamento do sinal. Entretanto, o autor salienta que em pontos próximos das 

estações de base, os modelos apresentam, normalmente, uma potência muito superior 

ao comportamento real.  

Este trabalho analisa o comportamento da propagação no campus II do CEFET-

MG para a frequência de        , visando fornecer uma característica do sinal neste 

ambiente. A escolha do campus se deve ao fato de estar próximo a área urbana e por 

atender a um número elevado de estudantes e trabalhadores do campus. A partir da 

medição, será possível prever e analisar o funcionamento do sinal de Wi-Fi no campus 

para trabalhos futuros e melhorias de sinal. 

1.1. Objetivos 

O objetivo deste trabalho é apresentar um modelo que melhor descreva o 

comportamento da propagação de ondas eletromagnéticas outdoor para o campus II do 

CEFET-MG, considerado um ambiente suburbano, para a frequência de 2,45GHz.   
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1.2. Organização do trabalho 

Este trabalho está organizado em 6 capítulos. No capítulo 1 é realizada uma breve 

introdução do tema do trabalho, contextualizando o problema, e apresentando sua 

relevância. Neste capítulo são apresentados também, os objetivos pretendidos e a 

organização do trabalho. 

No capítulo 2 são apresentados os fenômenos físicos associados à propagação de 

ondas eletromagnéticas, destacando-se a reflexão, a difração e a dispersão, cujos efeitos 

estão diretamente relacionados ao comportamento do sinal em um determinado meio. 

Neste capítulo, também, são mostrados os parâmetros de projeto, decorrentes dos 

fenômenos físicos os quais o sinal está submetido, fundamentais no planejamento e 

projeto de sistemas de radio frequência. Desta forma, o capítulo visa caracterizar os 

conceitos de perda de caminho (Path loss), atraso de tempo (time delay) e o efeito 

multipercurso. 

O capítulo 3 aborda alguns modelos relacionados à propagação Outdoor 

associados à condição de ambiente suburbano para a frequência em estudo.  

O capítulo 4 apresenta a metodologia empregada nas medições, a caracterização 

dos equipamentos e as configurações utilizadas. Além disso, são apresentadas as 

localizações dos pontos de medida no campus II do CEFET-MG. Neste capítulo também 

são apresentados e analisados os resultados encontrados por meio da comparação dos 

valores medidos com os modelos de propagação. Além disso, é analisado o 

comportamento do sinal representado ao longo do percurso de propagação. Por meio de 

uma regressão linear é criado um novo modelo para descrever o comportamento da 

propagação no cenário de medição. Por fim, é discutida a validade do novo modelo, 

baseadas na comparação com os outros modelos.  

E, por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho afim de 

contextualizar os resultados à proposta inicial e apresentar sugestões para trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 

Fenômenos associados à propagação 

Neste capítulo são apresentados os fenômenos físicos básicos associados à 

propagação de ondas eletromagnéticas (Reflexão, difração e dispersão) cujos efeitos 

estão diretamente relacionados ao comportamento do sinal em um determinado meio.  

Além disso, são apresentados parâmetros, resultantes dos fenômenos físicos, 

fundamentais no planejamento e projeto de sistemas de radio frequência. Dentre estes 

parâmetros destacam-se a perda de caminho (Path loss), atraso de tempo (time delay) e 

o efeito multipercurso. 

2.1. Introdução 

Segundo Rappaport et al. (1996), o meio impõe limitações significativas no 

desempenho dos sistemas de comunicação sem fio. Diferentemente dos meios de 

propagação com fios, cujo comportamento é previsível, o comportamento de meios sem 

fio é extremamente aleatório e, portanto, exige uma análise, quase sempre, não trivial. 

De acordo com Andersen et. al (1995), a propagação de sinais está associada à 

fenômenos complexos normalmente relacionados aos mecanismos de reflexão, difração 

e dispersão. A reflexão é caracterizada pela incidência de uma onda eletromagnética 

com um obstáculo de dimensões muito superiores ao comprimento de onda. No 

contexto de transmissão, as ondas refletidas podem interferir no desempenho do 

receptor de maneira construtiva ou destrutiva e, pode estar relacionada à reflexão em 

edifícios, relevos acidentados, entre outros. Quando existe uma obstrução impenetrável 

entre o transmissor e o receptor, ondas secundárias se formam após o anteparo, 

baseado no princípio de Huygen. Este fenômeno é denominado difração e permite a 

recepção de sinal, mesmo que não exista linha de visão (LOS) entre o transmissor e o 

receptor. O fenômeno de difração é fundamental para que a propagação do sinal de 

radiofrequência seja possível, independente do tipo de ambiente, mesmo que não seja 
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possível um caminho de visada direta. Por fim, a dispersão acontece quando o canal 

possui componentes com dimensões na ordem do comprimento de onda da propagação, 

ou inferiores. Atualmente, a dispersão é considerada um dos fenômenos mais complexos 

associados à previsão do comportamento do sinal, e está associada a difusão da energia 

do transmissor em direções distintas.  

2.2 Fenômenos físicos associados à propagação 

Nesta seção são apresentados os fenômenos físicos associados à propagação da 

onda eletromagnético, cujos efeitos estão diretamente relacionados ao comportamento 

do sinal, e os princípios, constituem a base para projetos sistema de transmissão sem fio. 

2.2.1 Reflexão 

Uma onda eletromagnética incidente em um meio pode ser refletida e 

parcialmente transmitida, dependendo das propriedades do meio de incidência. A 

intensidade do campo elétrico da onda refletida e transmitida relaciona-se ao coeficiente 

de reflexão da onda incidente. O coeficiente de reflexão é função das propriedades do 

material e, depende da polarização da onda, do ângulo de incidência e da frequência de 

propagação. Quando uma onda incide em um meio dielétrico, parte da energia é refletida 

e parte da energia é transmitida. A natureza da reflexão varia com a direção de 

polarização do campo elétrico. Define-se plano de incidência como o plano que contêm 

os raios incidentes, refletidos e transmitidos. Em oposição ao comportamento da 

reflexão em dielétricos, uma onda plana incidente em um condutor perfeito é refletida 

totalmente. Como o campo elétrico na superfície do condutor deve ser igual a zero em 

todos os pontos, a fim de obedecer às equações de Maxwell, a onda refletida deve ser 

igual em magnitude à onda incidente (Rappaport et al., 1996).  
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2.2.2 Difração 

O fenômeno da difração é baseado no princípio de Huygens e consiste no 

contorno de obstáculos pelas frentes de onda. Este efeito se deve ao comportamento das 

fontes como pontuais, permitindo, desta forma, a produção de ondas secundárias. Assim, 

ao se deslocar por um meio com obstáculo, as ondas são difratadas, ou seja, há uma 

recombinação, originando uma nova frente na direção de propagação. O campo de uma 

onda difratada na região de sombra, ou seja, posterior ao obstáculo, pode ser calculado, 

portanto, como a soma vetorial dos componentes de campo elétrico de todas as ondas 

secundárias no espaço, em torno do obstáculo. Este fenômeno é fundamental para a 

consolidação da tecnologia sem fio, por assegurar a possibilidade de recepção de um 

sinal, mesmo que não exista visibilidade entre o transmissor e o receptor (Rappaport et 

al., 1996). 

2.2.3 Dispersão 

A análise da dispersão de uma onda eletromagnética é, normalmente, um pouco 

mais complexa por depender da presença de elementos de dimensões inferiores no meio 

de propagação (Rappaport et al., 1996). A dispersão pode ocorrer devido à presença de 

vegetação, cabos, sinais de trânsito, chuva, entre outros. Portanto, é um fenômeno 

empírico, cujo comportamento varia de acordo com o ambiente em que ocorre a 

propagação. 

2.3 Parâmetros de propagação 

O  canal  em que ocorre a propagação relaciona-se diretamente com o 

desempenho  dos  sistemas  de  comunicação  sem  fio. O meio de propagação entre 

transmissor e receptor podem se caracterizar como visada direta ou severamente 

obstruído por prédios, montanhas e árvores e, afetam diretamente o desemprenho da 

transmissão. A modelagem de um canal propagação é considerada uma etapa complexa 
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do projeto por se basear em análises estatísticas, que tomam como base medidas 

empíricas em campo, ou por considerar fatores determinísticos. 

2.3.1 Perda no caminho (Path Loss) 

O projeto de capacidade de um link demanda uma estimativa da potência 

transmitida de modo que a relação sinal-ruído (SNR) também possa ser estimada. Assim, 

a compreensão dos mecanismos de propagação em sistemas wireless torna-se 

importante, não apenas para a previsão de uma área de cobertura, mas também, para 

prever sinais interferentes de outras fontes de rádio frequência (Andersen et. al, 1995).  

A perda no caminho, do termo inglês Path Loss (PL), representa a potência de 

sinal recebida em relação à potência de transmissão. Em sistemas reais de transmissão, 

a propagação no espaço livre não se aplica, por se tratar de uma análise estritamente 

teórica. Hata (1980) descreve a perda de caminho por meio de um modelo obtido 

empiricamente por meio de medições em campo.  Este modelo expressa PL em decibéis 

e utiliza um parâmetro n para demonstrar a relação da distância e da potência recebida.  

             ( )    (  )          (    )                                (2.1) 

Para n igual a 2, tem-se o comportamento para espaço livre. O termo PL(d0) refere-se a 

distância de referência, ou, campo distante da antena transmissora, que pode variar de 1 

Km a 1 m, dependendo do tipo de ambiente. O termo X  , por sua vez, se refere à 

variação da potência média recebida.  

Dessa forma, o modelo Path Loss representa apenas a relação com a distância 

entre o transmissor e o receptor, não considerando nenhuma característica física do 

ambiente de propagação. A precisão do modelo é medida pelo desvio padrão   da 

variável aleatória X .  
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2.3.2 Efeito multipercurso 

O efeito de desvanecimento é utilizado para descrever flutuações de amplitude 

em um curto intervalo de tempo ou distância percorrida. Desta forma, a perda de 

propagação ou os efeitos de sombreamento podem ser desprezados. O desvanecimento 

decorre da interferência entre sinais recebidos com atrasos de tempo distintos, devido 

ao multipercurso. A combinação desses sinais pode produzir um sinal resultante que 

sofre variação na amplitude e fase. 

O efeito multipercurso em um canal de propagação pode ocasionar, em pequena 

escala, variações de amplitude do sinal em um curto intervalo de tempo ou distância. 

Além disso, este efeito pode causar, também, modulação de frequências aleatórias 

(Random  Frequency  Modulation- RFM) causadas pelo efeito Doppler no multipercursos. 

Por fim, o efeito multipercurso pode causar também dispersão temporal causada pelos 

atrasos temporais. Para um receptor parado, tem-se um efeito multipercurso estático. 

Nesta situação o sinal chega de maneira sequencial ao receptor.  

O desvanecimento rápido, ou a distorção, são induzidos pelas rápidas flutuações 

das fases e amplitudes aleatórias das componentes do sinal provenientes do 

multipercurso. Quando há movimento relativo entre a transmissão e a recepção, pode 

ocorrer uma RFM aleatória, que se deve aos diferentes deslocamentos  Doppler no 

multipercurso. Caso o movimento seja de modo a tornar a maior a distância entre o 

transmissor e o receptor, o deslocamento Doppler é caracterizado como negativo. Por 

fim, o efeito de obstáculos em movimento ambiente de propagação podem induzir 

deslocamento Doppler variante no tempo.  Caso a velocidade do obstáculo seja muito 

maior do que a velocidade do terminal móvel, o efeito é caracterizado como 

desvanecimento rápido, caso contrário, os obstáculos podem ser desprezados.  

O sinal sofre distorção quando a largura de faixa do sinal transmitido é superior a  

largura de banda do canal de multipercursos, nesta situação, o desvanecimento será 

muito pequeno, podendo ser desconsiderado.  
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2.3.3 Desvanecimento 

Um efeito comum referente à propagação em áreas urbanas acontece quando a 

antena receptora se localiza entre edifícios, não havendo visada direta com o 

transmissor. O sinal recebido decorre do espalhamento provocado pelas superfícies dos 

edifícios e pelas difrações sobre esses. A energia recebida pelo receptor é decorrente do 

efeito multipercurso, desta forma, são recebidos vários sinais simultaneamente. Estes 

sinais derivados de diferentes direções, possuem retardos de tempo distintos. A 

intensidade do sinal resultante varia de acordo com a distribuição das fases das 

diferentes componentes do multipercurso. A variação da posição do receptor por meio 

de uma curta distância pode variar a intensidade, por modificar a relação de fase entre 

as diferentes componentes de multipercurso. O desvanecimento lento ocorre devido ao 

movimento do receptor, considerando distâncias suficientemente elevadas para causar 

variações no nível médio do sinal, que decresce, no percurso entre transmissor e 

receptor. Não existe um modelo físico que descreve o desvanecimento em larga escala.  

Entretanto, a perda de propagação média segue uma distribuição log-normal com um 

desvio padrão que depende da frequência e do ambiente de propagação (Guerra, 2012). 

2.4 Considerações Finais 

As características de ambientes e os fenômenos físicos a eles associados afetam 

as condições de como ocorre a propagação, inviabilizando, por muitas vezes, sua 

utilização conforme previsto, apenas, pelos modelos matemáticos. A importância de 

planejamento do sistema consiste, entretanto, na possibilidade de conhecer o 

comportamento da propagação em um meio. Em diversas aplicações, problemas 

relacionados ao nível de sinal são resolvidos apenas com a escolha adequada do 

posicionamento e do padrão de radiação de antenas, melhorando, assim, a extensão da 

qualidade do sinal.  

Estas técnicas de projeto justificam a importância de conhecer as características 

do local no qual será instalado o sistema. Neste capítulo foram apresentados os 

fenômenos e parâmetros de projeto de rádiofrequência mais importantes para 
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descrever as características de propagação de um meio a fim de auxiliar no 

planejamento de um sistema de transmissão.   
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Capítulo 3 

 Modelos de propagação 

Este capítulo apresenta alguns modelos relacionados à propogação Outdoor 

associados à condição de ambiente suburbano para a frequência de 2,45 GHz.  

3.1 Introdução 

Diversos são os mecanismos que envolvem a propagação de ondas 

eletromagnéticas, assim, o comportamento do meio entre o transmissor e o receptor 

pode sofrer diversas variações de comportamento. O percurso do sinal pode oscilar, por 

exemplo, de um caminho de visada direta para um meio fortemente obstruído por 

prédios, montanhas e vegetação. Assim sendo, por ser muito complexa, a modelagem do 

canal normalmente é feita por meio de ferramentas estatísticas, baseadas em medições. 

Segundo Souza e Lins (2008), o maior desafio da modelagem de um sinal que se 

propaga em um canal wireless consiste na previsão da variação da atenuação com a 

distância entre transmissor e receptor. Desta forma, os modelos visam estabelecer uma 

relação matemática entre a atenuação do sinal e a distância. De maneira simplificada, os 

modelos de propagação podem ser divididos em três categorias: modelos empíricos, 

semi determinísticos e determinísticos. Os modelos empíricos são construídos 

utilizando dados de medição e propriedades estatísticas não muito precisas, por isso, 

são denominados também de modelos simplificados. Os modelos determinísticos, por 

sua vez, utilizam um grande número de informações da geometria da cidade e requerem 

elevado esforço computacional, resultando em um modelo mais preciso. Assim, os 

modelos semi determinísticos utilizam como base modelos empíricos e aspectos 

determinísticos mais precisos (Ranvier, 2004). Apesar de se tratarem de aproximações 

estatísticas, os modelos de propagação devem se aproximar o máximo possível do 
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comportamento real por se tratarem de um componente estratégico no planejamento de 

sistemas de comunicação.  

O licenciamento de radiofrequências para uso comercial foi adotado pelos órgãos 

regulamentadores para gerenciar o espectro de frequências. Embora a tecnologia tenha 

evoluído ao longo dos últimos anos, o gerenciamento regulatório do espectro sofreu 

poucas mudanças. Apesar dessa tendência, bandas originalmente alocadas para uso não 

comercial, tais como as de rádio industriais, científicas e médicas (ISM), passaram a 

permitir mais serviços. As novas aplicações, incluem redes de área local sem fio 

(WLANs) e Bluetooth. A tecnologia de coexistência eficiente é essencial para a operação 

de sistemas na banda sem licenciamento, por não haver proteção contra interferências 

causadas por sistemas coexistentes. Portanto, medições de ocupação do espectro, 

modelagem e avaliação de desempenho são fundamentais para o planejamento destes 

sistemas (LI, 2009). 

3.2 Modelo espaço livre 

O modelo espaço livre considera uma propagação livre de obstruções e reflexões 

e, apesar de se tratar de um modelo teórico simplificado, representa uma previsão 

satisfatória para a construção de cenários mais complexos, bem como para a 

compreensão do comportamento do sinal. 

Neste modelo a atenuação é determinada pela relação entre as potências 

transmitida e recebida, cujo valor é diretamente proporcional ao comprimento de onda 

ao quadrado e inversamente proporcional à distância entre o transmissor e o receptor 

ao quadrado. Considerando o ganho das antenas transmissora e receptora, obtém-se a 

Fórmula de Friis (3.1). 

 

                          
  

  
  (

 

   
)
 

                                            (3.1) 

 

Em que Gt é o ganho da antena transmissora, Gr o ganho da antena receptora, f a 

frequência de transmissão, dada em GHz, e d a distância entre o transmissor e o 

receptor. Cuja expressão em decibéis é calculada conforme (3.2). 
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  (  )                                      (3.2) 

3.3 Modelo Young 

O modelo de Young, também denominado modelo 2 raios, consiste em um 

modelo Outdoor, baseado em medições em campo, realizadas na cidade de Nova Iorque. 

Pode ser utilizado para prever o comportamento de sinais de frequência variando de 

150MHz a 3,7GHz. No campo de modelos de propagação possibilitou grande avanço e 

desenvolvimento de sistemas que utilizam faixas de frequências utilizadas em sistemas 

móveis. O modelo Young não consiste em um procedimento de cálculo genérico, 

aplicável em qualquer situação.  

 

                           ( )   
  

    (    )  
                                        (3.3) 

 

Em que ht é a altura da antena transmissora, hr a altura da antena receptora e   o 

fator de interferência igual a 0,1995 (Souza; Lins, 2008).  

 

    ( )[  ]              (    (    )
  )                (3.4) 

3.4 Modelo Logarítimo da distância 

Segundo Souza e Lins (2008), o modelo logaritmo da distância é amplamente 

utilizado no planejamento de redes Wi-Fi. Tanto modelos teóricos quanto modelos 

empíricos indicam que a potência média do sinal recebido se relaciona de maneira 

logarítmica com a distância. Este comportamento é válido tanto para ambientes indoor e 

outdoor (Rappaport et al., 1996). A perda de caminho média entre o transmissor e o 

receptor pode ser expressa em função da distância por meio de um expoente de perda 

de caminho, n. 

 

  ̅̅̅̅ ( )  (
 

  
)
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Este modelo apresenta uma relação diretamente proporcional a exponencial do 

fator de atenuação, n, da distância entre o transmissor e o receptor e inversamente 

proporcional à exponencial de n, da distância de referência d0. É importante salientar 

que a distância de referência deve estar na região de campo distante da antena. Desta 

forma, a expressão em decibéis pode ser expressa de acordo com a Equação 3.5. 

 

  ̅̅̅̅ ( )[  ]    ̅̅̅̅ (  )[  ]        (
 

  
)                          (3.5) 

 

O expoente de perda de caminho está relacionado à velocidade com que ocorre o 

aumento da perda em relação à distância e depende do tipo de ambiente em que ocorre 

a propagação. A Figura 1 apresenta uma relação do tipo de ambiente com o expoente de 

perda do caminho. Em ambas as equações, a PL é a média dos valores de perda de 

caminho para a distância. Na equação 3.5, cuja escala é dada em decibel, o fator 10n 

indica a inclinação da reta, em uma escala logarítimica.   

 

 

Figura 1: Determinação do expoente de perdas de caminho (n) em função do tipo de ambiente (Rappaport, 
1996) 

3.5 Modelo multi-inclinações 

O modelo multi-inclinacões considera a atenuação do sinal como um fator 

depende de diversos fatores em trechos distintos. Conforme apresentado pela equação 

(3.6) o modelo considera dois trechos, sendo o termo n1 o fator de atenuação do 

primeiro trecho e n2 o fator de atenuação do segundo trecho. Neste trabalho foram 

utilizados n1= 2 n2 = 4. O termo dc representa a distância que separa o primeiro do 

segundo trecho e PL (d0) a perda na distância de referência d0 (Souza; Lins, 2008).  
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   (3.6) 

 

3.6 Modelo Oliveira et. Al  

Este modelo foi proposto baseado na área urbana de Manaus, Estado do 

Amazonas, Brasil. Neste modelo, a avaliação do desempenho do modelo proposto, 

consiste em verificar a intensidade do sinal no local e, por meio dos dados coletados, 

determinar os parâmetros estatísticos e o desvio padrão correspondente, entre os 

valores medidos e as perdas. 

As utilizações das medidas de campo garantem que o modelo apresenta aumento 

lentamente para pequenas distâncias e diminuição rápida para longas distâncias. Por se 

tratar de um modelo de baixa complexidade, exige menos recursos computacionais, 

sendo, portanto, de baixo custo. Por se tratar de um modelo empírico, inicialmente, são 

feitas as medidas em campo. Posteriormente, com um auxílio de um software é feita a 

previsão de cobertura.  

O modelo de Oliveira et. al consiste em uma abordagem que relaciona a 

atenuação, em decibéis, como uma função logarítmica da distância e da sua contribuição 

linear, cuja equação é apresentada em (3.7). O termo P0 e m são parâmetros de ajuste 

para minimizar o erro médio quadrático cometido pelo modelo (Souza; Lins, 2008), 

iguais a 55,05dB e 0,0497, respectivamente. 

 

                 ( )[  ]           (
 

  
)     (

 

  
)                               (3.7) 

3.7 Considerações Finais 

Apesar dos diversos trabalhos presentes na literatura sobre modelos de 

propagação e dos enormes esforços e progressos realizados para a caracterização dos 
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diversos canais de propagação, ainda existem muitos fatores a serem caracterizados 

para obter um comportamento próximo da propagação real do sinal. Um grande desafio 

ao realizar este tipo de análise consiste exatamente na escolha dos modelos com os 

quais irá comparar, visto que existem distintos modelos para diversas aplicações. Neste 

capítulo foram apresentados alguns modelos de propagação, adequados para as 

condições deste trabalho, e que se propõe a descrever as características de propagação 

de um meio a fim de auxiliar no planejamento de um sistema de transmissão.  
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Capítulo 4 

Resultados 

Neste capítulo são apresentados os equipamentos empregados nas medições, as 

características dos dispositivos e configurações utilizadas. Além disso, são apresentadas 

as características do ambiente e condições condições climáticas no momento de 

medição, bem como os pontos escolhidos. Posteriormente, são apresentados os 

resultados das medições em campo, em função da distância entre o transmissor e 

receptor. Por fim, é feita uma comparação do comportamento dos valores medidos com 

os modelos clássicos.  

4.1 Equipamentos de medição 

Antes de apresentar o detalhamento da estrutura de medições, é necessário 

examinar cada equipamento envolvido no processo. A apresentação das características 

construtivas e operacionais de cada equipamento esclarece o princípio de 

funcionamento no procedimento e justifica a utilização nesta aplicação.  

4.1.1 Gerador de sinais analógicos 

O N5181A MXG é fabricado pela Agilent Technologies Inc e pode operar como 

gerador de sinais analógicos e sinais vetoriais (User’s Guide Agilent Technologies 

N5181A/82A MXG Signal Generators). O equipamento utilizado possui número de série 

N5181A, pertencendo, portanto, ao modelo de gerador de sinais analógicos. Este modelo 

possui faixa de operação variando de         a       e potencia de saída de -        

a       . A saída de rádio frequência do equipamento possui conector do tipo N fêmea, 

com impedância de     . A Figura 2 apresenta a vista frontal do equipamento. Em 

detalhes é mostrado o Power Switch responsável por colocar ou retirar o equipamento 
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de operação, evidenciado pelo LED. No Display são mostrados os valores e as grandezas 

selecionadas, as Softkeys são utilizadas no Menu para escolher uma grandeza e o 

Numeric Keypad, os valores numéricos para a grandeza selecionada.  

 

 

Figura 2: Vista frontal do Gerador de sinais analógicos N5181A 

* A função modulação, número 14, pode ser ativada ou desligada na tecla Mod On / Off, indicada pelo 

funcionamento pelo LED.  

 

A Figura 3 apresenta o detalhamento do Display. Nesta tela são apresentadas as 

grandezas e os valores selecionados na operação. Na figura é exemplificada a seleção de 

um sinal de frequência de       e amplitude de –           . No exemplo apresentado 

não são apresentadas mensagens de erro, caracterizando uma atuação do equipamento 

dentro da região de operação executável e segura.  

 

 

Figura 3: Detalhamento da tela (Display) do N5181A 



 

30 
 

4.1.2 Antena Omni-direcional TL-ANT2408CL 

A antena TL-ANT2408CL é, normalmente, utilizada em pontos de acesso sem fio e 

não necessita de uma pré configuração. É uma antena do tipo Omnidirecional, conforme 

mostrado pelo diagrama de irradiação mostrado pela Figura 4, e, apresenta ganho de 

    , excluindo-se as perdas nos cabos e adaptadores. Possui impedância de         e 

necessita de um conector fêmea RP-SMA para sua conexão (Manual 2.4GHz 8dBi Indoor 

Omni-directional Antenna TL-ANT2408CL). 

 

Figura 4: (a) Vista da antena TL-ANT2408CL (b) Diagrama de irradiação 

4.1.3 Analisador de espectro portátil  

O N9937A é um equipamento fabricado pela Agilent Technologies Inc. (Figura 5). 

Por se tratar de um equipamento portátil, de apenas     , possibilita medições em uma 

ampla gama de aplicações, tais como comunicações por satélite, microondas, 

comunicações militares e sistemas de radar, com autonomia de, aproximadamente, 

        e meia. Pode ser utilizado na função analisador de espectro ou medidor de 

potência. Na função analisador de espectro é utilizado para monitorar sinais no domínio 

da frequência. Fornece amplas medições de potência e traçado de comportamento. Atua 

em uma ampla faixa de frequência variando de         a       , com resolução da 

largura de banda (RBW) de       a       (Datasheet Keysight Technologies FieldFox 

Handheld Analyzers 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50 GHz). 
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Figura 5: Analisador de espectro N9937A 

4.1.4 Antena HyperLOG6000 

As antenas logarítmicas HyperLOG6000 foram projetadas para que sua forma, 

material e revestimento não fossem capazes de influenciar as medidas, mesmo em 

condições extremas, tais como, a presença de umidade em sua superfície (Figura 6). 

Testes de laboratório verificaram que esta antena é capaz de suportar situações de 

estresse mecânico e influência ambiental, sem sacrificar consideravelmente seu 

desempenho. Possui               de dimensão e, apenas,       (Datasheet 

Precompliance test antenna series HyperLOG®60xxx span 680MHz to 18GHz). 
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Figura 6: (a) Vista da antena HyperLOG6000 com suporte (b) Detalhamento da antena sem revestimento 

  

Esta antena pode ser utilizada na faixa de frequência de         a        e, 

devido à sua ampla  faixa de operação, é muito utilizada em conjunto com analisadores 

de espectro. A polarização é alinhavel, conforme mostrado pelo diagrama de irradiação 

da Figura 7. Apresenta impedância nominal de 50 Ohms, ganho típico de      e conexão 

do tipo SMA. 

 

 

Figura 7: Diagrama de irradiação da antena HyperLOG6000 

4.2 Estrutura das medições 

Inicialmente foram realizadas medições da potência do sinal no campus II do 

CEFET-MG, localizado na Av. Amazonas, 7675 - Nova Gameleira, Belo Horizonte, Minas 
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Gerais. No momento das medições uma massa de ar seco que cobria a maior parte do 

estado, cujas condições climáticas, no momento das medições, oscilaram com sol entre 

nuvens e temperatura de     . 

Os equipamentos utilizados nas medições para a transmissão do sinal foram o 

gerador de sinais analógicos Agilent N5181A e a antena Omni-direcional TL-

ANT2408CL. O gerador de sinais atuou emitindo uma onda puramente senoidal com 

frequência de          e 25 dBm. Por sua vez, a antena com 8 dBi, conferiu à 

transmissão 33 dB de EIRP, visto que a antena foi diretamente acoplada ao gerador de 

sinais, reduzindo significativamente as perdas decorrentes da utilização de cabos e 

conectores. Na recepção, o sinal foi recebido pela antena log HyperLOG, cujo ganho 

prático para          é de      , diretamente acoplada ao analisador de espectro por 

meio de um cabo Rg 174. Considerando um comprimento de cabo de      , sua 

utilização no procedimento representou uma perda de, aproximadamente,        para a 

frequência utilizada. Por fim, o sinal foi verificado pelo analisador de espectro portátil. A 

transmissão foi montada no segundo andar do prédio 19, da instituição, a uma altura de 

4,95 metros conforme mostrado na Figura 8.  

 

 

Figura 8: Vista do setup de transmissão no prédio 19 

 

A antena de recepção, por sua vez, foi mantida fixa sob uma estrutura de      , 

(Figura 9). Para as medições, a resolução da largura de banda (RBW) foi fixada em 

     , o range em        , spam de      , frequência central de          para 

aquisição de 401 pontos. 
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Figura 9: Esquemático do setup de RX 

Conforme explanado anteriormente, as medições foram realizadas no campus II 

do CEFET-MG, ambiente suburbano devido à elevada densidade de árvores e presença 

de edificações. A Figura 10 apresenta uma vista aérea dos pontos de localização de 

transmissão fixo e recepção. Os locais de medida foram escolhidos a fim de contemplar 

cenários de visada direta e ausência de visada e consistiram na medição da intensidade 

do sinal. Foram escolhidos 21 pontos ao longo do campus, sendo 12 com visada e 9 sem 

visada do transmissor. Apesar de alguns pontos serem de visada, a medição da 

intensidade do sinal consiste em variar o azimuth e o downtilt da antena receptora para 

obter o maior valor de sinal, independente da direção da antena receptora em relação à 

antena transmissora. Este procedimento considera o efeito multipercurso, visto que o 

sinal pode ser recebido pela antena receptora com maior intensidade, em uma direção 

distinta da transmissora, proveniente das diversas reflexões que resultam em um efeito 

construtivo no sinal.  
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Figura 10: Vista aérea dos pontos de medições 

A Tabela 1 apresenta os valores de potência medidos, em dBm, para cada ponto 

em função da distância entre o receptor e o transmissor.  
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Tabela 1: Potência recebida nos pontos de medição em função da distância 

Pontos Potência no receptor- 

PR [dBm] 

Distância  

[m] 

1 -44 11,05 

2 -34,69 14,27 

3 -36,16 25,93 

4 -46,55 46,25 

5 -50,49 63,15 

6 -52,67 82,49 

7 -55,13 99,84 

8 -51,27 71,18 

9 -48,08 45,26 

10 -36,20 19,82 

11 -45,71 35,18 

12 -63,13 54,97 

13 -61,48 73,29 

14 -54,84 60,19 

15 -49,85 81,17 

16 -80,85 120,53 

17 -84,70 146,58 

18 -56,29 66,76 

19 -69,27 150,95 

20 -65,97 113,53 

21 -59,48 16,46 

 

A Figura 11 apresenta de maneira visual o comportamento do sinal. Por meio de 

uma análise qualitativa é possível constatar que a intensidade do sinal em visada direta 

é maior visto que o sinal propagar em um meio com pouca, ou nenhuma, obstrução em 

seu caminho, desta forma há menos atenuação do sinal. Em visada direta a redução na 

intensidade do sinal se deve, quase majoritariamente, ao aumento da distância. Nas 

regiões em que não há visada direta, é possível constatar a existência do sinal 
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proveniente das múltiplas reflexões ou difração de obstáculos. Assim como na visada 

direta, o efeito da distância é um fator crítico para a intensidade do sinal, sendo, neste 

caso, mais agudo devido ao sinal recebido já apresentar atenuação considerável em 

algumas regiões. É possível perceber, ainda, um decaimento acentuado da intensidade 

do sinal nas regiões com maior densidade de vegetação. Apesar dessas regiões se 

concentrarem na periferia do campus e, portanto, já estarem sujeitas ao efeito da 

distância, é possível constatar a existência de uma queda sutil de sinal nestas regiões, se 

comparado à locais próximos cuja densidade de vegetação é um pouco menor. 

 

 

Figura 11: Divisão da região de propagação em setores 
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4.3 Modelo de propagação para o CEFET-MG 

A regressão linear expressa uma associação de um valor esperado, ou medido, em 

relação à uma variável que se deseja relacionar por meio de uma equação. Considerando 

o comportamento dependente da perda de caminho em relação à distância entre o 

transmissor e o receptor, é possível ajustar os valores medidos de modo que eles se 

comportem conforme uma equação aproximada, cuja dependência entre os parâmetros 

seja linear. Com o auxílio do MATLAB, utilizando as funções regression e plotregression, 

foi possível ajustar os valores de medição, para uma função linear dependente do valor 

da distância em cada ponto. O gráfico 1 apresenta o novo comportamento linear das 

variáveis em relação aos pontos que a originaram. A distância de cada ponto à reta 

resultado da regressão caracteriza um erro de ajuste. O parâmetro R representa os 

valores de regressão para cada valor. 

 

 

 

Gráfico 1: Regressão linear do modelo para as medições 
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Portanto, para os valores de Path Loss medidos, em relação à distância do 

transmissor, tem-se: 

 

                                                                                                (4.1) 

  

Em que d é a distância do transmissor ao receptor. Apesar de apresentar erro de 

aproximação para alguns pontos, o ajuste se mostrou satisfatório, visto que    

        .  

4.4 Comparação dos Modelos 

Considerando os efeitos aleatórios do sombreamento ocorridos em muito locais 

medidos, com distintos níveis de ruído no caminho de propagação, os níveis de sinal 

medidos têm uma distribuição normal em torno da média da distância. Desta forma, 

pode-se calcular a estimativa do erro médio quadrático (RMSE). 

 

                                                         √
∑ (    )  
   

 
                                        (4.2) 

 

O Gráfico 2 apresenta o comportamento da propagação dos modelos para 

distâncias que em que houve medição, a fim de comparar o resultado de cada modelo 

com os valores medidos. 
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Gráfico 2: Path Loss dos Modelos em função da distância 

 

O Modelo Young foi o que apresentou comportamento mais distante dos valores 

medidos, cuja a perda de propagação esperada é de quase duas vezes a medida. De 

maneira análoga, o Modelo Oliveira et. al apresentou uma perda de propagação cujo 

valor é quase a metade do valor medido. Conforme era esperado, devido à característica 

do Modelo Young ser um modelo mais genérico ele apresentou um comportamento mto 

distoante do medido. Vale salientar que este Modelo pode ser utilizado em diversas 

frequências e ambientes, características que explicam seu comportamento menos 

preciso. Este tipo de Modelo poderia, portanto, ser utilizado em situações em que não há 

o compromisso da caracterização fidedigna do cenário, há apenas um interesse em se 

conhecer de maneira generalizada o comportamento da propagação. Conforme 

apresentado pela Tabela 2 o Modelo Young apresentou erro RMS de 4,29 dB. O Modelo 

Oliveira et. al prevê uma perda de propagação muito menor. Conforme foi explanado, 

este modelo foi construído em um ambiente cujas condições climáticas diferenciam 

consideravelmente do cenário utilizado no CEFET-MG, além das condições de relevo. A 

cidade de Manaus é uma cidade majoritariamente plana, ao contrário da cidade de Belo 
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Horizonte. Por sua vez, as perdas de propagação serem muito menores do que o real, 

podem ser atribuídos aos ajustes próprios do Modelo que, ao contrário da maioria dos 

Modelos, não dependem apenas da distância entre o transmissor e o receptor, mas de 

outras variáveis de parametrização. Este Modelo também apresentou um erro RMS 

considerável, de 4,76 dB. Por fim, os Modelos que mais se aproximaram do 

comportamento das medições foram o Log da distância, com expoente de perda de 

caminho igual a 2,09, e o multi inclinações, com erro RMS de 1,43 dB e 2,38 dB 

respectivamente. Para distâncias médias, ambos apresentaram boas aproximações. Para 

distâncias maiores, entretanto, o Modelo multi inclinações se mostrou praticamente 

exato, que pode ser explicado pela divisão, do próprio modelo em dois trechos. Apesar 

de apresentarem boas aproximações no geral, em regiões próximas ao transmissor, os 

modelos não apresentaram resultados satisfatórios devido às próprias características de 

propagação nestas regiões. Por fim, o Gráfico 3 apresenta o comportamento do modelo 

encontrado empiricamente por meio das medições e da regressão linear. É visível que o 

comportamento do Modelo neste trabalho consegue descrever com mais exatidão o 

comportamento da medição. Validando, portanto, o modelo encontrado para o cenário 

de medição do CEFET-MG.    

 

Gráfico 3: Apresentação do comportamento do Novo modelo para comparação 
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Tabela 2: Erro RMS de cada Modelo de propagação 

Modelo RMSE [dB] 

Modelo Young 4,29 

Modelo Logarítimo da distância 1,43 

Modelo multi inclinações 2,38 

Modelo de Oliveira et. al 4,76 

Fonte: Elaborado pelo autor 

4.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada a estrutura das medições, abrangendo os 

equipamentos e configurações utilizadas nos ensaios. Também foram expostas, por meio 

de uma vista aérea do local, as localizações dos pontos em que foram realizadas as 

medidas a fim de caracterizar o tipo de visada e justificar a caracterização do ambiente. 

Por meio dos resultados, foi construído um modelo de propagação para o CEFET-MG e 

seu desempenho foi comparado com os Modelos da literatura. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

O aumento na demanda por comunicação sem fio resultou na intensa utilização 

do espectro apresentando como consequência a necessidade de planejamento das redes. 

Atualmente, por se tratar de uma banda não licenciada, a frequência 

comporta as tecnologias Bluetooth, WiFi e Zigbee, além de equipamentos eletrônicos. 

Considerado estratégico, o planejamento de sistemas de comunicação baseado em 

modelos preditivos atua na redução de custos e apresenta comportamento de 

propagação próximo do real. Neste tipo de modelagem a potência irradiada pelo 

transmissor considera as perdas de sinal no caminho de propagação, a fim de estimar a 

qualidade do sinal na recepção, evitando desperdícios de energia. 

Este trabalho se propôs a criar um modelo de propagação de ondas para 2,45 GHz 

para o CEFET-MG, por meio de medições de sinal em campo. Devido à elevada densidade 

de vegetação e a presença de edificações, o ambiente de propagação foi caracterizado 

como um ambiente suburbano. O modelo obtido, por regressão linear das medições para 

distância, foi validado por meio da análise e comparação com o comportamento dos 

Modelos da literatura, para condições semelhantes. O Modelo Young apresentou 

comportamento mais distante dos valores medidos, por se tratar de um modelo 

genérico, utilizado em diversas frequências e ambientes. No Modelo Oliveira et. al. 

asperdas de propagação foram muito menores do que as medidas, podem ser atribuídos 

aos ajustes próprios do Modelo. Os Modelos que mais se aproximaram do 

comportamento das medições foram o Log da distância e o multi inclinações, sendo que 

para distâncias médias, ambos apresentaram boas aproximações. O comportamento do 

modelo encontrado empiricamente por meio das medições e, aplicando uma regressão 

linear, conseguiu descrever com mais exatidão o comportamento da medição. 

Neste trabalho mediu-se, apenas, a intensidade do sinal, visto que a antena de 

recepção não apresentava tilt e azimuth calibrados. Como trabalho futuro, poderia ser 

feito um mapeamento mais detalhado do caminho de propagação do sinal por meio do 

http://al.as/
http://al.as/
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ângulo de chegada no receptor. Outra sugestão seria a caracterização da banda, medindo 

o sinal em outras frequências próximas à 2,45 GHz, a fim de caracterizar o 

comportamento de uma banda, como um todo. Por fim, uma ferramenta muito útil para 

o planejamento do sistema consistiria em desenvolver um algoritmo para traçar áreas 

de cobertura do sinal baseado nos novos modelos. 
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