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RESUMO 

 

Este trabalho consiste em duas análises realizadas a partir de uma 

campanha de medições em faixa estreita, na frequência de 768 MHz, com 

transmissão outdoor e recepção indoor a uma distância inicial de, 

aproximadamente, 112 m. A primeira análise verifica o comportamento do sinal 

rádio móvel em ambientes confinados (os corredores do edifício). Com os dados 

obtidos nas medições, observa-se a função de densidade de probabilidade (PDF) 

que melhor se adequa à variabilidade em pequena escala do sinal. Na sequência 

deste estudo, através da atenuação do sinal, faz-se a comparação da path loss a 

dois modelos de predição de sinal próprios de ambientes outdoor-indoor: 

COST231 e outro proposto por Miura et al., concluindo sobre o melhor ajuste para 

a cobertura do sinal indoor. 

 

Palavras-chave: propagação de sinal outdoor-indoor; distribuições estatísticas; 

modelos de predição de sinal, cobertura de sinal indoor. 

  



ABSTRACT 

 

This work consists of two analyzes carried out from a measurement campaign in a 

narrow band, at the frequency of 768 MHz, with outdoor transmission and indoor 

reception at an initial distance of approximately 112 m. The first analysis verifies 

the behavior of mobile radio signal in confined environments (the building corridors). 

With the data obtained in the measurements, it is possible to observe the probability 

density function (PDF) that best fits the small-scale variability of the signal. 

Following this study, through signal attenuation, the path loss is compared to two 

signal prediction models specific to outdoor-indoor environments: COST231 and 

another proposed by Miura et al., concluding on the best fit for the indoor signal 

coverage. 

 

Keywords: outdoor-indoor signal propagation, statistical distributions, signal 

prediction models, indoor signal coverage. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 
 

Ao final do ano de 2007, a base móvel global ultrapassou 3,25 bilhões de 

conexões, o que corresponde a mais da metade da população mundial [1]. Com 

dispositivos e serviços se tornando cada vez mais acessíveis, a prospecção de 

um mundo móvel totalmente conectado tem se tornado uma iminente realidade. 

Uma vez que se passa a maior parte do tempo em algum ambiente 

fechado, é indispensável para o provedor de rede tornar viável a conexão para 

os dispositivos utilizados neste tipo de local [1]. Logo, tem-se percebido a 

necessidade de garantir que os sistemas de comunicação móvel cubram, de 

maneira cada vez mais eficiente, áreas internas. Estudos constatam que ampla 

proporção do tráfego de dados de celular tem origem dentro de edifícios. Tal fato 

acarreta uma maior significância para estudos de propagação de sinais em 

ambientes internos, para atender à crescente demanda por serviços de dados 

em alta velocidade e capacidade [2]. Em alguns edifícios, a área de serviço 

interna é estabelecida por antenas de base posicionadas, exclusivamente, 

dentro do ambiente. Ocorre, entretanto, que a maior parte da comunicação móvel 

interna é proveniente de ondas de rádio oriundas de estações base externas, que 

devem ser posicionadas de modo a minimizar possíveis perdas de sinal dentro 

das edificações [3], [4]. 

A atenuação dos sinais de rádio dentro de construções (edifícios, casas, 

escritórios) não é tão simples de ser verificada, pois sua propagação é 

influenciada por diversos fatores, como: materiais que compõem a estrutura da 

parede, mobiliário, divisões internas, número e tamanho das janelas, altura do 

cômodo, dentre outros [4]. Dessa forma, a atenuação do sinal pode ser verificada 

em diversos níveis, sendo dependente do trajeto e dos meios pelos quais o 

mesmo se propaga [3]. Além disso, uma vez que o sinal tem origem externa ao 

ambiente de registro, todo o caminho, desde a antena transmissora até a 

chegada no edifício deve ser considerado, ou seja, a trajetória do sinal e suas 

características no que se conhece por espaço livre, que também sofre com 

a presença de inúmeros obstáculos, o que torna a área urbana um ambiente, 
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muitas vezes, complexo. 

Para determinar a cobertura do sinal, modelos foram desenvolvidos com o 

intuito de melhor conhecer a propagação de sinais provenientes de fontes 

externas em direção ao interior de construções e prever seu comportamento no 

que se refere à perda de propagação até seu destino final [5]. 

 

1.1. MOTIVAÇÃO 

 

A motivação para este trabalho se pauta, inicialmente, na importância dos 

modelos de predição de sinal para a evolução da comunicação rádio móvel. O já 

conhecido modelo COST231 vem de encontro àquele proposto por Miura e 

colaboradores, um método sobre o qual sabe-se pouco e que se mostra 

promissor. Logo, há a intenção de estudá-lo em um novo ambiente, objetivando 

não somente incrementar o background deste modelo, mas o conhecimento a 

respeito da predição de sinal outdoor-indoor em geral que, infelizmente, não 

possui um extenso corpo de trabalhos até o momento. 

Outro ponto a ser destacado é a frequência utilizada para as medições. No 

ano de 2017, houve, por parte da ANATEL, a liberação de faixa de 700 MHz de 

frequência, que até então era usada pela TV analógica para o serviço de 

comunicação móvel. Isso tornou possível o uso da faixa pelas operadores dos 

sistemas celulares. As sobras da faixa em questão, inclusive, podem ser 

utilizadas pela tecnologia 5G no Brasil, caso sejam aprovadas em leilão a ser 

realizado no ano de 2020, o que torna o estudo nessa faixa ainda mais 

interessante. 

A internet 5G proporciona um aumento de 20x a velocidade do 4G, ou seja, 

poderá competir com os serviços de banda larga fixa. Mas o grande diferencial 

será na estabilidade da internet, oferecendo uma conexão mais confiável e fluida. 

A inovação tecnológica da internet precisa acompanhar o ritmo de evolução 

das demais tecnologias. A chamda sociedade 5.0 já é uma realidade e exige cada 

vez mais que sua rotina seja facilitada pela tecnologia. Portanto, é muito 

importante o desenvolvimento do 5G no Brasil e no mundo. 

 

https://www.totvs.com/blog/sociedade-5-0/
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1.2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho objetiva um melhor entendimento sobre o canal rádio móvel 

em ambiente de perfil outdoor-indoor, utilizando frequência na faixa de 700 MHz. 

Sendo assim, a transmissão do sinal ocorre de um ambiente externo para o interior 

de um edifício, com o receptor móvel capturando níveis de sinal ao longo dos 

corredores. Em consequência dos dados obtidos nas medições, há a intenção da 

realização de duas análises. Primeiramente, o estudo estatístico da variabilidade 

do sinal em faixa estreita e, em paralelo, a comparação entre dois métodos de 

predição de sinal, ajustados aos dados, específicos para ambientes outdoor-

indoor. 

A primeira análise estuda o comportamento do sinal nos corredores do 

edifício. As estatísticas dos dados são, então, comparadas às distribuições 

estatísticas de Rayleigh, Rice e Nakagami, com o intuito de verificar qual se adapta 

melhor à envoltória da variabilidade em pequena escala do sinal. 

Em segundo lugar, há o ajuste aos dados dos seguintes modelos de 

predição de sinal: COST231, que preconiza uma melhor propagação a partir da 

menor distância entre as antenas na linha de visada e Miura et al., partindo do 

princípio de que o sinal penetra no prédio de forma mais eficiente através das 

aberturas, como portas e janelas, ocasionando menor atenuação do sinal recebido. 

Neste caso, o ambiente específico de medição (corredores) e as aberturas são 

separados por inúmeros obstáculos, como parades, divisórias, outras janelas, 

apresentando um item interessante a ser avaliado. 

 

1.3. DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

Este trabalho foi estruturado em 7 capítulos, sendo este primeiro 

introdutório. O capítulo 2 disserta sobre os mecanismos e efeitos de propagação 

em UHF. Trata, entre outros assuntos, de fatores causadores da perda média de 

propagação no canal, bem como o aparecimento de reforços ou desvanecimentos 

ao longo da rota. O mesmo traz o embasamento teórico para a análise do 

comportamento do sinal. Seguindo para o capítulo 3, discute-se a caracterização 

do canal rádio móvel, dividindo-o em faixa estreita e faixa larga e apresenta o 

estado da arte referente às distribuições estatísticas a serem utilizadas. São 

apresentadas no capítulo 4 a definição e explicação dos modelos de predição de 
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sinal estudados neste trabalho, bem como suas principais características. 

Consequentemente, o capítulo 5 detalha a campanha de medições e 

processamento dos dados, mostrando, em detalhes, os fatores envolvidos neste 

trabalho, como ambiente, equipamentos, ajustes e metodologia empregada. A 

seguir, o capítulo 6 apresenta os resultados obtidos nas análises, tanto estatística 

quanto de predição, com sua respectiva comparação através de gráficos e valores. 

O trabalho é finalizado no capítulo 7, com sua devida conclusão a partir dos 

resultados, enfatizando a relevância deste tipo de estudo e abrindo opções para o 

desenvolvimento de novos trabalhos. 
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CAPÍTULO 2 
 

2. MECANISMOS E EFEITOS DE PROPAGAÇÃO EM UHF 
 

Duas definições são importantes quando se trata da caracterização dos 

canais de radiopropagação. A primeira delas é a de mecanismos de propagação, 

sendo estes os responsáveis pela perda média de propagação no canal e 

determinação do nível médio do sinal recebido. Seguindo, tem-se o conceito de 

efeitos de propagação, influenciando no aparecimento de flutuações do sinal 

recebido (reforços ou desvanecimentos) e utilizados na estimativa de 

desempenho e cálculo da margem requerida pelo sistema [6], [7]. 

A propagação do sinal se dá por diversos mecanismos e efeitos 

dependentes da faixa de frequências trabalhada e distâncias concebidas. Uma 

vez  que a frequência adotada neste trabalho foi de 768 MHz, a mesma se encaixa 

na faixa classificada como Ultra High Frequency (UHF), com variação de 300 

– 3000 MHz. Nesse caso, os mecanismos de interesse para esta análise são a 

propagação em visibilidade, a reflexão e a difração, enquanto os efeitos a serem 

estudados são os de espalhamento, refração, multipercurso e obstruções locais 

por relevo e vegetação. 

 

2.1. MECANISMOS BÁSICOS 
 

Serão discutidos a seguir os mecanismos de fundamental compreensão 

para a propagação na faixa UHF. 

 

2.1.1. PROPAGAÇÃO EM VISIBILIDADE 
 

É o caso mais simples de propagação, no qual o emissor e o receptor 

encontram-se na ausência de obstáculos ao longo do percurso e sem nenhuma 

perturbação na recepção do sinal. Nestas condições, considera-se uma distância 

que não ultrapassa algumas dezenas de quilômetros. É possível, portanto, 

considerar a propagação em espaço livre, deixando de lado a curvatura da Terra 

(d >> hT e d >> hR) e a possível reflexão no solo, seguindo a equação (2.1): 

𝑃𝑅

𝑃𝑇
= 𝐺𝑇𝐺𝑅 (

𝜆

4𝜋𝑑
)

2

,        (2.1) 
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onde PR é a potência recebida, PT a potência transmitida, GT e GR são os ganhos 

respectivos das antenas transmissora e receptora, λ o comprimento de onda e d 

a distância entre ambas as antenas [20]. 

 

2.1.2. REFLEXÃO 

 

O mecanismo da reflexão se dá em decorrência da incidência de uma 

onda eletromagnética (OEM) sobre um corpo com dimensões muito maiores que 

o comprimento da onda propagada. Em uma ligação rádio, a magnitude da onda 

refletida é consequência da rugosidade da superfície refletora, frequência da 

onda, ângulo de incidência sobre o solo e polarização [9]. 

A reflexão pode gerar atraso e mudança de fase. Dependendo destes 

fatores, a onda em questão pode compor o sinal recebido do pior ao melhor 

cenário, ou seja, da oposição de fase (subtração das amplitudes dos sinais) a 

uma total concordância de fase com a onda direta (soma da amplitudes dos 

sinais) [10]. A figura (2.1) ilustra os fatores relacionados ao mecanismo de 

reflexão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outro efeito oriundo da reflexão que, absolutamente, não pode ser 

desconsiderado, são os multipercursos ligados aos vários sinais que chegam 

defasados ao receptor. Tal evento pode apresentar grande importância para os 

sistemas móveis, uma vez que as ondas cheguem ao terminal móvel em 

concordância de fase, proporcionando um ganho no nível do sinal. Este fenômeno 

possibilita a comunicação de uma estação base com um terminal móvel, mesmo 

que não haja visada direta entre ambos [8]. 

 

Figura 2.1 - Reflexão sobre Terra plana. (Fonte: Google) Figura 2.1 - Reflexão sobre Terra plana [11]. 
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2.1.3. DIFRAÇÃO 

 

O fenômeno da difração pode ser explicado pelo princípio de Huygens. 

Considera-se que cada ponto de uma dada frente de onda atua como fonte 

puntiforme de ondas [12], logo, a nova frente de onda (em um ponto posterior), 

é determinada pela superfície ao redor de todas as ondículas esféricas emitidas 

por tais fontes puntiformes que se propagam durante o período em questão [7]. 

A difração permite que sinais de rádio se propaguem ao redor da 

superfície curva da Terra, além do horizonte e por trás de construções [9]. 

 

2.2. EFEITOS DA ATMOSFERA E RELEVO 
 

Os efeitos analisados neste trabalho serão o espalhamento, a refração, 

os multipercursos e obstruções por relevo e vegetação. 

 

2.2.1. ESPALHAMENTO 
 

Ocorre quando a onda eletromagnética incide sobre uma superfície 

irregular, o que ocasiona uma reflexão difusa e o consequente espalhamento em 

diferentes direções. Analisando-se a reflexão da onda no solo, a mesma é 

considerada especular quando a superfície é lisa. Observa-se a reflexão difusa, 

uma vez que a superfície é tida como rugosa [13]. A rugosidade se torna um 

importante quesito, pois faz com que a superfície possua inúmeros ângulos de 

incidência, tornando a distribuição desordenada, o que gera um pior 

aproveitamento da energia, devido ao seu espalhamento. Este efeito causa a 

diminuição da potência total que deveria chegar ao receptor [7]. A figura (2.2) 

demonstra o espalhamento de uma frente de onda plana refletida em uma 

superfície rugosa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 - Reflexão em superfície rugosa (espalhamento) [14]. 
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2.2.2. REFRAÇÃO 

 

A refração é um efeito de modificação da direção de uma onda que, ao 

atravessar uma superfície que divide dois meios, possui, em cada uma deles, 

velocidades de propagação distintas. Este efeito pode causar a perda de 

qualidade do enlace e, inclusive, fazer com que o sinal não chegue ao receptor 

[8]. 

Os enlaces são realizados na camada mais baixa da atmosfera, a 

Troposfera. Nesta camada, o índice de refração é dependente da pressão, 

temperatura e umidade relativa do ar e tende a diminuir com o aumento de 

altitude. A diminuição do índice de refração proveniente da altura acarreta um 

encurvamento da trajetória das ondas rádio na direção da superfície da Terra. 

Condições anormais de temperatura e umidade relativa do ar provocadas por 

efeitos meteorológicos podem causar variações abruptas ou decréscimos muito 

acentuados do índice de refração com a altura. A ocorrência de consideráveis 

variações no índice de refração pode provocar reflexão parcial dos sinais de 

rádio. A ocorrência de reflexões parciais ou dutos tanto pode provocar regiões 

de sombra no receptor como multipercurso atmosférico (diversos raios 

interferentes atingindo o receptor), ou ainda provocar interferências em 

receptores de outros enlaces distantes [12]. 

 

2.2.3. EFEITOS DE MULTIPERCURSO 
 

O sinal que chega à antena receptora advém da composição de ondas 

eletromagnéticas que percorreram diversos caminhos entre transmissor e 

receptor, através de diferentes mecanismos de propagação [15]. Em termos de 

frequência, a faixa selecionada para sistemas de radiodifusão é favorável à 

propagação do sinal transmitido através de mecanismos como: reflexão, 

difração, espalhamento e visada direta. Em áreas urbanas, pode-se considerar 

os edifícios como obstáculos nos quais a onda que se propaga pode ser refletida 

ou difratada conforme a figura (2.3). No receptor, os campos associados aos 

diferentes percursos somam-se vetorialmente e produzem um campo resultante 

oscilante. A diminuição do nível de sinal recebido proveniente dos efeitos de 

multipercurso é chamada de desvanecimento em pequena escala [9], [13]. 
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O principal aspecto positivo dos efeitos de multipercurso é a possibilidade 

de uma comunicação uniforme quando transmissor e receptor não possuem linha 

de visada. Em contrapartida, estes mesmos efeitos causam muitas perturbações 

no sinal, especialmente, retardo na propagação; interferências entre diferentes 

percursos vindos do transmissor, com rápidas flutuações na recepção do sinal 

(Desvanecimento em pequena escala, muitas vezes do tipo Rayleigh) e 

modulação aleatória da frequência [12]. 

 

2.2.4. OBSTRUÇÕES LOCAIS POR RELEVO E VEGETAÇÃO 

 

O conhecimento da morfologia da região a ser trabalhada é fundamental 

para o planejamento de cobertura de sinal na mesma. Os prédios e a vegetação 

influenciam diretamente no resultado da propagação. 

O desvanecimento em larga escala, ou sombreamento, está amplamente 

relacionado a obstruções naturais e construções, que colocam o receptor em 

uma zona de sombra eletromagnética. Quando o sinal é obstruído, este chega à 

antena receptora, especialmente, através de difração e espalhamento, e a 

amplitude do sinal recebido segue uma função de densidade de probabilidade 

Normal (ou log-normal, em dB) ou Gaussiana [12], [17]. 

Foram apresentados os principais pontos a respeito dos mecanismos e 

efeitos de propagação e, na continuidade, descreve-se a caracterização em faixa 

estreita do canal, juntamente com suas estatísticas. 

Figura 2.3 - Cenário com efeitos de multipercurso [16]. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. CARACTERIZAÇÃO DO CANAL RÁDIO MÓVEL 
 

O canal rádio móvel varia de forma aleatória com o tempo e está sujeito 

aos mecanismos discutidos anteriormente. Pode ser caracterizado em faixa 

estreita ou faixa larga, dependendo do resultado desejado [18]. Este trabalho 

será desenvolvido com a caracterização em faixa estreita. 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO EM FAIXA ESTREITA 
 

Na caracterização em faixa estreita, um sinal oscilatório é enviado como 

uma onda contínua em função do tempo, que tem um impulso como resposta 

em frequência. A equação (3.1) mostra o sinal transmitido nos domínios do 

tempo  e da frequência: 

 

𝑠(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑐 𝑡;      (3.1a) 

     𝐹(cos 𝜔𝑐 𝑡) = 𝜋[𝛿(𝜔 + 𝜔𝑐) + 𝛿(𝜔 − 𝜔𝑐)].    (3.1b) 

 

 

Pelas medições em faixa estreita, é possível analisar a variação espacial 

do sinal em pequena escala (devido à propagação de múltiplos percursos) e 

grande escala (devido às variações topográficas e edificações), a perda de 

propagação com a distância (path loss), o deslocamento de frequência Doppler 

e a despolarização sofrida pela onda [19]. Neste tipo de caracterização, o sinal 

é medido a cada instante, enquanto o receptor se desloca com velocidade 

constante v, relacionando a distância com o tempo de forma direta [8]. O 

processamento de tais medidas gera um gráfico que demonstra o 

comportamento do sinal, exemplificado na figura (3.1). Através de filtragem por 

média móvel é possível obter a variação em grande escala e perda no percurso 

(path loss), como será visto adiante. 
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Existem duas maneiras de se obter o sinal de pequena escala: com a 

utilização da filtragem de média móvel ou com a setorização. Nesta última,  o total 

de amostras pode ser separado em setores de tamanho que variam entre 20𝜆 e 

40𝜆, nos quais a variação em grande escala é praticamente nula, o que acarretaria 

em um espalhamento de 1 dB em torno da média se a distribuição da variabilidade 

em pequena escala fosse Rayleigh [20]. Em cada setor, tira-se uma média de 

amostras e, ao final, tem-se o desvanecimento em grande escala, conectando 

essas médias. Já o método de filtragem de sinal por média móvel separa as três 

principais componentes (pequena escala, grande escala e perda de percurso) do 

sinal [21], [22]. O filtro de média móvel (FMM) se faz valer de uma janela de 

tamanho adequado para conduzir esta separação. Após inúmeros testes, foi 

determinado o valor de 320 amostras para o tamanho da janela de filtragem. Este 

estudo lançou mão do método de filtragem por média móvel.  

A figura (3.2) detalha o procedimento para a obtenção dos três efeitos do 

sinal separadamente. A partir da passagem do sinal pelo primeiro filtro de média 

móvel (FMM1), obtém-se o sombreamento somado à perda no percurso (S+P). A 

diferença entre o sinal na saída de FMM1 e o sinal de entrada (SO) origina o sinal 

de desvanecimento em pequena escala (R). Colocando FMM1 como entrada de 

FMM2, tem-se somente a perda no percurso (P) na saída de FMM2 e, subtraindo-

se esse sinal do sinal de entrada de FMM2 (S+P), é obtida a variação em larga 

escala do sinal (S). Logo, passando o sinal por dois filtros de média móvel, é 

possível obter os três principais efeitos do sinal de variabilidade separadamente: 

Figura 3.1 – Exemplo de desvanecimentos e perda de percurso. 
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desvanecimento em grande escala ou sombreamento, desvanecimento em 

pequena escala e perda no percurso (S, R e P) [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. CONSEQUÊNCIAS DA PROPAGAÇÃO 
 

3.2.1. PERDA DE PERCURSO NO ESPAÇO LIVRE 

 

Dentre as perdas sofridas por um sinal em propagação, a atenuação no 

espaço livre sempre se apresenta. É tida em visada, onde a antena transmissora 

está posicionada em uma área remota e sem obstruções e sem reflexões em 

relação ao receptor, havendo, assim, apenas o sinal direto [8]. A relação entre 

potência recebida e transmitida descrita pela equação (2.1) é agora reescrita 

utilizando-se c/f, onde c é a velocidade de propagação e f, a frequência da onda: 

 

    
𝑃𝑅

𝑃𝑇
= 𝐺𝑇𝐺𝑅 (

𝑐

4𝜋𝑓𝑑
)

2

.        (3.2)

 

3.2.2. DESVANECIMENTOS DO SINAL RECEBIDO 

 

Desvanecimento (fading), é uma distorção que se apresenta no sinal 

transmitido, além do que já se espera pela perda de percurso. Tem origem nas 

variações do ambiente e depende da relação entre os parâmetros do sinal 

transmitido (largura de banda e duração de bit) e do canal de comunicação 

(distintos coportamentos no mesmo tipo de ambiente) [18]. 

Tratando-se de um canal rádio móvel, os mecanismos de dispersão no 

Figura 3.2 - Diagrama de blocos relativo às operações sobre o sinal medido [8]. 
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tempo (tempo de duração de um pulso do sinal enviado ou tempo de variação do 

canal devido ao movimento de objetos espalhadores) e na frequência (largura de 

banda do sinal e banda passante do canal) acarretam diferentes efeitos, que se 

dão através da natureza do sinal e do canal [18]. 

 

3.2.2.1. DESVANECIMENTO EM GRANDE ESCALA 

 

O desvanecimento em grande escala é o fenômeno que ocorre à medida 

em que o receptor se afasta do transmissor por grandes distâncias tendo, por 

consequência, a gradativa diminuição da intensidade do sinal. Tal atenuação 

ocorre sobre muitos comprimentos de onda da portadora [23]. 

Como o deslocamento do móvel em relação ao tamanho dos objetos é 

razoavelmente pequeno, as mudanças tendem a acontecer lentamente. O sinal 

recebido passa por muitos objetos diferentes, sofrendo atenuações distintas. 

Desta forma, a potência recebida é formada pela soma dos fatores de 

transmissão de todos os objetos. O desvanecimento em grande escala é, 

normalmente, modelado por uma distribuição log-normal com desvio padrão 

usual, em um ambiente celular, em torno de 8 dB [18]. Com o número de fatores 

elevado, o Teorema do Limite Central diz que a distribuição da soma se aproxima 

de uma Gaussiana [18]. 

 

 DISTRIBUIÇÃO LOG-NORMAL 

 

Para a distribuição log-normal, são consideradas a atenuação (αi) e a 

espessura da i-ésima obstrução (Δri). Leva-se em conta a amplitude da onda 

antes e depois de passar pelo bloqueios (E0 e En, respectivamente) [24]. 

 

 

𝐸𝑛 = 𝐸0𝑒(− ∑ 𝛼𝑖Δ𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 ).       (3.3)

 

 

 

 

 

Considera-se o número de obstruções (n) bastante elevado, de tal forma que seja 
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possível fazer n → ∞. A distribuição normal é definida pela equação (3.4): 

 

      𝑓(𝑥) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒

[
−𝑥−𝜇2

2𝜎2 ]
,                            (3.4) 

 

onde x é a variável aleatória, μ é a média de x, σ2 a variância de x, σ o desvio 

padrão de x [8]. 

 

3.2.2.2. DESVANECIMENTO EM PEQUENA ESCALA 

 

Este tipo de desvanecimento tem origem no comportamento aleatório das 

componentes do sinal, influenciados pelos fenômenos de reflexão, difração e 

espalhamento, por exemplo. É característica a multiplicidade de percursos, ou 

seja, o sinal recebido é formado pelo somatório dos múltiplos caminhos 

percorridos pelas componentes do sinal que chegam ao receptor com diferentes 

amplitudes e defasagens [18]. É possível haver uma soma construtiva ou 

destrutiva desses sinais, dependendo da fase com que eles chegam [8], [25]. 

Em um amplo contexto, a variabilidade em pequena escala do sinal 

apresenta comportamento estatístico, podendo ser representado por uma função  

 de densidade de probabilidade Rayleigh, Rice ou Nakagami, geralmente. 

 

 DISTRIBUIÇÃO RAYLEIGH 

 

É característica da envoltória do sinal formada por um grande número de 

multipercursos chegando com fases distintas no receptor. Suas componentes 

apresentam níveis próximos de potência, não havendo um raio de visada 

considerável [26]. 

Tem-se uma portadora s descrita seguindo a equação (3.5) [24]: 

 

𝑠 = 𝑎𝑒𝑗𝜔0𝑡,           (3.5) 
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onde ω0  é sua frequência angular e a sua amplitude. 

Considerando ai como a amplitude e θi como a fase da i-ésima onda 

espalhada, o sinal obtido pelo receptor móvel (Sr) é o resultado da soma de n 

ondas espalhadas de acordo com a equação (3.6): 

 

       𝑆𝑟 = ∑ 𝑎𝑖𝑒[𝑗(𝜔0𝑡+𝜃𝑖)]𝑛
𝑖=1                     (3.6) 

 

ou 

 

𝑆𝑟 = 𝑟𝑒[𝑗(𝜔0𝑡+𝜃𝑖)];          (3.7) 

 

𝑟𝑒𝑗𝜃 = ∑ 𝑎𝑖𝑒
𝑗𝜃𝑖𝑛

𝑖=1 .          (3.8) 

Tem-se também: 

 

𝑟𝑒𝑗𝜃 = ∑ 𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1 cos 𝜃𝑖 + ∑ 𝑗𝑛

𝑖=1 𝑎𝑖 sin 𝜃𝑖 ≜ 𝑥 + 𝑗𝑦.        (3.9) 

 

Logo, 

 

𝑥 ≜ ∑ 𝑎𝑖 cos 𝜃𝑖
𝑛
𝑖=1  e 𝑦 ≜ ∑ 𝑎𝑖 sin 𝜃𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                                   (3.10) 

onde 

 

{
𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2

𝑥 = 𝑟 cos 𝜃
𝑦 = 𝑟 sin 𝜃

.                  (3.11) 

 

 Considerando n muito grande, as amplitudes individuais ai aleatórias, e a 

fase θi com distribuição uniforme, pode-se assumir que x e y são variáveis 

gaussianas com média igual a zero e variâncias iguais a 𝜎𝑥
2 = 𝜎𝑦

2 ≜ 𝜎𝑟
2. Logo, 

suas funções de densidade são apresentadas conforme a expressão (3.12): 

 

   𝑝(𝑧) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒

−(
𝑧2

2𝜎𝑟
2)

 ,        (3.12) 
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 onde z = x ou z = y, como requerido. 

Tomando x e y como variáveis aleatórias gaussianas independentes de 

mesmo desvio padrão, pode-se considerar a distribuição de probabilidade 

conjunta, p(x,y) como a expressão (3.13): 

 

𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑝(𝑥)𝑝(𝑦) =
1

2𝜋𝜎𝑟
2 𝑒

−(
𝑥2+𝑦2

2𝜎𝑟
2 )

.                (3.13) 

 

A partir de p(x,y), pode ser escrita a função p(r,θ): 

 

          𝑝(𝑟, 𝜃) = |𝐽|𝑝(𝑥, 𝑦),        (3.14) 

 

onde J representa o Jacobiano das transformações de x e y em r e θ. Partindo das 

igualdades descritas em (3.11), obtém-se J = r. 

 

𝐽 ≜ |
𝜕𝑥

𝜕𝑟
𝜕𝑦

𝜕𝑟

𝜕𝑥

𝜕𝜃
𝜕𝑦

𝜕𝜃

|.         (3.15) 

 

Substituindo J por r em (3.14), obtém-se a função densidade de 

probabilidade conjunta em função de r e θ: 

 

     𝑝(𝑦, 𝜃) =
𝑟

2𝜋𝜎𝑟
2 𝑒

−(
𝑥2+𝑦2

2𝜎𝑟
2 )

.        (3.16) 

 

A densidade p(r) é obtida a partir da média de p(r, θ) na faixa de variação 

de θ: 

 

       𝑝(𝑟) = ∫ 𝑝(𝑟, 𝜃)𝑑𝜃
2𝜋

0
.        (3.17) 

 

Logo, 
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𝑝(𝑟) = {
𝑟𝜎𝑟

2𝑒
−𝑟2

2𝜎𝑟
2 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 ≥ 0

𝑜𝑢
0 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

,        (3.18) 

 

onde r é a envoltória do sinal e 𝜎𝑟
2 é a variância das componentes em fase e em 

quadratura que compõem o sinal Sr. Este é um modelo de fácil utilização, uma vez 

que é função somente do parâmetro σr. p(r) representa a função de densidade de 

probabilidade Rayleigh da envoltória do sinal, composta por dois processos 

gaussianos em quadratura [8], [25]. 

 

 DISTRIBUIÇÃO RICE  

 

Esta distribuição pode, também, representar o sinal de variação rápida 

estatisticamente. Entretanto, há ao menos uma componente de potência maior do 

que as demais. A mesma pode ser caracterizada pelo raio em linha de visada ou 

multipercurso que chegue com maior potência [8]. 

Para um sinal resultante Sr, este se caracterizará pela soma dos n 

multipercursos e pela onda direita, sendo representado pela equação (3.19), na 

qual o primeiro termo representa as componentes secundárias e o segundo termo, 

as componentes dominantes do sinal [24]: 

 

𝑆𝑟 = 𝑟𝑒(𝑗𝜔0𝑡+𝜃) + 𝑎𝑒(𝑗𝜔0𝑡).                                      (3.19) 

 

Na análise da equação anterior, observa-se que, em caso de anulação de 

a, a distribuição Rice torna-se a distribuição Rayleigh, uma vez que não há 

componente dominante no sinal. 

Com o desenvolvimento algébrico, encontra-se a função de densidade de 

probabilidade da variável de envoltória r, função de a e 𝜎𝑟
2: 

 

𝑝(𝑟) =
𝑟

𝜎𝑟
2 𝑒

(
−𝑟2+𝑎2

2𝜎𝑟
2 ).𝐼0(

𝑎𝑟

𝜎𝑟
2)

,        (3.20) 
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onde r representa a envoltória do sinal, 
𝑎2

2
 a potência da onda recebida em 

visibilidade, 𝜎𝑟
2 a média da potência do sinal da envoltória e 𝐼0(𝑥) =

1

2𝜋
∫ 𝑒𝑥 cos 𝜃𝑑𝜃

2𝜋

0
 é a função de Bessel modificada de ordem zero. 

Normalmente, a distribuição de Rice é expressa em função do fator K, 

constituindo-se da razão entre a potência do sinal dominante e das componentes 

de multipercurso [8]. Este é dado pela equação (3.21): 

 

    𝐾 =
𝑎2

2𝜎𝑟
2 .         (3.21) 

 

A distribuição Rice tende a de Rayleigh quando K apresenta valores 

pequenos, normalmente, menores que 1, o que é percebido quando a 

contribuição do raio direto não possui relevância. Tende à Gaussiana quando K 

se mostra em valores muito maiores que 1, causando, normalmente, obstrução 

do enlace [8]. 

 

 DISTRIBUIÇÃO NAKAGAMI  

 

 Possui características semelhantes às da distribuição Rayleigh, 

descrevendo flutuações oriundas de sinais com desvanecimento, porém, em um 

amplo contexto, pode vir a modelar variações mais severas [26]. Para esta 

distribuição tem-se a função da equação (3.22) [27]: 

 

𝑝(𝑟) =
2

Γ(𝑚)
(

𝑚

Ω
)

𝑚

𝑟2𝑚−1𝑒
−𝑚𝑟2

Ω ,       (3.22) 

onde Ω é definido como: 

 

Ω = 𝐸(𝑟2).         (3.23) 

 

 

 Γ(𝑚) é a função gama, definida como: 
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Γ(𝑚) = ∫ 𝑥𝑚−1𝑒−𝑥𝑑𝑥
∞

0
         (3.24) 

 

e m é o fator de desvanecimento definido por: 

 

𝑚 =
Ω2

𝐸[(𝑟2−Ω)2]
, 𝑚 ≥  1

2⁄ .        (3.25) 

 

Os parâmetros Ω e m são fatores de ajuste estatístico da distribuição, de 

importância, devido aos efeitos do desvanecimento do canal. Enquanto a 

distribuição Rayleigh apresenta apenas um parâmetro, a utilização de duas 

variáveis traz maior flexibilidade e precisão para a modelagem do canal [8]. 

Neste capítulo, foi discutida a caracterização do canal rádio móvel, com o 

detalhamento das distribuições que modelam o tipo de desvanecimento a ser 

estudado. A seguir, serão apresentados os modelos de predição utilizados para 

o presente estudo, bem como sua forma de análise. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. MODELOS DE PROPAGAÇÃO OUTDOOR-INDOOR  
 

 Um modelo de propagação de rádio móvel é uma formulação matemática 

para a caracterização de propagação de ondas de rádio em função da frequência, 

distância e outros fatores ou condições. Um único modelo é normalmente 

desenvolvido para prever o comportamento da propagação para todos os enlaces 

sob condições semelhantes. Criados com o objetivo de formalizar a maneira com 

que as ondas de rádio se propagam nos diferentes canais, tais modelos 

costumam prever a perda de sinal ao longo de uma rota ou a efetiva área de 

cobertura de um transmissor [28].  

 Perda de sinal (atenuação de sinal) é a redução em densidade de potência 

de uma onda eletromagnética à medida em que se propaga pelo espaço. A perda 

básica é a do espaço livre, entretanto, paralelamente, podem estar presentes as 

perdas por refração, difração, reflexão, acoplamento abertura-meio e absorção. 

Também é influenciada por contornos do terreno, ambiente, meio de propagação, 

obstáculos, distância entre transmissor e receptor e a altura e posicionamento 

das antenas [28].  

 Os modelos de propagação indoor são divididos em quatro grupos: 

modelos de faixa estreita empíricos, modelos de faixa larga empíricos, modelos 

variantes no tempo e modelos determinísticos. Este trabalho utiliza modelos de 

faixa estreita, expressos através de equações matemáticas que retornam a perda 

de propagação. Obtém-se tais equações através de ajustes às medidas obtidas 

e, geralmente, partindo do modelo básico de propagação com a distância [8]. 

A propagação dentro de edificações envolve um mecanismo mais complexo 

que aquele utilizado no meio externo, dependente de variáveis como 

comprimento do caminho, frequência, altura das estações de base e móveis, 

dentre outros [29]. Em adição a essas variáveis, a propagação indoor é afetada 

por diversos outros fatores, sendo destacados alguns dos mais influentes:  
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 Ângulo de incidência: para cobrir áreas internas, edifícios são iluminados 

sob diferentes ângulos oriundos de transmissores externos. O efeito dos 

ângulos de incidência é algo que, sem dúvidas, deve ser levado em 

consideração. À medida em que o ângulo de incidência na superfície 

aumenta, a diferença dos níveis de potência outdoor para indoor diminuem 

linearmente [29], [30]. 

 Altura do receptor dentro do edifício: muitos estudos que tratam da 

propagação outdoor-indoor chamam este fenômeno de height gain effect 

(floor gain effect). O mesmo é explicado pelo fato de que em edifícios sem 

linha de visada, as ondas são recebidas após sofrerem reflexão de 

ambientes ao redor. Em andares inferiores, um número maior de estruturas 

envoltórias estão envolvidas no mecanismo de reflexão em relação aos 

andares mais acima, sujeitos a uma menor obstrução [29], [31]. 

 Configuração da parede externa: um dos fatores mais importantes em 

termos de influência na atenuação do sinal é a interface externa, ou seja, a 

parede externa do edifício. A configuração das janelas e parede na interface 

afeta diretamente a propagação geral dentro da edificação. A maior parte 

dos modelos de predição de propagação outdoor-indoor consideram um 

valor fixo a ser contabilizado para perdas da interface externa, no entanto, 

que nem todos os cômodos dentro da construção possuem interface externa 

uniforme, como uma parede plana ou diferente quantidade de janelas, o que 

é determinante para uma melhor ou pior recepção do sinal [29], [32], [33]. 

 Paredes fora da linha de visada: estudos mostram que cômodos ou 

repartições não adjacentes à faceta iluminada podem receber sinal através 

de paredes fora da linha de visada. Isso se dá pelas fortes reflexões no 

ambiente externo e difração nas quinas do edifício sob estudo. Pode-se 

dizer que a superfície na linha de visada (LOS) nem sempre é responsável 

pela total cobertura do sinal dentro de cada divisão do edifício [29]. 

 

Há diversos modelos de propagação, que variam de uma situação para 

outra, em virtude do número de parâmetros e/ou condições. Este trabalho basear-

se-á nos modelos COST231 e Miura et al, definidos em seguida.  
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4.1. MODELO COST231  
 

 Neste modelo, o ponto de penetração é assumido como o ponto na parede 

da linha de visada (LOS) mais próximo da estação móvel, independente da 

estrutura da parede. As ondas de rádio transmitidas pela estação base penetram 

a parede neste local e se propagam dentro do edifício até as estações móveis 

(receptores), como ilustra a figura (4.1). A perda de propagação outdoor-indoor é 

calculada através da expressão (4.1): 

 

                𝐿𝑝 = 𝐿𝑓(𝑆 + 𝑑) + 𝑊𝑒 + 𝑊𝐺𝑒(1 − cos 𝜃)2 + 𝛼(𝑑 − 2)(1 − cos 𝜃)2,        (4.1) 

 

onde S é a distância entre a estação base e o ponto de penetração na parede e d 

é a distância da parede externa à estação móvel, θ é o ângulo de incidência da 

parede externa, Lf é a perda de propagação externa para a distância entre as 

bases. O termo We é a perda (dB) de uma parede externamente iluminada com 

penetração perpendicular (θ = 0º), WGe é a perda adicional (dB) na parede externa 

quando θ = 90º e α é a constante específica de atenuação interna, cuja unidade é 

dB/m [3], [4]. Na impossibilidade de se obter valores específicos desses 

parâmetros para o cenário em análise, foram utilizados os parâmetros de 

referência do estudo de Miura et al. A tabela 4.1 apresenta estes valores: 

 

Tabela 4.1. Parâmetros utilizados nos modelos de predição. 

Parâmetro Unidade Valor 

WGe dB 20 

We dB 17,2 

α dB/m 0,348 

 

 

4.2. MODELO DE MIURA ET AL.  
  

As ondas de rádio transmitidas pela estação base propagam-se através da 
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espaço livre até a parede externa do edifício. Então, tais ondas atravessam a 

parede e, por último, a propagação acontece dentro do recinto onde está o 

receptor. A perda na propagação outdoor-indoor é estimada pela predição das 

perdas nessas três etapas que fazem parte do trajeto do sinal. Essas perdas 

podem ser calculadas individualmente e, naturalmente, a atenuação total (Lp) é o 

resultado da somas de todas as perdas em dB [4]:  

 

      𝐿𝑝 = 𝐿𝑜𝑢𝑡 + 𝐿𝑝𝑛 + 𝐿𝑖𝑛 .                    (4.2) 

 

Lout é a perda de propagação externa, Lpn é a perda pela penetração das ondas 

no edifício e Lin é a perda de propagação interna. 

Como dito anteriormente, o modelo COST231 assume que as ondas de 

rádio penetram a parede externa no ponto mais próximo do receptor, porém, devido 

aos materiais que compõem a estrutura da parede, majoritariamente concreto, a 

atenuação do sinal tende a ser muito maior do que aquela nas aberturas, como 

janelas, normalmente feitas de vidro. É razoável, portanto, assumir que o caminho 

percorrido pelas ondas através das aberturas no edifício acarretarão menor perda 

de sinal, sendo mais eficiente, mesmo que a distância de propagação seja maior 

por janelas ou portas, por exemplo. Isso significa que, se houver aberturas na 

parede externa do edifício, o caminho percorrido pelas ondas através das mesmas 

será dominante no processo de recepção e determinarão a atenuação no ponto de 

recepção [4]. 

A equação (4.3) descreve a atenuação do caminho 1 na figura (4.1). O 

primeiro termo We representa a perda através da abertura com penetração 

perpendicular (θ = 90º). O segundo termo é a dependência angular externa, como 

no modelo COST231. O terceiro termo é a dependência angular interna da abertura 

até o receptor. A perda de propagação nesses caminhos é alterada pelo ângulo de 

incidência interno, como a perda por difração. Para efeito de simplicidade, é 

conveniente adotar uma perda constante por unidade de distância neste modelo.  

 

𝐿𝑝𝑛1 = 𝑊𝑒 + 𝑊𝐺𝑒(1 − cos 𝜃)2 + 𝑓(𝜙1).                            (4.3) 
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Figura 4.1 - Exemplificação dos modelos COST 231 e Miura et al. 

A seguinte expressão descreve a perda de propagação interna do caminho 

1 calculada por este modelo:  

 

     𝐿𝑖𝑛1 = 𝛼𝑑1,          (4.4) 

 

onde α é o coeficiente de atenuação para meios com propagação interna uniforme 

e é normalmente único para cada construção [3], [4]. 

Para melhor lidar com as diversas condições de construções e estações 

base, a perda de propagação externa (Lout) é calculada pela perda de propagação 

predita para macro ou microcélula, conforme for adequado [4]. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Findado este capítulo, a divisão seguinte deste trabalho trata, de forma 

geral, da campanha de medições e processamento dos dados obtidos. 

Detalhadamente, serão mostradas as características do ambiente, dos 

equipamentos utilizados e os métodos empregados para a aquisição dos dados. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

5. CAMPANHA DE MEDIÇÕES E PROCESSAMENTO DOS DADOS  
  

Este capítulo destina-se a detalhar o ambiente no qual foram realizadas as 

medições, bem como seus procedimentos e os equipamentos utilizados com suas 

respectivas configurações, de modo a garantir que todos os possíveis fatores 

relevantes e premissas adotadas para a obtenção dos resultados sejam 

devidamente descritos.  

 

5.1. AMBIENTE DE MEDIÇÕES  
  

As medições foram realizadas nos quatro andares superiores (2º, 3º, 4º e 5º 

pavimentos) do bloco D da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense, campus Praia Vermelha. Com o intuito de simular um usuário típico 

de redes móveis, o receptor foi posto em movimento retilíneo pelo corredor de  

cada andar, estes representados pela linha vermelha na figura (5.1a), a uma 

velocidade média de 1.2 m/s e altura de 1.5 m a partir do piso.  Instalou-se a antena 

transmissora no topo do edifício do Instituto de Física, como na figura (5.1b) e a 

visada da antena na figura (5.1c).  

  

 Figura 5.1a - Visão aérea do enlace.  
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 Figura 5.1b - Disposição da antena 
transmissora com visada direta para o 5º andar. 

Figura 5.1c - Visada da Antena 
Transmissora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A linha preta mostra a distância entre os edifícios, que é de 112 m, 

enquanto a linha vermelha representa o trajeto realizado pela antena receptora 

ao longo dos corredores do bloco D, formando um ângulo de 156o entre tais 

linhas. De posse dessas informações, foi possível calcular a distância entre Tx e 

Rx em todos os n pontos utilizando a Lei dos Cossenos: 

 

𝑑(𝑛)𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = √1122 + 𝑑(𝑛)2 − 224𝑑(𝑛) cos 156𝑜 .      (5.1) 

 

 

O transmissor, no topo do edifício do Instituto de Física, foi posicionado 

com azimute de 80º e inclinação vertical de 3º, de maneira que todo o edifício da 

Engenharia estivesse totalmente dentro da zona de meia potência do lóbulo 

principal da antena e que a máxima potência fosse apontada para o 5º andar, 

conforme ilustrado na figura (5.2). Para a obtenção desses dados, foi 

considerada como altura total a soma entre a altitude do terreno e a altura do 

edifício. A antena transmissora foi posicionada a 43 m acima do nível do mar, 

enquanto o edifício da Escola de Engenharia tem por base a altitude de 23 m, 

contando com 17 m de altura. 
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 Figura 5.2 - Cobertura do transmissor no bloco D da Escola de Engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Com o posicionamento escolhido para o transmissor, foi realizada uma 

varredura espectral pelo campus com o intuito de verificar possíveis 

interferências nas medições. Partindo disso, a frequência de 768 MHz foi 

escolhida, pois a mesma se encontrava livre de interferências, o que era mais 

viável para o estudo.  

  

5.2. SETUP DE MEDIÇÕES  
  

 Definidos o ambiente de medições e a frequência, passa-se à etapa de 

configuração e montagem dos equipamentos para o desenvolvimento deste 

trabalho. Um importante destaque é que todos os equipamentos pertencem à 

Universidade Federal Fluminense e se encontram disponíveis para uso no 

Laboratório de Propagação do PPGSS em Engenharia Elétrica e de 

Telecomunicações.  

  

5.2.1. ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO  
 

 Como citado anteriormente, a antena transmissora foi posicionada no alto 

do edifício do Instituto de Física, a uma altura de 41 m em relação ao nível do 

mar. Utilizou-se a antena RFS modelo APX75-866512-CTO, a qual atende de 
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maneira satisfatória às necessidades do estudo em questão. Seguem as 

especificações da antena na tabela (5.1): 

 

 

 Através do diagrama de irradiação da antena, mostrado na figura (5.3), 

é possível verificar que sua área de cobertura é bastante abrangente, o que 

remete a um cuidado especial com suas configurações em ambientes reais com 

várias antenas, com o intuito de evitar a sobreposição de cobertura. Priorizou-

se, neste trabalho, a iluminação do edifício (bloco D da Engenharia) com o lóbulo 

principal, objetivando uma boa linha de visada e a máxima potência no receptor 

(tilt = 3º). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.1 - Características da antena transmissora. 

Figura 5.3 - Diagrama de irradiação da antena transmissora. 
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 Figura 5.4 - Antena receptora. 

A antena receptora utilizada foi do tipo omnidirecional, possuindo 2 dBi de 

ganho para a faixa deste trabalho (760 MHz), modelo CE-150727, fabricante 

CELTA, mostrada na figura (5.4). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. GERADOR VETORIAL DE SINAL E ANALISADOR ESPECTRAL  
  

 O gerador vetorial em uso neste trabalho foi o Anritsu MG3700A, que 

possui banda de operação entre 250 KHz e 6 GHz, resolução de 0.01 Hz e 

potência de transmissão entre -140 e 13 dBm. Tal dispositivo atinge com 

perfeição o objetivo da transmissão do sinal CW (continuous wave) faixa estreita 

na frequência de 768 MHz.  

 Uma vez que o tom é gerado e enviado através da antena, o analisador 

Anritsu MS2038A, na função de analisador espectral, recebeu e armazenou o 

sinal medido ao longo dos corredores dos quatro andares. Este equipamento 

possui capacidade para operar entre 9 KHz e 4 GHz e possui memória interna 

suficiente para armazenamento dos dados.  

  

5.2.3. PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS DE MEDIÇÃO  
 

  Passadas as descrições dos ambientes e equipamentos, mostra-se o 

diagrama de blocos do sistema devidamente montado na figura (5.5), bem como 

suas características básicas de medição, que se encontram na tabela (5.2). 
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 Figura 5.5 - Diagrama de blocos do sistema completo de sondagem. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.3. TAXA DE AMOSTRAGEM  
  

  A taxa de amostragem utilizada na coleta de dados é um parâmetro de 

total importância em uma campanha de medição, pois pode ocasionar falta de 

informação caso sejam tomadas poucas amostras por segundo, como duração 

do desvanecimento e profundidade e, em contrapartida, gerar um programa 

pesado e de lento processamento caso haja excesso na quantidade de 

amostras. Para a obtenção de variação do sinal em pequena escala na 

realização de medições em faixa estreita, observa-se que existe a aquisição de 

amostras ao longo do tempo (proporcional à distância, para uma velocidade 

constante) durante a medição. Para que fadings profundos sejam detectados, é 

necessária uma distância máxima entre as amostras igual a 0.5𝜆. Esta regra é 

Tabela 5.2 - Parametrização empregada nas medições. 
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chamada de condição de fading profundo. Para tais situações, sugere-se o uso 

de d = 0.01λ [27]. Ao mesmo passo, pode-se perceber que esta condição satisfaz 

tanto ao Teorema de Nyquist, quanto ao Efeito Doppler, que aparece sobre a 

portadora em decorrência da movimentação. Em resumo: 

  

 Teorema de Nyquist: 𝑇𝑎 ≥ 2𝐵, onde Ta é a taxa de amostragem e B a 

faixa do sinal a ser amostrado. Isso garante a recuperação do sinal sem 

aliasing; 

 𝑇𝑎 ≥ 2(2𝑓𝑚) = 4𝑣/𝜆 = 𝑣/(𝜆/4) = 𝑣/(0.25𝜆), pois o sinal móvel sofre 

deslocamento de sua portadora (Efeito Doppler) e sua faixa passa a ser 

de ±𝑓𝑚 = 2𝑓𝑚. 

  

 Desta forma, são satisfeitas a taxa de Nyquist e o deslocamento Doppler 

e verifica-se que, utilizando 𝑇𝑎 ≥ 𝑣/0.01𝜆 = 100𝑣/𝜆, também será possível 

detectar o desvanecimento profundo. Na prática, tem-se observado em inúmeros 

estudos realizados em ambientes indoor, que 𝑑 = 0.05𝜆 é suficiente para 

perceber tais fadings, sendo equivalentes à taxa de 20𝑣/𝜆 [34], [35]. Já em 

corredores de ambientes indoor, verificou-se que 40𝑣/𝜆 é uma taxa mais 

adequada para a reprodução do sinal. Assim, evita-se a obtenção de amostras 

com alta correlação e reduz-se o processamento, logo, esta foi a taxa utilizada 

para a captura de dados neste trabalho. A equação (5.2) caracteriza a taxa de 

amostragem: 

 

 𝑇𝑎 = 40
𝑣

𝜆
=

40𝑣

(
𝑐

𝑓
)
 .       (5.2) 

 

Considerando a velocidade média v da antena receptora (pedestre) sendo 

1.2 m/s, chega-se ao valor abaixo para a taxa de amostragem adequada: 

 

                                   𝑇𝑎 = 40
𝑣

𝜆
=

40(1.2)

(0.39)
≅ 123 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠/𝑠 . 

 

 Encerrada a etapa da campanha de medições e processamento dos 

dados, com o detalhamento paramétrico, segue-se para a análise dos 

resultados. 
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CAPÍTULO 6 

 

6. ANÁLISE DAS MEDIÇÕES 

 

Obtidos os níveis de sinal de cada andar, foram realizadas duas análises: 

a primeira, da variabilidade em pequena escala do sinal e ajuste das distribuições 

estatísticas Nakagami, Rayleigh e Rice. A segunda consiste na comparação do 

nível de sinal das amostras coletadas com os modelos de predição outdoor-

indoor citados no capítulo 4. 

 

6.1. ANÁLISE DA VARIABILIDADE EM PEQUENA ESCALA DO SINAL 

 

Da figura (6.1) a (6.4), vê-se o total de amostras do sinal (dBm), 

distribuídas pela distância percorrida (m), bem como o sinal filtrado através da 

média móvel para cada andar. 

 

Figura 6.1 - Sinal recebido e filtrado no 5º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.2 - Sinal recebido e filtrado no 4º andar do bloco D de Engenharia. 
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Figura 6.4 - Sinal recebido e filtrado no 2º andar do bloco D de Engenharia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Observa-se que o 5º andar é aquele que possui os melhores valores em 

termos de nível de potência. Isso vai de encontro ao que se esperava, uma vez 

que a máxima potência da antena estava apontada para este andar. Além disso, 

o fato de o sinal não atravessar nenhuma vegetação, percorrendo um espaço 

livre de obstáculos, contribui diretamente para uma menor atenuação. Os 

gráficos abaixo, da figura (6.5) a (6.8), auxiliam na visualização da diferença de 

potência entre os andares, mostrando a concentração do sinal em cada um. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 - Sinal recebido e filtrado no 3º andar do bloco D de Engenharia. 
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Figura 6.5 - Concentração do Sinal no 5º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.6 - Concentração do Sinal no 4º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.7 - Concentração do Sinal no 3º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.8 - Concentração do Sinal no 2º andar do bloco D de Engenharia. 
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 A variação do sinal com a distância é pequena ao longo do percurso, 

entretanto, é interessante destacar que, em um mesmo andar, há locais mais 

distantes da antena transmissora que possuem um melhor nível de sinal do que 

outros mais próximos. Isso se dá pelo fato de que o sinal passa do ambiente 

externo para os corredores do edifício (locais sem maiores obstruções), cujas 

características construtivas mostram um comportamento bastante típico, 

mantendo este sinal confinado [36]. Apesar de possuir um desvanecimento em 

grande escala de pequena variação, o desvanecimento em pequena escala é 

bem significante, uma vez que sinal está confinado, sob a ação de diversas 

reflexões, portanto, o sinal recebido a cada instante, é resultado de somatórios 

positivos e negativos dos multipercursos, explicando vários pontos de mínimo 

com valores por volta de 30 dBm abaixo da média. 

Através do RMSE (Root Mean Squared Error), foi possível verificar qual 

distribuição estatística mais se adequou aos valores mensurados. Para isto, 

utilizou-se a função dfittool do Matlab. Ou seja, a distribuição com menor valor 

de erro aponta o melhor ajuste. Todos os andares apresentaram comportamento 

padrão, consequentemente, mostrando valores muito próximos, com ligeira 

vantagem para Rice, conforme evidenciado pela tabela (6.1) e gráficos das 

PDF’s e CDF’s a seguir, nas figuras (6.9) a (6.16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RMSE 

Andar/Distribuição Nakagami Rayleigh Rice 

5º andar 0,954 1,638 0,914 

4º andar 0,881 1,573 0,851 

3º andar 0,997 1,627 0,953 

2º andar 0,917 1,610 0,879 

Tabela 6.1 – RMSE aplicado a todos os andares (distribuições estatísticas). 

Figura 6.9 – PDF’s - 5º andar do bloco D de Engenharia. 
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Figura 6.10 – CDF’s - 5º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.11 – PDF’s - 4º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.12 – CDF’s - 4º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.13 – PDF’s - 3º andar do bloco D de Engenharia. 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da distribuição de Rice ter se adaptado melhor ao sinal de todos 

os andares, o que caracteriza um bom nível de sinal ao longo das medições 

(direção Tx – Rx), Nakagami apresentou valores muito próximos, demonstrando 

a similaridade entre ambas. A única a destoar foi a de Rayleigh, com valores 

bastante distantes. A explicação para tal resultado se dá pelo fato de esta 

distribuição ser típica de ambientes apenas com multipercurso, sem a presença 

de uma componente de visada dominante chegando ao receptor. 

 

 

 

Figura 6.15 – PDF’s - 2º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.16 – CDF’s - 2º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.14 – CDF’s - 3º andar do bloco D de Engenharia. 
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 Como as medidas foram realizadas em ambiente indoor, onde o sinal 

acaba por ficar obstruído por paredes e pisos e a transmissão foi realizada a uma 

distância razoável em um ambiente aberto, o sinal sofreu, também, a atenuação 

pela distância. Além disso, os andares mais baixos, como o segundo e o terceiro, 

receberam os efeitos do sombreamento devido à vegetação presente entre as 

antenas transmissora e receptora. 

 Finalizando esta análise, obviamente, quando o sinal penetra as paredes 

do edifício e se propaga ao longo do corredor, a variação da intensidade do sinal 

diminui com a distância crescente, uma vez que não existem obstruções e o 

corredor funciona como um guia de onda, confinando o sinal, o que torna a queda 

mais suave, com um coeficiente de perdas menor que no espaço livre, entre 1 e 

2, típico de corredores [36]. 

 

6.2. ANÁLISE DOS MÉTODOS DE PREDIÇÃO PROPOSTOS 
 

Este trabalho possui como um de seus objetivos o estudo de métodos de 

propagação outdoor-indoor, mais especificamente, os modelos COST231 e 

Miura et al. O primeiro postula uma melhor propagação a partir do ponto de 

contato mais próximo entre o transmissor e receptor, ou seja, a menor distância 

entre as antenas na linha de visada, que, neste caso, é a parede frontal do bloco 

D da Engenharia. Miura et al. partem do pressuposto de que a penetração 

através das aberturas do edifício ocasionam menor atenuação do sinal recebido, 

mesmo que a distância entre Tx e Rx seja maior. Em outras palavras, tal caminho 

acaba por se mostrar dominante em termos de recepção. 

Para que a análise dos métodos propostos seja de melhor compreensão, 

é fundamental que se faça saber a respeito dos detalhes construtivos do edifício 

onde as medições foram realizadas, bem como de seu entorno. O prédio da 

Engenharia é uma construção de perfil longilíneo, tendo por volta de 114 m de 

comprimento. Suas faces laterais são permeadas por janelas ao longo de, 

praticamente, toda sua extensão. Entretanto, dessas aberturas até o corredor 

onde a antena receptora se movimentou e recebeu o sinal, o caminho era pouco 

livre, devido à divisões sucessivas de salas (impondo inúmeras barreiras) e sua 

ocupação com objetos diversos, como mobiliário, por exemplo. Externamente, o 

edifício em questão não se encontra isolado, tendo a sua volta, especialmente, 
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outro prédio (bloco E) de perfil similar à sua direita e um morro com inclinação 

relevante à sua esquerda, como mostra a figura 6.17, o que ocasiona uma 

quantidade bastante significativa de efeitos de multipercuso. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Caminhando para a análise, de fato, entre os métodos de predição, 

embora tenham apresentado curvas muito próximas, o modelo que melhor se 

ajustou ao sinal medido foi o COST231, apresentando o menor erro em todos os 

andares verificados, destacando que os valores de erro continuam relativamente 

grandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Percebe-se, entre os pavimentos, uma diferença total ao redor de 20 dB 

no início da recepção (5º andar por volta de -50 dBm e 2º andar ao redor de -70 

dBm), o que é absolutamente esperado, uma vez que, além de a antena 

transmissora Tx estar apontada diretamente para o último andar, existe uma 

sobreposição de pavimentos, levando os andares inferiores a sofrer um pouco 

mais com a atenuação. A vegetação, apesar de não ser muito densa, contribui 

RMSE 

Andar/Método Cost231 Miura 

5º andar 9,345 9,902 

4º andar 11,644 12,210 

3º andar 17,245 17,791 

2º andar 21,735 22,066 

Média 14,992 15,492 

 

Tabela 6.2 - RMSE aplicado a todos os andares (modelos de predição). 

Figura 6.17 - Entorno do Bloco D de Engenharia. 
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para uma certa perda, especialmente, nos 2º e 3º andares, onde o sinal 

atravessa as copas das árvores, responsáveis pela absorção do sinal.  

É válido ressaltar que a perda de sinal do início até o final da rota é 

próxima dos 12 dB nos 5º e 4º andares (com visada para o transmissor) e dos 

14 dB nos 3º e 2º andares (efeitos de vegetação). 

 Através dos gráficos das figuras (6.18) a (6.21), verifica-se que as curvas 

dos modelos estudados se distanciam gradualmente da curva do sinal obtido à 

medida em que se caminha para pavimentos inferiores. Isso é explicado pelas 

características não somente do edifício em questão, mas do seu entorno. É 

quase impossível que os modelos considerem determinados pontos que são 

peculiares ao local, como acontece com o bloco E e o morro cercando 

lateralmente o prédio da engenharia e a vegetação ao longo do caminho externo 

entre as antenas, que contribui para a atenuação do sinal, especialmente abaixo 

do 5º andar. Levando em consideração tais argumentos, é plausível que exista 

um distanciamento gradual entre o sinal e os modelos propostos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.18 - Comparação entre os modelos propostos no 5º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.19 - Comparação entre os modelos propostos no 4º andar do bloco D de Engenharia. 
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Claramente, observa-se nos gráficos uma proximidade entre os métodos, 

não permitindo afirmar que um modelo apresenta grande vantagem sobre o 

outro. A análise numérica mostrada pela tabela (6.2) afirma que o modelo 

COST231 é ligeiramente mais eficiente para esta configuração de ambiente. 

Entretanto, são inúmeros os fatores a serem considerados na predição de um 

sinal. Cada local de estudo, por exemplo, apresentará características novas e 

distintas a serem consideradas, o que abre portas para a exploração de tais 

métodos em outros cenários, lançando mão de diferentes parâmetros. Isso 

permitirá aquisição de novos dados e informações sobre a predição do sinal 

outdoor-indoor e contribuirá para e o consequente aprimoramento desta classe 

de pesquisa. 

  

Figura 6.20 - Comparação entre os modelos propostos no 3º andar do bloco D de Engenharia. 

Figura 6.21 - Comparação entre os modelos propostos no 2º andar do bloco D de Engenharia. 
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CAPÍTULO 7 
 

7. CONCLUSÕES 
 

Os estudos realizados nesse trabalho sobre o comportamento do canal rádio 

móvel em faixa estreita e a comparação entre os métodos de predição de Miura 

et al. e COST231 levam ao levantamento de pontos importantes e à possibilidade 

de novas pesquisas sobre o tema, a fim de aperfeiçoar os estudos na área de 

propagação de ondas eletromagnéticas e comunicação. 

O sinal medido nos quatro andares (5º ao 2º) mostrou um comportamento 

um tanto semelhante, gerando convergência para a função de densidade de 

probabilidade Rice. Isso mostra que, diferente do que seria com Rayleigh, o sinal 

apresentou um fator dominante bastante significativo e sua intensidade em cada 

local do percurso medido sofreu influência não só do espaço livre (ambiente 

outdoor), como da atenuação oriunda de pisos e paredes e sombreamento nos 

andares inferiores em decorrência de obstáculos na rota, além da influência de 

multipercursos que geram grande variabilidade do sinal. 

Uma vez dentro do edifício (ambiente indoor), o sinal apresentou uma menor 

variação de intensidade à medida em que avançava no percurso, a não ser por 

grandes vales originados pela sobreposição de efeitos de multipercurso, 

mostrando um comportamento típico de sinal em ambientes fechados. 

Já havendo conhecimento sobre o comportamento do sinal em sua rota de 

medição, é chegado o momento de discorrer sobre os modelos de predição de 

sinal estudados. Verificou-se que o modelo COST231 apresentou um perfil mais 

próximo do sinal medido, mostrando que, neste ambiente, o sinal possui uma 

maior eficiência na penetração pela parede frontal do prédio para seguir em 

direção corredor do que pelas aberturas (janelas) presentes ao longo de toda a 

extensão do edifício. Entretanto, é importante ressaltar que os valores de erro de 

ambos os métodos foram muito próximos, o que mostra que o método de Miura 

et al. é eficiente e, provavelmente, se adaptaria melhor em outros tipos de 

condições. 

Resumindo, novas pesquisas envolvendo campanhas de medições mais 

abrangentes (outdoor-indoor) em outros tipos de ambiente, dentro de faixas de 
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frequência e valores de potência de transmissão distintos serão muito úteis no 

que tange ao refinamento dos métodos de predição, uma vez que estes são de 

extrema importância na garantia de que os serviços prestados na área de 

comunicação, especialmente as redes móveis, sejam cada vez mais dinâmicos 

e eficientes e menos suscetíveis a falhas. Além disso, há a possibilidade do 

desenvolvimento de trabalhos envolvendo um método híbrido e testes de outros 

modelos de predição de sinal. 
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ANEXOS – Plantas Baixas dos Pavimentos Verificados do Bloco D de 
Engenharia 
 

 

A.1  

A.1 - Planta baixa 5º pavimento. 
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A.2 - Planta baixa 4º pavimento. 
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A.3 - Planta baixa 3º pavimento. 
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A.4 - Planta baixa 2º pavimento. 
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