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RESUMO

O grande aumento da demanda por serviços de comunicações móveis nos últimos anos

forçou à adoção de técnicas de otimização da utilização do espectro, dentre as quais se destaca

a adoção de estruturas microcelulares. A expansão dos atuais sistemas celulares convencionais,

por exemplo, se dá através da divisão das macrocélulas em unidades com menor raio de alcance.

Por outro lado, os novos sistemas, como o PCS (Personal Communications Systems), foram

concebidos para atender a uma alta demanda, apresentando estruturação inicial essencialmente

microcelular. As características típicas associadas a uma microcélula incluem o emprego de bases

cujas antenas sejam posicionadas à altura dos postes de luz (6 a 10 m) e raios de alcance entre 100

e 1000 m. As dimensões reduzidas e a faixa de freqüências de operação (0,8 a 2,0 GHz) são

fatores que induzem a um tratamento quase determinístico da propagação neste tipo de ambiente,

otimizando o desenvolvimento de ferramentas adequadas para a determinação de cobertura: os

modelos de predição. O trabalho desenvolvido nesta tese, portanto, procurou apresentar uma visão

global da propagação em microcélulas e dos aspectos ambientais que a influenciam. Esta análise

inclui: a caracterização genérica do comportamento do sinal propagado e dos diferentes tipos de

microcélulas; a descrição das principais teorias que explicam os mecanismos de propagação; a

apresentação crítica dos modelos de predição mais adequados; e a discussão dos aspectos

ambientais mais relevantes que afetam a variabilidade do sinal. Além desta análise macro do

problema em questão, o trabalho apresenta algumas discussões originais, como a caracterização

quantitativa do grau de urbanização de uma microcélula urbana, e a obtenção de um modelo

empírico para determinação da perda adicional provocada pela vegetação de um bosque urbano

típico de uma cidade tropical.



v

ABSTRACT

There has been a great increase in the demand for mobile communications services in the

last years, which has consequently induced the development of techniques to improve the spectrum

efficiency, including the adoption of microcellular structures. For example, the present

conventional cellular systems may be expanded by splitting the macrocells into smaller units, with

smaller ranges. New systems, like the PCS (Personal Communications Systems), were originally

conceived as microcellular structures, in order to supply a higher demand. A typical microcell has

base station antennas lowered to the heights of light poles (6 to 10 m), and ranges between 100

and 1000 m. These reduced dimensions and the frequency band of such systems (0,8 to 2,0 GHz)

lead to an almost deterministic approach to the propagation problem in this kind of environment,

improving the development of more adequate tools, i.e. the prediction models to determine the

coverage range. In this way, this dissertation has tried to present a global view of the radio

propagation in microcells and the large number of features perturbing it. This discussion includes:

a generic characterization of the radio wave propagation behavior in different microcell

environments; a description of the main theories explaining the propagation mechanisms; a critical

presentation of the most adequate prediction models and; an analysis of the most relevant features

affecting the received signal variability in microcells. Moreover, besides this global view of the

propagation problem, some other original contributions are presented in this work, among them

the determination of the urbanization grade of a microcell, and the proposal of an empirical model

to evaluate the additional loss caused by the vegetation in a typical tropical urban forest.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1.1 - EVOLUÇÃO DAS COMUNICAÇÕES PESSOAIS TERRESTRES SEM FIO

Com o advento da modulação em freqüência (FM), decorrente do trabalho pioneiro de

Armstrong, e a subsequente aprovação pela Comissão Federal de Comunicações norte-

americana (FCC - Federal Communication Comission), em 1940, de seu uso em serviços não

somente ligados à indústria de entretenimento, houve um incentivo natural para o

desenvolvimento das comunicações terrestres pessoais. Até então os sistemas existentes

empregavam modulação em amplitude (AM), o que restringia comercialmente a viabilidade de

sistemas pessoais destinados à população em geral. Tais sistemas eram empregados

basicamente por departamentos de polícia de algumas grandes cidades dos Estados Unidos.

O primeiro sistema público de comunicações móveis foi inaugurado em 1946 pela Bell

Telephone Laboratories (BTL), na cidade norte-americana de St. Louis. No ano seguinte, este

mesmo sistema passou a servir ao corredor viário expresso entre Boston e New York. Àquela

época, tais sistemas operavam na faixa de 35 a 40 MHz, de modo simplex. Em 1955, um

sistema operando em uma faixa em torno da freqüência central de 150 MHz, com 11 canais,

tornou-se operacional. Com o aumento da demanda, mais 12 canais foram adicionados a este

sistema no ano seguinte, ocupando a faixa do espectro centrada na freqüência de 450 MHz.

Este sistema, nas duas faixas alocadas (em torno de 150 ou 450 MHz) era manual, requerendo

assistência de operaradores para efetuar as chamadas. Ainda em 1956, o primeiro sistema
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automático entrou em operação, na faixa de 150 MHz. Somente em 1969 inaugurou-se um

sistema automático operando em 450 MHz.

A arquitetura rádio-celular foi concebida em 1971 pela Bell System, em resposta ao

documento 18262 da FCC, motivada pelo aumento da demanda pelos serviços de telefonia

móvel e pela insatisfação dos usuários com relação aos serviços então prestados pelas

operadoras, particularmente nas áreas urbanas. Com base naquela estrutura, a FCC autorizou a

instalação e testes do Serviço Avançado de Telefonia Móvel (Advanced Mobile Phone Service

- AMPS) em 1977. A definição da faixa de operação (800-900 MHz) e da banda disponível

para alocação dos canais (40 MHz) se deu em 1981, pela FCC. No ano seguinte, a FCC

começou a aceitar propostas de operadoras interessadas em atuar nos 30 maiores mercados de

telefonia celular do país, e em Outubro de 1983 a American Telephone and Telegraph (AT&T)

iniciou a operação do primeiro sistema de telefonia celular (AMPS) americano, na cidade de

Chicago.

Ao longo da década de 80, o crescimento da demanda por telefonia celular foi

espetacular, superando, de longe, todas as previsões feitas até então. Este fato serviu de base

para uma intensificação ainda maior dos estudos e desenvolvimentos na área das comunicações

móveis pessoais. De fato, já ao longo daquela década, os primeiros sistemas celulares digitais

começaram a ser implantados em diversos países, principalmente na Europa.

Em 1990, a FCC publicou um documento que balizava o desenvolvimento inicial de

novos Sistemas de Comunicações Pessoais (Personal Communications Systems - PCS). Mas

somente em 1992, a conferência mundial WARC92 da UIT definiu a faixa de freqüências a ser

ocupada pelo PCS: 1,7 a 2,2 GHz. Ainda nesta conferência, a faixa de 800 MHz foi alocada a

outro tipo de serviço de comunicações móveis: o chamado Telefone sem fio de segunda

geração (Cordless Telephone second generation: CT-2), uma versão melhorada do telefone
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sem fio convencional. Paralelamente a isso, a telefonia celular continuou se expandindo, para

atender a mercados cada vez mais ávidos por estes serviços. Particularmente, os sistemas

digitais (TDMA/CDMA) ganharam muita força devido a suas características intrínsecas de

aumento da eficiência espectral. Aumento este, também desejado pelos outros serviços, e que

pode ser obtido de maneira bastante satisfatória com a adoção de estruturas microcelulares1.

1.2 - SISTEMAS MICROCELULARES

O rápido aumento da demanda por serviços de comunicações móveis vem despertando

a necessidade de maximização da utilização do espectro ou, em outras palavras, a necessidade

de se aumentar, e muito, a eficiência espectral dos sistemas celulares. Teoricamente, pode-se

demonstrar que a eficiência espectral cresce exponencialmente com a diminuição do raio das

células1. Com isso, a adoção de estruturas microcelulares, cujos raios de cobertura são bem

menores que os associados às estruturas convencionais macrocelulares, certamente deve ser

considerada como uma das técnicas de otimização da eficiência espectral a serem empregadas.

A solução microcelular, portanto, se aplica tanto aos sistemas convencionais

macrocelulares em operação que se encontrem em fase de expansão da capacidade, bem como

aos sistemas mais modernos, como o PCS, por exemplo, cuja concepção original já previa a

estruturação microcelular. De maneira geral, uma microcélula típica apresenta raio de

cobertura da ordem de 100 a 1000 metros, com antenas das estações rádio-base (ERB)

montadas a alturas próximas às dos postes de luz (6 - 10 m) e as potências de transmissão

envolvidas (da ordem de 10 a 200 mW) são mais baixas que as associadas aos sistemas

macrocelulares1, 2. A solução típica para cenários urbanos densos de antena da base
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posicionada sobre o topo de uma edificação também ocorre em estruturas microcelulares,

embora seja mais comumente observada no caso de sistemas convencionais em expansão.

1.3 - PROPAGAÇÃO EM MICROCÉLULAS

A determinação da cobertura, ou predição de campo, em sistemas celulares é um

aspecto técnico de bastante relevância. Os estudos de predição em sistemas macrocelulares

convencionais normalmente se baseiam em medidas experimentais e/ou em caracterizações

estatísticas, embora alguns modelos determinísticos (ou semi) também sejam empregados. Para

os sistemas microcelulares, entretanto, a abordagem determinística tem sido aplicada com

maior freqüência, como observado na maioria das publicações sobre o assunto.

Esta preferência pela predição determinística em microcélulas é devida essencialmente

às dimensões reduzidas das células e a alta capacidade de processamento disponível nos

computadores atuais, que viabilizaram uma abordagem mais pormenorizada do problema. Mais

ainda, as altas freqüências de operação previstas para os sistemas microcelulares (900 ou 1800

MHz) e as curtas distâncias envolvidas favorecem bastante o emprego da aproximação ótica

para Terra plana na análise da propagação.

Segundo a aproximação ótica para altas freqüências, ou simplesmente Ótica

Geométrica (OG), a trajetória do campo propagado se dá através de raios perpendiculares às

respectivas frentes de onda. A teoria da OG é suficiente para caracterizar tanto a trajetória

direta do raio principal (em linha-de-visada), quanto as trajetórias decorrentes das múltiplas

reflexões nas edificações e no solo do terreno analisado. Entretanto, a OG não caracteriza o

fenômeno da difração, que contribui de maneira significativa para a composição do campo

recebido nas situações em que o móvel não “enxerga” a base.
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Dentre as diversas teorias que abordam o mecanismo da difração, duas vêm sendo as

mais empregadas nos trabalhos desta área: a Ótica Física (OF), baseada no princípio de

Huygens-Fresnel; e a Teoria Geométrica da Difração (TGD).

Embora simplificadora, a OF apresenta resultados bastante satisfatórios na análise do

problema em questão. O modelamento de obstáculos que impõem uma forte obstrução ao

campo propagado como “gumes-de-faca” absorventes é uma solução clássica e consagrada

para os problemas de propagação em enlaces fixos terrestres de alta freqüência. Esta teoria

vêm sendo usada, principalmente, como base para a abordagem do problema de predição em

áreas suburbanas, onde se deseja quantificar a difração imposta ao campo por uma série de

edificações interpostas entre transmissor (base) e receptor móvel.

A TGD pode ser considerada como a complementação mais adequada à OG, uma vez

que a trajetória do campo difratado também é tratada, por esta teoria, na forma de raios.

Aquela teoria se encaixa muito bem ao problema de propagação analisado, uma vez que as

freqüências envolvidas são altas, os obstáculos apresentam dimensões muito maiores que o

comprimento de onda envolvido (15 - 30 cm), além de facilitar a visualização e a compreensão

do mecanismo de difração propriamente dito3.

A grande maioria dos trabalhos publicados na área de predição em microcélulas tem

tomado por base, total ou parcialmente, a análise por ótica de raios, ou seja, OG e/ou TGD.

Este tipo de abordagem favorece a aplicação de uma técnica conhecida como traçado de raios,

que essencialmente calcula a contribuição de todos os raios emitidos pela antena da base que

chegam ao receptor após um determinado número de difrações e reflexões nos obstáculos

envolvidos. A “árvore de raios” associada ao algoritmo pode ser obtida por dois métodos

distintos: o da “força bruta”; e o das imagens.
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1.4 - MODELOS DE PREDIÇÃO

Os modelos de predição de cobertura microcelular encontrados nas publicações podem

ser enquadrados essencialmente em dois tipos. Nos modelos mais simples, a determinação dos

mecanismos principais de propagação se baseia em aspectos como o grau de urbanização da

área analisada e as condições de visibilidade entre a base e o receptor. Além disso,

simplificações associadas à geometria e aos demais parâmetros ambientais envolvidos são

consideradas, com o intuito de se otimizar o desempenho de cálculo do algoritmo.

Outro tipo de modelo encontrado na literatura são os chamados modelos para sítios

específicos ou modelos “site-specific”. Tais algoritmos são normalmente concebidos para

aplicação direta em mapas digitalizados de áreas reais, sem necessidade de distinção prévia por

grau de urbanização ou por condições de visibilidade, ao contrário do que se observa na

abordagem anterior. De qualquer forma, mesmo as ferramentas deste tipo costumam

considerar algumas simplificações adicionais para agilizar os procedimentos numéricos.

De maneira geral, alguns dos modelos de predição disponíveis vêm apresentando bons

resultados, embora o estudo dos principais aspectos envolvidos esteja longe de ser conclusivo.

Exemplos comparativos entre predições por modelos teóricos e medidas experimentais indicam

claramente a relação entre as simplificações ambientais e a variabilidade do sinal. Como

exemplos de algumas das simplificações mais comuns têm-se: o modelamento de quarteirões

edificados por blocos cúbicos contínuos, de paredes sem irregularidades; e a desconsideração

de objetos que espalham o campo, como a vegetação e veículos, entre outros.
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1.5 - OBJETIVOS E DIVISÃO DA TESE

O objetivo principal desta tese é expor uma análise crítica do problema da propagação

em microcélulas, caracterizando os diversos aspectos que compõem o problema, e

apresentando esquematicamente os diversos modelos de predição publicados até hoje,

destacando seus pontos mais fortes e suas limitações.

Nesse sentido, o Capítulo 1 procura situar este trabalho no contexto mais amplo do

qual ele faz parte. No Capítulo 2, é feita a caracterização genérica da propagação do sinal

rádio-móvel em microcélulas. Inicialmente, são feitas as considerações estatísticas do sinal no

ambiente em questão, tanto sob a ótica faixa-estreita quanto sob a ótica faixa-larga. Em

seguida, procura-se caracterizar qualitativamente a propagação em função dos diversos tipos

de ambientes que podem compor um cenário microcelular urbano. Neste ponto, destacam-se

grau de urbanização e verificação da condição de visibilidade como tópicos-chave.

O Capítulo 3 apresenta as teorias que descrevem a difração, a reflexão e a propagação

em visibilidade aplicáveis ao problema tratado nesta tese. Enfoque maior é dado às teorias mais

empregadas nos modelos de predição publicados.

Os principais modelos de predição em microcélulas são apresentados, sob um enfoque

crítico, no Capítulo 4 (1), que propõe inicialmente uma forma quantitativa de classificação

ambiental em função dos mecanismos de propagação. Tanto os modelos mais simples, para

áreas classificáveis por grau de urbanização, quanto os modelos “site-specific” são abordados,

além de uma discussão a respeito da aplicação de modelos de raios a situações em que haja

visibilidade entre base e receptor móvel.

(1) Os modelos serão referenciados, a partir do Capítulo 4, pelo nome do primeiro autor encontrado
nos cabeçalhos dos respectivos trabalhos. Este critério tem por finalidade apenas tornar menos extensas as
constantes citações aos modelos, sem nenhum demérito aos demais autores, indicados posteriormente nas
referências bibliográficas desta tese.



8

O Capítulo 5 aborda o aspecto da variabilidade do sinal propagado em função das

condições ambientais. Tais condições podem ser do tipo genéricas, ou seja, comuns a qualquer

ambiente microcelular, ou específicas. Em função disto, são abordados separadamente os

aspectos ambientais genéricos, os tipicamente suburbanos, e os tipicamente urbanos. A análise

do aspecto particular da vegetação urbana encerra o Capítulo 5, apresentando, inclusive,

resultados de medidas experimentais em um parque urbano de uma cidade tropical.

Por fim, as conclusões finais do Capítulo 6 são apresentadas, resumindo os principais

pontos abordados ao longo da tese, e sugerindo novos temas de estudo complementares ao

assunto em questão.
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CAPÍTULO 2

CARACTERIZAÇÃO GENÉRICA DA PROPAGAÇÃO DO SINAL RÁDIO-MÓVEL

EM MICROCÉLULAS

O conhecimento do comportamento estatístico do sinal é fundamental ao estudo

completo da propagação em sistemas rádio-móveis. A determinação da cobertura nos

primeiros sistemas macrocelulares foi baseada essencialmente no modelo de Okumura7, fruto

da caracterização empírica de um extenso banco de dados de medidas de campo. Em função

disto, o primeiro item deste capítulo aborda justamente o comportamento estatístico do sinal

propagado tanto em macrocélulas quanto em microcélulas. No segundo item, por sua vez,

procura-se caracterizar qualitativamente os diferentes cenários típicos microcelulares, já que na

abordagem determinística é necessário conhecer os mecanismos principais de propagação, que

dependem essencialmente das condições ambientais.

2.1 - CONSIDERAÇÕES ESTATÍSTICAS DO SINAL RÁDIO-MÓVEL EM

AMBIENTES URBANOS

Os estudos iniciais para determinação da cobertura em sistemas celulares foram

baseados na caracterização estatística do sinal medido em macrocélulas (raio de alcance entre 1

e 20 km). Foram realizados diversos trabalhos de medidas em várias cidades ao redor do

mundo, gerando um banco de dados que passou a balizar os estudos teóricos a respeito do

comportamento estatístico do sinal. Tais estudos foram fundamentais para se caracterizar os
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efeitos previstos de desvanecimento por obstrução da linha de visada e do desvanecimento

devido às componentes propagadas por multipercursos.

A complexidade da caracterização do ambiente afetado pelos multipercursos de

propagação leva à divisão do estudo da variabilidade do sinal com a distância em três escalas

distintas. A menor escala corresponde às variações rápidas do sinal (observadas em pequenos

deslocamentos, da ordem de ½ comprimento de onda) ao longo de janelas da ordem de 20 a

40 comprimentos de onda (λ), nas quais o sinal pode ser considerado estacionário2. A Figura

2.1 ilustra estas variações de pequena escala, em um gráfico de amplitude do sinal versus

distância percorrida pela unidade móvel. A escala intermediária, por sua vez, é dada pelas

variações das médias tomadas em cada janela de 20-40 λ com a distância. O comportamento

médio destas variações com a distância corresponde à terceira escala de análise.

As componentes de propagação por multipercursos podem causar, ainda, o chamado

desvanecimento seletivo em freqüência, quando o sinal propagado é do tipo faixa-larga. A

definição de sinal faixa-larga associada a este efeito está relacionada ao conceito de banda de

coerência do canal. Por exemplo, se o inverso da largura de pulso do sinal transmitido for

muito menor que a largura de faixa do canal, ou equivalentemente, se for menor que a banda

de coerência do canal, as componentes do sinal no domínio da freqüência sofrerão variações

semelhantes, tanto de fase quanto de amplitude, em função da resposta do canal. Neste caso,

diz-se que o desvanecimento, no domínio das freqüências, é plano, e o sinal é do tipo faixa-

estreita. Entretanto, na situação oposta, as variações das componentes de freqüência passam a

ser diferenciadas, o que caracteriza o desvanecimento seletivo2. A análise deste efeito, na

prática, se faz com a identificação da resposta do canal com base na transmissão de trens de

pulsos.
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FIGURA 2.1: Variações lentas e rápidas do sinal recebido por um móvel ao longo de uma rua
[figura adaptada de uma publicação4]

2.1.1 - Características do sinal faixa-estreita em macrocélulas

A trajetória típica da propagação em meio urbano corresponde à situação em que a

base é mais alta que as edificações ao redor e o receptor móvel está posicionado ao nível das

ruas, não havendo, geralmente, linha de visada. Nesta situação, são observados

desvanecimentos na menor escala de análise da ordem de até 20 dB para a amplitude do sinal.

Tomando-se as medidas da potência do sinal recebido ao longo de um janela de 20-40 λ e

calculando-se o seu valor médio nesta janela, a variação destas medidas com relação ao valor

médio pode ser tratada como uma variável aleatória (v.a.), e a função densidade de

probabilidade obtida terá o aspecto de uma Rayleigh. Este desvanecimento, conhecido como

desvanecimento rápido ou por multipercursos, é devido à interferência entre sinais que
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chegam ao receptor com aproximadamente a mesma intensidade, provenientes de todas as

direções, resultado de múltiplas reflexões e espalhamentos por edifícios, carros e outros

obstáculos ao redor do móvel.

O desvanecimento rápido também é observado quando o receptor está parado, ao

modificar-se lentamente a freqüência de operação, o que faz as fases diferenciais das várias

componentes multipercursos variarem rapidamente. Alternativamente, mesmo sem variar a

freqüência, o movimento de espalhadores ao redor do receptor, tais como pessoas, carros e

vegetação, também provoca desvanecimento rápido.

A média do sinal ao longo de um janela de 20-40 λ é chamada de média setorial. Para

um gráfico de amplitude versus distância, a tomada global das médias pode ser feita com

janelas deslizantes, ou simplesmente com as janelas discretas (caso da Figura 2.1). A variação

da média setorial à medida em que o receptor se move ao longo de uma rua é chamada de

desvanecimento lento ou por sombreamento. As médias para um grupo de setores à mesma

distância da base podem também ser tratadas como uma v. a. Quando as médias setoriais estão

expressas em watts, a variação em torno da média global apresenta uma distribuição

tipicamente log-normal.

Uma maneira mais usual de se avaliar o desvanecimento lento consiste na análise das

variações das médias setoriais com relação à distância entre base e móvel (R), como indicado

no gráfico (em escala logarítmica) da Figura 2.2. Com base nas médias traçadas no gráfico,

faz-se uma regressão linear ou um ajuste pelo método dos mínimos quadrados. A reta ajustada

corresponde ao decaimento médio da potência recebida com a distância, dado normalmente

por uma função do tipo A/Rn, onde A é uma constante de amplitude, e n o índice de

decaimento. O desvanecimento lento, por sua vez, corresponde aos desvios entre as médias

setoriais (em decibéis) e a reta ajustada. Tratando estas variações como v.a., a distribuição
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associada geralmente se assemelha a de uma Normal ou Gaussiana. Esta distribuição

corresponde a uma log-normal, quando o sinal é dado em watts.

FIGURA 2.2: Gráfico médias setoriais de sinal (medido) × distância (R) [figura adaptada de
uma publicação4]

As irregularidades do ambiente de medição afetam sobremaneira o grau de

desvanecimento lento. No meio de quarteirões compostos por colunas de casas de altura

uniforme, as médias setoriais apresentam pequeno desvio em dB. Entretanto, medidas

realizadas em áreas maiores de uma cidade4, incluindo medidas em cruzamentos, dão margem a

distribuições de desvanecimento lento com desvios padrão de até 8 dB.

A reta ajustada A/Rn representa a variação do sinal numa escala macroscópica, tomada

tipicamente como uma área de 1 a 20 km de alcance. Próximo a bases de antenas elevadas, n

pode ser menor que o índice correspondente à propagação por espaço livre, ao passo que

distante da base o índice é da ordem de 3,5 a 4. Para distâncias R menores que 1 km, a

regressão linear não é satisfatória, mas o desvio apresentado não é relevante para o projeto de

sistemas onde as células se estendem por vários quilômetros. Okumura publicou um trabalho7
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onde a dependência de A e n com parâmetros como freqüência e altura da antena da base, era

traçada na forma de curvas. Posteriormente, Hata8 transformou as curvas em fórmulas

analíticas, sob determinados limites. Este trabalho tem sido amplamente utilizado no projeto de

sistemas celulares.

2.1.2 - Características do sinal faixa-estreita em microcélulas

As medidas experimentais em microcélulas disponíveis nas publicações científicas estão

relacionadas aos recentes estudos para a implementação dos sistemas PCS. A maior parte

dessas medidas foram feitas sob condições de visibilidade entre base e receptor móvel (LOS -

“Line-Of-Sight”); apenas alguns trabalhos relatam medidas em ambientes obstruídos (OOS -

“Out-Of-Sight”).

Sob a condição LOS, há uma clara predominância dos raios direto e refletido no solo

sobre as demais componentes multipercursos. Como conseqüência, as estatísticas de

desvanecimento rápido apresentam distribuição do tipo Rice ao invés de Rayleigh.

As estatísticas referentes ao comportamento das médias setoriais com a distância

também são dominadas pelo comportamento das componentes direta e refletida no solo. Além

das amplitudes destas componentes serem bem maiores que as das demais componentes

devidas a multipercursos, as variações de fase entre as duas componentes predominantes ao

longo do percurso são muito mais lentas que as correspondentes entre raio direto e raios por

multipercursos. O resultado final é exemplificado na Figura 2.3, onde dois comportamentos

distintos podem ser observados. Na região próxima à base, há um comportamento de

interferência entre as duas componentes principais, e o índice de decaimento é semelhante ao

de espaço livre. Após um determinado ponto de quebra, a curva passa a decair com R-4. As
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contribuições devidas aos multipercursos apenas acompanham o comportamento dominante. A

Figura 2.3, na verdade, corresponde a medidas em uma área microcelular rural4, onde

constatou-se que o comportamento observado pode ser explicado adequadamente pelo modelo

de dois raios, com o ponto de quebra definido pelo critério de desobstrução de 60% da

primeira Zona de Fresnel. Em ambientes urbanos, entretanto, o critério associado à

desobstrução da primeira Zona de Fresnel não pode ser considerado absoluto, embora o

comportamento médio do campo também esteja claramente dividido em duas regiões distintas

de decaimento. As componentes refletidas lateralmente nas edificações não só atuam na

variabilidade em torno do comportamento dominante (raio principal e refletido no solo), mas

também parecem intervir na determinação do ponto de quebra. Um estudo mais detalhado

sobre este comportamento, com base em modelos de raios, é apresentado no Capítulo 4.

Para percursos obstruídos (OOS), o sinal deve se propagar ao longo das ruas e ao

redor de cruzamentos em ambientes urbanos densos (altamente edificados). Em ambientes

suburbanos ou em ambientes comerciais e/ou residenciais, onde as alturas das edificações são

menores, a propagação por sobre os telhados passa a ser relevante, sendo o mecanismo

dominante em boa parte dos casos. De qualquer forma, para todos esses ambientes, o

desvanecimento rápido apresenta comportamento semelhante ao de sistemas macrocelulares,

ou seja, distribuição Rayleigh.
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FIGURA 2.3: Variação do sinal medido em um percurso LOS em ambiente rural
[figura adaptada de uma publicação4]

2.1.3 - Dependência temporal de sinais pulsados

O efeito de desvanecimento seletivo em freqüência, que pode perturbar a transmissão

de sinais digitais faixa-larga, vem sendo estudado com base em medidas na faixa de freqüências

associada aos serviços de comunicações móveis (0,8 - 2,0 GHz). As contribuições individuais

para o sinal total recebido chegam com retardos diferenciais (ou em excesso) que variam desde

um único ciclo de rádio-freqüência (RF), até centenas de microsegundos em ambientes

externos montanhosos, devido aos multipercursos. Estes “ecos” espalham cada pulso no

tempo, o que resulta em interferência inter-simbólica, aumentando a probabilidade de erros na

detecção do pulsos individuais, quando o eco de um pulso sobrepõe-se a pulsos posteriores. O

efeito do espalhamento temporal dos pulsos pode ser contornado pelo uso de um equalizador

que faça uma estimativa da resposta ao impulso do canal e então simule um filtro invertido



17

para recompor a forma original do pulso espalhado, no receptor. A avaliação da resposta do

canal é necessária para uma estimação adequada da taxa de erros na detecção dos bits

recebidos.

Os sistemas de telecomunicações operacionais, e as sondas de canal usadas para medir

suas características, operam numa faixa limitada de 1 a 50 MHz, em portadoras centrais de 900

a 2500 MHz. Para estas larguras de faixa os pulsos radiados representando cada bit do sinal

digital contêm vários ciclos de RF. A limitação da largura de faixa leva a formas distintas de se

apresentar os resultados de uma sondagem de canal. Tais sondagens podem ser tomadas

diretamente no domínio do tempo, irradiando e detectando pulsos RF, ou no domínio da

freqüência, utilizando um analisador de rede.

Uma vez que um pulso consiste em vários ciclos de RF, é comum medir-se a envoltória

da potência recebida, que corresponde a tomar a média da potência instantânea recebida sobre

um ou mais ciclos de RF com uma janela deslizante. A variação temporal da envoltória de

potência é conhecida por perfil de potência-retardos (“power-delay profile”). Já que alguns

pulsos individuais chegam ao longo de percursos que apresentam pequeno retardo diferencial e

se sobrepõem no tempo, eles se interferem um com o outro de maneira análoga à observada

para sinais faixa-estreita. Conseqüentemente, o perfil de potência-retardos será sensível às

fases relativas dos percursos individuais de chegada. Logo, pequenos deslocamentos de alguma

das duas pontas do enlace (base e/ou móvel) resultarão em mudanças no perfil de potência-

retardos.

Para caracterizar univocamente as características de um canal entre uma pequena

região e outra, ao invés de localizações distintas do transmissor e do receptor, é tomada a

média dos perfis de potência-retardos ao longo de diversas posições em um percurso extenso

(vários metros), similarmente ao procedimento tomado para se obter a média setorial de um
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sinal para excitação faixa-estreita. A Figura 2.4 ilustra um exemplo de perfil P(t) obtido desta

forma, para propagação dentro de um grande prédio de escritórios (propagação interna ou

“indoor”), onde a origem dos tempos coincide com o tempo de chegada inicial do sinal. O

retardo médio em excesso e o espalhamento temporal rms (raiz média quadrática - “Root

Mean Square”) são então definidos em termos do primeiro e do segundo momentos deste

perfil médio, respectivamente, e representam dados valiosos para a avaliação da performance

de sistemas digitais.

FIGURA 2.4: Exemplo de perfil de potência-retardos médio, medido em ambiente “indoor”
[figura adaptada de uma publicação4]

A Figura 2.5 sugere uma hierarquia de retardos para propagação externa, em função do

espalhamento por obstáculos sucessivamente maiores e mais afastados. O espalhamento

eletromagnético local ao redor do receptor móvel e da base produz espalhamentos temporais

da ordem de alguns microsegundos. O espalhamento por grandes edifícios ao redor pode ser

responsável por raios que chegam com considerável amplitude e retardos da ordem de dezenas
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de microsegundos, ao passo que o espalhamento por morros distantes pode resultar em tempos

de chegada com retardos na casa das centenas de microsegundos. Métodos de predição de

campo baseados em ótica de raios podem avaliar tais contribuições de espalhamento, que

podem ser usadas para compor o perfil de potência-retardos médio previsto.

FIGURA 2.5: Espalhamento por obstáculos locais, remotos e distantes, com dimensões
crescentes, sugerindo a existência de uma hierarquia de retardos

[figura copiada de uma publicação4]

2.2 - CLASSIFICAÇÃO DOS AMBIENTES MICROCELULARES

Uma consideração técnica de grande relevância para a expansão dos atuais sistemas

celulares e a implementação dos novos Sistemas de Comunicações Pessoais (PCS) em centros

urbanos de alta demanda é a adoção total ou parcial de áreas de coberturas menores, com

geometrias diferenciadas. Nos atuais sistemas, por exemplo, a divisão das células para expandir

a capacidade de atendimento deve levar à adoção de minicélulas (raios de cobertura de 1 a 2,5

km) e microcélulas (raios de 0,1 a 1 km) nas áreas de maior densidade de demanda. Em

sistemas PCS, por sua vez, o cenário urbano deverá ser composto essencialmente por

microcélulas, cujas bases apresentam antenas à altura dos postes (6 - 10 m) transmitindo a
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baixas potências (10 a 100 mW). O atendimento dos sistemas PCS se completará com

picocélulas, que caracterizam a cobertura interna de edificações fechadas com alta densidade

de demanda (prédios comerciais, fábricas, etc).

Um estudo mais adequado do comportamento do sinal propagado em microcélulas não

pode se dar unicamente por caracterização estatística aglomerada. Neste sentido, a abordagem

determinística para o problema da propagação em microcélulas tem sido uma das formas de

análise mais aplicadas. Este tipo de abordagem, entretanto, depende essencialmente das

características ambientais da área a ser analisada. Com isso, observam-se duas linhas de análise

distintas, na literatura pertinente. No primeiro tipo de trabalho, o ambiente analisado apresenta

determinadas características típicas, comuns a outras áreas, podendo ser classificado, portanto,

de acordo com um determinado grau de urbanização. Este tipo de abordagem permite a

adoção de simplificações, que facilitam a compreensão dos mecanismos principais de

propagação envolvidos, e reduzem a complexidade dos processos de cálculo necessários à

determinação do campo recebido. A outra linha de análise atua sobre ambientes microcelulares

genéricos, não necessariamente enquadrados de maneira plena a um grau de urbanização

específico, e o interesse maior é a determinação da cobertura ao longo de toda a área

analisada. Em função da atipicidade das áreas analisadas sob este enfoque, costuma-se

trabalhar com mapas digitalizados, complementados por vetores que contém as características

elétricas de cada ponto ou grupo de pontos da área, de acordo com a resolução do mapa. Os

modelos de predição assim desenvolvidos são referidos na literatura por sítio-específicos

(“site-specific”).

A análise de microcélulas associadas a um determinado grau de urbanização segue uma

divisão semelhante a de alguns trabalhos publicados para o estudo em macrocélulas, embora o

enfoque aqui seja diferente. A Tabela 2.1 apresenta a divisão por grau de urbanização que mais
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corresponde ao que tem sido observado nos trabalhos publicados. Na verdade, mais um tipo de

divisão costuma ser observada, relacionada às condições de visibilidade (LOS) ou não (OOS)

entre base e receptor móvel.

As publicações a respeito de modelos sítio-específicos normalmente apresentam apenas

os resultados da simulação de um programa de predição aplicado a uma área microcelular

digitalizada9, 10, 11. As técnicas empregadas são as mais diversas, com destaque para os modelos

por traçado de raios e os semi-empíricos, e visam claramente a uma alta eficiência numérica; os

mecanismos de propagação principais associados ao programa, entretanto, não são

especificados nesses trabalhos, via de regra. Isto tudo é decorrente do forte apelo comercial

deste tipo de modelo, que representa uma ferramenta poderosa no planejamento de sistemas

rádio-móveis.

TABELA 2.1: Divisão de áreas microcelulares por grau de urbanização

TIPO DE ÁREA DESCRIÇÃO
rural aberta

suburbana edificações de até 2 pavimentos
residencial/comercial edificações com 3 a 6 pavimentos

urbana densa edificações com mais de 6 pavimentos

Neste item (2.2), procura-se descrever qualitativamente as características associadas

aos diferentes tipos de microcélulas típicas, de acordo com a divisão da Tabela 2.1, destacando

ainda, os principais mecanismos de propagação envolvidos. O enfoque mais adequado para

esta caracterização é o de ótica de raios, já que nas altas freqüências de operação previstas

(900 ou 1800 MHz), a propagação se dá essencialmente ao longo de raios perpendiculares às

respectivas frentes de onda. Mais ainda, em função das curtas distâncias e das baixas alturas

envolvidas, pode-se considerar que os raios são formados por segmentos de reta, já que a

aproximação de Terra plana e meio homogêneo cabe perfeitamente ao problema em questão.
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Inicialmente os ambientes são caracterizados na situação LOS, e em seguida na condição

oposta (OOS). Por fim, alguns mecanismos menos importantes são comentados.

2.2.1 - Propagação sob condições de visibilidade (LOS)

Em ambientes rurais e suburbanos, a propagação se dá essencialmente em função das

componentes direta e refletida no solo. Em função da distância, o comportamento pode ser

descrito adequadamente por um modelo de dois raios. Este modelo prevê dois

comportamentos distintos: na região mais próxima da base, as duas componentes apresentam

um comportamento de interferência, alternando máximos e mínimos ao redor do valor de

atenuação por espaço livre; após um ponto chamado ponto de quebra, o comportamento que

prevalece é o de difração, com a potência decaindo com R-4 (R ≡ distância base-receptor). O

ponto de quebra é normalmente determinado em função do limite de desobstrução do elipsóide

correspondente à primeira zona de Fresnel, que é definido como mostra a ilustração da Figura

2.6. Costuma-se estabelecer este limite em 60% ou em 100% da 1a zona.

FIGURA 2.6: Elipsóide correspondente à na zona de Fresnel tangenciando o solo

Os ambientes rurais ou abertos se caracterizam pela baixa densidade de edificações e

objetos espalhadores, de tal forma que os poucos objetos presentes influem apenas na
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variabilidade rápida do sinal. Ambientes suburbanos, por sua vez, apresentam uma estrutura

mais edificada, com quarteirões típicos, mas com edificações de baixa altura. Neste cenário, as

bases têm antenas situadas a alturas iguais ou maiores que a média das alturas das edificações

locais. O quadro LOS mais provável, portanto, é o que base e móvel estejam em uma mesma

rua, cercada por blocos de casas. Mesmo nesta situação, as colunas edificadas não chegam a

caracterizar um vale ou “canyon” urbano, como ocorre em centros urbanos mais densos,

devido à altura limitada destas colunas. Com isso, o modelo de dois raios também representa

adequadamente o comportamento de propagação do campo em ambiente suburbano, sob

condições de visibilidade. A influência destas colunas edificadas se manifesta nas estatísticas de

desvanecimento rápido, que são conseqüentemente mais severas que as de um ambiente rural.

Em ambientes residenciais/comerciais e urbanos densos, mais notadamente nestes

últimos, as ruas formam verdadeiros “canyons” para o sinal propagado. Em visada direta,

presume-se que as colunas edificadas laterais que compõem o “canyon” contribuam

significativamente na composição do sinal total que chega ao receptor, através de reflexões do

sinal principal nas colunas laterais, e suas respectivas componentes refletidas no solo. O sinal

recebido pode ser interpretado então como uma composição de 6 raios principais, sendo um

direto, dois refletidos lateralmente, e três refletidos no solo. Um exemplo típico do

comportamento de um modelo de 6 raios é mostrado na Figura 2.7, onde uma regressão linear

dupla com ponto de interseção é aplicada ao gráfico. O ponto de interseção corresponde ao

ponto de quebra determinado pelo critério de desobstrução da 1a zona de Fresnel (60% ou

100%).

As duas retas obtidas por regressão linear no gráfico da Figura 2.7 induzem à hipótese

simplificadora da adoção do modelo de dois raios para se avaliar o comportamento principal de

decaimento do campo. Isto é parcialmente verdadeiro, como comprovado por inúmeras
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medidas experimentais neste tipo de ambiente, uma vez que as regiões de interferência e

difração são facilmente identificadas. Entretanto, os índices de decaimento na zona de

interferência costumam ser mais suaves que os obtidos por um modelamento de dois raios,

para um mesmo ponto de quebra, o que pode ser interpretado como uma extensão do raio de

alcance no qual a perda é praticamente a de espaço livre. De fato, alguns trabalhos12, 13, 14

relataram decaimento próximo ao de espaço livre se estendendo um pouco além do ponto de

quebra. Uma discussão mais apropriada sobre este assunto é apresentada no Capítulo 4.

FIGURA 2.7: Regressão linear com ponto de interseção aplicada a curva gerada por modelo
de 6 raios [figura adaptada de uma publicação15]

Outro aspecto de bastante relevância diz respeito à caracterização simplificadora de

uma coluna de prédios ao longo de uma rua como um obstáculo plano infinito e especular.

Embora esta hipótese tenha se mostrado bastante apropriada para uma caracterização genérica

da propagação, em alguns casos pode levar a desvios inaceitáveis, com relação às medidas. A

influência de aspectos como a irregularidade das paredes que compõem as colunas, o
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espaçamento entre os prédios, e as propriedades elétricas médias das colunas é abordada no

Capítulo 5.

2.2.2 - Propagação sem condições de visibilidade (OOS)

Em ambientes rurais, o tipo de obstrução mais provável é a obstrução por alguma

irregularidade do terreno, como um ou mais morros. No caso de haver apenas um obstáculo,

ou quando este for dominante, o sinal chega ao receptor por difração no cume deste obstáculo.

Deve-se observar, ainda, que tanto o campo que chega ao cume do obstáculo, quanto o que

chega ao receptor após a difração, podem ser compostos por um raio direto e outro refletido.

As irregularidades do terreno na área analisada é que vão determinar se a reflexão no terreno é

do tipo difusa ou especular. De maneira geral, para reflexão difusa, o campo recebido será o de

espaço livre subtraído da perda imposta por um obstáculo do tipo convexo, que em muitos

casos pode ser modelado como um “gume-de-faca”. Se o terreno for considerado liso,

entretanto, a análise deve considerar o efeito da reflexão especular. Havendo mais obstáculos,

a propagação se dá por difrações sucessivas em seus topos.

O cenário microcelular OOS suburbano típico é semelhante ao correspondente

macrocelular, à exceção das distâncias envolvidas. Aqui, a antena da base se situa a uma altura

maior ou igual à altura média das edificações locais, e há inúmeros quarteirões edificados

interpostos entre a base e o receptor. O campo que chega ao receptor, nesta situação, é

composto essencialmente por componentes cujo mecanismo de propagação é a difração. Na

verdade há dois mecanismos distintos de difração até se chegar ao receptor. Inicialmente,

considera-se o campo irradiado pela antena da base na direção do topo (telhados) da coluna de

edificações imediatamente anterior ao móvel. Os múltiplos obstáculos situados abaixo desta
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trajetória difratam o campo. A influência de cada obstáculo será tanto mais forte quanto maior

obstrução for causada ao elipsóide correspondente à primeira zona de Fresnel. O campo que

chega ao topo da última coluna edificada chega ao móvel por difração na borda do telhado. Se

houver uma coluna edificada do outro lado da rua em que está o móvel, o campo recebido é

dado essencialmente pela soma da componente difratada diretamente na direção do móvel com

a componente difratada refletida na coluna oposta.

Embora a perda por difração seja mais severa que a perda por reflexão para uma

mesma distância, o mecanismo de múltiplas reflexões laterais em microcélulas suburbanas,

onde os ângulos envolvidos não são necessariamente rasantes, provoca uma atenuação

considerável, função da distância total efetiva percorrida pelo sinal, e principalmente da

multiplicação dos n coeficientes de Fresnel (módulo entre 0 e 1) correspondentes às n

reflexões envolvidas. Com isso, o campo que chega por múltiplas reflexões laterais pode ser

desconsiderado.

O ambiente residencial/comercial é um ambiente de transição entre os ambientes

suburbano e urbano denso, onde os mecanismos preponderantes de propagação são mais

evidentes. Neste tipo de ambiente, portanto, pode-se afirmar que a difração por sobre os

telhados das edificações também deve ser o mecanismo principal, como no meio suburbano, a

partir de uma certa distância entre base e receptor, que tende a ser maior que a correspondente

neste último ambiente. O grau de predominância deste mecanismo diminui com fatores como a

proximidade do móvel à base e a diferença entre altura média das edificações e altura da antena

da base. Alguns trabalhos publicados inseridos neste contexto15, 16 indicam que esta

predominância só é observada para distâncias entre base e móvel acima de 100 metros. Para

distâncias menores, os mecanismos associados a ambientes urbanos densos (múltiplas reflexões

e difração nas esquinas) é que prevalecem, embora a variabilidade do sinal em função das
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irregularidades ambientais deva ser maior que nestes últimos. Um estudo mais adequado da

propagação OOS neste tipo de ambiente é apresentado no Capítulo 4 desta tese.

Conforme já abordado para situação LOS, em ambientes urbanos densos as ruas são

caracterizadas por formarem verdadeiros “canyons” para a propagação do campo. Com visada

direta, mesmo considerando as reflexões laterais, o comportamento principal do campo era

determinado pelo par raio direto/raio refletido no solo. Em OOS, os dois mecanismos

fundamentais envolvidos são as múltiplas reflexões laterais e as difrações nas bordas verticais

de esquinas ou cruzamentos, que podem estar localmente conjugados ou não. A estes

mecanismos está associada, ainda, a reflexão no solo.

A pequena diferença entre as alturas das antenas da base e do receptor móvel, quando

comparada à altura média das edificações locais induz uma abordagem simplificada

bidimensional (2D) ou quase-2D para a propagação OOS em ambientes urbanos densos. Na

abordagem bidimensional o plano de análise corresponde a uma vista área da região

considerada, enquanto que na quase-2D as componentes refletidas no solo são consideradas.

Numa visão macro, observa-se que as ruas formam um espécie de grade ao longo da qual o

receptor móvel se desloca. Sob este aspecto, é importante diferenciar o comportamento do

campo ao longo de ruas perpendiculares e paralelas à que contém o transmissor, bem como

nos cruzamentos.

Os mecanismos de reflexões e difrações laterais múltiplas fazem com que o campo

irradiado pela base se propague ao longo de todas as ruas ao seu redor. Com isso, espera-se

que o campo nos cruzamentos seja maior que ao longo das ruas, como resultado de uma

composição mais favorável dos raios que chegam de todos os lados. Isto realmente ocorre, e já

foi comprovado experimentalmente em alguns trabalhos publicados17, 18, 19.
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O campo que penetra nas ruas perpendiculares à da base sofre uma queda brusca, da

ordem de 15 a 25 dB segundo relato de alguns trabalhos publicados17, 18, 19, 20, 21, em função da

perda da condição de visibilidade. A partir da esquina, o campo recebido passa a ser composto

essencialmente por reflexões múltiplas, cuja intensidade diminui mais rapidamente que a das

componentes difratadas no cruzamento mais próximo. A partir de uma certa distância da

esquina, portanto, o campo passa a ser composto fundamentalmente por aquela difração. Mais

especificamente ainda, alguns trabalhos publicados14, 22 indicam que a menor perda por difração

na esquina é dada pela borda 3 da Figura 2.8. A posição transversal relativa do móvel ao longo

de uma rua perpendicular à da base também pode afetar o comportamento do campo.

Considerando mais uma vez a situação da Figura 2.8, próximo à esquina, o campo tende a ser

menor quando o móvel (Rx) está mais próximo da coluna A; à medida que o móvel se desloca

transversalmente em direção à coluna oposta (D), o campo aumenta. A diferença do campo

entre um lado e outro da rua já foi relatada em um trabalho18, e era da ordem de até 10 dB. Tal

diferença, no entanto, praticamente desaparece quando o móvel está mais afastado da esquina.

Estes e outros aspectos que afetam a variabilidade do sinal propagado ao longo de ruas

transversais à da base, em meios urbanos densos, são analisados com mais detalhes no Capítulo

5 desta tese.

O sinal em ruas paralelas à que contém a base também se dá pelos mecanismos já

apresentados. Como nesta situação, o sinal recebido necessariamente precisa “dobrar” no

mínimo duas esquinas, sua intensidade será menor que nas ruas perpendiculares mais próximas.

Medidas publicadas em alguns trabalhos17, 18, 19 indicam que esta diferença pode ser da ordem

de 20 dB.

Uma situação minicelular típica que pode ser encontrada em algumas microcélulas

urbanas densas corresponde ao caso em que a base está instalada sobre o teto de um edifício,
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com antenas cujos diagramas de radiação apresentam lobos principais ligeiramente inclinados

para baixo (“down tilted”), mecânica ou eletronicamente. Tal situação é mais comumente

encontrada em sistemas macrocelulares em fase de expansão. O mecanismo predominante,

neste caso, passa a ser a difração nas bordas horizontais dos topos dos edifícios que cercam o

móvel, como em meios suburbanos. Uma análise quantitativa da propagação neste cenário

pode ser realizada com base em um modelo de predição publicado23, que é apresentado no

Capítulo 4 da tese.

Base ∇∇

®
Rx

2

1 4

3

A

B

D

C

FIGURA 2.8: Difração nas bordas verticais de uma esquina típica de um cenário urbano denso

2.2.3 - Outros mecanismos de propagação em microcélulas

Em ambientes urbanos densos, poder-se-ia considerar a grade de ruas como um

emaranhado de guias de onda. Os modos de menor ordem correspondem aos mecanismos de

reflexão e difração já citados. Os de maior ordem, entretanto, não apresentam comportamento

de estacionaridade, o que inviabiliza a sua consideração em modelos de predição eficientes.

Estes modos guiados de ordens mais elevadas chegam a ser citados em uma publicação24,

mas não são considerados na composição do campo final. De qualquer forma, nenhum trabalho

de estudo específico sobre a influência destes modos parece ter sido publicado até hoje.
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O espalhamento difuso é um mecanismo de propagação que não costuma nem ser

citado na maioria dos trabalhos publicados, uma vez que o decaimento de um campo espalhado

tende a ser mais severo que o imposto pela difração em uma borda, por exemplo. De maneira

simplificada, considerando-se as distâncias entre o espalhador e a base, e entre o espalhador e

o receptor, o campo espalhado na direção do receptor sofre um decaimento adicional

proporcional ao produto daquelas distâncias. Pode-se considerar, portanto, que a influência

das componentes espalhadas está inserida nas flutuações rápidas do sinal, que não são

avaliadas normalmente pelos modelos de predição. No entanto, alguns modelos9, 11 baseados

em traçado de raios consideram este mecanismo na composição do campo total recebido.

A propagação por penetração através das edificações também costuma ser

desconsiderada na maioria dos modelos de predição, uma vez que o interesse maior

normalmente é a cobertura de áreas externas. Entretanto, a determinação do grau de cobertura

no interior das edificações depende essencialmente da caracterização deste mecanismo, que é

analisado no Capítulo 5 desta tese.
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CAPÍTULO 3

MÉTODOS E TEORIAS DE ANÁLISE DA DIFRAÇÃO, DA REFLEXÃO, E DA

PROPAGAÇÃO EM VISIBILIDADE

Este capítulo tem por objetivo apresentar as teorias de análise dos mecanismos de

difração e reflexão mais adequadas ao ambiente microcelular. Mais ainda, aborda o problema

da propagação em visibilidade através dos modelos de raios, solução simples mas eficiente e

adequada. Conforme exposto nos capítulos anteriores, o enfoque maior será dado as teorias

baseadas em ótica de raios. Por este motivo, antes de se abordarem os tópicos referidos, torna-

se necessária a apresentação dos conceitos fundamentais da Ótica Geométrica, expostos no

item a seguir (3.1).

3.1 - ÓTICA GEOMÉTRICA

A Ótica Geométrica (OG) ou Ótica de Raios foi originalmente desenvolvida para

analisar a propagação da luz, sem levar em consideração sua natureza ondulatória, de altíssima

freqüência. Na verdade, pode-se considerar que a OG considera o transporte da energia de um

ponto para outro, independentemente da natureza corpuscular ou ondulatória da luz.

A OG clássica se aplica a meios isotrópicos sem perda, homogêneos ou não.

Consideremos o caso do meio homogêneo; seu índice de refração n é da forma n c v= / , onde c

é a velocidade da luz (3⋅108 m/s) e v a velocidade de propagação no meio. Em meios

homogêneos, a energia se propaga ao longo de raios que são linhas retas. Normais a esses
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raios, há uma família de superfícies chamadas iconais (“eikonals”) do sistema de raios. Para

aplicar a OG, basta conhecer o sistema de raios ou as iconais deste sistema, uma vez que estes

são biunivocamente relacionados.

Para uma onda plana em um meio homogêneo, as superfícies iconais são planos

perpendiculares aos raios. Para uma fonte pontual, as iconais são superfícies esféricas

perpendiculares aos raios. A Figura 3.1 mostra estas duas situações descritas.

FIGURA 3.1: Relacionamento entre raios e iconais para dois tipos de fontes
(a) onda plana (b) onda esférica

A variação de amplitude de um campo pela OG dentro de um tubo de raios é

determinada pela lei da conservação da energia, uma vez que os raios são linhas de fluxo de

energia. Consideremos um tubo de raios astigmático, como mostrado na Figura 3.2.

Lembrando que, para ondas eletromagnéticas, a parte real do vetor de Poyinting é diretamente

proporcional ao módulo ao quadrado do campo elétrico, tem-se:

( ) ( )
E E

d d
= ⋅

⋅
+ ⋅ +0

1 2

1 2

ρ ρ
ρ ρ

(3.1)
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onde: dσ0 e dσ, na Figura 3.2, representam as superfícies das frentes de onda nos pontos

mostrados; ρ1 e ρ2 são os raios principais de curvatura de dσ0; e (ρ1+d) e (ρ2+d) os raios

principais de curvatura de dσ.

FIGURA 3.2: Um tubo de raios astigmático

O tubo de raios converge para uma linha quando d = -ρ1 ou d = -ρ2, como pode ser

observado na Figura 3.2. Nestas linhas, o campo previsto pela OG é infinito, embora na

realidade ele seja finito. Tais linhas são conhecidas por cáusticas, que podem tomar a forma de

um ponto, ou de uma superfície, dependendo do meio e do tubo de raios.

Três situações particulares devem ser destacadas quando d >>ρ1 e ρ2, em meios

homogêneos. Quando ρ1=ρ2, as caústicas se reduzem a um ponto, e o campo decai com o

inverso da distância (1/d), ou seja, as superfícies iconais são esféricas. Quando ρ1→∞ ou

ρ2→∞, o campo decai com d-½, e as superfícies iconais são cilíndricas. Por fim, quando ρ1→∞

e ρ2→∞, as iconais são planas.

Na análise de problemas de campo eletromagnético, a fase deve ser levada em

consideração. Para isso, a fase será introduzida artificialmente, e a expressão do campo dado

pela OG fica da forma:
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ou ( )E E e A d ej j k d= ⋅ ⋅ ⋅⋅ − ⋅ ⋅
0 1 2

0φ ρ ρ, ,     (3.3)

onde E0 é a amplitude de referência em d=0, φ0 é a fase de referência em d=0, A(ρ1,ρ2,d) é o

fator genérico de atenuação espacial, e e-j⋅k⋅d é o fator espacial de retardo de fase (k é a

constante de propagação do meio).

Estas duas últimas expressões fornecem o valor aproximado do campo elétrico em um

determinado ponto, em função do valor do campo conhecido em um ponto de referência.

Deve-se lembrar que a aproximação é tão melhor quanto maior for a freqüência da onda

eletromagnética analisada. Observa-se, na prática, que a OG apresenta bons resultados em

freqüências na faixa de VHF para cima, no que diz respeito a problemas de engenharia, como é

o caso da propagação em microcélulas (800 - 2000 MHz).

Rigorosamente falando, a inclusão “forçada” da fase na expressão do campo dado pela

OG, comprova-se através da expansão em séries de potências da freqüência, da solução de

problemas eletromagnéticos em alta freqüência desenvolvida por Luneberg e Kline3. O

primeiro (e principal) termo desta série corresponde às Equações 3.2 e 3.3 dadas acima.

Obter os termos de ordens mais elevadas da expansão em série de Luneberg e Kline é

uma tarefa bastante complexa. Apenas em problemas de espalhamento onde os objetos não são

muito maiores que 1 (um) comprimento de onda, tais termos são relevantes. A solução obtida

através da aproximação pela Ótica Física (OF), por exemplo, corresponde aos dois primeiros

termos da série. A expansão, entretanto, não resolve o problema nas cáusticas.
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3.2 - DIFRAÇÃO

3.2.1 - Comparação das técnicas principais

A abordagem dos fenômenos eletromagnéticos de espalhamento e difração por

soluções analíticas exatas (soluções modais) se limita a sistemas onde as superfícies que

compõem seus objetos coincidem, de alguma forma, com as de sistemas de coordenadas

ortogonais curvilíneas. Mais ainda, tais soluções normalmente se apresentam na forma de

séries infinitas que convergem muito lentamente quando os objetos tratados têm dimensões

maiores que cerca de 1 (um) comprimento de onda. Para o problema dos sistemas

microcelulares em questão, portanto, esta abordagem é completamente inadequada.

Sistemas desse tipo devem ser abordados por soluções aproximadas. Um dos métodos

de aproximação utilizados é o da solução por equação integral (EI), que é geralmente

executado através do método dos momentos (MM). Entretanto, tal método exige grande

esforço computacional, o que limita sua aplicação a sistemas cujos objetos não sejam muito

maiores que 1 (um) comprimento de onda, operando em freqüências muito elevadas.

Quando as dimensões dos objetos envolvidos são muito maiores que 1 (um)

comprimento de onda, técnicas assintóticas para altas freqüências podem ser utilizadas.

Durante muitos anos, as técnicas de aproximação mais empregadas nesse sentido foram a

Ótica Geométrica (OG), a Ótica Física (OF), e a do Campo na Abertura (CA). Tais técnicas,

entretanto, são inadequadas quando os objetos tratados apresentam bordas estreitas em

superfícies condutoras, ou quando o campo na região de sombra é relevante pois, nestes casos,

a difração é representada de forma limitada (OF e CA) ou simplesmente desconsiderada (OG).

No sentido de contornar essas limitações, foram desenvolvidas técnicas, das quais duas vêm
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recebendo a maior atenção nos últimos anos: a Teoria Geométrica da Difração (TGD), de

Keller3; e a Teoria Física da Difração (TFD), de Ufimtsev3. Ambos os métodos foram

desenvolvidos a partir da comparação entre a solução pelos métodos assintóticos (OG, no caso

de Keller; OF, no caso de Ufimtsev) e a solução exata conhecida, para problemas onde os

objetos têm formas simples; tais problemas são comumente designados na literatura por

problemas canônicos. Em função dessas comparações, os autores deduziram leis genéricas

complementares àquelas técnicas assintóticas, que basicamente incluíam o efeito da difração,

quando presente. De maneira geral, constatou-se que a difração, em altas freqüências, é um

fenômeno local, como a reflexão e a refração, e depende essencialmente da geometria do

objeto no ponto de difração e da amplitude, fase, e polarização do campo incidente no ponto

de difração.

A maior parte da TGD foi baseada em apenas 2 (dois) problemas canônicos: difração

de onda plana por quina condutora perfeita (do qual o “gume-de-faca” é um caso particular); e

espalhamento de onda plana por cilindro condutor perfeito. Basicamente, coeficientes de

difração foram obtidos desses problemas, de tal forma que o valor do campo difratado inicial,

ou seja, no ponto de difração, seria igual ao campo incidente neste ponto, multiplicado pelos

coeficientes de difração adequados. Tais coeficientes, entretanto, eram não-uniformes, no

sentido de apresentar singularidades nas chamadas regiões de transição. Essa não-

uniformidade dos coeficientes de difração de Keller foi resolvida por Kouyoumjian e Pathak25.

Seu trabalho é conhecido por Teoria Uniforme da Difração (TUD), e se tornou complemento

quase que obrigatório para o trabalho de Keller.

Outro problema na TGD se refere às chamadas cáusticas. As cáusticas são o lugar

geométrico da interseção dos raios de um tubo astigmático. Pela OG, portanto, nestes pontos

o campo seria infinito. Para alguns problemas, a TGD pode prever a ocorrência de cáusticas
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em determinadas regiões, quando, na prática, sabe-se que o campo é finito. Um dos métodos

utilizados para suplantar esta deficiência em alguns casos, por exemplo, é o da Corrente

Equivalente.

A TFD surgiu, de uma certa forma, no rastro da TGD. Embora um pouco mais precisa,

e não apresentando singularidades nas cáusticas, sua solução é bem mais complicada, na forma

de integrais de difícil avaliação. De fato, a TGD é muito mais citada que a TFD nos trabalhos

da área de Antenas e Propagação publicados.

A Ótica Física, embora não aborde plena e especificamente o mecanismo da difração, é

uma teoria simples e suficientemente adequada para se obter uma boa aproximação do campo

recebido na região de sombra de um obstáculo de geometria “comportada”, pelo menos para

altas freqüências (acima de VHF). Um bom exemplo disto é dado pela solução clássica para o

problema da propagação por obstáculo modelado como “gume-de-faca”, onde a atenuação

adicional é proporcional a uma integral de Fresnel; a base teórica desta solução é o famoso

princípio de Huygens, pilar inicial da OF. Não é à toa, portanto, que vários trabalhos de

predição determinística de campo têm sido publicados com base em OF, principalmente no

tratamento de áreas suburbanas26, 27, 28.

Outro método pertinente ao cenário analisado é o da Equação Parabólica (EP). Este

método foi aplicado pela primeira vez à propagação de ondas de rádio por Fock em 1946, mas

só recentemente veio a ser efetivamente considerado, em função de sua grande complexidade

numérica-computacional6. A bem da verdade, sua aplicabilidade maior tem sido no tratamento

da propagação troposférica por sobre terrenos irregulares, já que a grande vantagem da EP é a

possibilidade de inclusão de parâmetros estruturais atmosféricos às equações de modelamento

do problema. Esta flexibilidade do método, entretanto, não configura vantagem para o

tratamento dos problemas microcelulares mais complexos. Embora o aspecto de precisão seja
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comparável ao da TGD e da OF para problemas mais simples (um obstáculo “gume-de-faca”

por exemplo), o método da EP perde em simplicidade quando aplicado aos cenários urbanos

típicos. De fato, não são facilmente encontrados trabalhos de predição em microcélulas

baseados em EP nas publicações mais importantes.

Em função dos argumentos expostos e dos inúmeros trabalhos publicados, a TGD e a

OF têm sido as técnicas mais empregadas nos modelos de predição de campo em microcélulas

para o tratamento da difração. Estas duas teorias são apresentadas a seguir, neste item (3.2) da

tese.

3.2.2 - Teoria Geométrica da Difração (TGD)

Em problemas de espalhamento eletromagnético, a OG é incapaz de determinar o

campo espalhado nas regiões não iluminadas pelo tubo de raios incidentes, a chamada região

de sombra. A OF apresenta a mesma limitação. Uma maneira de se contornar essa limitação é

acrescentar à OG uma classe de raios, os chamados raios difratados, que permitem o cálculo

do campo espalhado na região de sombra de um espalhador. Mais ainda, esses raios afetam

também o valor do campo na região iluminada. Os raios difratados são gerados quando, por

exemplo, um raio incide sobre uma borda, um vértice, ou quando tangencia uma superfície

curvilínea.

A difração é um fenômeno local em altas freqüências. Baseado nesta observação, o

valor de um campo correspondente a um raio difratado é proporcional ao valor do campo

correspondente ao raio incidente no ponto de difração, multiplicado por um coeficiente

denominado coeficiente de difração. Ou seja, o coeficiente de difração é definido pelas

propriedades locais do campo e pelas condições de contorno nas vizinhanças do ponto de
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incidência. Uma vez que apenas as propriedades locais são relevantes no cálculo do campo

difratado, o valor deste campo pode ser obtido através da solução de um problema equivalente

que possua essas mesmas propriedades. Esses problemas são chamados de problemas

canônicos, e a difração em quina (“wedge”) é o mais importante deles. A partir desses

problemas, Keller estendeu os conceitos da OG, de maneira a incluir os efeitos da difração.

Seu trabalho é conhecido como Teoria Geométrica da Difração (TGD).

Convém destacar que, seguindo a argumentação original da OG, a TGD estende o

princípio de Fermat aos raios difratados, ou seja: um raio difratado propagando-se entre dois

pontos segue um percurso, cuja trajetória tem um ponto sobre a borda de difração, e é

invariante. Esta extensão do princípio de Fermat é também conhecida por lei da difração.

Tomando por referência a situação genérica da Figura 3.3, o campo difratado, segundo

a TGD, é dado pela fórmula:

( ) ( ) ( )E s E Q D A s ed i D c
j s= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ρ β, (3.4)

onde: Ed(s) é o vetor campo elétrico difratado no ponto de observação; Ei(s) é o campo

incidente no ponto de difração QD; A(ρc,s) é o fator de atenuação espacial; e-j⋅β⋅s é o fator de

fase; D  é o coeficiente de difração, que normalmente é um diádico; e ρc é a distância entre o

ponto QD (s=0) na borda (que é também a primeira cáustica dos raios difratados), e a segunda

cáustica dos raios difratados.
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FIGURA 3.3: Geometria para a difração por uma borda curvilínea
(a) ponto de difração (b) tubo de raios astigmático

[figura adaptada de uma publicação3]

3.2.3 - TGD: difração em quina sob incidência normal

A obtenção dos coeficientes de difração se dá em função da solução dos problemas

canônicos. Seja, portanto, o problema da incidência normal de uma onda plana sobre a borda

de uma quina (“wedge”), formada pela interseção de dois planos semi-infinitos condutores

perfeitos, como mostra a Figura 3.4. Considerando-se apenas os mecanismos de radiação

previstos pela OG, o espaço em torno da quina pode ser dividido em 3 (três) regiões distintas

(Figura 3.5), dadas na Tabela 3.1. Fica evidente que, nas transições entre as regiões assim

definidas, há descontinuidades (ISB - fronteira da região de sombra do raio incidente; e RSB -

fronteira da região de sombra do raio refletido), que a OG não consegue suplantar.
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FIGURA 3.4: Plano de difração de uma quina para incidência normal
[figura adaptada de uma publicação3]

FIGURA 3.5: Fonte linear próxima a uma quina condutora - visão 2D
(a) separação das regiões (b) sistema de coordenadas

[figura adaptada de uma publicação3]

TABELA 3.1: Regiões definidas pelas fronteiras de sombra (Figura 3.5)

Região I Região II Região III
Espaço azimutal 0 < φ <π - φ‘ π - φ‘ < φ < π + φ‘ π + φ‘ < φ < n⋅π

Raios Direto/Refletido Direto ---
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A obtenção da solução completa para o problema abordado é realizada da seguinte

forma: i) encontrando a solução modal do campo espalhado para o problema, através das

equações de Maxwell e das condições de contorno, aproximando-a para observações em

campo distante; ii) convertendo a solução de série infinita em uma integral; e iii) aplicando à

integral obtida uma expansão assintótica (em potências inversas da distância), usando técnicas

consagradas como o método do ponto de sela.

O campo total resultante obtido pela aplicação do procedimento citado acima, sob

condições de campo distante, é da forma:

E
I

G  ou  H
I

Gz
e e

z
m m= −

⋅ ⋅
⋅ =

⋅ ⋅
⋅

ω µ ω ε
4 4

     (3.5)

( ) ( )G
k

e F kj k=
⋅ ⋅ ′

⋅ ⋅ ⋅− ⋅ ⋅ ′−2 4

π ρ
ρρ π /   (3.6)

F(k⋅ρ) = FG(k⋅ρ) + FD(k⋅ρ)      (3.7)

onde: Ie ou Im é a corrente da fonte filamentar, que pode ser elétrica (polarização “soft” -

corresponde a uma onda TMz) ou magnética (polarização “hard” - corresponde a uma onda

TEz), respectivamente; G é a função de Green associada à solução do problema em questão;

F(k⋅ρ), FG(k⋅ρ) e FD(k⋅ρ) representam, respectivamente, os campos normalizados total, da OG

e, difratado; e k é a constante de propagação do meio. Mais precisamente, têm-se:

Campo normalizado da OG FG(k⋅⋅ρρ)
OG incidente OG refletido Região

ej⋅k⋅ρ⋅cos(φ - φ‘) ±ej⋅k⋅ρ⋅cos(φ + φ‘) 0 < φ < π - φ‘
ej⋅k⋅ρ⋅cos(φ - φ‘) --- π - φ‘ < φ < π + φ‘

--- --- π + φ‘ < φ < n⋅π
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Campo normalizado difratado FD(k⋅⋅ρρ)

FD(k⋅ρ) = FD(ρ,φ,φ‘,n)  =  VB(ρ,φ,φ‘,n)   =   VB
i(ρ,φ - φ‘,n) ± VB

r(ρ,φ + φ‘,n)

campo total difratado incidente refletido
difratado difratado

VB
h,s(ρ,φ m φ‘,n) = VB

i(ρ,φ - φ‘,n) ± VB
r(ρ,φ + φ‘,n) =

=
⋅ ⋅

⋅ ⋅ 





⋅






−
− ′





±






−
+ ′























⋅
− ⋅ − ⋅ ⋅e

k n
sin

n
n n n n

ej j kπ ρ

π
π

π φ φ π φ φ ρ

/

cos cos cos cos

4

2

1 1 1
    (3.8)

onde os índices sobrescritos h e s representam as polarizações “hard” e “soft”,

respectivamente. O sinal + corresponde a polarização “hard”, e o - à polarização “soft”, nas

equações dadas acima. As funções VB
i(ρ,φ - φ‘,n) e VB

r(ρ,φ + φ‘,n) são conhecidas por

Funções de Difração de Keller, e são válidas para observações distantes das fronteiras de

sombra (ISB e RSB).

Observa-se que nas regiões próximas às fronteiras de sombra, a Equação 3.8 apresenta

singularidades quando φ = π ± φ‘ (VB
h,s → ∞). Esta não-uniformidade foi resolvida por

Kouyoumjian e Pathak25, no trabalho que ficou conhecido como Teoria Uniforme da Difração

(TUD), considerada até hoje como complemento quase que obrigatório para a TGD de Keller.

A equação das funções de difração, segundo a TUD, é da forma:

( ) ( ) ( )V n I n I nB
i r, , , , , , ,ρ φ φ ρ φ φ ρ φ φπ πm m m′ = ′ + ′− + (3.9)
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( )
( ) ( )

I n
e

j n
g

n
e e d

j k
j k g j

k g±

− ⋅ ⋅ +
± + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

⋅ ⋅

∞
′ ≅

⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅

± ′
⋅









 ⋅ ⋅ ⋅

±

±∫π

ρ π
ρ τ

ρ
ρ φ φ

π

π φ φ
τ, , cot

/

m
m4

2 2

2

 +

+ (termos de ordens mais elevadas) (3.10)

( )[ ]g n N+ += + ′ − ⋅ ⋅ ⋅1 2cos φ φ πm (3.11)

( )[ ]g n N− −= + ′ − ⋅ ⋅ ⋅1 2cos φ φ πm (3.12)

onde N+ e N- são os inteiros que melhor satisfizerem as equações:

( )2 ⋅ ⋅ ⋅ − ′ = ++n Nπ φ φ πm  para g+ (3.13)

( )2 ⋅ ⋅ ⋅ − ′ = −−n Nπ φ φ πm  para g- (3.14)

Os termos de ordens mais elevadas da Equação 3.10 são desprezíveis, para valores

altos de k⋅ρ. Deve-se observar, ainda, que a integral na Equação 3.10 é uma integral de

Fresnel. A equação da TUD converge para a da TGD com valores elevados de k⋅ρ⋅g±,

condição que pode representar 3 (três) situações distintas: i) a distância ρ do ponto de

observação é grande, e o ângulo de observação φ está afastado da ISB e da RSB; ii) a distância

ρ do ponto de observação é grande, mas o ângulo de observação φ está próximo da ISB e/ou

da RSB; e iii) a distância ρ do ponto de observação é pequena, e o ângulo de observação φ

está afastado da ISB e da RSB. A Figura 3.6 apresenta gráficos comparativos das funções de

difração de Keller e de Kouyoumjian, onde a convergência referida pode ser observada.
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FIGURA 3.6: Difração de onda plana por um obstáculo do tipo semi-plano (“gume-de-faca”)
(a) campo incidente difratado (b) campo refletido difratado

[figura adaptada de uma publicação3]

Obtidas as funções de difração, deseja-se, agora, obter os coeficientes de difração.

Para isto, tais funções são rescritas da seguinte maneira:

( ) ( ) ( )V n V n
e

D nB
i

B
i

j k
iρ φ φ ρ ξ

ρ
ρ ξ

ρ

, , , , , ,− ′ = = ⋅−
− ⋅ ⋅

− (3.15)

( )

( )[ ] ( )[ ]

D n
e

n k

n
F k g

n
F k g

i
j

ρ ξ
π

π ξ
ρ ξ

π ξ
ρ ξ

π

, ,

cot cot

/
−

− ⋅

−
+ −

−
− −

= −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

×

×
+
⋅









 ⋅ ⋅ ⋅ +

−
⋅









 ⋅ ⋅ ⋅









4

2 2

2 2

      (3.16)

( )[ ] ( ) ( )
( )F k g j k g e e d

j k g j

k g
⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅+ − + − + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

⋅ ⋅

∞+ −

+ −∫ρ ξ ρ ξ τ
ρ ξ τ

ρ ξ
2

2

(3.17)

( )[ ] ( ) ( )
( )F k g j k g e e d

j k g j

k g
⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅− − − − + ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

⋅ ⋅

∞− −

− −∫ρ ξ ρ ξ τ
ρ ξ τ

ρ ξ
2

2

(3.18)
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Di(ρ,ξ-,n) é chamado de coeficiente de difração incidente para uma onda plana

incidente de amplitude unitária. De maneira similar, definimos o coeficiente de difração

refletida Dr(ρ,ξ+,n), substituindo ξ- na Equação 3.16 por ξ+, lembrando ainda que ξ± = φ ± φ‘,

o que resulta em:

( )

( )[ ] ( )[ ]

D n
e

n k

n
F k g

n
F k g

r
j

ρ ξ
π

π ξ
ρ ξ

π ξ
ρ ξ

π

, ,

cot cot

/
+

− ⋅

+
+ +

+
− +

= −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

×

×
+
⋅









 ⋅ ⋅ ⋅ +

−
⋅









 ⋅ ⋅ ⋅









4

2 2

2 2

       (3.19)

Os coeficientes totais de difração, para as polarizações “soft” e “hard” são da forma:

D D Ds h
i r

, = m      (3.20)

onde o sinal - corresponde ao coeficiente de difração para a polarização “soft”, e o sinal +

corresponde ao coeficiente de difração para a polarização “hard”.

Abordando as funções de Keller de maneira análoga à abordagem acima, obtém-se os

coeficientes:

( ) ( )
( ) ( )

D n
e

k

sin
i r

j
n n

n n

,
/

, ,
cos cos

ρ ξ
π

π π

π ξ

m
m

=
⋅ ⋅

⋅
⋅

−

− ⋅ 4 1

2
(3.21)

onde o sinal sobrescrito - corresponde ao coeficiente de difração incidente, e o sinal +

corresponde ao refletido.
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A função F(X) presente nos coeficientes de difração da TUD é conhecida como Função

de Transição de Fresnel. O comportamento desta função pode ser visualizado na Figura 3.7.

Observa-se que, para valores de argumento maiores que 10, F(X) é aproximadamente unitária,

o que justifica a convergência entre os coeficientes de Keller e de Kouyoumjian para valores

elevados de k⋅ρ⋅g±.

FIGURA 3.7: Variações de amplitude e fase da função de transição de Fresnel F(X)

Como exemplo de aplicação da TUD, seja o obstáculo “gume-de-faca” da Figura 3.8,

onde uma onda plana incide sobre sua borda, com um ângulo φ‘ de 30° com relação ao semi-

plano. Observa-se que o “gume-de-faca” corresponde ao caso particular de quina em que n =

2 (ângulo interno da quina WA = 0). A variação do campo da TUD observado em um ponto P

com o ângulo de observação φ, mantendo-se o mesmo afastamento do ponto de difração, é

apresentada nos gráficos da Figura 3.9, para as polarizações “soft” e “hard”.

É interessante notar o comportamento dos campos total, difratado, e incidente +

refletido (OG), em cada região angular. Particularmente, destacam-se os seguintes

comentários: i) o campo da OG é descontínuo na RSB (φ = 150°) e na ISB (φ = 210°); ii) o

campo da OG na região de sombra (210° < φ < 360°) é nulo; iii) o campo refletido difratado
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(RD) predomina em torno da RSB (φ = 150°), enquanto que o campo incidente difratado (ID)

predomina em torno da ISB (φ = 210°), ambos com amplitude normalizada igual a ½ (as

descontinuidades se devem à inversão de fase - 180°); iv) o campo total é contínuo, uma vez

que as descontinuidades da OG na RSB e na ISB são compensadas pela inclusão dos campos

difratados RD e ID, respectivamente, e mesmo na região de sombra, o campo total permanece

contínuo, uma vez que nesta região há apenas campo difratado.

30°
φρ

P
•

FIGURA 3.8: Onda plana incidente sobre um semi-plano

FIGURA 3.9: Gráficos de intensidade de campo × ângulo de observação para incidência
normal de onda plana sobre um semi-plano condutor, sob polarização “soft” (a) ou “hard” (b)

[figura adaptada de uma publicação3]
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Até aqui, apenas a situação particular de uma onda plana incidente perpendicularmente

sobre a borda de uma quina (formada pela interseção de dois semi-planos infinitos condutores)

foi abordada. Entretanto, a solução deste problema pode ser aplicada à situação em que uma

onda cilíndrica, ao invés de plana, incide sobre a quina, e o ponto de observação está muito

afastado da borda. Basta aplicar o princípio da reciprocidade, ou seja, substituir ρ por ρ‘ nas

equações do campo difratado3.

Quando fonte e ponto de observação estão próximos da borda (onda incidente

cilíndrica), uma maneira de se obter uma melhor estimativa do campo difratado é utilizar o

chamado parâmetro de distância (L), que para esta situação é dado pela Equação 3.22. O

fator L deve substituir ρ nas equações obtidas para o campo difratado3.

L =
⋅ ′
+ ′

ρ ρ
ρ ρ

  (3.22)

Outra situação especial é a incidência rasante (“grazing”), que corresponde a valores

nulos ou múltiplos inteiros de π para o ângulo de incidência φ‘. Nesta situação, Di = Dr, ou

seja, Ds é nulo e Dh é o dobro de Di (ou Dr). O que acontece para esta situação limite é que o

ponto de incidência na borda do obstáculo recebe não só o campo incidente, mas também o

refletido. Com isso, para se avaliar corretamente o campo difratado nesta situação, deve-se

adotar qualquer um dos dois procedimentos a seguir: i) calcular os coeficientes de difração

para o campo total da OG, mas multiplicá-los por ½ depois ou; ii) multiplicar o campo total da

OG por um fator de ½, tomando este produto como o campo incidente.
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3.2.4 - TGD: difração em quina sob incidência oblíqua

Para o problema da incidência normal, a simplicidade da geometria levou a coeficientes

de difração de natureza escalar. Naquela situação, portanto, a utilização de um sistema de

coordenadas referentes à borda (“edge-fixed”) era vantajosa. Para o caso de incidência

oblíqua, entretanto, como apresentado na Figura 3.10, o sistema de coordenadas mais

adequado passa a ser o que se refere aos raios (incidente e observado), também conhecido

como “ray-fixed”. Para se ter uma idéia da vantagem deste sistema, a matriz dos coeficientes

de difração para o sistema “edge-fixed” conteria 7 (sete) elementos não-nulos, ao passo que,

no sistema “ray-fixed”, a matriz possui apenas 2 (dois) termos não-nulos, em diagonal.

FIGURA 3.10: Difração em quina sob incidência oblíqua
(a) visão tridimensional (3D) (b) vista superior (2D)

[figura adaptada de uma publicação3]
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O coeficiente de difração, portanto, é um diádico da forma:

( ) ( ) ( )D L n D L n D L ns h; , ; ; $ $ ; , ; ; $ $ ; , ; ;φ φ β β β φ φ β φ φ φ φ β′ ′ = − ′ ⋅ ⋅ ′ ′ − ′ ⋅ ⋅ ′ ′0 0 0 0 0 (3.23)

Para a difração mostrada na Figura 3.10, pode-se escrever, na forma matricial, as

componentes do campo elétrico difratado, que são a paralela ( E d
β0

), e a perpendicular ( E d
φ )

ao plano de difração:

( )
( )

( )
( ) ( )

E s

E s

D

D

E Q

E Q
A s s e

d

d
s

h

i
D

i
D

j k sβ

φ

β

φ

0 0
0

0













= −








 ⋅













⋅ ′ ⋅′

′

− ⋅ ⋅, (3.24)

onde ( )E Q Ei
D 0 i′ = ′ • =β β

0

$ componente do campo incidente paralela ao plano de incidência no

ponto de difração QD; e ( )E Q Ei
D′ = ′ • =φ φ$ i componente do campo incidente perpendicular ao

plano de incidência no ponto de difração QD. Ds e Dh são os coeficientes escalares de difração,

e são da forma:

( ) ( ) ( )D L n D L n D L ns h
i r

, ; , ; ; , , , , , ,φ φ β φ φ β φ φ β′ ′ = − ′ ′ + ′ ′0 0 0m (3.25)

onde o sinal - corresponde à polarização “soft”, e o sinal + à “hard”. Os coeficientes Di e Dr

são dados pelas Equações 3.26 e 3.27, respectivamente.
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( )
( )

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]
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e

n k sin
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n
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cot cot

/
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(3.26)
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( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]

D L n
e

n k sin

n
F k L g

n
F k L g

r
j

, , ,

cot cot

/

φ φ β
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 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ′









− ⋅

+ −

0

4

02 2

2 2

(3.27)

O parâmetro de distância L é obtido satisfazendo-se as condições de

continuidade do campo total (OG + difratado) ao longo das fronteiras entre as regiões de

sombra (ISB e RSB)3. A forma genérica para L é dada pela Equação 3.28, onde: ρ1
i, ρ2

i =

raios de curvatura da frente de onda incidente em QD; e ρe
i = raio de curvatura da frente de

onda incidente no plano de incidência. Para os tipos mais comuns de incidência, o parâmetro L

simplifica-se para as formas indicadas na Equação 3.29, e o fator de atenuação espacial A para

as formas indicadas na Equação 3.30.

( ) ( )
( ) ( )L

s s sin

s s

e
i i i

e
i i i

=
⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ′

⋅ + ⋅ +

ρ ρ ρ β

ρ ρ ρ
1 2

2
0

1 2

       (3.28)

( )

( )

L

s sin

s s sin

s s

=

⋅ ′
⋅ ′
+ ′

⋅ ′ ′ ⋅ ′

⋅ ′ ⋅ ′
+ ′















2
0

0

2
0

β
ρ ρ
ρ ρ

ρ β ρ β

β

                                               onda plana

 onda cilíndrica ( = s sin  = s sin 

                     onda esférica ou cônica

0; )       (3.29)
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( )

( )

A s s

s

s

s s s

, ′ =

′
⋅ ′ +
















1
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3.2.5 - TGD: difração em borda curvilínea sob incidência oblíqua

A difração em borda curvilínea pode ser abordada assumindo-se uma onda incidindo

obliquamente sobre tal borda, formada pela interseção de superfícies convexas, côncavas ou

planas, como mostra a Figura 3.11. Por ser a difração um fenômeno local, a geometria da

borda curvilínea pode ser aproximada, no ponto de difração QD, por uma quina cuja borda é

tangente àquela borda, e cujos planos são tangentes às superfícies que formam aquela borda.

Analiticamente, a aproximação local no ponto de difração modifica o parâmetro de

distância L, que aparece nos argumentos das funções de transição de Fresnel, bem como o

fator de atenuação espacial. Com isso, os coeficientes de difração Ds e Dh são dados por:

D D Ds h
i r

, = m       (3.31)

onde Di e Dr são da forma:
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onde ρ1
i, ρ2

i = raios de curvatura da frente de onda incidente em QD; ρe
i = raio de curvatura da

frente de onda incidente no plano de incidência; ρ1
r, ρ2

r = raios de curvatura da frente de onda

refletida em QD; e ρe
r = raio de curvatura da frente de onda refletida no plano de difração. Os

índices sobrescritos ro e rn indicam que os raios de curvatura da frente de onda refletida

devem ser calculados para os planos de difração que contém a RSB [π−φ‘] da Figura 3.12(a),

e a RSB [(2⋅n-1)⋅π-φ‘] da Figura 3.12(b), respectivamente. Sob condições de campo distante,

Li e Lrn, ro simplificam-se para:

( )L sini
i i
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FIGURA 3.11: Difração por borda curvilínea sob incidência oblíqua
(a) visão tridimensional (3D) (b) vista superior (2D)

[figura adaptada de uma publicação3]

FIGURA 3.12: Fronteiras de sombra ISB e RSB para difração em quina
(a) caso A: φ‘ �  (n-1)⋅π (b) caso B: φ‘ �  (n-1)⋅π

[figura adaptada de uma publicação3]
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Com base na geometria apresentada na Figura 3.13, pode ser demonstrado3 que o fator

de atenuação espacial é dado pela Equação 3.38, onde: ρc = distância entre a cáustica na borda

e a segunda cáustica do raio difratado (Equação 3.39); ρe = raio de curvatura da frente de onda

incidente no plano de incidência, que contém os vetores unitários ′$s  e $e ; ρg = raio de

curvatura da borda no ponto de difração; $ne  = vetor unitário normal à borda em QD e

apontado para fora do centro de curvatura; ′$s  = vetor unitário na direção de incidência; $s  =

vetor unitário na direção de difração; ′β 0  = ângulo entre ′$s e a tangente à borda no ponto de

difração; e $e  = vetor unitário tangente à borda no ponto de difração.

FIGURA 3.13: Distância da cáustica e centro de curvatura para difração em borda curvilínea
(a) distância da cáustica (b) centro de curvatura

[figura adaptada de uma publicação3]

Observa-se que o fator de atenuação espacial pode criar cáusticas adicionais, cujas

distâncias até a cáustica na borda são dadas por ρc. Nestas regiões, portanto, o campo
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difratado deve ser avaliado por outra técnica, de forma a corrigir a descontinuidade introduzida

pela TGD3.

( )
A s

s s sc
c

c

s cc( , )ρ
ρ
ρ

ρρ=
⋅ +

 →>> (3.38)

( )
( )

1 1
2

0ρ ρ ρ βc e

e

g

n s s

sin
= −

• ′ −
⋅ ′

$ $ $
(3.39)

3.2.6 - Soluções e teorias complementares à TGD

O Método da Corrente Equivalente resolve o problema das cáusticas geradas por

bordas curvilíneas, bem como o problema da quina com borda de comprimento finito. Para

ilustrar este princípio, será tomada como referência a Figura 3.4 (incidência normal).

Considerando-se a borda como uma fonte secundária, esta poderia ser substituída por uma

fonte filamentar de comprimento infinito, pela qual circula uma corrente elétrica Ie (polarização

“soft”), ou uma corrente magnética Im (polarização “hard”). No exemplo considerado a

corrente será elétrica, e a borda coincide com o eixo z. A componente de campo distante

gerada por uma fonte filamentar apresenta fórmula conhecida, dada por:

E I
k j

k

e
z z

e
j k

≅ − ⋅
⋅

⋅
⋅ ⋅

⋅
− ⋅ ⋅η

π ρ

ρ

2 2
(3.40)

Comparando a Equação 3.40 com a solução dada pela TGD para o campo difratado

pela borda, obtém-se a corrente equivalente Iz
e, dada pela Equação 3.41. Dualmente, obtém-se

a corrente magnética equivalente para a polarização “hard”.
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Se a quina apresentar borda de comprimento finito (LB), sua corrente equivalente Iz
e

também estará distribuída ao longo de um filamento de comprimento finito. Para o exemplo

analisado, o campo distante pode ser dado pela Equação 3.42. Substituindo-se a corrente

equivalente dentro da integral desta equação pela corrente dada na Equação 3.41, que não

depende da coordenada z, a integral passa a apresentar solução fechada, do tipo sinc(x), e o

campo difratado pela borda finita é obtido3.

( ) ( ) ( )E E j
k e

r
sin I z e dze

z
e

j k r

z
e j k z

L

L

B

B

θ
θη

π
θ= − = ⋅ ⋅

⋅
⋅ ⋅

⋅ ⋅ ′ ⋅ ⋅ ′
− ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ′⋅

−∫4 2

2 cos

/

/
    (3.42)

O princípio acima também pode ser aplicado para incidência oblíqua, mas a

aproximação é tão melhor quanto mais próxima da normal à borda for a direção de incidência;

neste caso, o efeito das “pontas” do filamento finito pode ser desprezado29.

De forma análoga, uma borda circular, por exemplo, pode ser substituída por um anel

pelo qual circula uma corrente. Tal problema também apresenta solução conhecida e em

função de uma integral da corrente, na coordenada z. Substituindo nesta solução a corrente

pela sua equivalente, dada pela fórmula acima, a integral passa a apresentar forma conhecida

(função de Bessel), e o campo difratado é obtido3.

Observa-se que o princípio da corrente equivalente se baseia no fato da difração ser um

fenômeno fundamentalmente local. De fato, medições realizadas experimentalmente

apresentam resultados bastante próximos dos previstos por esta técnica3.
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O Método da Difração Diferencial (“Slope”) é uma outra solução complementar à

TGD. O campo difratado por uma borda é diretamente proporcional ao valor do campo

incidente no ponto de difração, segundo a TGD. Seguindo este raciocínio, se o campo

incidente no ponto de difração for nulo, então o campo difratado também o será. Na verdade, é

preciso lembrar que uma das considerações que a TGD faz é a de que os termos de mais alta

ordem da solução completa podem ser desprezados quando comparados ao primeiro termo,

em altas freqüências. Se o primeiro termo, entretanto, for nulo, o termo mais significativo

passa a ser o segundo, que é o termo da derivada de 1a ordem, e que pode ser obtido através

do método referido.

O campo difratado diferencial, para a polarização “soft”, é dado pela Equação 3.43, na

qual o coeficiente diferencial ∂ ∂φDS / ′ é tomado sobre o coeficiente Ds (polarização “soft”)

postulados pela TGD (TUD). O procedimento para polarização “hard” é análogo3.
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Outra solução complementar relevante se refere ao caso da difração por borda de

espessura finita. Os problemas abordados até aqui apresentavam planos ou superfícies de

espessura infinitesimal. Seja agora, por exemplo, um obstáculo do tipo “gume-de-faca”, mas

com espessura finita , como apresentado na Figura 3.14. Analisando a estrutura sob a ótica da

TGD, observa-se que o campo difratado na borda da quina #1 apresenta componente na

direção da borda da quina #2. Este campo sofre nova difração na borda da quina #2, o que é
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chamado de difração de 2a ordem, e parte deste campo retorna à borda da quina #1. Este

mecanismo teoricamente se prolonga infinitamente, resultando em difrações de mais altas

ordens, gerando um acoplamento entre as duas quinas.

FIGURA 3.14: Borda de largura finita para difrações múltiplas
(a) incidência da fonte (b) difração pela borda #1 (c) difração pela borda #2

[figura adaptada de uma publicação3]

O procedimento para o cálculo do termo difratado de 2a ordem é o mesmo delineado

para a difração de 1a ordem, ou seja, a abordagem da TGD. O cálculo para termos de ordens

mais elevadas pode ser pela TGD também, mas o processo se torna tedioso devido à crescente

recursividade exigida. Quando cálculos mais precisos são necessários, ou seja, quando os

termos de ordens mais elevadas são relevantes, recomenda-se a utilização do chamado método

auto-consistente. Este método é empregado em problemas de espalhamento, e leva em

consideração as múltiplas interações entre as bordas. Pode-se demonstrar, para o exemplo

dado, que estas interações múltiplas podem ser expressas em termos de uma progressão

geométrica convergente, e o campo difratado total na direção desejada pode ser calculado3, 29.

As teorias que calculam coeficientes de difração para obstáculos com

condutividade finita também merecem ser destacadas, uma vez que tanto a TGD de Keller,

quanto a TUD de Kouyoumjian e Pathak foram formuladas sob a hipótese de que as
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superfícies dos obstáculos analisados apresentavam condutividade perfeita. Na prática,

portanto, tais métodos deveriam constituir, a princípio, em boa aproximação apenas para

problemas onde os obstáculos envolvidos fossem “bons” condutores, como foi o caso de

vários trabalhos na área de Antenas30, 31.

O problema da difração por obstáculos de condutividade finita foi abordado

implicitamente, sob o aspecto da aproximação ótica, por Felsen e Marcuvitz, que utilizaram

técnicas assintóticas semelhantes às utilizadas por Keller (“ponto-de-sela”) para calcular o

campo total em regiões cilíndricas32. Particularmente, o campo total em presença de obstáculos

do tipo quina foi calculado sob diversas hipóteses a respeito de condutividade dos dois semi-

planos que constituíam a quina. A solução apresentava sempre um termo transiente, e outro

permanente, cujas componentes podiam ser identificadas em função do mecanismo de

propagação, ou seja, campo incidente, refletido, ou difratado. Embora sem citação explícita ao

trabalho de Keller, o resultado para a hipótese de condutividade perfeita nos dois semi-planos

era idêntico.

As funções de difração obtidas por Felsen e Marcuvitz para os casos de condutividade

finita não apresentam a facilidade de cálculo que as obtidas para o caso de condutividade

perfeita, principalmente nos casos de condutividades diferentes em cada semi-plano. Uma

situação, entretanto, leva a um resultado extremamente simplificado: a de semi-planos

“absorventes” perfeitos (não há reflexão).

O coeficiente de difração (não uniforme) para o caso de quina absorvente perfeita,

tanto para polarização “hard” quanto para “soft”, é dado pela Equação 3.45, onde φ e φ’ são

os ângulos de observação e incidência, respectivamente (Figura 3.15). Observa-se que, além de

não depender da polarização, o campo difratado independe do ângulo interno da quina (WA =
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ϕ), e da soma dos ângulos φ e φ’, o que deve ser atribuído a ausência do mecanismo de

reflexão.

•

φ = 0

φ = ϕ

quina

φ’

Fonte

Fronteira
de sombra

Raios
incidentes

Raios
difratados

ρ’

FIGURA 3.15: Excitação por fonte filamentar de uma quina absorvente perfeita
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Para o caso de quina formada por semi-planos de condutividade finita, há uma solução

aproximada de comprovada eficiência, cujos coeficientes de difração muito se assemelham aos

da TUD. Luebbers33 “inseriu” heuristicamente coeficientes de reflexão de Fresnel aos

coeficientes de difração da TUD, como apresentado nas Equações 3.46 e 3.47. Nestas

equações, os coeficientes de reflexão de Fresnel Ro
s,h e Rn

s,h correspondem, respectivamente, à

face anterior 0, com ângulo de incidência φ’, e à face posterior n, com ângulo de reflexão igual

a (n⋅π - φ), como mostrado na Figura 3.16. Os índices s e h correspondem às polarizações

“soft” e “hard”, respectivamente.
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FIGURA 3.16: Geometria para aplicação dos coeficientes de difração de Luebbers33

Os coeficientes das Equações 3.46 e 3.47 foram inicialmente aplicados pelo próprio

Luebbers33, a problemas de propagação em altas freqüências sobre terrenos obstruídos, onde

se comprovou experimentalmente sua precisão, com desempenho ainda melhor que o obtido

usando a TUD convencional e o método do modelamento por “gume-de-faca” (OF). Esta

verificação veio a ser corroborada posteriormente por seguidos trabalhos na área de

Propagação, inclusive modelos de predição em microcélulas14, 22, 23, 24, 34, 35.

Outra linha de desenvolvimento complementar à TGD altamente desejável é a que trata

do problema da difração por múltiplos obstáculos. A TGD apresenta excelentes resultados

quando aplicada a situações em que apenas um obstáculo está presente. Quando mais de um

obstáculo estão presentes, entretanto, é preciso certa cautela ao se computar o campo

difratado final, em função das interações que ocorrem com os vários termos difratados de

ordem mais elevada. De qualquer forma, é razoável pensar que para o caso de obstáculos

suficientemente afastados entre si, estes termos possam ser desprezados quando comparados



64

ao termo principal. Este termo principal, para uma situação hipotética de três obstáculos, seria

composto por uma difração tripla partindo da fonte e passando por cada borda de cada

obstáculo, como indicado na Figura 3.17. Considerando uma fonte isotrópica, os parâmetros

de atenuação (A) e de distância (L) necessários para calcular o campo difratado total seriam

dados pelas Equações 3.48 a 3.50, onde os índices subscritos correspondem às trajetórias

parciais do tipo fonte/borda/observador da Figura 3.17 (ex: 123 - campo inicial partindo da

borda 1, sendo difratado na borda 2, observado na borda 3). Os demais parâmetros

(coeficientes de difração e termo de fase) são obtidos sem dificuldades da TUD, considerando-

se a difração em cada obstáculo.

1 2
3

Fonte
Receptor

s’ s’’
s’’’ s

•


FIGURA 3.17: Geometria para difração dupla e tripla em quina, usando TGD
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A abordagem descrita acima é baseada no princípio das fontes secundárias, ou seja, o

campo observado em uma borda ou no receptor é proporcional ao campo total incidente na
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borda imediatamente anterior. Em função disto, há uma restrição adicional a ser considerada

na aplicação deste processo: não pode haver alinhamento entre pelo menos três pontos

sucessivos do enlace. Nesta situação, o princípio das fontes secundárias fica descaracterizado,

já que a identificação de pelo menos uma das fontes fica impossível. Lee já havia previsto esta

limitação da aplicação da TGD a problemas de múltiplos obstáculos em um de seus trabalhos36.

Apesar da limitação, Luebbers aplicou a técnica acima com sucesso no modelamento de

enlaces terrestres em altas freqüências37. O modelamento levou a bons resultados quando

comparado a medidas experimentais e a outros modelos (Longley-Rice; “gumes-de-faca” de

Millington), para diferentes disposições de enlace sem risco de alinhamento entre “fontes”.

Entretanto, a título de discussão, a TGD foi aplicada a uma situação limite em que transmissor,

receptor, e as bordas de dois obstáculos interpostos estavam quase alinhados, e os resultados

foram comparados aos obtidos usando-se o modelo dos “gumes-de-faca” de Millington, para a

configuração “alinhada”. Foi constatado que a concordância entre os resultados comparados

era função essencialmente da freqüência, do afastamento horizontal relativo e das diferenças

nas alturas dos componentes do enlace. Em alguns casos onde aparentemente poder-se-ia

esperar grande discordância, verificou-se o contrário, com diferenças da ordem de até 1 dB

para os resultados de Millington.

A restrição imposta descrita acima foi contornada de outra maneira por Neve e Rowe38,

que aplicaram a TGD a uma configuração de obstáculos típica de ambiente suburbano (macro

ou microcelular). Em seu trabalho, N semi-planos com a mesma altura são dispostos com o

mesmo afastamento relativo horizontal, e a onda incidente é do tipo plana, formando um

ângulo α com o eixo horizontal. O campo total observado é dado pela composição do campo

diretamente incidente sobre o ponto de observação considerado e a soma de N parcelas

determinadas aplicando-se a TUD “múltipla” da Figura 3.17. Mais especificamente, cada i-
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ésima parcela do somatório citado é calculada considerando-se a incidência inicial da onda

plana sendo difratada pelo obstáculo i, e a onda cilíndrica resultante na direção da próxima

borda sendo subsequentemente difratada nesta direção pelas bordas restantes até a posição do

observador, como indicado na Figura 3.18. Os resultados mostraram que, a partir de um certo

número de obstáculos, e em função da freqüência e do ângulo de incidência, o campo

calculado concordava com o obtido por outros métodos já consagrados26, 39.

•  •  •

α

i

dd d

i+1 n-1 n

Observador

Onda
incidente

1

•  •  •

FIGURA 3.18: Geometria para determinação, por TUD “múltipla”, da i-ésima componente do
somatório correspondente ao campo total, segundo o processo de Neve/Rowe38

3.2.7 - Ótica Física (OF)

Historicamente, a Ótica Física foi concebida há mais de 300 anos, especificamente em

1690, quando Christian Huygens publicou seu Traite de la Lumiere, no qual enunciou seu

famoso princípio. A idéia de interferência foi adicionada a este princípio por Augustin Fresnel,

em 1818. O equacionamento matemático correspondente, da forma como hoje é conhecido, se

deu apenas em 1859 e 1891, por Hermann Helmholtz e Gustav Kirchoff, respectivamente.

Embora seja uma teoria antiga, a OF ainda hoje apresenta atrativos, especialmente para

problemas de difração de ondas-rádio nas faixas de VHF e UHF. A OF, além de ser um
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método de fácil compreensão (bastante intuitivo até), apresenta bons resultados dentro de seus

limites de validade40, 41.

O princípio de Huygens estabelece que o campo de uma onda em cada ponto de uma

superfície pode ser interpretado como uma fonte elementar secundária de radiação. A equação

fundamental que justifica este princípio é a integral de Helmholtz, que fornece o valor do

campo em um ponto qualquer P em função do campo E e sua derivada incidentes em uma

superfície fechada qualquer S que contenha P, mas não contenha fonte alguma. Esta

formulação é dada pela Equação 3.51, na qual k é a constante de propagação do meio, e as

outras grandezas estão indicadas na Figura 3.19. A derivada ∂/∂n é tomada ao longo da normal

à S (orientada para dentro).
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∞
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FIGURA 3.19: Superfície de integração para o cálculo do campo através da integral de
Helmholtz

A integral de Helmholtz é exata, pois é obtida das equações de onda e de algumas

identidades escalares de Green. A associação ao princípio de Huygens, entretanto, só faz
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sentido para comprimentos de onda pequenos comparados às distâncias envolvidas, como é o

caso da maioria dos problemas de propagação em VHF/UHF. O campo incidente E pode ser

descrito como sendo o produto de duas parcelas distintas. Uma delas é o fator fasorial ej⋅k⋅s,

onde s é a distância percorrida pela normal à frente de onda, ou seja, ao longo da direção de

propagação. O outro fator é espacial, e varia pouco quando comparado ao anterior. Com isso,

as derivadas na integral de Helmholtz podem ser avaliadas, e a integral pode ser rescrita na

forma da Equação 3.52, na qual θ1 e θ2 são definidos pela Figura 3.19. Esta fórmula representa

melhor o princípio de Huygens, pois indica que cada ponto da superfície S atua como uma

fonte que irradia um campo proporcional ao incidente, com sua respectiva dependência

direcional, que chega a P alterado pelo fator de propagação de espaço livre ej⋅k⋅r/r.

( ) ( ) ( )( )E P
j k

E
e

r
dS

j k r

S

=
− ⋅

⋅
⋅ + ⋅ ⋅









 ⋅

⋅ ⋅

∫∫4 1 2π
θ θcos cos (3.52)

O problema clássico mais elementar da propagação por terrenos irregulares é o cálculo

do campo em presença de um obstáculo modelado como “gume-de-faca”; o obstáculo

pode ser uma colina, um morro, ou outra obstrução (natural ou artificial) qualquer. Esta

abordagem por OF, embora limitada, é simples e fornece uma avaliação rápida com aceitável

grau de precisão.

A integral na Equação 3.52 por si só, não constitui numa maneira simples de se calcular

o campo final. Algumas considerações adicionais simplificadoras precisam ser feitas. Fazendo

as bordas da superfície indicadas na Figura 3.19 (∞) se afastarem suficientemente, a

contribuição de cada ponto da superfície nestas bordas passa a ser desprezível, e a integral só

precisa ser calculada ao longo da borda que acompanha o obstáculo. Modelando-se o
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obstáculo como “gume-de-faca” perfeitamente absorvente, apenas os pontos da borda acima

do obstáculo contribuem para a formação do campo total. A bem da verdade, tais

simplificações ignoram a presença do mecanismo de difração na borda, mas para obstáculos

íngremes, na faixa analisada (VHF/UHF), para recepção de campo distante, esta aproximação

leva a resultados plenamente aceitáveis. Por fim, se o obstáculo for considerado uniforme na

direção normal à de propagação, pelo menos ao longo das primeiras zonas de Fresnel, o

problema fica reduzido a duas dimensões, como na Figura 3.20, e a Equação 3.52 simplifica-se

à forma apresentada pela Equação 3.53, onde υ é conhecido por parâmetro de difração de

Fresnel-Kirchoff. Este parâmetro υ, é dado pela Equação 3.54, em função da geometria da

Figura 3.20. A integral na Equação 3.53, que é uma forma de integral de Fresnel, é

convergente e de fácil avaliação numérica; os termos C(υ) e S(υ) deste equação também são

integrais de Fresnel, dadas pelas Equações 3.55 e 3.56, respectivamente.

h

d2d1

PTx

α

• •

Obstáculo

FIGURA 3.20: Geometria para modelamento “gume-de-faca” bidimensional
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A Figura 3.21 ilustra o comportamento do campo difratado em função do parâmetro υ.

Observa-se que, enquanto pelo menos cerca de 56% da primeira zona de Fresnel (υ < -0,8) se

encontram desobstruídos, a atenuação oscila em torno da de espaço livre. A partir de então, à

medida que υ cresce, a atenuação só tende a crescer, já que corresponde a um crescente grau

de obstrução das zonas de Fresnel.

FIGURA 3.21 - Atenuação por obstáculo “gume-de-faca” em função do parâmetro υ

A OF também pode ser empregada ao problema da difração por múltiplos

obstáculos. A Figura 3.22 apresenta uma geometria 2D hipotética, onde os obstáculos são

modelados como “gumes-de-faca” absorventes e a onda propagada é plana e harmônica no

tempo, com seu campo magnético H paralelo ao eixo x. O campo Hm+1(z) na abertura do

(m+1)-ésimo semi-plano pode ser calculado em função do campo Hm(z) na abertura do semi-
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plano imediatamente anterior (m), com base na integral de Kirchoff-Huygens, como na

Equação 3.57, na qual ( ) ( )r d z z d r= + − ′ =2 2
 e cos δ .

•  •  •

α

1

d d

2 m m+1



E

z

H

y

FIGURA 3.22: Geometria 2D para aplicação de integrais múltiplas de Kirchoff-Huygens
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O campo em um ponto qualquer acima da (m+1)-ésima tela é obtido integrando-se

sobre o conjunto de fontes equivalentes secundárias na abertura acima da m-ésima tela. Como

o problema é essencialmente 2D, tais fontes irradiam ondas cilíndricas, o que fica evidenciado

na Equação 3.57 pelo termo r  no denominador do integrando. O campo na abertura do

primeiro semi-plano é o próprio campo incidente, e tem a forma:

( ) ( )H z e j k z
1 ′ = ⋅ ⋅ ′⋅sen α (3.58)

Observa-se que, quanto maior o número de obstáculos, maior a recursividade do

cálculo do campo na abertura acima da última tela, e consequentemente maior fica o esforço
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numérico. É interessante, portanto, a adoção de técnicas numéricas e/ou aproximações

eficientes para minimizar o tempo de cálculo.

Uma das aproximações mais consagradas para o problema é a dada por Vogler42. A

geometria para a difração por múltiplos “gumes-de-faca” de Vogler é dada na Figura 3.23. A

altura do transmissor é dada por h0, a do receptor é hN+1, e a dos obstáculos é da forma hn,

assim como as separações são da forma rn, como indicado. Tais grandezas geométricas em

conjunto com a freqüência, introduzida pela constante do meio k, são usados para definir dois

grupos de parâmetros (α e β), dados pelas Equações 3.59 e 3.60, respectivamente, onde θn são

os ângulos de difração mostrados. A partir destas relações, o fator de redução ν do campo,

com relação à propagação de espaço livre por sobre um enlace de distância total rt, devido à

difração por N “gumes-de-faca” absorventes é obtido pela Equação 3.61, cujos elementos são

definidos nas Equações 3.62 a 3.65.
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h2
hN

rN+1

hN+1

r1 r2

θ2θ1

θN

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

•
•

Tx Rx

FIGURA 3.23: Geometria para difração múltipla de Vogler
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Expandindo-se o fator exp(2⋅fN) no integrando da Equação 3.61 em uma série de potências de

termos envolvendo as repetidas integrais da função de erro I(n,β), obtêm-se a Equação 3.66,

cujos elementos que a definem são dados pelas Equações 3.67 a 3.69.

ν σ= ⋅ ⋅ ⋅
=

∞

∑1

2 0
N N m

m

C e IN (3.66)

( ) ( )I m I m I mm
m m= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅2 1 1 2! , ,α β β , N=2   (3.67)

( )
( ) ( ) ( )I
m m

m m
m I m I nm

m i i

i ii

N

m

m

m

m
m m

i i

N

N

i i= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
−

−









⋅ ⋅ ⋅ ⋅− +

+===

−∏∑∑
−

−

−2 1 1

1100
1 1

2

3

1

1
!

!
! , ,α β β , N≥3 (3.68)

( )
( )
( )

n m m

n m m

n m m

m    m

i

i i i

i N N

k

= −

= −

= −

≡ ≡ ≡ ≥













−

− −

0 1

2

2 1

01 0

                      i = 1

                    i = 1

               i = N

    m     (para k N -1)Nα

(3.69)

As repetidas integrais da função de erro I(n,β), são dadas por:
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Mesmo sendo uma aproximação, a solução obtida por Vogler ainda apresenta razoável

complexidade numérica, como pode ser notado nas Equações 3.59 a 3.70. A dimensão da

integral é igual ao número de obstáculos, o que torna o tempo de execução de seu cálculo

proibitivo, a menos que este número seja pequeno. Além disto, o método foi concebido

originalmente para geometrias onde o enlace não apresenta visada direta, e sua aplicação a

geometrias como a da Figura 3.22 se torna questionável.

O problema com a geometria simplificada da Figura 3.22, onde as telas apresentam a

mesma altura e são separadas umas das outras pela mesma distância foi abordado por Walfisch

e Bertoni26. Aplicando às Equações fundamentais 3.57 e 3.58 técnicas de integração por

intervalos finitos, e truncando adequadamente os limites de integração, obteve-se uma

aproximação numericamente eficiente. Mais ainda, baseados na análise exaustiva de inúmeras

simulações do processo, observou-se que, sob certas condições, a aproximação poderia ser

ainda mais simplificada. Uma melhor descrição deste modelo é apresentada no Capítulo 4.

Outra abordagem numericamente eficiente, baseada em OF, foi apresentada por

Saunders e Bonars39. Em seu trabalho, tanto a geometria simplificada da Figura 3.22 quanto a

mais genérica da Figura 3.23 são tratadas. Para a geometria mais simples, obtém-se uma

aproximação mais abrangente que a de Walfisch-Bertoni (válida para ângulos de incidência

α≤0), mas sem chegar a uma expressão tão simples como a que estes propuseram para a

atenuação sob condições especiais. Para geometrias mais genéricas, a solução aproximada

obtida é baseada na que foi proposta para a geometria mais simples, acrescida de algumas

considerações estatísticas a respeito das distribuições das alturas e dos espaçamentos dos

obstáculos. No Capítulo 4 desta tese é feita uma apreciação mais detalhada deste modelo.
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3.3 - REFLEXÃO

3.3.1 - Reflexão em superfícies lisas

Os coeficientes de reflexão de Fresnel (Γ) relacionam o campo refletido por uma

superfície lisa (regular) de extensão infinita com o campo incidente, e podem ser apresentados

da forma3:

r r r r
E E E Er i r i

⊥ ⊥ ⊥= ⋅ = ⋅Γ Γ              (3.71)

onde 
r
E i  e 

r
E r  são os campos incidente e refletido, respectivamente. Os índices subscritos

paralelo (perpendicular) se referem à componente do campo elétrico (E) que é paralela

(perpendicular) ao plano de incidência, como apresentado na Figura 3.24. A polarização

paralela (perpendicular) é também comumente denominada por vertical (horizontal) ou por

TM - transverso magnético (TE - transverso elétrico). O plano de incidência é formado pela

direção de propagação da onda incidente junto com a normal à superfície refletora no ponto de

incidência. Os coeficientes de reflexão, determinados pelas propriedades dos meios, pelo

ângulo de incidência (θi), e pela freqüência, são dados por:

( ) ( )
( ) ( )

Γ⊥ =
⋅ − ⋅
⋅ + ⋅

η θ η θ
η θ η θ

2 1

2 1

cos cos

cos cos
i t

i t

       (3.72)

( ) ( )
( ) ( )

Γ =
⋅ − ⋅
⋅ + ⋅

η θ η θ
η θ η θ

2 1

2 1

cos cos

cos cos
t i

t i

       (3.73)



76

onde as impedâncias dos meios (ηm) e o ângulo de transmissão (θt) são dados por:
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onde ω é a freqüência em rad/s e os números de onda (km) são dados por:
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FIGURA 3.24: Geometria para determinação dos coeficientes de reflexão de Fresnel

As propriedades de cada meio na interface são caracterizadas por suas permissividade

(εm), permeabilidade magnética (µm), e condutância (σm). Supondo-se que o meio 1 seja o ar, e

que a permeabilidade do meio 2 seja igual à do vácuo, as Equações 3.72 e 3.73 tomam as

formas mais simples:
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onde εr=ε2/ε0 é a permissividade relativa do meio 2. A Figura 3.25 apresenta o comportamento

do módulo dos coeficientes de reflexão em função do ângulo de incidência, para o caso em que

o meio 2 da Figura 3.24 é o solo, e a freqüência de operação é de 900 MHz (comprimento de

onda λ = 1/3 m). Para o solo “médio” têm-se a permissividade relativa εr = 15 - j⋅60⋅σ⋅λ, com

uma condutividade típica σ da ordem de 0,005 S/m.

FIGURA 3.25: Módulo do coeficiente de reflexão em função do ângulo de incidência (θi)

Observa-se na Figura 3.25 que, para grandes distâncias, o ângulo θi é aproximadamente

igual a 90o, de tal forma que Γ(θi) é aproximadamente igual a -1. Entretanto, para distâncias

menores (θi < 90o), o valor de Γ(θi) diminui, podendo inclusive chegar a zero no caso de

polarização vertical (ângulo de Brewster).
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3.3.2 - Reflexão em superfícies irregulares

Os coeficientes de Fresnel dados nas Equações 3.72, 3.73, 3,76 e 3.77 são válidos

apenas para a condição de reflexão especular, que ocorre basicamente para superfícies

consideradas lisas. Nesta situação limite, a parcela do fluxo de energia que após incidir sobre a

superfície é refletida, possui uma única direção de propagação privilegiada, onde o ângulo de

reflexão é igual ao de incidência (direção especular). Na prática, entretanto, as irregularidades

da superfície fazem com que parcela do fluxo de energia seja refletida em outras direções além

da especular. A situação extrema oposta ocorre quando a energia é espalhada de tal forma que

já não se pode mais caracterizar a direção especular como privilegiada, o que é comumente

descrito por reflexão difusa, e a superfície é dita rugosa. Como definir, portanto, coeficientes

de reflexão que levem em consideração o aspecto de rugosidade da superfície?

Qualitativamente, uma das primeiras abordagens no sentido de definir se uma superfície

é rugosa ou lisa foi dada por Rayleigh43. Considerando-se uma onda plana incidindo sobre a

superfície hipotética da Figura 3.26, que possui irregularidades de altura h a diferença de

percurso ∆r entre os raios 1 e 2 após a reflexão e a diferença de fase ∆Φ correspondente são

dadas pelas Equações 3.78 e 3.79, respectivamente.

θi

θi

h

1
2

FIGURA 3.26: Terreno irregular hipotético para derivação do critério de Rayleigh
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( )∆r h i= ⋅ ⋅2 cos θ        (3.78)
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π
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h
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Analisando o comportamento das duas frentes de onda refletidas em condições de

campo distante, se a diferença de fase for pequena, os dois raios estarão praticamente em fase,

como na reflexão especular. À medida que ∆Φ cresce, entretanto, as duas componentes

apresentam comportamento de interferência, até que se cancelem para a diferença limite igual a

π radianos. Nesta situação, como não há fluxo de energia na direção especular, certamente

houve um espalhamento para outras direções, ou seja, a superfície é rugosa. O critério de

Rayleigh, portanto, consiste em se tomar a diferença de fase intermediária (π/2) como limítrofe

entre as condições de rugosidade da superfície (lisa ou rugosa). Numericamente, uma

superfície é dita lisa quando:

( )
h

i

<
⋅

λ
θ8 cos

      (3.79)

Na prática, as superfícies irregulares apresentam diferentes alturas para cada

coordenada, como na Figura 3.27, onde h = ξ(x,y). A altura a ser utilizada com o critério de

Rayleigh, portanto, deve ser um valor estatisticamente representativo da distribuição das

alturas ao longo da superfície, como a média, o desvio padrão, ou até mesmo a diferença entre

as alturas máxima e mínima, por exemplo.
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FIGURA 3.27: Perfil de uma superfície irregular

A obtenção de coeficientes de reflexão para superfícies irregulares foi alvo do extenso

trabalho de Beckman e Spizzichino43. A abordagem inicial foi baseada na OF (integral de

Kirchoff), determinando o campo (distante) refletido em função da distribuição das alturas

ξ(x,y). Esta distribuição, por sua vez, recebeu dois tratamentos: o de função periódica; e o de

distribuição aleatória, de maior interesse e aplicabilidade. Tratando as alturas como variável

aleatória, e caracterizando-a por alguma distribuição conhecida, obtinha-se os coeficientes de

reflexão na forma de primeiro ou segundo momentos estatísticos (média e média quadrática,

respectivamente). Na verdade, o momento mais representativo em termos de coeficiente de

reflexão é o segundo, pois é proporcional à potência espalhada na direção analisada.

Entretanto, a diferença entre os valores médio e rms na prática é muito pequena, o que leva a

maioria dos autores43, 44, 45 a adotar a média como coeficiente de espalhamento. Com isso, o

coeficiente de reflexão (na direção especular) para uma superfície irregular aleatoriamente

distribuída é dado pelo produto entre o coeficiente de Fresnel (Equação 3.76 ou 3.77) e um

coeficiente médio <ρ>, qualquer que seja a polarização.

O coeficiente de espalhamento é função do grau de rugosidade da superfície analisada

(dado por ∆Φ, por exemplo). Graus intermediários de rugosidade levam a valores

analiticamente elaborados para o coeficiente. Entretanto, na prática basta adotar um critério

“binário” de decisão (como o de Rayleigh) para se considerar eficazmente os efeitos das
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irregularidades. Sob este tipo de abordagem, o coeficiente de espalhamento pode ser

classificado simplesmente como difuso (ρd) ou como especular (ρs).

Para uma superfície irregular cujas alturas apresentem distribuição Normal (hipótese

comprovadamente razoável), o coeficiente especular (médio) é dado pela Equação 3.80, da

forma43:

( )
ρs e=

− ⋅
1

2
2∆Φ

   (3.80)

( )
∆Φ

∆
=

⋅ ⋅ ⋅4 π θ
λ
h icos

   (3.81)

onde ∆Φ é dado pela Equação 3.81, que corresponde à Equação 3.79 tomando-se h como o

desvio padrão ∆h em torno da média das alturas tomadas dentro do primeiro elipsóide de

Fresnel. Com relação aos coeficientes difusos, estes mesmos autores analisaram duas situações

práticas distintas, considerando o problema da propagação sobre terra plana. No primeiro

caso, as antenas do enlace são pouco diretivas e o solo está descoberto, não havendo

componente especular; o valor de ρd fica normalmente entre 0,2 e 0,4, com valor mais

provável igual a 0,35. No segundo caso, há um decréscimo no valor de ρd, que pode ser

causado pelo uso de antenas de feixe estreito, por solo coberto por vegetação, ou por reflexão

especular de parcela do fluxo de energia; ρd é normalmente menor que 0,2 e pode, portanto,

ser desprezado. Os critérios de decisão podem ser determinados para os dois casos, portanto,

em função da desigualdade ρs > ρd. Para o primeiro caso, adotando-se o valor médio ρd =

0,35, têm-se:
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( )
∆Φ

∆
< ⋅

⋅
<0 32 0 08,

cos
,π

θ
λ

   ou   
h i (3.82)

ao passo que, para o segundo caso, adotando-se o valor médio ρd = 0,1, o critério passa a ser:

( )
∆Φ

∆
<

⋅
<

π θ
λ2

1

8
   ou   

h icos
      (3.83)

que é idêntico ao critério de Rayleigh.

Alguns trabalhos posteriores ao de Beckman e Spizzichino trouxeram novas

contribuições e considerações ao problema da reflexão por superfícies irregulares. Boithias45,

por exemplo, propôs um coeficiente semelhante ao da Equação 3.80, da forma:

( ) ( )
ρs e= − ⋅





⋅
− ⋅

I     0

1

2
2

1

2
2

∆Φ
∆Φ

   (3.84)

onde I0(x) é a função de Bessel modificada de ordem zero, que tende a unidade quando o

argumento x da função tende a zero. Landron, Feurstein e Rappapport44 vêm conduzindo

pesquisas no sentido de se avaliar a real influência das irregularidades de paredes compostas

por materiais de construção típicos (calcário, tijolo, vidro) na propagação do sinal rádio-

celular. Rana46, por sua vez, abordou o problema com base na teoria de Beckman e

Spizzichino, mas com um grau muito maior de precisão.
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3.4 - PROPAGAÇÃO EM VISIBILIDADE

3.4.1 - Modelo de dois raios e teoria das zonas de Fresnel

A abordagem clássica para o cálculo do campo propagado sobre terra plana, em

condições de visibilidade e para freqüências altas, é a aplicação do modelo de dois raios. A

Figura 3.28 apresenta a geometria típica deste modelo, segundo o qual o campo se propaga do

transmissor ao receptor basicamente por dois mecanismos: diretamente (raio r1); e por uma

reflexão especular no solo (raio r2).

∇

∇

∆

α

r1

r2h1

h2

Rx

Tx

R

FIGURA 3.28: Geometria para o modelo de dois raios

As relações geométricas correspondentes são dadas por:

( )r R h h1
2 2

1 2

2= + −         (3.85)

( )r R h h2
2 2

1 2

2= + +         (3.86)

( )tan α =
+h h

R
1 2       (3.87)
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O campo elétrico recebido pode ser expresso por:

E E E
e

r

e

r

j k r j k r
2

1 2

2
2

1 2

2

4

1 2

= + =
⋅







⋅ + ⋅
− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅λ

π
Γ        (3.88)

onde k é número de onda, e Γ é o coeficiente de reflexão. Normalmente adota-se o coeficiente

de reflexão de Fresnel, dado pelas Equações 3.76 ou 3.77, que depende do ângulo α (ou seu

complemento θi = 90o - α), da polarização do campo incidente, e da constante dielétrica

relativa do solo εr. Para longas distâncias entretanto, a aproximação Γ ≅ -1 é válida, e pode ser

aplicada na Equação 3.88. A título de comparação, a Figura 3.29 apresenta as curvas de

atenuação previstas pelo modelo de dois raios, tomando-se os coeficientes de reflexão de

Fresnel para as polarizações vertical e horizontal, bem como o coeficiente aproximado Γ = -1.

O enlace analisado opera em 900 MHz, com alturas h1 = 9 m, e h2 = 2 m.

FIGURA 3.29: Modelo de dois raios analisado para diferentes coeficientes de reflexão
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Outro aspecto importante a ser observado na Figura 3.29 é a presença de duas regiões

distintas em termos de comportamento do campo total com a distância. Para distâncias mais

curtas (até cerca de 100 m, no exemplo dado), o campo total diminui com a distância, mas há

um comportamento nitidamente oscilatório. A partir de uma certa distância, entretanto, o

campo decai monotonicamente, e a taxa de decaimento é maior que na região anterior. Uma

das maneiras mais adequadas de se explicar este comportamento é através da Teoria das Zonas

de Fresnel.

As zonas de Fresnel são elipsóides cujos focos coincidem com as posições das antenas.

Analiticamente, a Equação 3.89 em conjunto com a Figura 3.30 definem a n-ésima zona de

Fresnel. Teoricamente, a energia irradiada se distribui ao longo de um número infinito de

zonas, mas basta considerar as primeiras, já que é nelas que a quase totalidade da energia está

distribuída. Particularmente, na prática apenas a primeira zona de Fresnel é considerada na

análise quantitativa do grau de obstrução, já que corresponde a mais de 50% da energia

propagada.

r r n2 1
1
2− = ⋅ ⋅ λ      (3.89)

FIGURA 3.30: N-ésimo elipsóide de Fresnel tangenciando o solo
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Observando a Equação 3.89 percebe-se que, à medida que a distância horizontal R

entre as antenas aumenta, o diâmetro do primeiro elipsóide também cresce e, com isso,

aumenta o grau de obstrução que o solo impõe ao elipsóide. Esta situação é análoga à descrita

no Item 3.3 para o caso do obstáculo “gume-de-faca”, onde o comportamento do campo, à

medida em que se aumentava a altura do obstáculo, era representado pela Figura 3.21, que

mostra claramente duas regiões distintas: uma de interferência, com o campo oscilando em

torno do valor de espaço livre; e outra de difração, com o campo decrescendo

monotonicamente (com R2).

A determinação de um ponto de quebra para as curvas geradas pelo modelo de dois

raios (Figura 3.29) se dá em função do ponto em que o elipsóide correspondente à primeira

zona de Fresnel toca o solo. A distância Rt entre este ponto e o transmissor, em altas

freqüências, é dada aproximadamente por:

R
h h

nt =
⋅ ⋅

⋅
4 1 2

λ
     (3.90)

O critério usualmente adotado para se determinar a separação entre as regiões de

interferência e difração corresponde a se tomar o ponto de quebra na distância correspondente

a uma desobstrução de cerca de 55% da primeira zona de Fresnel. Isto eqüivale a dizer que o

ponto de quebra dista 0,55 Rt do transmissor.

3.4.2 - Modelo de seis raios

As colunas de prédios que compõem os dois lados de uma rua qualquer em um

ambiente urbano contribuem com reflexões adicionais na composição do campo recebido em
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visada direta. O modelo de dois raios, portanto, não é o mais adequado já que não leva em

conta estas reflexões complementares. Para este tipo de cenário, um modelo de raios múltiplos

representaria melhor as variações do sinal.

Considerando-se apenas as parcelas refletidas nas duas colunas laterais, além das

componentes direta e refletida no solo do modelo de dois raios, obtém-se um modelo de

quatro raios, como o apresentado por Rustako e Amitay12. Um modelo de seis raios, por sua

vez, pode ser proposto, somando-se ao modelo de quatro raios as duas componentes que

refletem uma vez no solo e uma vez em uma das colunas, como no trabalho de Maciel15. Neste

modelo, as componentes que refletem mais de uma vez em cada fachada são desconsideradas.

A Figura 3.31 apresenta uma vista aérea de uma rua hipotética simplificada, com as colunas

contínuas, onde pode ser aplicado o modelo de seis raios. Os raios refletidos lateralmente

podem ser obtidos através do método das imagens, como indicado na Figura 3.31. Vista

lateralmente (plano vertical), esta figura apresentaria os sinais se propagando a partir do

transmissor e de suas imagens (2), tanto por visada direta quanto por reflexões no solo.

∇

∇

∆

∆

r5 e r6

r1 e r2
r3 e r4

Tx Rx

y1
y2

W

εr

εr

FIGURA 3.31: Vista aérea de uma rua hipotética simplificada mostrando os raios principais

O problema 3D apresenta o transmissor (Tx) nas coordenadas (0,y1,h1) e o receptor

(Rx) em (d,y2,h2), onde y1 e y2 são as posições horizontais, e h1 e h2 as alturas das antenas do
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transmissor e do receptor, respectivamente. A largura da rua é dada por W, e o comprimento

total de cada raio na Figura 3.31 é dado pelas Equações 3.91 a 3.96, onde r1, r3, e r5, são os

raios diretos no plano vertical, e os demais raios correspondem aos refletidos no solo. As

componentes refletidas no solo geradas pelo transmissor e pelas duas imagens incidem com

ângulos α2, 3 e 5, respectivamente, dados pelas Equações 3.97 a 3.99. Para cada raio que sofre

dupla reflexão, há dois ângulos de incidência a serem considerados: um no solo (α4s e α6s); e

um em uma das fachadas (α4p e α6p). As Equações 3.100 e 3.101 fornecem estes ângulos.

( ) ( )r d h h y y1
2 2

1 2

2

1 2

2= + − + −        (3.91)

( ) ( )r d h h y y2
2 2

1 2

2

1 2

2= + + + −        (3.92)

( ) ( )r d h h y y3
2 2

1 2

2

1 2

2= + − + +        (3.93)

( ) ( )r d h h y y4
2 2

1 2

2

1 2

2= + + + +        (3.94)

( ) ( )r d h h w y y5
2 2

1 2

2

1 2

2
2= + − + ⋅ − − (3.95)

( ) ( )r d h h w y y6
2 2

1 2

2

1 2

2
2= + + + ⋅ − − (3.96)
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O sinal no receptor é composto pela soma das seis componentes individuais, e seu

módulo é dado pela Equação 3.102 para reflexão lateral considerada especular, ou pela

Equação 3.103 para o caso de reflexão difusa. O coeficiente de espalhamento ρs(θn) na

Equação 3.103 pode ser dado pela Equação 3.80.

( ) ( )

( ) ( )
E

e

r

e

r

e

r

e

r

j k r

s

j k r

p n

j k r

nn

s ns p np

j k r

nn

n

n

2
2

1
2

2 3 5

4 6

2

4

1 2

=
⋅







⋅

+ ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ ⋅

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

=

− ⋅ ⋅

=

∑

∑

λ
π

θ θ

θ θ

Γ Γ

Γ Γ

,

,

(3.102)

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
E

e

r

e

r

e

r

e

r

j k r

s

j k r

s n p n

j k r

nn

s ns s n p np

j k r

nn

n

n

2
2

1
2

2 3 5

4 6

2

4

1 2

=
⋅







⋅

+ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ ⋅

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

=

− ⋅ ⋅

=

∑

∑

λ
π

θ ρ θ θ

θ ρ θ θ

Γ Γ

Γ Γ

,

,

     (3.103)

Atenção especial deve ser dada aos coeficientes de reflexão nas Equação 3.102 e 3.103,

pois dependem da polarização da onda transmitida, que varia conforme o plano observado,

bem como da permissividade do solo e das colunas de edifícios. Por exemplo, se o sinal for

transmitido com polarização vertical relativa ao solo, os coeficientes de Fresnel

correspondentes às reflexões nas fachadas devem ser os de polarização horizontal, e vice-

versa. A constante dielétrica do solo é tomada usualmente como εr = 15-j⋅60⋅σ⋅λ; um valor

típico15 para σ é 0,005 S/m. Para as colunas de edifícios, o valor de εr depende do material

predominante utilizado nas construções ao redor. Por exemplo, supondo-se que o material
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predominante usado na construção tenha sido o tijolo, o valor da constante dielétrica

correspondente seria de 2,25, na faixa de UHF44.

A Figura 3.32 apresenta uma comparação entre os modelos de dois e de seis raios

(reflexão especular) para uma mesma situação típica (W = 30 m; y1 = y2 = 13 m; h1 = 9 m; h2

= 2 m; f = 900 MHz; εr = 15-j⋅0,1 para o solo e εr = 2,25 para as colunas de prédios), onde

se observa que a curva gerada pelo modelo de seis raios tende a acompanhar a gerada pelo

modelo de dois raios, à exceção do maior número de oscilações decorrentes da interação entre

seis componentes ao invés de duas. O ponto de quebra, correspondente ao critério de 55% de

desobstrução, se dá para uma separação de 393 m.

FIGURA 3.32: Comparação entre os modelos de dois e seis raios para uma situação típica

O exemplo representado na Figura 3.32 sugere que, pelo menos para situações

semelhantes, os modelos de dois e seis raios apresentem comportamentos teóricos “médios”

muito parecidos. Na prática, isto nem sempre é verdade, o que será discutido com mais

detalhes no Capítulo 4.
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CAPÍTULO 4

MODELOS DE PREDIÇÃO DE CAMPO EM MICROCÉLULAS

A determinação das áreas de cobertura é uma das etapas fundamentais do planejamento

de um sistema de rádio-telefonia. Neste sentido, as ferramentas necessárias aos planejadores

são representadas essencialmente pelos modelos de predição de campo.

Os modelos que balizaram os projetos dos primeiros sistemas celulares eram

fundamentalmente empíricos, baseados em exaustivas medições de campo, como o trabalho de

Okumura7. Este tipo de caracterização do comportamento estatístico médio do campo é

perfeitamente adequado para os sistemas macrocelulares, cujas células apresentam raios de

cobertura da ordem de 1 a 20 km. A necessidade de expansão dos sistemas já implementados,

entretanto, que implica na divisão de algumas células em células com raios menores, passou a

exigir modelos cada vez mais precisos, como o modelo semi-empírico do projeto COST-231

baseado nos trabalhos de Walfisch e Ikegami47.

As dimensões reduzidas dos sistemas microcelulares estimularam o desenvolvimento de

modelos essencialmente determinísticos em substituição à, até então consagrada, abordagem

semi-empírica. De fato, a grande maioria dos modelos microcelulares disponíveis é

determinística, embora algumas abordagens empíricas recentes sejam encontradas48, 49, 50.

De maneira geral, como exposto no Capítulo 2 desta tese, os modelos para

microcélulas são divididos em duas categorias: os para áreas tipificadas (urbana densa,

suburbana, etc.); e os para sítios específicos. Os modelos (e programas) para este último tipo

de área são analisados ao final deste capítulo.
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A abordagem aos modelos para áreas tipificadas, neste capítulo, começa com uma

proposta de caracterização analítica dos graus de urbanização, através da comparação

quantitativa dos mecanismos principais de difração para cada ambiente. Em seguida, os

modelos de raios que se aplicam à propagação em visada direta são analisados criticamente,

comparando-se os seus desempenhos em cada tipo de ambiente com medidas disponíveis em

alguns trabalhos publicados. Os modelos para áreas urbanas, suburbanas, e

residenciais/comerciais são apresentados e avaliados, nesta ordem, nos itens seguintes.

4.1 - CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA DOS AMBIENTES

MICROCELULARES

No Capítulo 2 deste trabalho, foi apresentada uma classificação para os ambientes

microcelulares baseada essencialmente no grau de urbanização das áreas analisadas. Embora

subjetiva, tal classificação é coerente, principalmente se for associada a exemplos contrastantes

típicos, como por exemplo, o centro de uma metrópole comparado a uma região suburbana

composta tipicamente por casas. O problema é caracterizar objetivamente os limites que

determinam os diferentes graus de urbanização, principalmente para as áreas urbanas.

Uma outra forma de se diferenciar as áreas microcelulares, também apresentada no

Capítulo 2 deste trabalho, é através dos principais mecanismos de propagação envolvidos.

Observa-se, por exemplo, que a difração nas bordas horizontais nos topos das edificações é um

dos mecanismos principais a se considerar em meios suburbanos, ao passo que esta mesma

componente é simplesmente desconsiderada na análise de meios urbanos densos.

Com base nos mecanismos principais de propagação associados a cada tipo de área, é

possível formular uma proposta de caracterização quantitativa dos diferentes graus de
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urbanização. A idéia proposta considera a análise numérica comparativa entre os campos

recebidos sem condições de visibilidade por difração nas bordas horizontais dos topos dos

edifícios (DBH) e por difração nas bordas verticais das laterais dos edifícios (DBV). A

escolha destes mecanismos associados à condição de não visibilidade se deve a dois motivos

fundamentais: em visada direta, os mecanismos de propagação para os três graus de

urbanização analisados são os mesmos (campo direto e reflexões), à exceção das reflexões

laterais em meios suburbanos, que são normalmente desconsideradas; por outro lado, sem

visibilidade, o mecanismo principal em meios urbanos densos é a DBV, a partir de uma certa

distância entre móvel e a esquina com a rua da base (este comportamento é melhor analisado

no Capítulo 5), mas a DBH, que é a componente principal em meios suburbanos, passa a

predominar ao se afastar ainda mais da esquina (normalmente a partir de distâncias já fora da

área de cobertura).

A geometria associada ao método de caracterização proposto é apresentada na Figura

4.1, para o caso de ambiente urbano denso, e o procedimento analítico correspondente é

descrito em maiores detalhes no Apêndice A deste trabalho. Os blocos ou quarteirões são

modelados como cubos retangulares, cujas faces apresentam condutividade perfeita. As

difrações são calculadas com base na TUD, considerando incidência oblíqua de onda plana em

bordas de quinas com ângulo de 90o. O percurso do campo propagado por DBH apresenta

duas difrações consecutivas, sendo desconsideradas as possíveis múltiplas interações no

percurso intermediário, onde a incidência é rasante. Para o campo propagado por DBV, as

quatro bordas envolvidas são consideradas, ou seja, o campo total por DBV é dado pela soma

das quatro contribuições. As reflexões correspondentes aos percursos difratados são

desconsideradas, uma vez que sua inclusão apenas caracterizaria um comportamento de

interferência em torno de um valor médio que se aproxima do valor correspondente aos



94

percursos sem reflexão. A altura da antena do móvel é considerada fixa, enquanto que a da

base é necessariamente menor que a dos blocos, partindo-se da condição inicial de ambiente

urbano denso.

x

y
z

Rx
(móvel)

DBV

DBH

hE

Wx

dB

dm

Wy

dxRx-E

dyTx-E

Tx
(Base)

hB

hm

FIGURA 4.1: Geometria adotada para a determinação da condição de ambiente urbano denso

Neste trabalho, apenas o teste da condição de ambiente urbano denso foi simulado, nas

condições descritas pelo último parágrafo, que parte, na verdade, de uma suposição prévia

desta condição em função de uma análise superficial do ambiente. Esta análise prévia

superficial do ambiente pode indicar, entretanto, uma condição oposta, como a de ambiente

suburbano, principalmente para o caso de bases com antenas mais altas que as edificações.

Neste caso, a formulação do Apêndice A deve ser modificada de acordo com as novas

condições apresentadas, e o teste deve partir, portanto, da suposição inicial de ambiente

suburbano, cujo mecanismo principal é a DBH.

A Tabela 4.1 apresenta as relações adotadas para a determinação do grau de

urbanização. As relações correspondem à diferença entre os valores de potência calculados. A
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componente DBV tomada para a comparação, na verdade é uma regressão linear aplicada à

soma das quatro componentes que a compõem. Esta abordagem elimina o comportamento de

interferência da DBV, tornando o comportamento da diferença entre os dois mecanismos de

difração monotônico.

TABELA 4.1: Relações adotadas para determinação do grau de urbanização

AMBIENTE RELAÇÃO OBSERVAÇÕES
Urbano denso DBV - DBH > 10 dB hB < hE

Suburbano DBH - DBV > 10 dB hB > hE

Residencial/Comercial -10dB ≤ DBV - DBH ≤ 10 dB Ambiente de “transição”

     hB ≡ altura da base; hE ≡ altura das edificações

A determinação das relações de comparação entre DBV e DBH dependem de uma

série de parâmetros do enlace e do ambiente analisado. Com base na geometria apresentada na

Figura 4.1, e tomando-se a altura mínima das edificações (hE) necessária para se obter a

relação de definição de ambiente urbano denso como o valor a ser calculado, os parâmetros a

serem considerados são: freqüência da portadora (f) ; larguras das ruas (Wx e Wy); altura da

antena da base (hB); distância da base à esquina, no eixo x (dB); distância máxima de cobertura

a que se deseja atender na rua transversal (dm); distâncias de afastamento lateral de base e

móvel ao bloco de edificações (dy Tx-E e dx Rx-E, respectivamente). O valor adotado para a altura

da antena do receptor móvel nesta análise foi hm = 1,5 m. Com o objetivo de se determinar a

situação mais pessimista em termos de altura mínima das edificações, e conseqüentemente

diminuir o grau de dependência do procedimento com as variáveis geométricas, foram testadas

apenas situações discretas típicas de afastamento lateral para base e móvel. Foram quatro

situações onde base e receptor móvel estavam posicionados sobre as calçadas, ou seja

próximos a algum dos quarteirões. A Figura 4.2 apresenta estas situações, que serão
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referenciadas a partir deste ponto pelas siglas correspondentes. Os resultados simulados para

um exemplo comparativo entre as quatro situações são apresentados na Tabela 4.2, onde fica

clara a tendência mais pessimista da situação DD.

E

D

D

E

Base

Rx móvel

   Posição relativa
Base Móvel Sigla

E E EE
E D ED
D E DE
D D DD

Wc ≡ largura da calçada

Wy

Wx

FIGURA 4.2: Situações em que base e receptor estão nas calçadas, e suas respectivas siglas

TABELA 4.2: Alturas mínimas (hE) correspondentes à comparação do efeito das situações de
afastamento lateral simulado para f = 900 MHz, hB = 8, Wx = Wy = 20, Wc = 2 (alturas e

distâncias em metros)

SITUAÇÃO
dB = 10

dm = 200
dB = 50 dB = 100 dB = 10

dm = 500
dB = 50 dB = 100

EE 8 8 8 8 8 8
ED 8 8 8 9,8 9 8
DE 9,4 8 8 10,7 9,5 9,2
DD 13,5 10,9 10,4 17,8 13,3 12,3

A variação das alturas mínimas com os demais parâmetros, adotando-se a situação de

afastamento lateral DD com calçadas de 2 m de largura, pode ser avaliada em função dos

valores calculados apresentados na Tabela 4.3. Observa-se uma dependência diretamente

proporcional à altura da antena da base (hB), à distância máxima de cobertura desejada (dm) e
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às larguras das ruas (Wx e Wy); a dependência se inverte com relação à freqüência (f) e à

distância da base à esquina no eixo x (dB).

TABELA 4.3: Alturas mínimas (hE) correspondentes a algumas situações calculadas para
Wc = 2, hm = 1,5, e Wx = Wy = W (alturas e distâncias em metros; freqüência f em GHz)

dm

100
dm

200
dm

500
dm

1000
f hB W dB

10
dB

50
dB

100
dB

10
dB

50
dB

100
dB

10
dB

50
dB

100
dB

10
dB

50
dB

100
0,9 8 20 13,2 10,5 10,3 13,5 10,9 10,4 17,8 13,3 12,3 38 23 20,6
0,9 8 40 nc 13,6 12,6 19 13,9 12,6 23 18,6 15,8 46 39,9 29,7
0,9 6 20 nc 9,1 8,8 12,2 9,4 8,8 16,8 12,2 11 37,6 22,2 19,7
0,9 6 40 nc nc nc 18 12,6 11,3 22 17,5 14,6 45,5 39 28,8
1,9 8 20 10,9 9,5 9,3 11,3 9,8 9,4 14 11,6 10,9 26 19,7 18,1
1,9 8 40 nc 11,3 10,7 14,8 11,6 10,9 17,9 14,9 13,4 33,5 29,9 24,8

    nc ≡ não calculado

4.2 - MODELOS DE RAIOS PARA PREDIÇÃO EM CONDIÇÕES DE

VISIBILIDADE (LOS)

Os modelos de raios, apresentados no Capítulo 3 desta tese, são os algoritmos mais

adequados à predição de campo microcelular em condições de visibilidade. Entretanto, é

necessário definir-se o número mínimo de raios a serem considerados pelo modelo, no sentido

de se obter uma predição o mais adequada possível, sem perder de vista a eficiência

computacional desejada.

O modelo de dois raios considera apenas duas componentes de propagação: a direta e

a refletida no solo. É o mais adequado, portanto, para predição em áreas rurais ou abertas, ou

ainda em áreas suburbanas, considerando-se a situação típica de antena da base mais elevada

que as edificações. Por outro lado, para o caso pouco provável de microcélula suburbana com

antena da base mais baixa que as edificações, a menos que as edificações sejam compostas de
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materiais de construção tipicamente “absorventes” e que estas apresentem grandes

espaçamentos entre si, induz-se que o modelo de dois raios pode não ser o mais apropriado.

Embora diversos autores considerem que o modelo de dois raios descreve

suficientemente bem a propagação em visibilidade em qualquer ambiente externo

microcelular18, 51, este posicionamento é questionado por outros12, 13, com base na verificação

experimental da influência dos raios refletidos lateralmente, quando estes apresentam

intensidades consideráveis. De fato, observa-se que a zona na qual o campo se propaga com

decaimento próximo ao de espaço livre (zona de interferência) parece se estender um pouco

além do ponto de quebra, que corresponde ao critério de desobstrução de 55% da 1a zona de

Fresnel, em meios urbanos densos. Esta extensão da zona de interferência corresponde ao

trecho onde o elipsóide de Fresnel já está obstruído no plano vertical, mas ainda não no plano

horizontal, se as edificações não provocarem grandes perdas às componentes refletidas

“lateralmente”.

De qualquer forma, considerando-se ou não a reflexão nas edificações, o

comportamento do campo com a distância percorrida pelo móvel apresenta duas regiões

distintas de decaimento, como apresentado no Capítulo 3 desta tese: uma zona de interferência

e uma zona de difração. Com base neste comportamento, a avaliação de medidas de campo em

condições de visibilidade costuma ser feita através de regressões lineares aplicadas

distintamente a cada uma das regiões de decaimento. A Figura 4.3 apresenta um exemplo onde

este tipo de análise foi adotado. Dois tipos de regressão linear são observados na Figura 4.3: a

convencional, onde os dois ramos da curva, dividida pelo ponto de quebra, são linearizados

independentemente um do outro; e a que força a coincidência dos valores do campo no ponto

de quebra para os dois ramos linearizados, por um critério adicional de otimização. O

Apêndice B da tese apresenta as formulações correspondentes aos dois tipos de regressão.
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(a) (b)

FIGURA 4.3: (a) Regressão linear dupla com interseção no ponto de quebra; (b) regressão
linear dupla convencional

Há uma série de medidas em visibilidade para os mais diversos tipos de ambientes

microcelulares disponíveis em algumas publicações técnicas consagradas17, 19, 21, 51. Nestes

trabalhos, as medidas apresentadas são analisadas por regressão linear (com ou sem

interseção), calculando-se, ainda, os desvios padrões correspondentes, onde se verifica uma

dependência clara da dispersão das medidas com o grau de urbanização da área analisada, o

que já era esperado.

Com base nos índices de decaimento das medidas disponíveis, foi realizada, neste item

da tese, uma avaliação da adequação de alguns modelos de raios em função do grau de

urbanização. Para cada enlace disponível, os índices foram comparados aos correspondentes

obtidos pela simulação de três modelos de raios sob as mesmas condições, isto é, com as

mesmas freqüências, alturas das antenas, pontos de quebra e distâncias percorridas pelo móvel.

Os modelos adotados foram o de dois e seis raios, como apresentados no Capítulo 3, e mais

um de seis raios, só que considerando e testando o aspecto das irregularidades nas superfícies

das edificações. A fórmula correspondente a este último modelo é dada pela Equação 3.103. O

critério para determinação do ponto de quebra em todos os enlaces disponíveis foi o de
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desobstrução de 100% da 1a Zona de Fresnel, representado pela Equação 4.1, onde hm é a

altura do receptor móvel, e λ é o comprimento de onda.

d
h h

q
B m= ⋅ ⋅4

λ
(4.1)

Para a realização da simulação dos modelos de raios, entretanto, foi necessário estimar

certos parâmetros, em função da indisponibilidade de alguns dados referentes aos enlaces

disponíveis. Os coeficientes elétricos adotados foram os mesmos aplicados ao exemplo da

Figura 3.32 (Capítulo 3), ou seja, a constante dielétrica do solo tomada como εr = 15-j⋅60⋅σ⋅λ,

com σ = 0,005 S/m, e a constante dielétrica para as colunas de edifícios tomada como εp =

2,25 (material predominante: tijolo). Para os modelos de seis raios, adotou-se uma largura de

30 metros para as ruas, e considerou-se que tanto a base quanto o receptor móvel situavam-se

no meio das ruas. O critério de identificação da condição de especularidade das paredes

externas dos edifícios, para o modelo de seis raios “modificado”, foi o de Rayleigh, dado pela

Equação 3.83, e considerou-se como desvio médio das irregularidades o valor ∆h = 30 cm,

observado em alguns prédios com fachadas convencionais e sem varandas.

Um exemplo comparativo é dado na Tabela 4.4, que apresenta os índices de

decaimento correspondentes a medições realizadas na região urbana residencial/comercial de

Mission District, em San Francisco - EUA19, bem como os índices correspondentes calculados

pelos três modelos. Os dados são apresentados em função da freqüência de operação (f), da

altura da base (hB), e da distância à base correspondente ao ponto de quebra adotado (dq), com

o móvel tendo percorrido distâncias de 10 a 2000 metros com relação à base. A zona de

interferência é representada pelo índice n1, enquanto que a zona de difração é dada por n2.
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TABELA 4.4: Índices de decaimento verificados (MED) e calculados por modelos de raios
(2R - dois raios; 6R - seis raios; 6Rr - seis raios considerando rugosidade) para enlaces

medidos em uma região urbana residencial/comercial de San Francisco19

f hB dq MED
n1

MED
n2

2R
n1

2R
n2

6R
n1

6R
n2

6Rr
n1

6Rr
n2

901 13,4 258 1,2 4,5 1,6 3,6 1,1 3,6 1,5 3,1
901 8,7 167 1,1 4,4 1,6 3,7 1,3 3,7 1,6 3,2
901 3,2 62 1,6 4,3 1,5 3,8 1,4 3,7 1,5 3,4
1937 13,4 554 0,96 6,0 1,4 2,9 0,94 2,6 1,4 1,6
1937 8,7 360 0,83 5,2 1,2 3,2 0,79 2,9 1,4 2,2
1937 3,2 132 1,0 4,6 0,81 3,7 0,44 3,4 1,3 3,0

    f [MHz]; hB [m]; dq [m]

Na análise, procurou-se caracterizar estatisticamente o desvio entre os valores

calculados e os valores correspondentes às medidas. Para isto, inicialmente foram calculados

os erros relativos para cada um dos trinta e três conjuntos disponíveis de medidas em visada

direta19, 21, 51; particularmente, foram desconsiderados seis conjuntos de medidas na zona de

difração (centro urbano de San Francisco19), por incorporarem perdas adicionais (difração em

colina) que descaracterizariam a análise. Em seguida, procurou-se agrupar os erros relativos

(Equação 4.2) por grau genérico de urbanização, ou seja, por ambiente urbano ou por

ambiente suburbano. A divisão dos grupos se deu, ainda, por duas formas distintas: caso 1 -

considerando a classificação original dos autores, e associando os dados de meios rurais,

suburbanos e residenciais/comerciais ao grupo suburbano; caso 2 - considerando do grupo

suburbano, apenas os enlaces de áreas rurais e os de área suburbana cuja altura da base fosse

maior que a das edificações ao redor (em torno de 6 m). As médias e os desvios padrões

correspondentes a estas duas abordagens são apresentadas nas Tabelas 4.5 a 4.9, para as

medidas que foram ajustadas por regressão linear dupla convencional nas publicações

correspondentes, e nas Tabelas 4.10 a 4.14, para as medidas ajustadas originalmente por

regressão linear dupla com interseção no ponto de quebra.
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Erro relativo =
n n

n
MEDIDO CALCULADO

MEDIDO

−
  (4.2)

TABELA 4.5: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao grupo de
medidas em ambiente suburbano (caso 1) - regressão convencional

Grupo SUBURBANO
caso 1

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) -52,73 -14,09 -47,73 9,56 15,73 24,45
Desvio Padrão (%) 41,90 26,59 39,50 21,71 17,08 18,74

no de medidas: 12

TABELA 4.6: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao grupo de
medidas em ambiente urbano (caso 1) - regressão convencional

Grupo URBANO
caso 1

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) -63,33 -20,83 -50,00 26,92 32,69 42,31
Desvio Padrão (%) 31,41 25,59 21,84 29,65 47,55 50,03

no de medidas: 10

TABELA 4.7: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao grupo de
medidas em ambiente suburbano (caso 2) - regressão convencional

Grupo SUBURBANO
caso 2

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) -76,95 -52,18 -76,95 2,40 18,12 25,26
Desvio Padrão (%) 35,45 22,81 31,89 10,98 5,28 15,59

no de medidas: 4

TABELA 4.8: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao grupo de
medidas em ambiente urbano (caso 2) - regressão convencional

Grupo URBANO
caso 2

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) -47,73 -15,48 -39,02 20,00 20,00 31,11
Desvio Padrão (%) 32,76 24,69 25,54 29,96 40,28 41,74

no de medidas: 18
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TABELA 4.9: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao
agrupamento geral das medidas - regressão convencional

Agrupamento
GERAL

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) -60,00 -17,42 -47,73 15,91 20,00 28,89
Desvio Padrão (%) 35,64 25,48 30,62 26,98 35,21 37,68

no de medidas: 22

TABELA 4.10: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao grupo de
medidas em ambiente suburbano (caso 1) - regressão com interseção

Grupo SUBURBANO
caso 1

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) 25,13 52,48 6,15 14,54 21,97 28,11
Desvio Padrão (%) 48,19 36,09 42,81 35,40 35,02 36,24

no de medidas: 8

TABELA 4.11: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao grupo de
medidas em ambiente urbano (caso 1) - regressão com interseção

Grupo URBANO
caso 1

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) 21,43 77,86 34,29 10,38 12,77 20,94
Desvio Padrão (%) 44,94 48,45 18,24 46,61 40,87 38,74

no de medidas: 3

TABELA 4.12: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao grupo de
medidas em ambiente suburbano (caso 2) - regressão com interseção

Grupo SUBURBANO
caso 2

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) 31,25 50,52 16,67 -3,57 17,86 -7,14
Desvio Padrão (%) 26,40 19,57 20,30 42,21 46,88 44,37

no de medidas: 3
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TABELA 4.13: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao grupo de
medidas em ambiente urbano (caso 2) - regressão com interseção

Grupo URBANO
caso 2

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) 20,21 64,92 14,84 19,57 26,09 34,78
Desvio Padrão (%) 52,27 44,68 46,37 34,79 31,32 32,69

no de medidas: 8

TABELA 4.14: Momentos estatísticos para os erros relativos correspondentes ao
agrupamento geral das medidas - regressão com interseção

Agrupamento
GERAL

2R
n1

6R
n1

6Rr
n1

2R
n2

6R
n2

6Rr
n2

Média (%) 21,43 54,44 15,38 14,54 21,97 28,11
Desvio Padrão (%) 45,33 39,15 40,35 34,88 33,89 34,59

no de medidas: 11

Embora o critério de regressão linear dupla com interseção seja uma abordagem

graficamente mais interessante, pois garante a continuidade no ponto de quebra, o critério que

representa a melhor otimização ainda é o de regressão dupla convencional. Com isso, os

resultados mais expressivos da análise realizada são os apresentados nas Tabelas 4.5 a 4.9, nas

quais se observa que os três modelos analisados tendem a ser pessimistas na zona de

interferência (n1 - calculado > n1 - medido), mas otimistas na zona de difração (n2 - calculado < n2 - medido).

Particularmente, o modelo de seis raios é o que mais se aproxima das medidas, na zona de

interferência (n1), enquanto que o modelo de dois raios é o que melhor representa a zona de

difração (n2). Surpreendentemente, este resultado foi obtido independentemente do tipo de

área analisada, ao contrário do que se poderia supor. Com base nestes resultados, um modelo

“híbrido” poderia ser proposto para enlaces microcelulares em visada direta, considerando seis

raios até o ponto de quebra determinado pela Equação 4.1, e apenas dois na zona de difração.

Se o interesse, entretanto, for apenas em delimitar o contorno externo da área de cobertura em

condições de visibilidade, que normalmente se encontra na zona de difração da base
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considerada, basta aplicar o modelo de dois raios. Deve-se ressaltar, porém, que estas

propostas foram baseadas num universo pequeno de medidas, que talvez não tenham sido

suficientes para caracterização ideal do comportamento analisado. Novas medidas seriam de

grande interesse para validação (ou não) das conclusões apresentadas aqui.

4.3 - MODELOS DE PREDIÇÃO PARA ÁREAS URBANAS DENSAS

A maioria dos trabalhos publicados tratando de modelos de predição em meios

microcelulares urbanos densos se baseia em teoria de raios, observando-se ainda, uma divisão

nítida em dois ramos de abordagem: bidimensional (2D) ou; tridimensional (3D). Esta

ramificação dos trabalhos é plenamente justificável, em função da conjugação de duas

características inerentes à propagação neste tipo de ambiente. Em meios urbanos densos, a

componente de propagação por difração nos topos das edificações é desprezível. Aliado a isto,

observa-se que pequenas variações nas alturas das antenas não provocam mudanças

significativas à intensidade média do campo recebido a distâncias mais afastadas da base. A

conjugação destes dois fatores induz fortemente a uma abordagem simplificada 2D no plano

horizontal (ou quase-2D, se as reflexões no solo forem consideradas), ao passo que

abordagens mais rigorosas tendem a evitar este tipo de simplificação, mantendo a análise total

do problema nos três planos dimensionais.

A relação custo/benefício envolvendo simplicidade e eficiência de predição tem pesado

a favor dos modelos 2D, o que se comprova na constatação de um maior número disponível

destas abordagens, nas publicações mais importantes do gênero. Mais ainda, estes modelos têm

incentivado alguns pesquisadores a apresentarem formulações analíticas diretas, com base na

observação crítica dos resultados de simulações exaustivas por traçado de raios.
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4.3.1 - Modelo de Wiart

Este modelo14 é essencialmente 2D, com formulação analítica final simplificada em

função de observações do autor. O estudo inicial para sua elaboração assumiu, por hipótese,

que as paredes externas das edificações eram superfícies irregulares, com o coeficiente de

especularidade correspondente dado pela Equação 3.80. As teorias fundamentais utilizadas

foram a de raios e a TUD; a condutividade finita, para o caso da difração, foi incorporada

através dos coeficientes de Luebbers33 ou de Maliuzhinets14. As constantes elétricas adotadas

foram: permissividade relativa (εr) em torno de 10; e condutividade (σ) igual a 1 mS/m. A

grade geométrica de trabalho era do tipo irregular, ou seja, com esquinas não necessariamente

retas, como na Figura 4.4, sobre terreno plano. Com relação ao posicionamento transversal de

base e receptor, induz-se que foi considerada a situação típica na qual ambos estão no meio

das respectivas ruas, embora o autor não cite isto explicitamente. O modelo desconsiderou,

ainda, os efeitos de variações nos coeficientes elétricos e nas alturas das antenas, bem como o

efeito de despolarização, em função de suas reduzidas influências ao campo médio.

∇   Base

   Rx móvel

FIGURA 4.4: Exemplo de geometria urbana com grade irregular
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Para a condição de visibilidade, embora o campo simulado fosse uma composição do

raio direto com raios refletidos lateralmente, e difratados nas bordas verticais das esquinas (não

foi informado o número de reflexões e difrações consideradas), ao compará-lo com medidas,

concluiu-se que a perda por espaço livre - LLOS - dada pela Equação 4.3, que é função apenas

da distância (d) e do comprimento de onda (λ), seria suficiente para caracterizar o

comportamento do campo médio.

L
d

LOS = ⋅
⋅ ⋅





20
4

log
π
λ

   (4.3)

A análise do campo sem condições de visibilidade foi baseada na situação típica da

Figura 4.5, onde o receptor percorre uma rua que cruza com a rua da base. A apresentação

dos resultados foi dividida em função das duas componentes principais de propagação: por

reflexões múltiplas e por difrações. Para o campo refletido, observou-se um comportamento

médio de decaimento quase linear com a distância. O valor da perda correspondente, portanto,

é dado pela Equação 4.4, onde: o parâmetro S (Equação 4.5) é o decaimento observado; d é a

distância da base à esquina; x é a distância da esquina ao receptor; W1 e W2 são as larguras das

ruas da base e do receptor, respectivamente; e f(α) é função do ângulo interno α do quarteirão

envolvido (não fornecida pelo autor, embora a análise de algumas curvas apresentadas em seu

trabalho indiquem que o valor para ângulos retos seja unitário).

( )
L

d x
S xREF = ⋅

⋅ ⋅ +





 + ⋅20

4
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π
λ

   (4.4)
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∇∇   Base



W1

W2

α

Rx

x

d

FIGURA 4.5: Receptor percorrendo rua que cruza com a rua da base

A análise da contribuição correspondente ao campo difratado, por sua vez, levou o

autor a postular a perda de acordo com a equação 4.6, na qual o parâmetro D é dado pela

Equação 4.7. Deve-se destacar que as quatro bordas que compunham a esquina foram

consideradas na análise. Particularmente, quando o ângulo α do quarteirão envolvido não for

reto, deve-se adicionar à Equação 4.6 o fator de correção (LSUP) dado pela Equação 4.8.

( )( )L x d x d DDIF = ⋅
⋅





+ ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅20
4

10 2log log
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λ
       (4.6)

D a
x

W
a

d

W
≅

⋅






⋅








 +









 −













40
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π

tan tan (4.7)

( )L grausSUP = ⋅ −0 1 90, [ ]α        (4.8)

Por fim, a perda analítica total, sem visibilidade é dada por:

LOOS
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= ⋅ +
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4.3.2 - Modelo de Erceg (i)

Este modelo20 também é essencialmente 2D, apresentando formulação analítica final

simplificada, embora apenas de forma meramente qualitativa. A situação urbana típica da

Figura 4.6, com grade retangular sobre terreno plano, representa o tipo de área a que o modelo

se aplica, considerando tanto as situações com visada direta quanto as sem visibilidade. Para

esta última, entretanto, o modelo se limita a calcular o campo apenas em ruas ortogonais à da

base, e até uma distância limite entre receptor e esquina.

∇







Base
Percursos do Rx móvel

FIGURA 4.6: Grade típica retangular urbana (2D)

A predição em visada direta é caracterizada, neste modelo, por uma região limitada ao

invés de uma curva singular. O modelo define simplesmente as curvas limítrofes superior (Ls) e

inferior (Li) da “área” de predição (perda), como no exemplo da Figura 4.7. Cada curva

limítrofe é dividida em dois ramos no ponto dado pelo critério de desobstrução da primeira

zona de Fresnel (dq - Equação 4.1), e definida pelas Equações 4.10 e 4.11, onde d é a distância
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entre base e móvel, hB e hm são as alturas das antenas da base e do móvel, respectivamente, e a

perda Lb é dada pela Equação 4.12.

FIGURA 4.7: Comparação entre resultados experimentais e as curvas limítrofes do modelo de
Erceg (i), em condições de visibilidade [figura adaptada de uma publicação20]
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A propagação sem condições de visibilidade foi modelada como dependente apenas do

mecanismo de múltiplas reflexões (superfícies lisas - coeficientes de Fresnel), ou seja, a

difração foi desconsiderada. Tal hipótese limita a validação do modelo a uma distância máxima

da esquina ao móvel, correspondente ao ponto em que a difração passa a predominar como

mecanismo de propagação. Tal distância limite, entretanto, não é nem mesmo citada neste

modelo, que ignora, ainda, as componentes correspondentes às reflexões no solo.

Considerando-se um percurso típico como o indicado na Figura 4.6, em que o móvel

entra em uma rua ortogonal, a curva de perda associada ao percurso seria semelhante à

apresentada na Figura 4.8, onde se observa a perda no trecho em visibilidade, e uma queda

abrupta seguida da perda na rua ortogonal. A perda média total (Lo) associada ao percurso sem

visibilidade a partir da esquina com a rua ortogonal (d2), é dada pela Equação 4.13, onde: LEL é

a perda por espaço livre [dB] associada à distância em visibilidade da base à esquina (d1); A é a

atenuação abrupta que ocorre ao entrar-se na rua ortogonal; e B é o índice de decaimento na

rua ortogonal. Tanto A quanto B são obtidos através da perda Lr associada às reflexões, que

depende, ainda, de coeficientes (αi) proporcionais aos números de reflexões, não explicitados

pelos autores. De qualquer forma, embora limitada a uma certa distância por desconsiderar a

difração, a validade do modelo pode ser comprovada observando-se a comparação entre

medidas e o modelo dada na Figura 4.8, onde a curva em traço contínuo corresponde à que foi

calculada pelo modelo. Os cálculos assumiram uma permissividade relativa de 15 e uma

condutividade de 7 S/m para as fachadas dos edifícios.

( )L L A B
d d

do EL= + + ⋅ ⋅
+






10 1 2

1

log (4.13)
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FIGURA 4.8: Comparação entre perdas medidas e calculadas para um percurso típico como o
da Figura 4.6 [figura adaptada de uma publicação20]

4.3.3 - Modelo de Hassanzadeh

Este modelo52 2D também é aplicável à geometria em grade retangular sobre terreno

plano da Figura 4.6. Para a situação de visibilidade, os autores aplicam um modelo de n-raios,

sendo um deles o direto, outro correspondente a uma reflexão no solo, e os demais (n-2) estão

associados às reflexões nas paredes externas das edificações. Da mesma forma que o modelo

de Erceg (i), a perda sem visibilidade é calculada apenas em ruas ortogonais à da base, e até

uma distância limite entre receptor e esquina, ou seja, desconsiderando a difração; as reflexões

no solo também são desconsideradas. Para o caso específico de base e móvel situados no meio

da rua, e freqüência de operação de 900 MHz, entretanto, é apresentada uma solução

reduzida analiticamente.

A abordagem fundamental do problema engloba as situações LOS e OOS, e tem por

base a geometria apresentada na Figura 4.9. Para I reflexões na rua da base, e J na rua
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ortogonal (I e J inteiros não-negativos), a extensão total percorrida pelo sinal (DIJ) e os

ângulos de saída da rua principal (αLOS) e de entrada na rua ortogonal (αOOS) são dados,

respectivamente pelas Equações 4.14, 4.15 e 4.16, onde: hB e hm são as alturas das antenas da

base e do móvel, respectivamente; e W1 e W2 são as larguras das ruas da base e do receptor,

respectivamente. Em visibilidade, têm-se J=0 e 0≤d2<½⋅W1, e a parcela refletida no solo deve

ser considerada. A distância percorrida (D) e o ângulo de reflexão (α) correspondentes ao raio

LOS refletido no solo são dados pelas Equações 4.17 e 4.18, respectivamente.

d2 + I⋅W1

d1 + J⋅W2

   Rx

∇
Base

d2

d1
X

Y

αLOS

αOOS

W2

W1

FIGURA 4.9: Parâmetros geométricos fundamentais à aplicação do modelo de Hassanzadeh52
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A propagação OOS ocorre quando os parâmetros X e Y da Figura 4.9 obedecem às

relações 0<X<W1 e 0<Y<W2; tais parâmetros são dados pelas Equações 4.19 e 4.20,

respectivamente. Assumindo-se um total de n raios entre base e receptor, a potência recebida

pode ser dada pela Equação 4.21, na qual: C é uma constante; Rk é o coeficiente global de

reflexão do k-ésimo raio, estimado pelos coeficientes de reflexão das duas ruas analisadas; e

Grk é o produto dos diagramas de radiação das antenas da base e do receptor para o k-ésimo

raio. O termo de diferença de fase ∆ϕk é dado pela Equação 4.22, onde: V é o índice escolhido

para o raio de referência (normalmente o de menor percurso total); e rk é o percurso total do

k-ésimo raio, ou seja r Dk ij k
= .

( )
( )X

W W I I J J d W d W d d

d J W
=

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅
⋅ + ⋅

1 2 1 1 2 2 1 2

1 2

2 2

2
(4.19)
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d J W
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( )∆ϕ k k Vr r=
⋅

⋅ − ≤ ≤
2 π

λ
,       1 V n           (4.22)

O modelo simplificado foi obtido por ajustes a diversas curvas previamente obtidas

com a formulação de raios dada pelas Equações 4.14 a 4.22, mas o número de raios
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considerados não foi fornecido. A perda total simplificada é composta por três parcelas

fundamentais: perda no trecho em visibilidade, tomada simplesmente pela fórmula de espaço

livre (decaimento dado por d1
-2); perda na esquina (LE); e perda no trecho OOS (LOOS). As

perdas LE e LOOS dependem dos parâmetros geométricos (Figura 4.9) d1, d2, W1 e W2 (todos em

metros), e são estimadas pelas Equações 4.23 a 4.25. A perda OOS deve ser considerada

apenas para ( )d d W d W2 1 1 1 22> ⋅ ⋅ − , e o parâmetro ζ serve justamente para compensar

erros nas Equações 4.23 e 4.25 para pequenos valores de d1 e W1 (d1⋅W1<2000), sendo dado

pela equação 4.26. A Equação 4.27 define a potência recebida final.
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O modelo simplificado facilita a análise do comportamento das perdas LE e LOOS. De

maneira geral, observa-se que, quanto maior a distância da base para a esquina (d1), e/ou

quanto mais estreitas as ruas (W1 e W2), maior o número de reflexões (n), e maior será a perda
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na esquina, bem como o coeficiente de decaimento da perda OOS (pelo menos até o ponto

onde a difração DBV é desprezível).

4.3.4 - Modelo de Niu

Este modelo4, 18 2D de raios é aplicável a geometrias de grade retangular sobre terreno

plano, como a apresentada na Figura 4.10. Sua formulação permite o cálculo do campo em

qualquer ponto (seja próximo a alguma fachada, seja no meio da rua) de qualquer uma das ruas

que componham a grade, inclusive as ruas paralelas à da base. Esta maior abrangência do

modelo é devida ao número elevado de raios considerados, tanto por múltiplas reflexões,

quanto por múltiplas difrações ou ainda pela conjugação dos dois mecanismos de propagação.

Embora o modelo seja 2D, na verdade para cada componente observada no plano horizontal

xy, também é calculada, no plano vertical, a parcela correspondente que tenha refletido uma

vez no solo. As componentes horizontal e vertical são somadas coerentemente, já que a

diferença de fase entre ambas é muito pequena (<½⋅λ) para distâncias efetivas maiores que a

dada pelo critério de desobstrução da 1a zona de Fresnel (Equação 4.1).

Em visibilidade, os autores sugerem a adoção do modelo de dois raios, que descreve as

variações de primeira ordem do sinal. Sem visibilidade, o modelo considera os mecanismos de

múltiplas reflexões nas fachadas dos edifícios e difrações nas bordas verticais de cada esquina

(DBV). Para o cálculo das componentes refletidas, o modelo utiliza os coeficientes de onda

plana de Fresnel (Equações 3.76 e 3.77). Os valores de permissividade relativa εr adotados

pelos autores em suas simulações foram 3 e 15 para as paredes externas e para o solo,

respectivamente. As difrações, por sua vez, são computadas com base na TGD, modelando

cada quarteirão como obstáculo “gume-de-faca” absorvente perfeito, cujo coeficiente de
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difração não-uniforme é dado pela Equação 3.45; os próprios autores, entretanto, sugerem que

o modelamento por quinas retilíneas condutoras com ângulo reto acopladas (TUD) também é

pertinente. O campo incidente sobre a borda difratora a ser considerado é a composição 3D

entre as parcelas refletida e não-refletida no solo.

∇
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xRUA PRINCIPAL

Rx

Wy

Wx
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Lx

FIGURA 4.10: Percursos possíveis para recepção de campo em uma rua paralela

O campo recebido na condição OOS se dá essencialmente através de dois tipos de

percurso genérico: por uma única dobra (uma esquina) ou; por duas dobras sucessivas (duas

esquinas). Ou seja, o modelo desconsidera os grupos de raios que dobrem mais de duas

esquinas. Geometricamente, isto implica em se considerar as fachadas das ruas principal (que

contém a base) e ortogonal (que contém o receptor) contínuas, para o caso de uma única

dobra, como indicado pelas linhas tracejadas que cortam as interseções, na Figura 4.10. No

caso de duas dobras, além das mesmas considerações referentes às interseções

“intermediárias”, apenas os dois percursos mais próximos são considerados; na Figura 4.10,

tais percursos correspondem às rotas Tx-2-Rx e Tx-1-Rx (os percursos que passam pelas

fachadas 3 e 4 são desconsiderados).
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Para o caso de uma única dobra, o modelo considera os seguintes grupos de raios 2D:

grupo Rmn, composto por m reflexões na rua da base e n na rua ortogonal; e grupo Rm-D-Rn,

composto por m reflexões na rua da base, seguidas por uma DBV e por mais n reflexões na rua

ortogonal (m e n inteiros não-negativos, nos dois casos). A Figura 4.11 exemplifica estes dois

grupos considerados.

∇



Tx

Rx

Grupo Rmn

Grupo Rm-D-Rn

FIGURA 4.11: Percursos de propagação computados para o caso de uma única dobra

O campo recebido em ruas paralelas à da base se dá por percursos de dobra dupla.

Dadas as considerações anteriores, referentes aos percursos a serem considerados (os dois

mais próximos), há quatro possibilidades de agrupamento de raios 2D: grupo Rmnp, composto

por m reflexões na rua principal, n na ortogonal e p na rua paralela; grupo Rm-D-Rnp, composto

por m reflexões na rua principal, seguidas pela difração em uma das quatro bordas da esquina

com a rua ortogonal, por n reflexões na rua ortogonal e por p reflexões na rua paralela; grupo

Rmn-D-Rp, composto por m reflexões na rua principal e n na rua ortogonal, seguidas pela

difração em uma das quatro bordas da esquina com a rua paralela e por mais p reflexões na rua

paralela; e grupo Rm-D-Rn-D-Rp, composto por m reflexões na rua principal, seguidas pela
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difração em uma das quatro bordas da esquina com a rua ortogonal, por n reflexões na rua

ortogonal seguidas pela difração em uma das quatro bordas da esquina com a rua paralela e

por p reflexões na rua paralela.

O modelo, portanto, considera no máximo, duas difrações por percurso (grupo Rm-D-

Rn-D-Rp para duas dobras). A princípio não há limites para o número máximo de reflexões por

ramo de percurso (m, n ou p), ou seja, em cada rua por onde o sinal se propaga, mas existe um

número mínimo satisfatório dependente da extensão e da largura das ruas analisadas. Após

simulações numéricas com ruas de larguras mínimas de 15 m, e considerando até 20 reflexões

por ramo de percurso, os autores concluíram que duas reflexões são suficientes para ramos

com até 100 m de extensão, ao passo que para ramos de até 1000 m, nove reflexões seriam

suficientes.

4.3.5 - Modelo de Erceg (ii)

O modelo22 2D de raios em questão é aplicável à situação urbana típica da Figura 4.6,

com grade retangular sobre terreno plano, considerando as situações com e sem visada direta;

em OOS, o modelo prevê apenas o campo em ruas ortogonais à da base. Esta situação já havia

sido abordada pelos mesmos autores em um trabalho anterior20. O grande diferencial entre os

dois trabalhos foi a consideração da difração como mecanismo pertinente de propagação.

A situação de visada direta foi abordada pelo modelo de dois raios. Para a situação

OOS, por sua vez, a difração foi considerada em complementação ao mecanismo de múltiplas

reflexões nas fachadas dos prédios. Como no modelo de Niu18 para o caso de uma única

“dobra” no percurso de propagação, foram considerados dois grupos de raios 2D: os grupos

Rmn e Rm-D-Rn. As componentes refletidas são calculadas de acordo com os coeficientes de
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onda plana de Fresnel (Equações 3.76 e 3.77). As difrações, por sua vez, são computadas com

base na TUD para obstáculos condutores imperfeitos de Luebbers33 (Item 3.2.6 da tese),

modelando cada quarteirão como obstáculo tipo quina com ângulo reto.

Os autores realizaram diversas simulações, nas quais se adotou uma permissividade

relativa εr=15 e uma condutividade σ=12mS/m para as paredes externas, com base e receptor

móvel posicionados no meio das respectivas ruas. A difração foi considerada para as quatro

quinas formadoras da esquina analisada, e um total de 10 a 100 reflexões (n+m) foi

experimentado. Os trechos analisados apresentavam distâncias totais (rua da base + rua

ortogonal) de até pouco mais de 1 km. A comparação com resultados experimentais indicou

que um total de até dez reflexões é suficiente para a modelagem, já que o aumento deste

número acarreta simplesmente em variações mínimas da perda estimada (<1 dB), não

justificando, portanto, o grande acréscimo de tempo computacional exigido.

Este modelo veio a preencher a lacuna deixada pelo trabalho anterior dos mesmos

autores20, que haviam desconsiderado a importância do mecanismo de difração (DBV) na

propagação ao longo de ruas ortogonais à da base. De fato, a existência de uma distância

limite de predominância do grupo Rmn a partir da esquina foi observada pelos autores nas

simulações e comparações realizadas.

4.3.6 - Modelo de Rizk

A técnica de traçado de raios 2D utilizada por este modelo53 é baseada na teoria das

imagens. Os parâmetros iniciais necessários à predição são: a geometria 2D da área analisada,

descrita em termos de vetores associados às localizações das fachadas externas das edificações;

as características elétricas dos materiais constituintes destas fachadas externas; localização da
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base; diagrama de radiação das antenas; e freqüência. Os mecanismos de propagação

considerados são as múltiplas reflexões nas fachadas dos prédios e a difração (DBV),

desprezando, portanto, as reflexões no solo (mesmo para condição de visibilidade) e a difração

DBH.

O algoritmo de predição considera todos os raios refletidos e difratados até uma certa

ordem pré-determinada. Isto se dá através da implementação criteriosa da teoria das imagens,

na qual os vetores (ou parte deles) que não estiverem na visada direta de uma determinada

fonte não produzirão fontes-imagens. Neste processo, a simplicidade de implementação do

processo por força-bruta é trocada pelo ganho no tempo de execução que o método das

imagens proporciona. O acréscimo no esforço computacional corresponde às rotinas de

processamento e determinação das regiões iluminadas por cada fonte, regiões que são

ilustradas na Figura 4.12. Neste processo, a difração é considerada através da associação de

fontes virtuais às bordas difratoras dos blocos edificados. Após a determinação de todas as

imagens e fontes virtuais, os raios podem ser traçados, e os campos associados podem ser

calculados. Observa-se que o processo independe da posição do receptor móvel, e pode ser

aplicado a uma grade urbana completamente irregular, contanto que possa ser descrita por

vetores.

A reflexão pode ser considerada, neste modelo, tanto pelos coeficientes de Fresnel,

quanto por coeficientes escalares. A mesma flexibilidade é permitida aos coeficientes de

difração, que podem ser os da TUD (Equações 3.16, 3.19 e 3.20), da TUD com condutividade

finita de Luebbers (Equações 3.46 e 3.47), ou ainda os dados por Felsen para obstáculos

absorventes perfeitos (Equação 3.45). A associação de diferentes constantes elétricas a cada

vetor também é possível neste algoritmo.
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Fonte-imagem

Fonte-imagem
de segunda-ordem

BLOCO 1

BLOCO 2

vetor 2

vetor 1

FIGURA 4.12: Geração de fontes-imagens de primeira e segunda ordem, associadas à
iluminação direta (total ou parcial) de vetores [figura adaptada de uma publicação53]

Os autores realizaram diversas simulações e compararam seus resultados com algumas

medidas experimentais obtidas. Nestes trabalhos, adotaram-se coeficientes elétricos médios

para todos os vetores, por motivo de agilização dos cálculos. Procurou-se, ainda, analisar

percursos típicos como os de receptor em rua (quase) ortogonal ou (quase) paralela à da base,

minimizando também, em alguns casos, o aspecto das irregularidades. De maneira geral, a

escolha dos coeficientes elétricos mais adequados se mostrou crítica, gerando diferenças entre

predição e medidas da ordem de até 8 dB. Em função dos resultados, é sugerida pelos autores

a adoção de coeficientes por comparação com um número menor de medidas previamente

realizadas Para o caso estudado, estes valores foram: permissividade relativa εr = 5; e

condutividade σ = 0,1 mS/m. Ainda segundo os autores, os coeficientes de difração,

entretanto, não se mostraram tão críticos, gerando resultados relativamente semelhantes para

as situações típicas de receptor em rua ortogonal à da base (esquina tipo “+”).

A maior parte das simulações limitou o número de reflexões em nove por percurso, ou

em oito, no caso de haver uma difração, além de considerar o raio direto, quando fosse o caso.

Estas restrições foram satisfatórias na maioria dos casos, mas foi necessário aumentar o
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número de reflexões para 19 em alguns testes, ou ainda duas difrações foram consideradas.

Tais situações especiais correspondiam principalmente aos casos em que o receptor se

encontrava em uma rua paralela (ou quase) à da base. E mesmo com estas considerações

adicionais, algumas comparações continuaram insatisfatórias, indicando a presença relevante

de outros mecanismos de propagação, como o espalhamento e a difração DBH.

4.3.7 - Modelo de Tan (i)

Este modelo13 3D é aplicável à situação urbana típica de grade retangular sobre terreno

plano, considerando as situações com e sem visada direta; em OOS, o modelo prevê apenas o

campo em ruas ortogonais à da base, com esquinas em “T”, como na Figura 4.13. São

considerados os mecanismos de múltiplas reflexões nas fachadas externas e de difração nas

duas bordas que compõem a esquina analisada. A reflexão no solo também é considerada,

associando a cada percurso misto (múltiplas reflexões, com ou sem uma difração), sua imagem

com relação ao solo (uma única reflexão).

∇



Tx

Rx

FIGURA 4.13: Grade retangular típica com esquina em “T”
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O método de determinação dos raios é a teoria das imagens, cujo grau de liberdade é

limitado por um número máximo de reflexões permissível. Os raios refletidos são calculados

com base nos coeficientes de Fresnel, ao passo que a TUD é aplicada para o cálculo dos raios

difratados.

Em visibilidade, um total de dez raios é considerado no modelo, a saber: o raio direto;

um refletido no solo; dois refletidos nas fachadas; dois refletidos em duas fachadas; dois

refletidos em uma fachada e no solo; e dois refletidos em duas fachadas e no solo. Na região

OOS, os autores não indicam valores limites para o número de reflexões, mas consideram a

difração nas duas bordas da esquina analisada.

As comparações entre medidas experimentais e simulações do modelo realizadas pelos

autores, indicou claramente os efeitos de queda brusca no início do trajeto OOS e a

predominância do grupo de raios contendo difração, a partir de uma certa distância limite da

esquina.

4.3.8 - Modelo de Tan (ii)

Em complementação ao trabalho anterior13, os autores propuseram um modelo mais

abrangente54, aplicável a grades urbanas retangulares 3D sobre terreno plano, como a da

Figura 4.14, onde os blocos que compõem a grade têm a mesma altura (maior que as das

antenas - difração DBH desconsiderada). Embora retangular, a grade de aplicação do modelo

difere, no plano horizontal, das grades regulares das figuras 4.6 e 4.10, já que as ruas

ortogonais não se estendem indefinidamente, gerando tanto esquinas do tipo “+” (quatro

quinas), quanto do tipo “T” (duas quinas). O campo pode ser calculado, portanto, em qualquer

ponto (seja próximo a alguma fachada, seja no meio da rua) de qualquer uma das ruas que



125

componham a grade. Os mecanismos de múltiplas reflexões e difrações são consideradas,

assim como a reflexão no solo.

FIGURA 4.14: Grade retangular urbana 3D, com esquinas mistas (tipos “T” ou “+”)
[figura adaptada de uma publicação54]

O processo de determinação das trajetórias dos raios, como no trabalho anterior13,

também se baseia na teoria das imagens, mas exige algumas considerações adicionais no

sentido de viabilizar o tempo de execução do processo. O número máximo de reflexões e

difrações por percursos não é um parâmetro definido previamente; o critério de limitação do

algoritmo é função essencialmente do valor máximo de perda aceitável. A base teórica para os

cálculos dos raios corresponde aos coeficientes de Fresnel (reflexão) e à TUD (difração).



126

4.3.9 - Modelo de Kanatas

A geometria de aplicação deste modelo23 3D é do tipo grade retangular sobre terreno

plano, como a apresentada na Figura 4.10 (plano horizontal), mas com a possibilidade de se

trabalhar com diferentes alturas para os blocos retangulares, no plano vertical. Além disto, este

foi o único modelo para áreas urbanas densas encontrado nas principais publicações, que

admite a possibilidade de antenas no topo dos prédios, e conseqüentemente, o mecanismo de

difração DBH. Como em outros modelos para grades retangulares, o campo pode ser

calculado em qualquer ponto (seja próximo a alguma fachada, seja no meio da rua) de qualquer

uma das ruas que componham a grade. Embora admita bases sobre edifícios, o modelo não

calcula o campo recebido sobre os blocos que formam a grade; somente o campo nas ruas

pode ser calculado.

O modelo permite o cálculo de até 11 combinações de mecanismos de propagação

diferentes, apresentadas na Tabela 4.15. Cada combinação considera no máximo dois

mecanismos conjugados. A escolha de quais combinações aplicar a um determinado conjunto

de predições, entretanto, é decidida por quem aplica o modelo, que pode optar pelos onze

grupos possíveis, ou simplesmente pelos grupos teoricamente julgados como predominantes.

Os resultados podem ser apresentados tanto em termos de campo total (soma das

contribuições de cada grupo), quanto individualmente para cada grupo escolhido. Isto confere

ao modelo uma flexibilidade bastante desejável, ao mesmo tempo em que facilita a observação

dos comportamentos de cada grupo de raios em função das características de recepção na área

analisada.

Os pontos de reflexão e de difração são determinados pela aplicação das leis de Snell e

de Keller, respectivamente, considerando a geometria 3D do problema analisado. O modelo
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considera as antenas (da base e do móvel) isotrópicas com ganho de 0 dB, e polarização linear.

As fórmulas para o cálculo do campo recebido em visada direta, por reflexão, ou por difração,

são dadas pela OG e pela TUD de Luebbers33 em 3D, ou seja, os coeficientes de reflexão

(Fresnel) e de difração são diádicos. Para o caso dos grupos de raios que conjugam dois

mecanismos em seqüência, as interações múltiplas de ordens mais elevadas são

desconsideradas, ou seja, o campo gerado pelo primeiro mecanismo é tomado como o campo

incidente do mecanismo seguinte, como formulado em37 para o caso de múltiplas difrações

(Item 3.2.6 da tese).

TABELA 4.15: Grupos de raios que podem ser considerados pelo modelo de Kanatas23

GRUPO MECANISMOS CONSIDERADOS
1 Visada direta
2 Reflexão
3 DBV
4 DBH
5 Dupla reflexão
6 Dupla DBV
7 Dupla DBH
8 Reflexão + DBV
9 DBV + Reflexão
10 DBH + Reflexão
11 DBH + DBV

O algoritmo considera tanto a reflexão no solo quanto nas fachadas, ao se escolher

algum grupo de raios que compute este mecanismo. Para o caso de dupla reflexão, por

exemplo, os grupos de reflexões do tipo fachada-fachada, solo-fachada e fachada-solo são

automaticamente considerados. Os grupos que contêm algum mecanismo de difração, por sua

vez, consideram apenas as bordas “visíveis” tanto pela base quanto pelo receptor, no processo

de escolha dos percursos associados.
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Na execução dos cálculos, considera-se o valor médio dos coeficientes elétricos, na

área analisada, tanto para o solo quanto para os blocos de prédios. Em algumas simulações,

por exemplo, os coeficientes adotados para o solo foram εr = 15 e σ = 7 S/m, e εr = 3 e σ = 5

mS/m para os prédios.

Pelo número limitado de reflexões e/ou difrações consideradas por percurso, o modelo

pode ser implementado em microcomputador do tipo PC (486 ou pentium), por exemplo,

conforme sugerido pelos autores. Em algumas situações típicas, foram necessários apenas 10

minutos para se gerar um conjunto de resultados desejados. De qualquer forma, embora não

mencionado pelos autores, o fato de se considerar no máximo dois mecanismos de propagação

conjugados limita a aplicabilidade do modelo em termos de distância máxima entre base e

receptor. Tal distância limite, infelizmente, é variável e de difícil estimativa. Pelas situações

típicas analisadas e apresentadas23, entretanto, induz-se que a situação limite de confiabilidade

do modelo corresponde a uma distância máxima, em linha reta, de cerca de 250-300 metros

entre base e receptor, com dois ou três quarteirões interpostos entre eles, para freqüências na

faixa dos 1800 MHz.

4.3.10 - Considerações a respeito dos modelos mais apropriados

A escolha de um modelo como instrumento de predição depende do grau de

confiabilidade e precisão desejados, das ferramentas de análise disponíveis e do tempo de

execução máximo associado à viabilidade do trabalho. Analisando os modelos disponíveis,

verifica-se que a conjugação simultânea destes três parâmetros de decisão é praticamente

inviável. Deve-se buscar, portanto, um modelo que corresponda à melhor relação custo-

benefício possível, que vai variar de acordo com a situação específica. De qualquer forma,
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ainda que de uma maneira genérica, é possível destacar pelo menos três modelos como os mais

recomendáveis: o de Hassanzadeh; o de Niu; e o de Kanatas.

O modelo de Hassanzadeh caracteriza tão somente a propagação OOS em ruas

ortogonais, com receptor e base no meio das respectivas ruas, e somente até uma distância

limite. Entretanto, a formulação apresentada foi a mais simples e objetiva encontrada para esta

situação. Considerando-se que este é o problema urbano denso típico mais abordado pelos

trabalhos de modelagem publicados, e que a difração DBV pode ser facilmente incorporada,

sem grande acréscimo de esforço computacional, este modelo merece ser citado.

A abordagem 2D por modelo de raios mais interessante é a de Niu, que considera de

maneira eficiente as diferentes conjugações dos mecanismos de difração e reflexão pertinentes

ao ambiente analisado. Embora com livre grau de liberdade, os autores indicam os valores

mínimos de repetições das reflexões suficientes para se determinar uma predição confiável, em

função da distância de alcance em que se deseja efetuar a análise. Particularmente chegou-se à

importante conclusão que, para ruas com larguras mínimas de 15 m, ramos com até 100 m de

extensão necessitam de apenas duas reflexões por percurso (m ou n ou p - Item 4.3.4), ao

passo que nove reflexões seriam suficientes para ramos de até 1000 m. Tal sugestão só foi

possível em função de um estudo criterioso dos mecanismos de propagação envolvidos, nas

situações típicas de maior freqüência em meio urbano denso (receptor em rua ortogonal ou

paralela à da base). Outros autores22,53 também fizeram este tipo de análise, embora de maneira

menos específica e precisa, indicando números máximos de reflexões necessárias relativamente

compatíveis com os de Niu.

Deve-se destacar, também, o modelo 3D de Kanatas, que embora apresente

aplicabilidade restrita em termos de alcance (< 300 m, em 1800 MHz), constitui-se em um

algoritmo de fácil implementação, como os próprios autores comprovaram ao utilizar um
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PC486 nas simulações apresentadas. Isto se deve a consideração que restringe a apenas dois o

número máximo de mecanismos conjugados ou repetidos, o que agiliza a determinação dos

pontos de reflexão e difração, bem como os cálculos dos campos correspondentes aos

percursos determinados. É o único modelo urbano denso que admite: diferentes alturas para os

blocos edificados; a situação típica minicelular (raios de até 2,5 km) de base sobre edifício; e a

possibilidade de cálculo do campo propagado por DBH. Por fim, a flexibilidade apresentada na

escolha dos mecanismos de propagação a serem considerados caracteriza o modelo, em última

instância, como uma excelente ferramenta de análise do comportamento dos mecanismos de

propagação.

4.4 - MODELOS DE PREDIÇÃO PARA ÁREAS SUBURBANAS

O tipo de formulação usualmente encontrado nos modelos de predição para áreas

suburbanas não necessariamente limita sua aplicabilidade a microcélulas. O exemplo mais

marcante disto é dado pelo modelo de Walfisch26, que foi originalmente desenvolvido para

predição macro ou minicelular, mas sua formulação serviu de base para os diversos trabalhos

posteriores que analisam o problema em microcélulas.

A referência fundamental deixada pelo trabalho de Walfisch diz respeito aos

mecanismos e percursos de propagação principais considerados. O problema é normalmente

analisado apenas no plano vertical, e o fenômeno de propagação envolvido é a difração. Nesta

referência, a OF foi a principal teoria aplicada ao estudo da difração, embora a TGD também

tenha sido empregada, de maneira complementar. A maioria dos modelos posteriores

disponíveis seguiu esta mesma linha de formulação, baseada essencialmente na OF27, 39, 55. Um
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destes modelos, no entanto, considera o problema 3D em sua análise55. Encontra-se na

literatura pertinente, ainda, um modelo totalmente baseado em TGD38.

4.4.1 - Modelo de Walfisch

Este modelo26, essencialmente baseado em OF, foi originalmente concebido para

predição determinística em áreas suburbanas macro ou minicelulares, onde as antenas das bases

são mais altas que as edificações. É aplicável a terrenos planos, e considera a geometria

simplificada da Figura 4.15, no plano vertical, que apresenta as colunas de edificações

igualmente espaçadas horizontalmente (d), todas com a mesma altura (h), com o receptor

tipicamente em uma rua (altura efetiva da antena ≡ hm). Considera-se, ainda, que as colunas de

edificações se estendem ortogonalmente ao plano vertical analisado o suficiente para serem

consideradas contínuas dentro da projeção horizontal do elipsóide correspondente à 1a zona de

Fresnel. Esta geometria teórica simplificada pode ser entendida como resultado de uma

avaliação média das alturas (nos dois planos) e afastamentos de uma área real. As diferenças

não consideradas no modelo vão se refletir na variabilidade do sinal, a ser analisada no

Capítulo 5 desta tese.

Os autores avaliam preliminarmente os possíveis mecanismos e percursos de

propagação, como esquematicamente indicados na Figura 4.15, que podem incluir até mesmo a

propagação por penetração direta, como no percurso 3. Conclui-se que o campo médio é dado

essencialmente pelos percursos 1 e 2, que correspondem, respectivamente, à difração causada

pelas múltiplas colunas de edificações ao campo propagado da base à borda horizontal da

última coluna antes do móvel, e à difração subsequente desta borda até o receptor

(acompanhada ou não de reflexão na coluna posterior ao receptor, dependendo do caso).
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FIGURA 4.15: Geometria básica para o modelo de Walfisch, e mecanismos possíveis de
propagação [figura adaptada de uma publicação26]

A avaliação do campo no primeiro percurso é feita com base em OF, modelando cada

coluna de prédios como obstáculo “gume-de-faca” absorvente. A formulação inicial

corresponde à apresentada no Item 3.2.7 desta tese (Equações 3.57 e 3.58). Os autores

aplicaram um técnica de truncagem para avaliar numericamente o campo resultante, e

exaustivas simulações foram realizadas para diversos ângulos de incidência (α), afastamentos

(d), comprimentos de onda (λ) e número de colunas (n) diferentes. As curvas obtidas

mostravam um comportamento de estabilização do campo a partir de um determinado número

N0 de colunas analisadas, para pequenos ângulos de incidência. Mais ainda, o valor da

intensidade do campo estabilizado (Q) ocorria também para o valor correspondente a 0,1⋅N0. A

Figura 4.16 apresenta a dependência de Q com o parâmetro de comparação g dp = ⋅α λ  (α

em radianos; d e λ em metros). A curva pode ser aproximada, para 0,015 < gp < 0,4, pela

regressão mostrada nesta Figura (tangente igual a 0,9), dada pela Equação 4.28. Para gp > 1,

tem-se N0=1, e o campo estabilizado é dado pela difração por um único obstáculo. Uma

melhor aproximação para esta curva, entretanto, foi apresentada posteriormente em outro
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trabalho4, e corresponde ao ajuste polinomial, válido na faixa 0,01< gp < 1,00, dado pela

Equação 4.29.

FIGURA 4.16: Dependência do campo estabilizado Q com o parâmetro de comparação gp

[figura adaptada de uma publicação26]
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A perda associada ao segundo percurso de propagação pode ser dada facilmente pela

TGD, considerando o problema de incidência normal em obstáculo do tipo “gume-de-faca”

absorvente, cujo coeficiente de difração não-uniforme é dado pela Equação 3.45.
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Para a situação típica de móvel no meio da rua (dm = W/2), e considerando a

contribuição por reflexão na coluna posterior ao móvel da segunda componente de

propagação, os autores apresentaram uma formulação simplificada para a perda em excesso à

de espaço livre (L), dada pelas Equações 4.30 e 4.31, onde: f é a freqüência da portadora

[MHz]; R é o alcance ou distância horizontal base-receptor [km]; H é a diferença entre as

alturas da antena da base (hB) e das edificações (h) [m]; hm é a altura da antena do móvel; e d é

o afastamento horizontal entre as colunas de prédios. A formulação considera o efeito de

curvatura da Terra.
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A avaliação que os autores fizeram da eficiência do modelo foi através da comparação

com resultados experimentais para regiões macrocelulares, onde o decaimento exponencial de

3,8 com a distância, dado pela perda total modelada (L + perda por espaço livre), concordava

com as medições disponíveis.

4.4.2 - Modelo de Xia

O trabalho baseado essencialmente em OF de Xia27 pode ser considerado como uma

extensão ao de Walfisch26, pois considera praticamente a mesma geometria de aplicação, e os

mesmos mecanismos principais de propagação. A contribuição do modelo de Xia se refere à
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consideração da possibilidade de antena da base mais baixa que as edificações, uma situação

tipicamente microcelular, além de considerar as hipóteses de incidência tanto por onda plana

quanto por onda cilíndrica.

A formulação teórica inicial é idêntica à de Walfisch, onde se deseja calcular, por OF, o

campo magnético incidente na borda da última coluna de prédios (HN+1). A avaliação

numérica, entretanto, é mais refinada, e se baseia na representação da integral múltipla do

campo resultante por funções de Boersma. Esta abordagem, no entanto, impõe a restrição

adicional de que o afastamento (d0 - Figura 4.15) entre base e a primeira coluna de prédios seja

igual ao afastamento (d - Figura 4.15) entre as colunas. A solução final genérica é dada em

termos de séries de Taylor, mas para incidência rasante, ou seja, antena da base e prédios com

a mesma altura, as séries são reduzidas, e a solução apresenta a forma fechada da Equação

4.32 para onda plana, e da equação 4.33 para onda cilíndrica, onde: k é a constante de

propagação do meio; e N é o número de colunas interpostas à base e à última coluna (N+1,

onde o campo é calculado). Observa-se que o decaimento com a distância, neste caso, é mais

acentuado para onda cilíndrica.
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Para o caso de antena da base mais baixa que as edificações, os autores avaliaram as

expressões para o campo resultante para diversas situações. A Figura 4.17 apresenta

graficamente alguns dos resultados obtidos. Para onda plana (Figura 4.17-a), o decaimento é

tanto maior quanto maior for a diferença entre as alturas da antena da base e dos prédios (θ
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mais negativo), estabilizando-se para valores elevados de N. O decaimento assintótico para o

caso de onda cilíndrica é mais suave que para o caso de onda plana, e a partir de um

determinado valor de N (grande), o índice de decaimento se estabiliza no mesmo valor que o

do caso de incidência rasante (θ=0; Figura 4.17-b).

FIGURA 4.17: Variação do campo HN+1 com o número de obstáculos (N), para d=200⋅λ
(a) onda plana (b) onda cilíndrica

[figura adaptada de uma publicação27]

O modelo de Walfisch previa o campo HN+1 (ou Q), para o caso de onda plana e com

antena da base mais alta que os prédios. Estes resultados foram confirmados pelo modelo de

Xia, que analisou também, o caso de onda cilíndrica. Para pequenos valores do ângulo de

incidência α (Equação 4.34), os autores observaram que a aproximação dada pela Equação

4.35 é válida para o caso de onda cilíndrica; nesta equação, λ é o comprimento de onda da

portadora, e rN+1 é dado pela Equação 4.36.
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4.4.3 - Modelo de Saunders

Neste trabalho39, também baseado essencialmente em OF, duas situações distintas são

analisadas, considerando-se incidência de onda plana. A primeira abordagem é aplicável à

geometria simplificada da Figura 4.15, mas sem a restrição da altura da antena da base ter que

ser menor que a dos prédios. O outro problema modelado se aproxima bem mais das

geometrias encontradas na prática, já que considera diferentes alturas e diferentes afastamentos

entre os prédios.

O modelo mais simples, aplicável à situação simplificada da Figura 4.15, é referenciado

pelos autores como “borda plana” (“flat-edge”) , e foi desenvolvido com base na formulação

de Vogler para múltiplos obstáculos “gume-de-faca” (Equações 3.59 a 3.70). A integral de

Vogler correspondente à solução deste problema simplificado foi reduzida a um somatório de

N termos proporcionais a integrais de Fresnel, graças a um processo de aproximações

repetidas que foi aplicado à integral. O campo (EN), com relação ao espaço livre, que chega à

borda do topo da N-ésima coluna de prédios, portanto, é dado pela equação 4.37, sob a

consideração de que d0>>N ⋅d. A Equação 4.38 define o parâmetro t, enquanto a Equação 4.39

define o valor da função SN(t) para N qualquer (valor inicial de SN(t) é S0(t)≡1). A função

complexa de Fresnel FS(j⋅t) pode ser expressa em termos das integrais Coseno e Seno de

Fresnel (Equações 3.55 e 3.56, respectivamente), ficando como apresentada na Equação 4.40.
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O campo total no receptor é dado pela expressão E=EN-1⋅Duc, onde EN-1 é obtido pela

Equação 4.37 e Duc representa o percurso final entre a última borda e o receptor ao nível da

rua. Considerando-se a geometria da Figura 4.15, onde a componente refletida na coluna

posterior também está representada (percurso 2), pode-se assumir que os dois raios interagem

com fase aleatória de distribuição uniforme, o que resulta no campo médio quadrático (mais

representativo em termos de potência) dado pela Equação 4.41. As componentes Ed e Er

(Equação 4.42) correspondem, respectivamente, aos raios diretamente difratado e difratado-

refletido (na coluna posterior) que compõem o percurso 2 de propagação. O parâmetro Γ que

multiplica o campo difratado refletido Er na Equação 4.41 é o coeficiente de reflexão. Os

parâmetros de difração wd e wr para a função de Fresnel F(w) (Equação 4.43) são dados pelas

Equações 4.44 e 4.45, respectivamente, onde W é a largura da rua do receptor, e os demais

parâmetros são os mesmos definidos para o modelo de Walfisch (Item 4.4.1).

( )D E Euc d r= + ⋅2 2Γ (4.41)
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Esta solução apresenta resultados que concordam com os obtidos pelo modelo de Walfisch,

quando o número N de colunas é muito grande. Para valores menores de N, entretanto, a

solução dada pelo modelo “borda plana” apresenta uma maior dependência com a freqüência,

concordando melhor com resultados experimentais obtidos para alcances mais curtos. Em

termos de esforço computacional, o modelo “borda plana” é desvantajoso dentro dos limites

especificados tanto para a regressão linear (Equação 4.28), quanto para a aproximação

polinomial (Equação 4.29) correspondentes ao modelo de Walfisch; fora destes limites,

entretanto, as abordagens simplificadas de Walfisch perdem em confiabilidade, ao passo que

sua abordagem numérica tende a ser mais pesada que a do modelo “borda plana”. Além disto,

o modelo “borda plana” pode ser aplicado à situação de antena da base mais baixa que os

prédios, ao contrário do modelo de Walfisch.

A situação genérica da Figura 4.18, com alturas e afastamentos entre os prédios

irregularmente distribuídos, é abordada pelos autores através de um modelo híbrido. O

procedimento consiste em, inicialmente, desprezar os obstáculos mais baixos que seus vizinhos

mais próximos, através da comparação dos parâmetros βm de Vogler (Equação 3.60) com um

limiar apropriado. A partir de então, aplica-se uma regressão linear às alturas dos prédios,

obtém-se a altura efetiva da base, e aplica-se o modelo “borda plana” à geometria assim obtida,
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onde o afastamento médio entre as colunas consideradas deve ser calculado; o campo assim

obtido é provisoriamente chamado de E1.

Rx
móvel

Base

FIGURA 4.18: Geometria modelada suburbana tipicamente irregular (plano vertical)

A segunda etapa do modelo híbrido consiste em se definir um número limitado de

colunas mais relevantes (5, por exemplo), e encontrar na geometria inicial estes obstáculos

mais relevantes. Há uma relação de compromisso entre o número escolhido, o tempo

computacional e a confiabilidade desejada. O processo é baseado, mais uma vez, nos

parâmetros de difração βm de Vogler (Equação 3.60). Aos obstáculos escolhidos, aplica-se o

modelo de Vogler, determinando assim o campo E2; os autores sugerem que a avaliação

numérica da integral de Vogler seja feita por simulação de Monte Carlo. A etapa seguinte

consiste na aplicação do modelo “borda plana” aos mesmos obstáculos definidos na etapa

anterior, tomando-se as mesmas considerações de ajuste de alturas e afastamentos da primeira

etapa, obtendo-se o campo E3. Este último campo serve para normalizar o valor do campo E2

com relação ao modelo “borda plana”. O campo total (Ed) calculado pelo modelo para

geometrias irregulares é dado, finalmente, por:

E
E E

Ed = ⋅1 2

3

      (4.46)
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4.4.4 - Modelo de Ong

Este foi o único trabalho encontrado55 que apresenta uma formulação 3D baseada

essencialmente em OF, ao problema da propagação em ambiente suburbano, embora não seja

especificamente para microcélulas. O modelo é baseado na técnica assintótica da integral de

linha aplicada a um enlace onde os obstáculos interpostos são modelados por “gumes-de-faca”

ou por platôs, todos com a mesma largura finita no plano horizontal. Tanto as alturas quanto

os afastamentos entre os prédios podem ser distribuídos irregularmente, no plano vertical; no

plano horizontal, entretanto, considera-se apenas o prolongamento contínuo ou regular dos

obstáculos, como nos modelos apresentados anteriormente, diferenciando-se apenas na

largura, que é limitada neste modelo.

O modelo permite o cálculo em separado das componentes lateral e superior

propagadas, atributo interessante no sentido de se qualificar os efeitos individuais de cada

componente. Entretanto, o esforço numérico exigido por esta formulação é consideravelmente

maior que o dos modelos 2D, e os resultados obtidos acompanham, na média, os provenientes

de modelos 2D, ou seja,. a inclusão das componentes propagadas no plano horizontal pode ser

interpretada simplesmente como um fator adicional que afeta a variabilidade lenta do sinal

recebido.



142

4.4.5 - Modelo de Neve

Este modelo38 aplica a TUD ao problema microcelular suburbano da Figura 4.15, ou

seja, com geometria regular, mas sem a restrição de antena da base mais baixa que os prédios.

A abordagem por TUD a problemas de difração por múltiplos obstáculos tende a

descaracterizar o princípio das fontes secundárias, conforme discutido no Item 3.2.6 da tese.

Entretanto, os autores conseguem contornar parcialmente esta limitação, através de uma

técnica na qual o campo total é dado pelo somatório de diversas componentes de difração

múltipla. Os limites de aplicabilidade do modelo são claramente definidos pelos autores para o

caso de base mais alta que os prédios; a validação da abordagem por TGD para a situação

oposta não foi realizada.

A geometria básica adaptada para a aplicação do modelo é apresentada na Figura 4.19,

na qual N “gumes-de-faca” com a mesma altura são dispostos com o mesmo afastamento

relativo horizontal (d), e a onda incidente é do tipo plana, formando um ângulo α com o eixo

horizontal. O modelo calcula o campo correspondente ao primeiro percurso definido por

Walfisch26, cuja intensidade era definida por Q (Equação 4.28 ou 4.29). Este campo total é

dado pela composição do campo diretamente incidente sobre a última borda considerada e a

soma de N parcelas determinadas pela aplicação da TUD “múltipla” abordada no Capítulo 3

(Figura 3.17). Cada m-ésima parcela deste somatório é calculada considerando-se,

inicialmente, a onda plana incidindo sobre a borda do obstáculo m. Esta borda atua como uma

fonte secundária para a próxima difração, irradiando (virtualmente) uma onda cilíndrica na

direção da borda posterior (m+1), onde sofre nova difração na direção da próxima borda

(m+2), e assim sucessivamente, até chegar ao ponto onde se deseja calcular o campo total

(última borda - UB). O percurso total, assim determinado, para a m-ésima componente do
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somatório, é representado na Figura 4.19. Com relação à segunda componente de propagação,

correspondente ao percurso entre a última borda e o móvel, basta aplicar a TUD convencional

ao campo incidente sobre a última borda.

•  •  •

α

m

dd d

m+1 N-1 N

UB

N+1

•  •  •

1

Ê

FIGURA 4.19: Geometria para determinação, por TUD “múltipla”, da m-ésima componente
do somatório correspondente ao campo total, conforme o modelo de Neve38

O campo total na última borda (EN+1), é definido pela Equação 4.47, na qual k é a

constante de propagação do meio. Os coeficientes de difração da TUD para incidência normal

(polarização “hard” ) sobre obstáculo “gume-de-faca” Dα e Dπ/2 são dados, respectivamente,

pelas Equações 4.48 e 4.49, que são obtidas através das Equações 3.16 a 3.20, que definem o

cálculo do coeficiente Dh(x) em função das parametrizações indicadas nos argumentos

respectivos. Na Equação 4.49, δφ é uma pequena perturbação angular positiva, artificialmente

inserida para garantir que o ponto de observação esteja dentro da zona de sombra da fonte

secundária considerada. Este artifício já havia sido sugerido por Luebbers37, como discutido no

Item 3.2.6.
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Os autores realizaram diversas simulações, para o caso de base mais alta que os

prédios, e compararam os resultados com os obtidos pelas formulações de Walfisch26 e de

Saunders39, como exposto na Figura 4.20. Observa-se que o modelo só apresenta bons

resultados (erro < 1 dB) quando o parâmetro de comparação α λ⋅ >d 0 1, . Na faixa em que

o modelo é ruim, o erro quando comparado aos resultados do modelo de Saunders pode

chegar a até 8 dB. Em compensação, o modelo continua válido para α λ⋅ >d 0 4, , ao

contrário da regressão linear de Walfisch (Equação 4.28).

FIGURA 4.20: Variação da intensidade do campo estabilizado Q com o parâmetro
g dp = ⋅α λ , segundo as formulações de Walfisch26, Saunders39 e Neve38

[figura adaptada de uma publicação38]
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A limit ação de aplicabilidade do modelo de Neve, portanto, pode ser definida em

função do parâmetro de comparação limite (gp = 0,1) e da tangente do ângulo de incidência α.

O valor máximo para o alcance R (sem considerar a distância dm entre o móvel e a última

coluna) é dado pela Equação 4.50, e a Figura 4.21 apresenta curvas que definem este alcance

máximo para diversas situações práticas microcelulares.

R
h h

d

B=
−

⋅



tan ,0 1 λ

(4.50)

FIGURA 4.21: Limites de aplicabilidade do modelo de Neve, expressos por curvas de nível
que definem o alcance (R) em função dos parâmetros hB - h e d/λ

[figura adaptada de uma publicação38]

Os autores propuseram ainda, em um trabalho posterior56, um modelo baseado em

TGD para o caso de alturas das colunas de edificações não-uniformes. Na verdade, tal análise

engloba também o aspecto das irregularidades do terreno, que podem ser incorporadas nas

alturas efetivas das colunas de prédios analisadas. Este trabalho se aplica a ambientes
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microcelulares suburbanos, embora tenha sido proposto originalmente para aplicação em

enlaces minicelulares. O modelo consiste em se aplicar um algoritmo recursivo, baseado no

critério de desobstrução da primeira zona de Fresnel, para selecionar os principais percursos de

propagação. Selecionados os raios principais, aplica-se em cada raio a TUD “múltipla” de

Luebbers37 (Item 3.2.6) para calcular a perda correspondente. A validação do modelo foi feita

através da comparação de resultados calculados com base em estimativas não necessariamente

precisas das alturas de prédios e ondulações ao longo do terreno, com medidas experimentais.

De maneira geral houve boa concordância entre os resultados, embora os desvios padrões

tivessem sido relativamente altos. Em função disto, os autores concluíram que dados

cartográficos mais precisos seriam necessários para que as predições do modelo pudessem ser

mais aceitáveis.

4.4.6 - Considerações a respeito dos modelos mais apropriados

Em ambientes microcelulares suburbanos típicos, as antenas das bases são normalmente

mais altas que as edificações ao redor, com alcance em torno de 1 km. Tendo estes aspectos

em mente, somados ao aspecto do esforço computacional, dois modelos se destacam: o de

Walfisch26; e o de Neve38.

O modelo de Walfisch, baseado nas aproximações dadas pelas Equações 4.28 e 4.29, é

sem dúvida o mais simples dentre os disponíveis, embora sua aplicabilidade seja restrita. Esta

simplicidade justifica plenamente a verificação prévia da aplicabilidade destas aproximações,

através da relação 0,015 < gp < 0,4 para a regressão linear (Equação 4.28), ou da relação

0,01< gp < 1,00 para o ajuste polinomial (Equação 4.29), sempre que se desejar realizar a

predição em uma área microcelular suburbana.
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A escolha do modelo de Neve ao invés do modelo de Saunders39, por sua vez, poderia

ser questionada em função do aspecto de abrangência, favorável a este último. Se uma

determinada microcélula suburbana a ser analisada foge das características típicas, talvez seja

realmente o caso de se aplicar o modelo de Saunders. Entretanto, para o caso típico, que não

inclui bases mais baixas que as edificações, cujas alturas típicas giram em torno dos 6 m, a

maior velocidade de processamento do modelo de Neve é o argumento que conta. Além disso,

a extensão heurística para perfis irregulares de Saunders carece de maiores esclarecimentos

quanto a sua fundamentação teórica, ao contrário do trabalho posterior de Neve56, cujo

procedimento é até mais simples.

4.5 - MODELOS DE PREDIÇÃO PARA ÁREAS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

As áreas residenciais/comerciais são, na verdade, áreas de transição, já que não

apresentam características marcantes o suficiente para defini-las tanto como urbanas densas

quanto como suburbanas. São áreas onde a identificação de características genéricas que

possam ser definidas como típicas é muito difícil, dada a diversidade de configurações urbanas

enquadradas nesta categoria. O desenvolvimento específico de modelos simples e eficientes

para este tipo de área perde até o sentido, já que praticamente não há atributos que venham a

simplificar a formulação necessária. Não é à toa, portanto, que apenas um modelo para este

tipo de ambiente foi encontrado nas principais publicações, muito embora a área analisada pelo

modelo apresente peculiaridades não exatamente típicas.

O modelo disponível para ambientes residenciais/comerciais foi proposto por Maciel15,

16, e se aplica tanto a grades horizontais retangulares quanto irregulares, onde as edificações

são compostas por 3 a 4 pavimentos (alturas em torno dos 10 m). Considera-se, ainda, que as
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alturas são uniformes, ou seja, todos os prédios na área analisada apresentam a mesma altura, e

que as edificações são agrupadas em blocos (quarteirões) contínuos com áreas internas abertas.

Esta última particularidade considerada pelo modelo de Maciel foi a forma encontrada para

caracterizar os quintais, estacionamentos e áreas de lazer que são normalmente encontrados

em bairros menos densos. Não há restrição para a altura da antena da base, nem para o seu

posicionamento na grade horizontal, considerando inclusive a hipótese de base dentro da área

interna de algum bloco. A Figura 4.22 apresenta um exemplo de grade horizontal retangular

com o perfil necessário à aplicação do modelo.

FIGURA 4.22: Exemplo de grade retangular de uma área residencial/comercial onde o modelo
de Maciel15, 16 pode ser aplicado

Na Figura 4.22 são apresentadas, ainda, cinco situações correspondentes a diferentes

posicionamentos do receptor. No percurso 1 o campo é bloqueado por quatro obstáculos

perpendiculares à direção de propagação. Nos percursos 2 a 4, o campo é bloqueado por

obstáculos que formam ângulos oblíquos com os respectivos percursos. A condição de

visibilidade ocorre no percurso 5. Em visibilidade, o modelo adota a formulação de dois raios

para o cálculo do campo recebido. Sem visibilidade, apenas a propagação por difração nos
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topos dos prédios (DBH) é considerada; mais especificamente, a análise é feita no plano

vertical que contém a base e o receptor. Cada parede “vista” pelo campo propagado neste

plano vertical é considerada como um obstáculo “gume-de-faca” perpendicularmente

posicionado com relação ao percurso. Os autores indicam que a desconsideração da inclinação

entre o percurso e os obstáculos leva a erros de apenas 1 dB nas situações típicas.

O campo total em condições OOS é calculado de maneira semelhante a do modelo de

Walfisch26, onde calcula-se inicialmente o campo Q associado ao percurso entre a base e a

borda da última coluna de prédios, e em seguida a difração imposta por esta última borda ao

campo Q, na direção do receptor, que se encontra ao nível do solo. A perda associada a este

último percurso pode ser calculada da mesma forma que no modelo de Walfisch, ou seja por

TGD, com coeficiente de difração não-uniforme dado pela Equação 3.45. O cálculo do campo

Q, entretanto, depende do número de obstáculos presentes no percurso considerado. Para

poucos obstáculos interpostos (até quatro) emprega-se o modelo de Vogler (Item 3.2.7); para

um número maior, como o processo de Vogler se torna muito lento, aplica-se a abordagem de

Xia51 (Item 4.4.2), que apresenta praticamente os mesmos resultados e é bem mais rápida em

termos computacionais.

Algumas simulações realizadas nos trabalhos em questão15, 16, considerando alturas

entre 3 e 14 m para as antenas das bases, e edificações com 8 m de altura, mostraram razoável

concordância com resultados experimentais, para alcances maiores que 100 m. Os próprios

autores, entretanto, admitem a necessidade de inclusão de outros mecanismos de propagação

ao modelo, tais como reflexões no plano horizontal, no sentido de se obter um modelo mais

confiável. De qualquer modo, o objetivo principal do modelo de Maciel era fornecer uma

ferramenta para delimitação do contorno externo da área de cobertura de uma célula neste

ambiente considerado, objetivo este que foi alcançado, segundo os autores.
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4.6 - MODELOS E PROGRAMAS PARA SÍTIOS ESPECÍFICOS

O desenvolvimento de modelos e programas para predição em sítios específicos

(modelos “site-specific”) vem crescendo cada vez mais desde o início da década de 90,

impulsionado pela explosão tanto da oferta quanto da demanda por serviços de rádio-telefonia.

Os consumidores em potencial estão ávidos por serviços de alta qualidade, com baixo custo, e

que sejam oferecidos o mais prontamente possível. Neste sentido, as companhias responsáveis

pela implementação e pelo fornecimento de tais serviços precisam cada vez mais de

ferramentas de projeto que proporcionem a rapidez e a qualidade necessárias. Uma das

variáveis fundamentais no projeto de sistemas de rádio-telefonia é justamente a determinação,

associada a um planejamento de espectro, das áreas de cobertura, cuja solução cada vez mais

vem sendo dada por meio de modelos e programas de computador aplicáveis a bases de dados

digitalizadas disponíveis.

O grande interesse comercial associado a este tipo de aplicação impõe restrições

naturais ao grau de detalhamento dos trabalhos publicados na literatura pertinente. Tais

trabalhos descrevem de maneira superficial as técnicas empregadas, dando ênfase maior aos

resultados positivos obtidos. De qualquer forma, observa-se que as técnicas mais encontradas

nos modelos publicados estão associadas a traçado de raios, enquanto que os programas

comerciais disponíveis atualmente tem optado principalmente por modelos semi-empíricos.

4.6.1 - Referências a modelos “site-specific” publicadas

Uma das primeiras abordagens baseadas em traçado de raios foi publicada9, 11 por

pesquisadores do Instituto Politécnico da Virgínia - EUA - e considerava os mecanismos de
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propagação por visada direta, por reflexão especular, por penetração e por espalhamento

difuso. O modelo aplicava uma técnica de “força-bruta” a uma área 3D, ou seja, a partir da

fonte transmissora era feita uma varredura de raios em todas as direções, com intervalos

angulares iguais. Esta técnica se completava com o conceito de esfera de recepção, ao invés de

recepção pontual, já que o espaçamento angular de lançamento dos raios iniciais gerava, na

verdade, feixes ou cones de raios com iguais ângulos sólidos. A ferramenta havia sido

desenvolvida para ambientes microcelulares, mas a aplicação em ambientes internos também

era prevista.

Outro modelo baseado em traçado de raios citado na literatura foi publicado por

pesquisadores franceses10, e aplicava-se a áreas urbanas 3D onde a base era necessariamente

mais alta que as edificações ao redor, cujas alturas eram consideradas uniformes (iguais). O

perfil analisado, na verdade, poderia até ser enquadrado como de área residencial/comercial,

mas o modelo caberia também a áreas suburbanas, daí sua classificação como para sítio

específico. Neste trabalho, optou-se pela teoria das imagens para o traçado dos raios, e os

mecanismos considerados foram a visada direta, a difração DBH (dada pela TUD) e a reflexão

nas fachadas das edificações. O efeito de difração múltipla associado ao percurso entre base e

borda anterior à posição do móvel, equivalente ao campo Q de Walfisch26, foi desconsiderado,

o que talvez tenha sido o maior responsável pelo otimismo das predições realizadas pelos

autores.

Pesquisadores de Barcelona - Espanha - desenvolveram um programa57 baseado em

traçado de raios aplicável a grades urbanas 3D genéricas, sobre terrenos planos. O programa

opera sobre mapas digitalizados em AutoCadTM, que associa vetores 2D a cada edifício ou

quarteirão. As demais características individualizadas tais como, altura, permissividade,

condutividade e rugosidade são incorporadas ao arquivo que contém o mapa, através de
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rotinas específicas do programa, escrito em linguagem C. O modelo considera os mecanismos

de propagação por visada direta, por reflexão (no solo e nas fachadas) e por difração. A

reflexão é calculada com base nos coeficientes de Fresnel e no coeficiente de especularidade de

Beckman/Spizzichinno (Item 3.3). A difração, por sua vez, é computada com base na TUD. O

trabalho não deixa claro se considera os dois tipos de difração (DBH e DBV), mas pelo tipo de

análise e resultados apresentados, apenas a DBV parece ter sido computada. Induz-se, ainda,

que o procedimento de obtenção dos raios parece ser por “força-bruta”, embora isto não tenha

sido mencionado pelos autores.

Um trabalho publicado58 por pesquisadores da Universidade de Bristol - Reino Unido -

apresenta um modelo, baseado em teoria das imagens (traçado de raios), para ambientes do

tipo sítio-específicos microcelulares ou internos. O modelo poderia ser incluído até mesmo

como para ambientes urbanos densos, já que desconsidera a difração DBH em seus cálculos.

No entanto, por trabalhar com mapas reais digitalizados (2D), cuja geometria é normalmente

irregular, por considerar o mecanismo da penetração (transmissão), e por não detalhar o

processo de determinação das imagens, optou-se por enquadrar este modelo como para áreas

sítio-específicas. A determinação das imagens e o traçado dos raios são realizados no plano

horizontal, ou seja, é 2D; os cálculos, entretanto, são 3D, levando em conta as diferenças de

altura entre base e receptor, e considerando o mecanismo de reflexão no solo (considera

também reflexões no teto, para o caso de ambientes internos). O algoritmo permite a

associação individualizada dos valores de permissividade, condutividade e espessura para cada

fachada do mapa, ou simplesmente consideram-se os valores médios globalmente para o mapa.

Além dos mecanismos de propagação já mencionados, o modelo considera, ainda, a difração

DBV e a visada direta.
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Algumas universidades na Alemanha vêm desenvolvendo técnicas alternativas à de

traçado de raios para aplicação à predição em áreas do tipo sítio-específicas. Pesquisadores

de Düsseldorf, por exemplo, publicaram um modelo 3D baseado na abordagem de Chichon e

Wiesbeck, que divide a propagação em três componentes59. A componente principal

corresponde ao percurso tomado no plano vertical, que considera reflexões e difrações DBH

conjugadas, num total de até 16 trajetórias diferentes consideradas. A segunda componente é

tomada em um plano quase horizontal, que contém as antenas da base e do receptor

(normalmente com diferentes alturas, daí a inclinação do plano), e é perpendicular ao plano

vertical. Esta componente considera apenas a difração DBV, com não mais do que duas

difrações por trajetória. A teoria de difração empregada para o cálculo destas duas primeiras

componentes é a TUD heuristicamente estendida por Luebbers33 para considerar

condutividades finitas. Por fim, a terceira componente considera os espalhamentos bi-estáticos

(coerentes ou não) das fachadas “visíveis” tanto pela base quanto pelo receptor. O modelo é

aplicável a mapas digitalizados com resolução horizontal de 5 a 10 metros. Alguns resultados

simulados foram apresentados, mas a concordância com medidas experimentais foi apenas

razoável, o que foi admitido pelos próprios autores.

Outra proposta alternativa ao traçado de raios desenvolvida por pesquisadores

alemães é encontrada no trabalho de Gschwendtner e Landstorfer60, no qual um modelo 3D

para microcélulas considerando irregularidades topográficas do terreno é descrito. O modelo

aplica uma técnica de lançamento de raios, típica de aplicações de computação gráfica, que

independe do posicionamento do receptor, apresentando um custo computacional bem menor

que as técnicas de traçado de raios por “força-bruta”. O algoritmo de lançamento de raios

considera os mecanismos de visada direta, reflexão e difração (no máximo duas por percurso),

e o processo só termina quando um valor limiar mínimo aceitável é alcançado para o campo. A
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limit ação para o número de difrações poderia gerar predições pouco confiáveis para algumas

situações específicas, mas é necessária para viabilizar o tempo de execução do algoritmo. Isto

é contornado pela aplicação complementar de um modelo 2D para o cálculo de difrações

múltiplas no plano horizontal (DBV) e/ou no plano vertical (DBH), conforme a necessidade.

Outro trabalho alternativo ao traçado de raios convencional bastante interessante

foi publicado por pesquisadores britânicos61 e propõe um modelo de propagação 3D com

integração macro e microcelular aplicável a mapas de terrenos digitalizados (conhecidos por

DTM) com informações suplementares sobre os materiais das edificações consideradas. A

integração referida entre os ambientes se dá pela utilização de mapas com resolução variável;

em uma mesma planta, por exemplo, para as regiões microcelulares a resolução poderia ser da

ordem de 10 a 50 m, enquanto que a representação de macrocélulas poderia ser feita com

resoluções de 100 ou 200 m. Sobre os mapas DTM, é preciso acrescentar ainda, a base de

dados referente às edificações. Em uma região microcelular, por exemplo, as edificações de um

determinado setor seriam representadas por um bloco retangular cobrindo todo o setor, com a

altura média daquelas edificações, e a cada face deste bloco (as 4 laterais e a superior) seriam

associadas as características elétricas pertinentes. Uma outra matriz de coeficientes elétricos é

associada ao mapa, onde cada elemento da matriz corresponde a um setor do mapa, qualquer

que seja a resolução do setor. O algoritmo de predição considera os mecanismos de

espalhamento bi-estático (coerente ou não), de visada direta, e a difração no plano vertical

(DBH) por, no máximo, dois obstáculos (modelados como “gumes-de-faca”).



155

4.6.2 - Programas comerciais de predição de cobertura

Embora tenha havido, nos últimos anos, um grande esforço no sentido de se

desenvolver as técnicas de traçado de raios para aplicação em predições microcelulares, a

maioria dos programas comerciais disponíveis no mercado não aplica esta técnica. É preciso

destacar, entretanto, que estes programas foram criados para auxiliar no projeto de sistemas

celulares convencionais, onde as microcélulas são inseridas apenas como conseqüência da

necessidade de expansão do sistema original. Estas ferramentas trabalham, via de regra, com

bases de dados cartográficos digitalizadas com resoluções de no máximo 30 metros, suficientes

para os modelos macro e mini celulares adotados, como o do projeto COST-23147. A predição

em microcélulas nestes programas é feita por algoritmos semi-empirícos, ou por extrapolações

“híbridas” de modelos teóricos macrocelulares.

São poucos os programas de predição disponíveis voltados para sistemas mais

modernos, como os PCS, cuja estrutura básica é microcelular desde o início do projeto. De

qualquer forma, estas ferramentas já operam com bases de dados de alta resolução (1 a 5 m),

muito embora as técnicas de predição adotadas ainda sejam semi-empíricas. Estes modelos

consistem normalmente em soluções próprias das empresas que comercializam o programa,

embora haja a possibilidade de inclusão de outros modelos se houver interesse entre as partes

envolvidas.

Um exemplo de ferramenta de predição baseado em modelo semi-empírico de solução

própria é o programa NP WorkPlaceTM, desenvolvido por uma empresa de consultoria

britânica, a MAC Ltd. Neste programa62, o algoritmo para predição em microcélulas foi

desenvolvido com base em medições de campo (“surveys”) exaustivas em diversos tipos de

ambientes urbanos, sendo complementado, ainda, por alguma teoria de difração (não
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divulgada). A Figura 4.23 apresenta a tela de operação do programa demonstrativo., no modo

de visualização de intensidade de campo, para um exemplo hipotético rodado sobre a base de

dados que o acompanha.

FIGURA 4.23: Tela de operação do programa NP WorkPlaceTM, para um exemplo hipotético

É possível, entretanto, que as ferramentas de predição desenvolvidas em um futuro

próximo, venham a ser baseadas em técnicas de traçado de raios. Observa-se, atualmente, um

grande esforço de pesquisa no sentido de se otimizar estas técnicas. Pelo menos dois trabalhos

neste sentido foram recentemente publicados em um consagrado congresso de

telecomunicações63, 64, indicando a forte tendência de que as técnicas de traçado de raios

deverão formar a base de cálculo dos futuros programas de predição microcelular em sítios

específicos.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISE DOS ASPECTOS AMBIENTAIS QUE AFETAM A VARIABILIDADE DO

SINAL PROPAGADO EM AMBIENTE MICROCELULAR

No Capítulo 2 desta tese, procurou-se justificar a tendência favorável à abordagem

determinística para determinação da cobertura em sistemas microcelulares. Esta tendência foi

reforçada ainda mais no Capítulo 4 deste trabalho, onde são apresentados os principais

modelos de predição microcelular encontrados na literatura. Observando a disposição dos

modelos disponíveis, pode-se afirmar que a aplicabilidade de cada um apresenta essencialmente

dois graus de limitações. Em primeira análise, o modelo é limitado ao tipo de área a ser

analisada, ou seja, se aplica exclusivamente a áreas do tipo: “sítio-específicas”; urbanas densas;

residenciais/comerciais; ou suburbanas. Dado o tipo de área de aplicação do modelo, as demais

limitações decorrem das simplificações necessárias impostas ao modelamento.

Os modelos determinísticos de predição têm por objetivo acompanhar o

comportamento médio do sinal propagado com a distância, em função de características

ambientais e de sistema. Pode-se afirmar, portanto, que a predição dos modelos acompanha

apenas parcialmente as variações do sinal causadas pelos principais aspectos considerados.

Quanto mais elaborado for o modelo, e quanto mais informações ambientais puderem ser

processadas, maior será a capacidade de acompanhamento destas variações lentas e rápidas.

Não se pode esquecer, entretanto, da relação de compromisso com o tempo de execução.

Neste capítulo, os principais aspectos que afetam a variabilidade (lenta e rápida) do

sinal são analisados. Inicialmente destacam-se os aspectos comuns a qualquer tipo de área, e



158

que normalmente são simplificados ou desconsiderados. Em seguida, os aspectos relacionados

especificamente a meios suburbanos e residenciais/comerciais são abordados. Da mesma

forma, as peculiaridades ligadas a meios urbanos densos também são enfocadas. Por fim, um

aspecto especial que, a princípio, poderia ser enquadrado como comum a qualquer tipo de área

é analisado separadamente: a vegetação. A influência da vegetação na propagação de onda

eletromagnética é, por si só, um assunto que exige estudos bastante elaborados, normalmente

acompanhados de medidas experimentais. Além disto, raramente se encontram na literatura

modelos de predição que integrem este aspecto aos demais.

5.1 - ASPECTOS AMBIENTAIS DE INFLUÊNCIA GENÉRICA EM

MICROCÉLULAS

Neste item, os principais aspectos que causam a variação do sinal em qualquer tipo de

ambiente microcelular são considerados. Inicialmente, são abordados os efeitos das

irregularidades do terreno e dos parâmetros elétricos dos materiais constituintes das

edificações, cuja atuação mais marcante é observada nas estatísticas de desvanecimento lento

do sinal. Em seguida, discute-se o efeito do espalhamento provocado por veículos ao longo

das ruas na variabilidade (rápida) do sinal. Por fim, incluiu-se neste item um estudo genérico

sobre a perda por penetração em edificações, que é um aspecto fundamental em sistemas

projetados para garantir cobertura adicional dentro de um percentual específico das

edificações. Com isso, além da visão geral deste fator, procura-se analisar a dependência do

sinal propagado por este mecanismo com os principais aspectos ambientais envolvidos, ou seja,

a sua variabilidade é investigada.
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5.1.1 - Irregularidades do terreno

Uma das limitações mais comumente encontradas nos modelos de predição é a hipótese

de predição somente em terrenos planos. Considerando-se uma determinada região, composta

por várias microcélulas, é bastante provável que esta aproximação seja válida individualmente

ao longo da área de cada microcélula, uma vez que as áreas são reduzidas, com raios da ordem

de 100 a 1000 m. Obviamente, nem sempre esta consideração será aceitável, e as

irregularidades do terreno devem ser incluídas na análise do comportamento do sinal

propagado.

O problema das irregularidades do terreno na predição em microcélulas urbanas foi

abordado pelo trabalho de Lampard e Vu-Dinh65, no qual se propõe que o terreno seja

modelado como obstáculo do tipo quina, e que a TUD de Luebbers33 seja aplicada para o

cálculo da difração nas regiões em que este mecanismo seja considerável. Na verdade, a

proposta dos autores se restringe aos casos em que haveria a situação de visada direta se o

terreno da microcélula pudesse ser considerado como plano ou regular. Mais ainda, as

possíveis reflexões laterais nos prédios ao longo da rua analisada são desconsideradas, ou seja,

o problema é 2D, limitado ao plano vertical. O modelamento de terreno sugerido pode gerar,

essencialmente, dois tipos de geometria simplificada, conforme ilustrado na Figura 5.1:

“colina” ou; “vale”. Os mecanismos de propagação principais para cada caso são diferentes,

impondo análises individualizadas.

Na situação correspondente ao terreno do tipo “vale”, além da componente direta, os

percursos correspondentes às reflexões simples (uma em cada face) e à reflexão dupla (uma em

cada face) também devem ser considerados na composição do campo principal. Entretanto,

mesmo considerando-se a contribuição adicional de difração causada pela borda que define o
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vale modelado, este tipo de modelamento não apresentou bons resultados quando comparado a

medidas experimentais. Neste tipo de terreno, o modelamento por um único obstáculo do tipo

quina em “vale” não representa adequadamente as irregularidades, do que se conclui que novos

estudos serão necessários para uma melhor avaliação da propagação nesta situação.

Base COLINA

Rx

Base

VALE
Rx

(a) (b)

FIGURA 5.1: Geometrias correspondentes ao modelamento de terreno irregular como
obstáculo do tipo quina (a) “colina” (b) “vale”

A abordagem por TGD para a outra geometria (“colina”), por outro lado, mostrou-se

bastante eficiente, como comprovado experimentalmente pelos autores. No caso de terreno

tipo “colina”, são identificadas três regiões distintas em termos dos mecanismos principais de

propagação. A Figura 5.2 ilustra estes casos, onde se observa que a primeira componente a

desaparecer, à medida que o receptor se afasta da base, é a refletida (R), caracterizando a

região 2; afastando-se ainda mais, também a componente direta (D) se perde, e apenas a

difração (d) passa a compor o campo recebido, caracterizando a região 3. Normalmente o

campo difratado pode ser desprezado nas regiões 1 e 2. O campo difratado é calculado com

base nos coeficientes de difração da TUD para obstáculos com condutividade finita postulados

por Luebbers33, como descrito no Item 3.2.6 da tese (Equações 3.46 - 3.47).

Outra referência ao problema das irregularidades do terreno é encontrada em um

trabalho de Bertoni4, cujas considerações foram feitas para macrocélulas, mas que podem ser

extrapoladas qualitativamente para o caso microcelular suburbano. A situação número 1
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ilustrada na Figura 5.3, por exemplo, pode ser representativa de um ambiente microcelular

suburbano, ou até mesmo residencial/comercial (no caso de afastamentos grandes o suficiente,

entre base e receptor, para que a difração DBH seja o mecanismo predominante). Neste caso,

onde a análise da propagação pode ser feita apenas no plano vertical, o campo recebido

poderia ser calculado pelo modelo de Walfisch26 (Item 4.4.1), onde o ângulo de incidência da

componente Q seria dado por α1, cuja tangente incorpora a altura efetiva He com o intuito de

se contabilizar a inclinação do terreno. A situação 2, por sua vez, apresenta uma obstrução

dominante do tipo “colina” entre base e receptor. Neste caso, o ângulo efetivo de incidência α2

incorpora não só o efeito da inclinação local, mas também a altura da fonte secundária que a

borda da colina representa. Com isso, o campo total recebido poderia ser dado pelo modelo de

Walfisch (ângulo de incidência α2) acrescentando ainda a perda adicional correspondente à

colina, que pode ser modelada como obstáculo do tipo “gume-de-faca” ou quina. Por fim,

resta a situação 3, cuja análise seria mais complexa, envolvendo aspectos como a curvatura do

terreno, e que ainda precisa ser avaliada.

Base

Colina

Rx

Região 1
D+R+d

Região 3
d

Região 2
D+d

FIGURA 5.2: Mecanismos de propagação principais - direto (D), reflexão (R) e difração (d) -
ao longo de terreno do tipo “colina” caracterizando três regiões distintas



162

FIGURA 5.3: Irregularidades de um terreno hipotético influenciando a propagação em meio
urbano [figura adaptada de uma publicação4]

5.1.2 - Propriedades elétricas dos materiais constituintes das edificações

As propriedades elétricas dos materiais constituintes das edificações em uma

microcélula são parâmetros que podem vir a afetar diretamente a variabilidade do sinal

propagado. Isto é uma decorrência natural da relevância das componentes de propagação

difratadas e refletidas, que são funções dos propriedades elétricas envolvidas, na composição

do campo final recebido, principalmente sob condições de não visibilidade entre base e

receptor. A variação de cada componente de propagação que compõe o campo recebido com

estes parâmetros, entretanto, tende a ser nula para ângulos de incidência rasantes (sobre as

superfícies refletoras e/ou bordas difratoras envolvidas), como ocorre para recepção em

visibilidade para distâncias médias e longas. Este comportamento é reforçado pela avaliação

dos modelos de raios para as situações de visibilidade, feita no Capítulo 4 desta tese.

A influência das propriedades elétricas nas componentes refletidas que compõem o

campo recebido se dá para ângulos de incidência não rasantes, e é representada analiticamente

pelos coeficientes de reflexão. Em um trabalho recente44, foram medidos experimentalmente os

coeficientes de reflexão de superfícies compostas por alguns materiais comumente usados na

construção civil, que foram comparados, ainda, aos coeficientes teóricos de Fresnel, incluindo

o aspecto da rugosidade, quando necessário. Os materiais analisados foram a pedra calcária, o
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vidro metalizado e o tijolo, nas freqüências de 1,9 GHz (apenas a pedra calcária) e 4 GHz.

Para todos os materiais foram testados os coeficientes para a condição de superfície lisa, mas a

condição de superfície irregular só não foi avaliada para o vidro metalizado.

Os coeficientes de reflexão medidos para a pedra calcária apresentaram grande

variabilidade com relação aos coeficientes teóricos com e sem rugosidade. De qualquer forma,

mais de 90% das medidas estava limitada pelos dois coeficientes teóricos, nas duas freqüências

analisadas. Isto inspirou os autores a proporem um coeficiente alternativo, dado pela média

entre o coeficiente para superfície lisa e o coeficiente para superfície rugosa. Este modelo

alternativo acarretou em uma diminuição de cerca de 20% do erro médio, em comparação com

os obtidos individualmente pelos modelos de superfície lisa ou rugosa.

Não se conheciam os parâmetros elétricos do vidro metalizado, o que levou os autores

a adotarem a permissividade e a permeabilidade relativas do vidro não dopado (5 e 1,

respectivamente), variando a condutividade entre 10-12 S/m (valor do vidro não dopado) e 10

S/m. Os melhores resultados indicaram que a condutividade do material era de 5 e 2,5 S/m,

para as polarizações perpendicular e paralela, respectivamente. A diminuição do erro médio,

quando comparado ao correspondente para o vidro não dopado, foi de cerca de 30%,

indicando a forte influência que a dopagem pode causar a reflexividade do vidro.

A avaliação dos coeficientes de tijolos indicaram que o aspecto de rugosidade tende a

ser desconsiderado na freqüência analisada (4 GHz), ou seja, os coeficientes de Fresnel para

superfícies lisas são os mais adequados. O mesmo deve se esperar para freqüências na faixa de

900 a 1800 MHz, já que a altura crítica de decisão (critério de Rayleigh) tende a ser ainda

maior para estas freqüências.

As componentes difratadas são afetadas diferentemente, em função do tipo de ambiente

analisado, pelas propriedades elétricas dos materiais. Em meios suburbanos, por exemplo, a
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influência dos parâmetros elétricos tende a ser mínima na composição da primeira parcela (Q)

do campo final recebido, para polarização vertical (“hard”). Esta constatação tem por base a

comparação entre os modelos de Walfisch26, que considera os obstáculos como “gumes-de-

faca” absorventes perfeitos, e de Neve38, que aplica os coeficientes da TGD, postulados para

obstáculos condutores perfeitos, sobre obstáculos “gumes-de-faca”. Ambos os modelos levam

a resultados convergentes, a partir de um certo valor parametrizado (gp), conforme

apresentado no Capítulo 4 (Item 4.4), apesar de considerarem características elétricas opostas

para os materiais. Por outro lado, a parcela final do campo recebido, que corresponde à

difração na borda imediatamente anterior ao móvel, pode apresentar variações consideráveis

em função da condutividade deste último “telhado” difrator. Apenas para exemplificar,

considerando-se incidência normal, a diferença entre os coeficientes de difração para um

telhado modelado como “gume-de-faca”, considerado condutor perfeito (TGD) ou absorvente

perfeito (Equação 3.45), chega a 2 dB para o receptor a uma distância igual à altura do

telhado, ou a até 4 dB, para o receptor na calçada mais próxima. Em termos de potência, estas

diferenças (em dB) são dobradas.

O real comportamento das componentes difratadas (DBV) em função das

características elétricas dos materiais em meios urbanos ainda não foi definido de maneira

conclusiva. Em um trabalho recente53, o campo difratado em uma esquina foi analisado com

base no problema clássico da TGD correspondente à incidência normal sobre borda de quina

com 90o, mas os coeficientes de difração foram calculados para três situações distintas relativas

à condutividade das superfícies. Foram calculados coeficientes considerando-se condutividade

perfeita (TUD convencional), finita (Luebbers33), e nula (obstáculo absorvente perfeito -

Felsen32). O cálculo do campo considerou apenas a difração na borda 1 da esquina

representada na Figura 5.4, e os resultados obtidos para os três coeficientes estão ilustrados na
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Figura 5.5, que correspondem a quatro situações típicas. Observa-se que a dependência do

campo com a condutividade é marcante na maioria dos casos apresentados, mas irrelevante

para distâncias negativas em (c) e positivas em (d). Em esquinas do tipo “+”, como na Figura

5.4, a borda 3 tende a apresentar a menor atenuação por difração na direção indicada (D > 0),

como ainda será analisado neste capítulo, e a situação ilustrada para distâncias negativas na

Figura 5.5 (c) é a que melhor representa este caso, indicando uma independência do campo

difratado principal com a condutividade. Por outro lado, para esquinas do tipo “T”, as

situações indicadas na Figura 5.5 (a) e (b) representam a difração para as duas bordas (1 e 2),

de onde se induz que o campo difratado principal depende fortemente da condutividade, neste

caso. Os autores deste trabalho53 chegaram a comparar medidas experimentais com resultados

simulados usando os três tipos de coeficientes de difração, obtendo valores semelhantes de

erro médio e desvio padrão para os três casos, o que os levou a concluir que a dependência das

componentes difratadas com a condutividade era mínima. Entretanto, como esta última análise

não considerou a difração em todas as bordas (ou pelo menos na que fosse mais relevante, em

cada caso), não se deve tomar a conclusão daqueles autores53 como definitiva. Mais ainda, a

dependência final com a condutividade quando as componentes principais de propagação

correspondem a duas ou mais difrações também precisa ser investigada.

5.1.3 - Espalhadores (veículos)

A influência de espalhadores em movimento, como carros e pessoas, está normalmente

associada à variabilidade rápida do sinal. Não é à toa, portanto, que o enfoque da maioria dos

trabalhos que analisam este aspecto está mais associado à consideração de aspectos como

dispersão temporal e espalhamento Doppler66. Para o estudo realizado nesta tese, entretanto,
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deseja-se avaliar os efeitos adicionais provocados na intensidade média de campo, como

abordado por Kozono e Taguchi67, que avaliaram a influência do tráfego de veículos na

propagação em condições de visibilidade, ao longo de uma auto-pista.

•

o
ROTA

Rx

Tx

D=0
D

ρ’

φ’

1
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2

3

FIGURA 5.4: Campo difratado (DBV) em uma esquina típica de ambiente urbano

FIGURA 5.5: Campo difratado pela borda 1 ao longo da rota apresentada na Figura 5.4; os
coeficientes de difração de Luebbers foram calculados para εr = 5 e σ = 10-4 S/m; ρ’ = 100 m

(a) φ’ = 45o (b) φ’ = 5o (c) φ’ = 135o (d) φ’ = 90o

[figura adaptada de uma publicação53]
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Kozono e Taguchi realizaram diversas medidas de campo recebido ao longo de uma

auto-pista, com o objetivo de investigar o efeito de atenuação adicional provocado pela

presença de tráfego, sob condições de operação tipicamente microcelulares, ou seja, com

antenas da base posicionadas a baixas alturas, e com raio de cobertura limitado a 1 km. No

trabalho investigou-se a dependência da atenuação adicional provocada pelos veículos com

fatores como distância base-móvel, altura da antena da base e freqüência de operação. De

maneira geral, a presença de veículos próximos ao receptor móvel ao longo da auto-pista pode

provocar até mesmo a perda de visibilidade com a base, tornando mecanismos como a

reflexão, a difração, ou o espalhamento em carros e edificações ao redor mais relevantes na

composição do campo recebido.

A Figura 5.6 apresenta a perda adicional medida (com relação ao espaço livre), na

freqüência de 920 MHz, quando o receptor móvel se deslocava na direção da base, a uma

distância d0 de um ônibus a sua frente, em um período de tráfego intenso. As alturas das

antenas da base e do móvel eram, respectivamente 5 e 2,1 m. A altura e a largura do ônibus

eram, respectivamente, 3 e 2,2 m. Três afastamentos diferentes (d0), entre ônibus e receptor

móvel, foram testados: 10, 50 e 100 m. Observa-se que a perda adicional aumenta com a

distância, mas é menor para um maior afastamento (d0).

A dependência da perda adicional com a altura da antena da base está representada na

Figura 5.7, na qual três alturas diferentes foram testadas: 5, 10 e 15 m. As medidas foram

realizadas durante o dia, quando havia veículos mais pesados na pista (ônibus, caminhões)

intercalados com carros de passeio a intervalos de 50 a 100m. Observou-se que a perda

adicional decresce com o aumento da altura da antena da base, o que era previsível, já que para

alturas maiores a probabilidade de ocorrer visibilidade é maior. A 1 km da base, foram
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verificados valores de perda adicional da ordem de 15 e 10 dB, para antenas da base com

alturas de 5 e 15 m, respectivamente.

FIGURA 5.6: Dependência da perda adicional com o afastamento d0, provocada pela presença
de veículos ao longo de uma auto-pista [figura adaptada de uma publicação67]

FIGURA 5.7: Dependência da perda adicional com a altura da antena da base, provocada pela
presença de veículos ao longo de uma auto-pista [figura adaptada de uma publicação67]



169

O comportamento da perda adicional com a freqüência (Figura 5.8) foi verificado em

450, 920 e 2200 MHz, de maneira simultânea, para que as demais condições não afetassem a

análise. Observou-se que a perda diminui com o aumento da freqüência, pelo menos para

distâncias de até 700 m; a partir desta distância, no entanto, a variação foi mínima. Para

distâncias menores, quanto maior a freqüência, maior a tendência à propagação se dar por

visada direta, já que o raio que define a primeira zona de Fresnel é função da raiz quadrada da

freqüência. Por outro lado, para distâncias maiores, a visibilidade desaparece em função da

obstrução causada por ônibus ou caminhões, e os mecanismos de propagação principais

passam a ser a reflexão e a difração, impondo uma dependência bem menor com a freqüência.

FIGURA 5.8: Dependência da perda adicional com a freqüência, provocada pela presença de
veículos ao longo de uma auto-pista [figura adaptada de uma publicação67]

5.1.4 - Perda por penetração nas edificações

Os estudos de determinação de cobertura de sistemas rádio-móveis microcelulares

normalmente se limitam a verificar o comportamento do campo ao longo das ruas, ou seja,
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fora dos prédios. Deve-se ressaltar, entretanto, que alguns destes sistemas são projetados

também para garantir a cobertura no interior de prédios, ainda que de forma limitada. O estudo

da perda por penetração em edificações, portanto, se faz necessário.

A perda por penetração em uma edificação é comumente definida como a diferença

entre a intensidade média do sinal tomado a nível do solo e ao redor do prédio, e a intensidade

média do sinal tomado em um andar específico do edifício analisado. Em microcélulas urbanas

densas, onde as ruas formam “canyons” de propagação, a contribuição externa a ser tomada

corresponde apenas ao sinal que ilumina a rua onde o prédio analisado se situa. Para os demais

tipos de microcélulas e para minicélulas, a tendência é que a contribuição externa possa vir de

todos os lados da edificação, o que deve ser considerado ao tomar-se a média deste sinal.

O tratamento teórico da perda por penetração está associado ao problema da

transmissão de onda eletromagnética através de uma camada dielétrica de largura finita. A

atenuação total imposta ao campo após atravessar a camada é função da reflexão nas duas

interfaces, da atenuação correspondente à perda específica do dielétrico, e da perda associada

às múltiplas reflexões que ocorrem no interior do obstáculo. Para freqüências acima de 1 GHz,

medidas experimentais68 da perda associada aos materiais normalmente usados nas construções

indicam que: as permissividades relativas são da ordem de 2 a 8; as condutividades são da

ordem de 10-2 a 10-3 S/m, ou seja, a parte imaginária da permissividade complexa é <<1, e a

perda específica por absorção pode ser desprezada; e as reflexões dependem essencialmente do

ângulo de incidência e da permissividade do material. As medidas indicam ainda que a perda na

transmissão é aproximadamente constante para ângulos de incidência (com a normal à

interface) entre 0o e ±60o, crescendo acentuadamente para ângulos fora desta faixa.

O tratamento mais comumente adotado, no entanto, é a análise estatística de medidas

experimentais em prédios e edificações propriamente ditas. Por exemplo, algumas medidas
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realizadas em casas de uma região suburbana em uma cidade norte-americana indicaram

valores medianos de 5,8 e 0,1 dB, com desvios de 8,7 e 9 dB, para a perda por penetração no

andar térreo e no primeiro andar, respectivamente69. Em cidades médias, ainda nos Estados

Unidos69, na freqüência de 940 MHz as médias verificadas para prédios de aço e concreto

eram distribuídas de acordo com uma Normal entre 10 e 90%, com média de 10 dB, e desvio

padrão de 7,3 dB.

As medidas realizadas em uma grande cidade norte-americana69, na freqüência de 850

MHz, indicaram perdas médias da ordem de 18 dB (desvio de 7,7 dB) ao nível do solo em

áreas urbanas, e de 13,1 dB (desvio de 9,5 dB) para edificações em áreas suburbanas. A

diminuição média verificada da perda com a altura foi de 1,9 dB por andar. Outro fator

verificado foi a influência da presença ou não de janelas; em média, a perda era 6 dB menor

para prédios com janelas.

Experimentos realizados em microcélulas urbanas densas de uma cidade austríaca70, na

freqüência de 1800 MHz, indicaram que a perda por penetração é maior para os prédios ao

longo de ruas onde haja visibilidade entre base e receptor (externo). A perda média típica

observada para prédios de ruas fora da região de visada direta da base foi de 18,8 dB. Em ruas

onde haja a condição de visibilidade, por sua vez, as perdas são maiores, principalmente para

distâncias médias ou grandes da base. A incidência rasante (que corresponde a ângulos de 80 a

quase 90o com a normal às paredes dos prédios) é a maior causadora desta perda acentuada,

cuja média verificada ficou na casa dos 31,4 dB.

De maneira geral, portanto, constatou-se que a perda por penetração em edificações é

função de seis parâmetros essenciais: os materiais de construção das paredes externas; o andar

em que se deseja avaliar a perda; a freqüência de operação (a perda tende a variar inversamente

com este parâmetro68); a porcentagem de janelas na edificação analisada; os prédios ao redor
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da edificação analisada (caracterizando o grau de urbanização e a presença ou não da condição

de visibilidade para receptores na rua); e a condição de transmissão na direção do prédio

analisado. Este último parâmetro, por sua vez, também foi verificado experimentalmente68, 69,

constatando desvios padrões menores (4 dB) para os casos de ausência de visibilidade entre

base e prédio analisado; com visibilidade, os desvios foram da ordem de 6 a 9 dB.

5.2 - ASPECTOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS QUE AFETAM A

VARIABILIDADE DO SINAL PROPAGADO EM MEIOS MICROCELULARES

SUBURBANOS E RESIDENCIAIS/COMERCIAIS

A influência dos aspectos relacionados à geometria dos ambientes onde a difração DBH

é o mecanismo preponderante de propagação é analisada neste item. Atenção especial é dada

às variações dos afastamentos entre as colunas de prédios, e às irregularidades nas alturas dos

prédios, que são estudadas tanto ao longo do plano vertical composto pela trajetória principal

de propagação, quanto ao longo da última coluna de prédios. A ocorrência de brechas ou

interseções ao longo desta última coluna também é considerada em especial. Outro fator

destacado é a inclinação, no plano horizontal, da trajetória principal. Normalmente, os modelos

assumem por hipótese que a incidência da onda transmitida na direção principal é normal às

colunas de prédios interpostas, o que colabora na adoção de uma análise simplificada 2D no

plano vertical. Na prática, entretanto, a hipótese de trajetória oblíqua é até mais freqüente, mas

este efeito pode ser considerado sem a necessidade de se descartar a análise 2D convencional.

Outros fatores estruturais típicos de ambientes suburbanos ou residenciais/comerciais

também afetam a variabilidade do sinal propagado, mas seus efeitos perdem em força quando

comparados isoladamente aos que já foram citados até aqui. Os fatores arquitetônicos
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agrupados tendem a atuar sobre a onda propagada de tal forma que as variações lentas do sinal

recebido apresentem distribuição tipicamente log-normal. Este comportamento foi observado

em um trabalho4, no qual diversas simulações foram realizadas para determinação do campo

recebido em ambiente suburbano, modelando alguns aspectos estruturais como variáveis

aleatórias. A determinação do campo final foi baseada essencialmente na abordagem não

simplificada de Walfisch26, já que o modelo para o campo estabilizado Q não pode incorporar

as variações das alturas dos prédios ao longo do plano vertical (Capítulo 4 - Item 4.4.1). Nas

simulações, estas variações de alturas foram modeladas com distribuição uniforme ou

Rayleigh. Dois formatos de telhados, por sua vez, foram considerados, com iguais

probabilidades de ocorrência ao longo da última coluna (½): teto do tipo cumeeira (“Λ”) ou;

teto plano. O formato do teto afeta fundamentalmente a difração na última coluna até o

receptor, já que modifica o afastamento na horizontal entre o receptor e a coluna de onde parte

a difração. Com igual freqüência de ocorrência foram consideradas as condutividades dos

telhados da última coluna, aplicando coeficientes de difração para obstáculo absorvente

(Equação 3.45) ou condutor perfeito (Equações 3.16, 3.19 e 3.20). A presença de brechas

também foi simulada, tanto na coluna imediatamente anterior (última coluna) quanto na

imediatamente posterior (onde ocorre reflexão) ao receptor, considerando uma probabilidade

de ocorrência de 0,1. Os três processos aleatórios associados às variações ao longo da última

coluna eram estatisticamente independentes entre si, e com o processo associado às variações

no plano vertical. Os resultados finais indicaram que a associação em seqüência de dois

processos aleatórios - um sendo a propagação por sobre prédios de alturas aleatórias, o outro

correspondendo aos efeitos aleatórios que controlam a difração na última coluna - resulta na

esperada distribuição log-normal para as variações lentas do campo total recebido (em Watts).
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5.2.1 - Diferenças nas alturas e afastamentos das edificações e presença de brechas ao

longo da última coluna

Um dos fatores que afetam a variabilidade do sinal em ambientes suburbanos é a

variação das alturas dos edifícios, tanto para a análise no plano vertical, quanto no horizontal.

O estudo de ambas as variações simultaneamente demandaria um esforço numérico muito

grande. Felizmente, o elipsóide correspondente à primeira zona de Fresnel tende a ser muito

estreito para a faixa de freqüências de interesse (800 - 2000 MHz), praticamente desacoplando

os efeitos de interação mútua entre as alturas nos dois planos de análise. Visto por cima, as

projeções horizontais do elipsóide da primeira zona de Fresnel ao longo de cada coluna de

prédios têm comprimentos que eqüivalem no máximo a um ou dois prédios da coluna

considerada, para cada lado do raio principal, validando a abordagem usual de análise no plano

vertical para o cálculo da primeira componente do campo recebido (Q - Item 4.4.1). Com isso,

os efeitos mais relevantes a serem considerados são as influências das variações de alturas: no

plano vertical, afetando a componente Q; e no plano horizontal, ao longo da coluna de prédios

imediatamente anterior ao receptor (última coluna), que impõe uma difração adicional ao

campo Q na direção do móvel.

O efeito de variabilidade provocado pela irregularidade das alturas dos prédios na

última coluna foi analisado por Maciel15 para uma situação suburbana típica, bem como para

uma residencial/comercial. A abordagem desenvolvida foi baseada em uma aproximação da

integral de Kirchoff aplicada a uma tela irregular absorvente, considerando incidência de onda

plana com polarização vertical, na qual a integral resultante foi avaliada por uma combinação

entre o método assintótico da fase estacionária e uma integração numérica. A validação da

abordagem adotada foi feita através da comparação de resultados particulares com os obtidos
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por TGD. Cada situação particular analisada tinha por base uma geometria como a da Figura

5.9, a partir da qual o campo difratado era calculado para diversas posições do móvel ao longo

do eixo horizontal (y).

FIGURA 5.9: Geometria típica de análise dos efeitos de irregularidades nas alturas da última
coluna de prédios (plano horizontal), adotada por Maciel

[figura adaptada de uma publicação15]

Para os casos residenciais/comerciais analisados por Maciel, a aplicação da abordagem

desenvolvida indicou a ocorrência de desvanecimentos profundos em vários pontos, mas o

campo médio (setorial ou móvel) tomado ao longo destes resultados concordou, de maneira

geral, com o campo recebido previsto pelo procedimento simplificado baseado na TGD, como

mostram as figuras 5.10 e 5.11 (cuja referência geométrica é a Figura 5.9). O cálculo por TGD

considerava, para cada posição do receptor, que a coluna de prédios possuía altura uniforme

dada pela altura do prédio situado na mesma posição do móvel, desconsiderando, portanto, as

difrações DBV, o que explica a resposta descontínua, na forma de degraus, observada na

Figura 5.10.

De maneira geral, Maciel concluiu que a concordância entre os resultados obtidos por

TGD e as médias melhora com o aumento da freqüência, já que este aumento acarreta na

diminuição da primeira zona de Fresnel. A distribuição cumulativa das médias (em dB), por sua
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vez, ajusta-se melhor a uma distribuição uniforme, tanto para as médias móveis quanto para as

setoriais. Concluiu-se ainda que, a média global para cada situação analisada era tanto maior

quanto maior fosse a diferença média das alturas ao longo da coluna de prédios.

FIGURA 5.10: Campo total difratado, calculado pela abordagem de Maciel e por TGD, para
a geometria da Figura 5.9 [figura adaptada de uma publicação15]

O caso suburbano típico analisado por Maciel corresponde à geometria da Figura 5.12,

na qual o efeito das brechas ao longo da última coluna de prédios é considerado. Neste caso, a

difração nas bordas verticais das brechas afeta sensivelmente o campo recebido, de tal forma

que a predição por TGD tende a ser pessimista, como apresentado na Figura 5.13. A

distribuição que melhor se ajusta às médias [dB] ainda é a uniforme, particularmente para as

médias móveis (a simetria do problema particular analisado desqualifica a representatividade

estatística da distribuição das médias setoriais).
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FIGURA 5.11: Médias setoriais do campo total difratado calculado pela abordagem de
Maciel, para a geometria da Figura 5.9 [figura adaptada de uma publicação15]

FIGURA 5.12: Geometria particular adotada por Maciel para a análise dos efeitos de brechas
ao longo da última coluna de prédios - caso suburbano

[figura adaptada de uma publicação15]

A análise específica das variações das alturas e dos afastamentos entre as colunas no

plano vertical foi feita tanto por Saunders39 quanto por Neve56. Em ambos os trabalhos, os

autores procuraram desenvolver abordagens alternativas aos modelos mais simples para

minimizar as estatísticas de erro associadas às comparações com medidas. Estes modelos

aprimorados são mencionados no Capítulo 4 desta tese, e os resultados apresentados pelos

próprios autores indicaram a diminuição nos erros médios e desvios padrões desejada.
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FIGURA 5.13: Campo total difratado, calculado pela abordagem de Maciel e por TGD, para
a geometria da Figura 5.12 [figura adaptada de uma publicação15]

5.2.2 - Incidência oblíqua no plano horizontal

A dependência do campo total recebido com o ângulo de inclinação horizontal de

incidência φ (Figura 5.14) já foi abordada anteriormente4, e seus efeitos foram incorporados de

maneira bem simples à formulação de Walfisch26. Inicialmente, o alcance efetivo a ser

considerado nos cálculos é dado por R, na Figura 5.14. Para a parcela do campo

correspondente ao valor estabilizado Q (Item 4.4.1), basta incorporar cos(φ) ao parâmetro de

comparação gp, que passa a ser da forma dada na Equação 5.1.

A inclinação horizontal deve ser incorporada, ainda, a parcela final do campo,

correspondente à difração no topo da última coluna de prédios na direção do receptor. Uma

boa aproximação4, 15 corresponde a dividir o valor da potência recebida (em Watts) por cos(φ).
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FIGURA 5.14: Vista superior da propagação na direção do receptor móvel para o caso de
incidência oblíqua
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5.3 - PARTICULARIDADES DA PROPAGAÇÃO EM AMBIENTE

MICROCELULAR URBANO DENSO

Conforme exposto anteriormente, no Capítulo 4 desta tese, o comportamento do

campo propagado ao longo de uma rua perpendicular à rua da base, corresponde à situação

mais comumente analisada pelos trabalhos ou modelos sobre microcélulas urbanas densas.

Nesta situação típica, os parâmetros geométricos são os principais responsáveis pela

variabilidade lenta do sinal. A determinação dos parâmetros específicos mais relevantes,

entretanto, depende da abordagem e das hipóteses simplificadoras adotadas em cada modelo.

Dificilmente, portanto, algum dos modelos existentes consegue estabelecer uma dependência

global com todos os parâmetros geométricos envolvidos. O mesmo se observa nos trabalhos

publicados, com relação à análise crítica do comportamento específico do sinal propagado em

função de cada um destes parâmetros. Em função disto, pretende-se, neste item, apresentar
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uma discussão mais completa a respeito da influência destes parâmetros na composição do

campo, ao longo do percurso de propagação.

Um exemplo de parâmetro abordado em um modelo, mas desconsiderado em outros é

a angulação das quinas. Dentre os vários modelos apresentados para predição em meio urbano

denso no Capítulo 4, o único que considerou este fator em sua formulação analítica foi o de

Wiart14, embora a dependência explícita não tenha sido divulgada. A dependência do campo

recebido com as larguras das ruas, por sua vez, está inserida naturalmente nos modelos de

predição baseados em traçado de raios, como os de Niu18, Erceg22, Tan54 e Kanatas23, mas

apenas o modelo de Hassanzadeh52 analisa e explicita esta dependência.

Conforme discussão preliminar no Capítulo 4, considerando-se a propagação ao longo

da rua sem visibilidade com a base, a partir de uma esquina do tipo “+”, observa-se

inicialmente uma queda brusca do sinal; este comportamento é analisado neste item. Em

seguida, os efeitos da difração DBV em cada uma das quatro quinas que compõem um

cruzamento do tipo “+” são enfocados, lembrando que o campo recebido a distâncias

razoavelmente afastadas da esquina é composto essencialmente por esta difração. O

posicionamento transversal do receptor ao longo da rua sem visada com a base também é

analisado neste item. Por fim, é apresentada uma discussão para se determinar o ponto de

transição entre os mecanismos principais de propagação (reflexões múltiplas → difração DBV)

em função dos parâmetros ambientais pertinentes.

5.3.1 - Queda brusca na intensidade do campo ao se perder a condição de visibilidade

Foi observado, em diversos trabalhos sobre o comportamento do campo em ambientes

microcelulares urbanos densos, que a perda da condição de visibilidade com a base é
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normalmente acompanhada por uma queda abrupta do campo recebido. Este comportamento

foi constatado tanto em medidas experimentais17, 19, 50, como através da simulação de modelos

teóricos18, 20, 22, 52.

Esta queda brusca também é observada quando o receptor sai de uma rua perpendicular

à da base para entrar em uma rua paralela à principal. A ordem de grandeza desta queda é a

mesma da observada na situação anterior. Em alguns trabalhos publicados17, 19, por exemplo, a

queda era da ordem de 10 a 15 dB. Estes valores, entretanto, não devem ser tomados como

padrões para qualquer situação, já que a existência de uma dependência desta perda com

determinados parâmetros ambientais já foi demonstrada18, 50, 52.

A explicação qualitativa para a ocorrência destas quedas ao dobrar-se uma interseção

está relacionada às componentes principais de propagação. No caso de dobra em alguma

esquina da rua principal, a quebra se deve essencialmente à perda da condição de visibilidade,

que provoca a ausência do raio direto e de seu respectivo “raio-imagem” refletido no solo,

além de pelo menos uma das duas componentes refletidas uma única vez lateralmente (nas

paredes dos prédios). As componentes refletidas que formam o campo, a partir da dobra,

tendem a ser bem menores que as componentes perdidas, em função da maior distância

efetivamente percorrida pela onda, e dos coeficientes de reflexão reduzidos correspondentes.

Para cada raio composto por n reflexões múltiplas laterais, o coeficiente de reflexão total é

dado pelo produto dos n coeficientes individuais ao longo da trajetória; considerando-se que o

coeficiente de Fresnel para polarização horizontal diminui com a redução do ângulo com a

normal, que é o que ocorre ao longo da rua principal, espera-se uma redução cada vez maior

do coeficiente total com o número de reflexões. Para se ter uma idéia numérica inicial deste

comportamento, seja a situação hipotética da Figura 5.15, onde um receptor móvel percorre a

trajetória indicada, na direção da rua perpendicular à da base. Considera-se que as antenas são
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isotrópicas, e o campo total ao longo da trajetória indicada será calculado, de maneira

simplificada, como a soma das três componentes apresentadas na Figura 5.15: direta; refletida

lateralmente na rua principal uma única vez; e refletida lateralmente na rua principal uma vez

em cada coluna. Cada uma destas componentes é recebida pelo móvel apenas até uma distância

YR limite, que é menor para a componente direta e maior para a componente duplamente

refletida, por motivos geométricos óbvios. A Figura 5.16 apresenta as potências total e por

componente recebidas ao longo da trajetória YR, para uma freqüência de 900 MHz, alturas das

antenas da base e do receptor de 9 e 1,8 m, respectivamente, ruas com larguras (Wx = Wy) de

30 m, paredes dos prédios com permissividade relativa de 2,25, e distância entre base e

posição inicial do receptor (d1) de 65 m; tanto a base quanto o receptor estão situados no meio

das respectivas ruas. Observa-se uma queda de cerca de 10 dB assim que a componente direta

se perde, e a componente refletida uma vez passa a predominar.

YR = 0

YR = d2

∇∇
Base

 Rx

•• Wy

Wx

d1
Rua

Principal

FIGURA 5.15: Diagrama exemplo para verificação numérica simplificada do efeito de quebra
no campo total recebido, quando o receptor dobra uma esquina com a rua principal

Um estudo mais aprofundado para a situação típica da Figura 5.15 foi apresentado por

Hassanzadeh52, que conseguiu postular uma formulação analítica simplificada, abordada no

Capítulo 4 (Item 4.3.3), para analisar a dependência da perda na esquina com a distância entre



183

base e receptor e as larguras das ruas, quando base e receptor estão situados no meio das

respectivas ruas. Os gráficos das figuras 5.17 e 5.18 foram obtidos com base na simulação das

Equações 4.23 a 4.27, nos quais fica clara a dependência paramétrica da quebra do campo

recebido, ao dobrar uma interseção, com os valores de distância base-receptor e das larguras

das ruas. Observa-se que a quebra aumenta com a distância base-receptor, mas diminui com as

larguras das ruas. Com relação à dependência com a freqüência, embora a formulação de

Hassanzadeh tenha sido obtida para 900 MHz, não há nenhum fator na abordagem original

(Equações 4.14 a 4.22) que indique a tendência a um comportamento razoavelmente

diferenciado, ou seja, a princípio, a Equação 4.23 também poderia ser aplicada para outras

freqüências, como 1800 MHz.

FIGURA 5.16: Gráfico de potência recebida para o exemplo hipotético da Figura 5.15

Com relação ao caso de dobra em uma interseção de rua perpendicular com rua

paralela à base, não há mais a presença inicial da componente direta, como na situação

anterior. De qualquer forma, uma vez que a dobra acarreta na perda de componentes com um

menor número de reflexões, poder-se-ia argumentar, de maneira análoga a do caso anterior,
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que as quebras teriam a mesma ordem de grandeza, como já foi verificado

experimentalmente17, 19. A própria Figura 5.16 fornece, ainda que a grosso modo, um reforço

numérico a esta conclusão preliminar, se for considerada a segunda quebra observada ao se

perder a componente refletida uma única vez. O fator que mais poderia pesar contra esta linha

de raciocínio seria a predominância da componente difratada (DBV) nas quinas da interseção

com a rua principal sobre a soma das componentes refletidas, a partir de uma certa distância da

interseção com a rua principal. Mesmo nestes casos, o mesmo tipo de comportamento

acontece, assim que a componente difratada não mais alcançar o receptor diretamente. Quando

isto acontece, a componente principal passa a ser composta, muito provavelmente, pela mesma

difração na primeira esquina, seguida de uma reflexão. A análise realizada por Niu18, a partir de

simulações de seu modelo (Capítulo 4), que considera até duas difrações, associadas ou não, a

reflexões múltiplas laterais, consolida esta argumentação. Da mesma forma que no primeiro

caso, os resultados de Niu indicaram uma dependência crescente da intensidade da queda com

a distância entre a base e a interseção com a rua perpendicular em questão.

FIGURA 5.17: Potência recebida, segundo o modelo de Hassanzadeh, para diferentes
distâncias entre base e receptor (W1 = W2 = 20 m em todos os casos)

[figura adaptada de uma publicação52]
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FIGURA 5.18: Potência recebida, segundo o modelo de Hassanzadeh, para diferentes
larguras de ruas (da esquerda para a direita, W1 = 5, 10, 20, 30, 40 e 50 m; W2 = 20 m; e d1 =

400 m em todos os casos) [figura adaptada de uma publicação52]

5.3.2 - Difração nas bordas verticais das edificações

Um dos mecanismos relevantes de propagação ao longo de ruas nas quais a visada com

a base esteja obstruída é a difração nas bordas verticais da esquina com a rua principal. Nos

casos mais comuns de esquinas em “+”, a difração se dá nas quatro bordas, enquanto que para

esquinas em “T”, as duas bordas existentes devem ser consideradas; a Figura 5.19 ilustra

esquematicamente estes dois casos. Observa-se que poderia haver uma tendência preliminar

natural a se considerar as contribuições por difração nas bordas NW (“+”) e 1 (“T”) como as

menos atenuadas, talvez em função das menores distâncias percorridas pelas trajetórias totais

correspondentes. Tal conclusão, entretanto, seria precipitada, uma vez que a dependência

angular de cada componente não foi avaliada. Não é à toa, portanto, que a maioria dos

modelos de predição mais completos consideram a possibilidade de difração em todas as

bordas verticais de cada esquina13, 18, 22, 54.
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FIGURA 5.19: Difração nas bordas verticais de esquinas do tipo “+” (a) e “T” (b)

A análise individualizada das contribuições de cada borda em uma esquina do tipo “+”

é encontrada no trabalho de Wiart14, no qual o autor destaca a predominância da componente

difratada na borda SE (Figura 5.19) sobre as demais. Erceg22 também destacou esta

predominância, embora tenha afirmado que a borda NW também fosse responsável pela menor

atenuação em grande parte dos casos. De qualquer forma, as menções encontradas nos dois

trabalhos citados14, 22 deixaram margens para alguns questionamentos, principalmente com

relação à dependência com as diferentes possibilidades de posicionamento de base e receptor

ao longo da grade de estudo, mas também com parâmetros como altura da base e freqüência

de operação. Em função disto, foi desenvolvido um estudo detalhado nesta tese, para se

verificar de maneira mais clara a influência de cada borda na composição do campo difratado

total ao longo da rua perpendicular à da base.

A formulação utilizada para a análise da influência de cada borda vertical na

composição do campo difratado foi baseada na TUD, e sua descrição formal se encontra no

Apêndice A desta tese. Os cálculos, portanto, se referem à geometria 3D utilizada no

desenvolvimento do critério de definição do grau de urbanização apresentado no Capítulo 4

(Figura 4.1), adotando, inclusive, os mesmos posicionamentos relativos, com o acréscimo das
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posições correspondentes aos centros das ruas (C), como indicado na Figura 5.20. Para avaliar

a dependência da influência de cada componente com os parâmetros ambientais, foram

traçados diversos gráficos de potência relativa × distância percorrida ao longo da rua

perpendicular. A Figura 5.21 apresenta os gráficos obtidos para o caso particular de altura da

base hB = 8 m, altura do receptor hm = 1,5 m, freqüência de 900 MHz, larguras das ruas Wx =

Wy = 20 m, e posicionamento relativo DE, com largura de calçada Wc = 2 m. Observa-se que a

componente SE é claramente mais forte que as demais ao longo de praticamente todo o

percurso, mesmo para um afastamento mais curto entre base e esquina (dB = 10 m). Variando-

se apenas os posicionamentos relativos, a mesma predominância é observada, à exceção de

algumas situações particulares (ED, CD, DD e DC, apenas para distâncias dB muito curtas),

como as da Figura 5.22, nas quais a predominância só ocorre a partir de uma certa distância

entre receptor e esquina (dm). Deve-se ressaltar, entretanto, que para estas situações

excepcionais, nas quais a base está muito próxima da esquina, há uma forte tendência de

preponderância das componentes refletidas sobre as difratadas ao longo de distâncias dm muito

grandes, maiores que a distância a partir da qual a componente SE passa a sobressair. Para

larguras de ruas maiores, há um aumento do número de situações particulares em que a

componente SE não predomina, mas isto continua ocorrendo apenas para distâncias dB curtas,

como foi observado para as curvas correspondentes às larguras Wx = Wy = 30 m. Por outro

lado, a dependência observada com a freqüência e com a altura da base foi mínima; foram

traçados gráficos para as freqüências de 900 e 1900 MHz, com alturas de base variando de 4 a

14 m, e altura do móvel fixada em 1,5 m. Conclui-se, portanto, que a borda SE é a borda que

determina o campo difratado total ao longo da rua perpendicular à da base, pelo menos a partir

de distâncias dm em que as múltiplas reflexões não mais correspondam ao mecanismo principal

de propagação.
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FIGURA 5.20: Posicionamentos relativos da base e do receptor móvel com relação às colunas
de prédios

FIGURA 5.21: Gráficos de potência relativa × distância, para a situação DE, f = 900 MHz,
hB = 8 m, hm = 1,5 m, Wx = Wy = 20 m, Wc = 2 m

(a) dB = 10 m (b) dB = 50 m (c) dB = 90 m (d) dB = 130 m
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FIGURA 5.22: Gráficos de potência relativa × distância (f = 900 MHz, hB = 8 m, hm = 1,5 m,
Wx = Wy = 20 m, Wc = 2 m), para algumas situações em que a componente SE não predomina

(a) dB = 10 m / ED (b) dB = 10 m / DD

5.3.3 - Dependência do sinal recebido com o posicionamento transversal de base e

receptor

Uma das considerações simplificadoras adotadas em alguns modelos de predição é o

posicionamento tanto de base quanto do receptor no meio das respectivas ruas14, 52. Outros

modelos, principalmente os baseados em traçado de raios, já não apresentam tal restrição22, 24,

53, 54, mas os respectivos autores não expuseram referência alguma a respeito da influência

deste aspecto no comportamento do campo recebido. Um trabalho em que se faz este tipo de

análise é o de Börjeson50, baseado em medidas experimentais. A melhor referência publicada,

entretanto, encontra-se no trabalho de Niu18, que expõe claramente o comportamento do

campo em função dos parâmetros em questão.

A análise dos efeitos provocados ao campo em função do posicionamento relativo do

receptor é facilitada quando baseada em um exemplo, como o descrito no trabalho de Niu18. A

Figura 5.23 apresenta a grade urbana retangular (2D), na qual Niu aplicou seu modelo de raios

para calcular o campo recebido ao longo das três rotas identificadas (Rx 1, 2 e 3). Os
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parâmetros aplicados ao exemplo foram: largura dos blocos Lx = 79 m; coordenadas da base x

= 12 m e y = 0; larguras das ruas Wx = 18 m e Wy = 26 m; freqüência de 894 MHz; e alturas

das antenas da base e do receptor iguais a 9 m e 1,8 m, respectivamente. A rota do receptor Rx

1 foi tomada variando-se a coordenada x e mantendo y constante e igual a zero, ou seja, em

visada direta com a base (y = YLOS). As rotas Rx 2 e 3 foram tomadas da mesma forma, só que

para y = 18 m (próximo da rua principal - y = Yperto) e y = 135 m (afastado mais de 120 m da

rua principal - y = Ylonge), respectivamente. Os resultados obtidos estão ilustrados no gráfico da

Figura 5.24, onde dois comportamentos distintos são observados. Quando o receptor está

próximo à esquina, há uma variação considerável entre as potências recebidas nos dois lados

da mesma rua (da ordem de 10 dB). Por outro lado, para o caso em que o receptor está

afastado da esquina, a variação é mínima.

O comportamento observado no exemplo dado está em plena concordância com o

comportamento mais genérico de propagação ao longo de uma rua perpendicular à da base.

Conforme exposto anteriormente, próximo à esquina, o campo recebido é composto

essencialmente por reflexões múltiplas laterais, que são muito sensíveis a variações nos ângulos

de reflexão. À medida que o receptor se desloca a partir da calçada mais próxima à base em

direção à calçada oposta, os ângulos de reflexão na rua principal (com relação à normal às

paredes) tendem a aumentar, e muito provavelmente uma ou mais componentes com menor

número de reflexões passam a alcançar o receptor, reforçando o campo recebido. Por outro

lado, quando o receptor está mais afastado da esquina, a componente predominante é a

difratada nas bordas verticais do cruzamento, cuja sensibilidade angular é mínima, ou seja, o

deslocamento de uma calçada à outra praticamente não altera o campo recebido, como obtido

no exemplo dado.
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FIGURA 5.23: Grade retangular urbana na qual o exemplo de Niu18 para avaliação da
influência do posicionamento relativo do receptor foi simulado

FIGURA 5.24: Gráfico de potência relativa recebida × distância (x) correspondente ao
exemplo simulado por Niu para avaliação da influência do posicionamento relativo do

receptor [figura adaptada de uma publicação18]
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5.3.4 - Determinação do ponto em que a difração DBV passa a predominar como

mecanismo

A caracterização da propagação em uma rua transversal à da base, em um meio

microcelular urbano, apresenta tipicamente duas regiões distintas, separadas por uma distância

de transição, conforme já discutido anteriormente. Para distâncias próximas à esquina, as

múltiplas reflexões laterais determinam o campo recebido, ao passo que, para distâncias

maiores (a partir da distância de transição), o mecanismo predominante passa a ser a difração

nas bordas verticais da esquina. Este comportamento é mencionado na maioria dos trabalhos

publicados sobre predição em microcélulas urbanas densas, mas apenas qualitativamente. O

trabalho de Tan13, entretanto, apresenta um estudo um pouco mais detalhado sobre este

aspecto, identificando os pontos de transição entre as duas regiões para algumas situações

particulares com esquina em “T”.

Com base no modelo inicial mais genérico de Hassanzadeh52, e na abordagem por TUD

para a difração em uma esquina do tipo “+” (Apêndice A), é possível realizar uma análise mais

ampla da dependência da distância de transição com parâmetros como freqüência, largura das

ruas e distância entre a base e a esquina. A formulação completa desenvolvida para este estudo

está descrita no Apêndice C desta tese, que considera antenas isotrópicas, com base e receptor

posicionados no meio das respectivas ruas, e apenas a difração na borda oposta

(correspondente à SE na Figura 5.19) é calculada. A geometria de referência é a mesma da

Figura 5.15. A análise incluiu, ainda, informações complementares para determinação dos

pontos onde a potência da componente difratada era 3 ou 10 dB superior a das componentes

refletidas. Com isso, foram gerados diversos gráficos como os da Figura 5.25, que
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correspondem à situação particular em que a freqüência (f) é igual a 900 MHz e as larguras das

ruas são iguais a 30 m. A Tabela 5.1, por sua vez, apresenta todos os resultados obtidos.

FIGURA 5.25: Gráficos de potência recebida × distância (d2) ao longo de uma rua transversal
à da base, indicando os valores individualizados por componente de propagação (Dif ≡

difratada; M Ref ≡ múltiplas reflexões), para d1 - Wx/2 = :
(a) 50 m; (b) 100 m; (c) 200 m; (d) 400 m

A análise dos resultados obtidos indica que as distâncias de transição variam muito

pouco com a freqüência apenas para grandes afastamentos entre a base e a esquina (d1) e/ou

quando as larguras das ruas são pequenas; quanto maiores estas larguras, maior a variação

(crescente) das distâncias de transição com a freqüência. Por outro lado, a distância de

transição diminui com o aumento de d1, ao passo que ruas mais largas aumentam o
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comprimento da região na qual as reflexões dominam. Qualitativamente, portanto, os

resultados obtidos apenas vieram a confirmar uma dependência paramétrica que já era

esperada. O mérito desta simulação está na idéia quantitativa exposta na Tabela 5.1, uma vez

que esta noção numérica ainda não havia sido apresentada em trabalhos anteriores.

TABELA 5.1: Resultados obtidos pela simulação dos cálculos descritos no Apêndice C,
indicando a dependência das distâncias de transição (d2) e das correspondentes aos casos em
que a potência da componente difratada era 3 (d2 [-3 dB]) ou 10 dB (d2 [-10 dB]) superior a das

componentes refletidas, com alguns parâmetros ambientais

Wy

[m]
Wx

[m]
d1 - Wx/2

[m]
f

[MHz]
d2

[m]
d2 [-3 dB]

[m]
d2 [-10 dB]

[m]
10 10 50 900 12,5 12,9 17,5

100 8,8 10,3 13,1
200 8,6 9,1 9,8
400 7 7,5 8,3

20 20 50 900 39,4 39,8 56,5
100 24,4 30,3 34,7
200 21,3 21,8 26,5
400 17,5 18,4 22,1

30 30 50 900 82 109 128
100 48,3 62,1 71,7
200 37,3 43 53
400 30,6 33 38

60 60 50 900 477 651 1006
100 210 248 343
200 123 140 185
400 86 86,5 108

60 60 50 1800 656 838 1136
100 254 340 343
200 142 143 187
400 88 107 120

20 20 50 1800 39,6 50 58,6
100 29,1 32,6 41,7
200 20,5 22,3 27,6
400 17,2 17,4 21

20 60 50 900 100 150 166
200 46 48 61

60 20 50 900 155 217 298
200 59,9 60 67
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5.4 - VEGETAÇÃO

Em meios urbanos, é possível identificar essencialmente três tipos distintos de

vegetação. O primeiro tipo corresponde às áreas de bosques, parques, ou florestas comumente

encontradas nas cidades. Os demais tipos de vegetação facilmente identificados em áreas

urbanas correspondem às fileiras de árvores plantadas ao longo das calçadas das ruas, e às

árvores isoladas. A influência de cada um destes tipos de vegetação urbana à propagação em

UHF costuma ser estudada separadamente, tanto por abordagens teóricas quanto por modelos

empíricos, como observado nos diversos trabalhos publicados.

As abordagens teóricas mais encontradas são baseadas na teoria de

Foldy/Lax/Twersky71, 72, 73, que caracteriza a propagação de onda através de meio composto

por espalhadores discretos distribuídos aleatoriamente e de maneira esparsa, ou na teoria da

transferência de energia por radiação, típica de problemas de termodinâmica. O trabalho de

Torrico74, por exemplo, é baseado na primeira teoria, que é aplicada a colunas de árvores ao

longo de calçadas. A atenuação em bosques urbanos, por sua vez, foi abordada tanto pela

teoria de Foldy (Brown75 e Seker76), quanto pela segunda (Al-Nuaimi77).

Os trabalhos com enfoque experimental são mais apropriados ao objetivo desta tese, já

que apresentam formulações analíticas simples, facilitando a sua inserção em modelos de

predição de campo. Encontram-se, na literatura pertinente, vários trabalhos que seguem esta

linha de análise, como por exemplo: os de Vogel (propagação através de uma árvore isolada78)

e Goldhirsh (caso da coluna de árvores79); o de Benzaïr80, também para o caso de uma árvore;

e os de Seker81 e Seville82, para a propagação em bosque urbano. Ainda para esta última

situação (parques), o UIT-R83, 84 e o projeto COST-2356 também apresentam propostas e

recomendações baseadas em dados experimentais.
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A quase totalidade dos trabalhos encontrados na literatura considera a vegetação típica

de climas temperados, sujeita claramente às variações de estações, e com características

diversas da encontrada em cidades de clima tropical ou equatorial, como no Brasil. Em função

disto, recentemente foram realizadas medidas experimentais em um parque da cidade do Rio

de Janeiro, posteriormente caracterizadas com o objetivo de se avaliar o comportamento da

perda com parâmetros como distância e ângulo de incidência sobre a área coberta de

vegetação. Os resultados obtidos são apresentados e discutidos neste item da tese. Por fim,

levando-se em consideração os aspectos relevantes até então analisados, procura-se estabelecer

critérios e sugestões para a inserção do aspecto da vegetação em modelos de predição em

microcélulas.

5.4.1 - Árvores isoladas

A atenuação causada pela obstrução do campo por uma árvore isolada foi estudada por

Vogel através de medidas experimentais78. Em seu trabalho, os testes foram realizados na

freqüência de 869 MHz, para diferentes espécies de árvores com folhagem completa (incluindo

carvalhos e pinheiros). O receptor ficava postado próximo à árvore analisada, e um

aeromodelo, que continha um transmissor faixa-estreita na freqüência citada, era pilotado

remotamente por várias trajetórias a diferentes alturas, com o intuito de avaliar a variação do

campo com o ângulo de elevação. O efeito da variação deste ângulo pode ser interpretado,

alternativamente, como relacionado ao percurso efetivamente percorrido pelo campo através

da árvore (copa, galhos e troncos).

Os resultados obtidos indicaram atenuações adicionais, provocadas pela obstrução de

uma árvore, na faixa de 10 a 20 dB, com média em torno de 12. Os coeficientes de atenuação
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específica correspondentes, por sua vez, foram da ordem de 1 dB/m, cerca de 5 vezes maiores

que os obtidos por formulações relacionadas a bosques e florestas, cujo valor típico é da

ordem de 0,2 dB/m. Esta discrepância foi explicada pelo fato de que os valores obtidos para

este último caso incorporaram necessariamente os espaçamentos entre as árvores, minimizando

a contribuição individual de cada conjunto de espalhadores. Mais ainda, a maioria destas

formulações corresponde à hipótese de propagação quase horizontal, com antenas

transmissora e receptora praticamente de mesma altura, e com a possibilidade de reflexão no

solo, ao contrário da situação analisada pelos autores.

Outra abordagem experimental para a influência de uma árvore à propagação foi

apresentada por Benzaïr80. O autor desenvolveu um modelo, baseado em medidas, para

caracterização da atenuação provocada por árvores isoladas do tipo decíduo (com

comportamento marcante de queda e renascimento das folhas em função da estação do ano),

nas freqüências de 1 a 4 GHz. Analiticamente, foi postulado que a perda Av imposta a uma

onda eletromagnética que se propaga através de uma árvore decídua, na faixa analisada, é dada

pela Equação 5.2, onde: d é a distância efetivamente percorrida através da árvore pela onda

[m]; f é a freqüência da onda [GHz]; a e b são constantes obtidas após a caracterização

estatística das medidas realizadas, dadas na Tabela 5.2, e que incorporam o efeito da ausência

ou não de folhas na árvore analisada. Tomando-se os parâmetros médios (50%) desta tabela,

obtêm-se atenuações específicas a⋅fb da ordem de 0,68 e 0,98 dB/m, nas freqüências de 0,9 e

2,0 GHz, respectivamente. Ainda para estas freqüências, considerando que a propagação se dê

essencialmente ao longo de uma copa com largura em torno de 15 m, as atenuações adicionais

totais Av correspondentes seriam da ordem de 10 e 15 dB, respectivamente.

A dB a f dv
b[ ] = ⋅ ⋅          (5.2)
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TABELA 5.2: Parâmetros (a e b) de caracterização da atenuação específica provocada por
uma árvore isolada, na faixa de 1 a 4 GHz, segundo o modelo de Benzaïr80

VERÃO INVERNO
Mediano 50% 90% Mediano 50% 90%

a 0,57 0,71 0,78 0,36 0,52 0,59
b 0,6 0,47 0,42 0,43 0,29 0,25

A proposta do UIT-R para o cálculo da atenuação por uma árvore isolada também é

baseada em medidas. A recomendação PN.833-1 apresenta valores de atenuação específica

correspondentes ao bloqueio provocado por uma árvore isolada interposta a um enlace,

inclinado ou não, nas faixas de VHF e UHF, para polarização vertical ou horizontal83. O

documento considera, ainda, que a distância típica de bloqueio efetivo por uma árvore é da

ordem de 10 a 15 m. A Figura 5.26 apresenta os valores de atenuação específica

recomendados (distâncias “curtas”), cuja ordem de grandeza observada é de 1 a 2 dB/m, na

faixa de 1 a 4 GHz. Observa-se, ainda, que nesta faixa praticamente não há dependência da

atenuação com a polarização.

5.4.2 - Árvores ao longo das ruas

A abordagem teórica de Torrico74 apresenta um modelo de predição semelhante ao de

Walfisch26 para áreas suburbanas, considerando o efeito adicional das colunas de árvores

presentes ao longo das ruas. A teoria do espalhamento discreto de Foldy-Lax71, 72, 73 é utilizada

para modelar o efeito de cada coluna de árvores, considerando as folhas como discos circulares

achatados dielétricos, e os galhos e ramos como cilindros finitos circulares dielétricos. A teoria

de Foldy-Lax considera que estes objetos espalhadores estão posicionados e orientados

aleatoriamente no meio analisado, de tal forma que a caracterização estatística das

distribuições associadas é fundamental para se calcular o campo médio espalhado.
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pontos “vazados” ⇔ distâncias “curtas”
linhas contínuas/pontos “cheios” ⇔ distâncias “maiores”

FIGURA 5.26: Atenuação específica por vegetação para distâncias “curtas” (árvores isoladas)
e “maiores” (bosques, parques,...) [figura adaptada da recomendação PN.833-1 do UIT-R83]

O resultado analítico desejado da aplicação da teoria de Foldy-Lax é a constante de

propagação média que representa o meio (coluna de árvores) assim modelado, com a qual se

calcula o valor da atenuação específica [dB/m] correspondente. Algumas perdas específicas

foram calculadas no trabalho74, em função da freqüência e da inclinação da onda incidente,

considerando alguns valores típicos para parâmetros como: constante dielétrica (folhas e

galhos); densidade volumétrica (folhas e galhos); e raio, espessura (folhas e galhos), e

comprimento (galhos). Foi necessário, ainda, atribuir distribuições estatísticas adequadas para

as orientações de galhos e folhas. Valores entre 0,7 e 1,6 dB/m foram obtidos para freqüências

entre 0,9 e 2 GHz, para ambas as polarizações, considerando-se incidência normal.

A formulação do modelo de predição de Torrico é idêntica à do modelo de Walfisch26,

baseada na integral de Huygens, só que o campo a ser calculado é, na realidade, o campo
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médio (coerente) espalhado pelas colunas de árvores. A geometria do problema tem a forma

apresentada na Figura 5.27, onde as colunas de árvores podem ser consideradas como telas ou

obstáculos deslocadores de fase. O efeito deste tipo de vegetação pode ser observado na

Figura 5.28, onde são consideradas 20 colunas de edificações/árvores interpostas ao enlace, na

freqüência de 900 MHz (polarização horizontal), e altura da antena do receptor igual a 1,8 m.

A atenuação adicional provocada é da ordem de 6 dB, neste caso (para polarização vertical

fica em torno de 8 dB), ou de 10 dB, para o caso teórico mais rigoroso de constante de

propagação k imaginária pura (kr = 0).

FIGURA 5.27: Geometria para o modelo de Torrico [figura adaptada de uma publicação74]

Uma abordagem experimental para o problema tratado neste item é encontrada no

trabalho de Goldhirsh, que relata os resultados da análise de uma série de medidas de

atenuação causada por colunas de árvores ao longo de uma auto-pista, na freqüência de 870

MHz, em duas estações do ano. Na verdade, o trabalho79 apresenta os resultados na forma de

curvas de probabilidade de atenuação em excesso, ou seja, optou-se por uma caracterização



201

estatística mais refinada ao invés de simplesmente calcular e apresentar valores médios de

atenuação adicional.

FIGURA 5.28: Potência recebida com relação ao espaço livre para 20 colunas de
prédios/árvores em 900 MHz (polarização horizontal; copa com formato elíptico), segundo o

modelo de Torrico [figura adaptada de uma publicação74]

A análise dos resultados apresentada no trabalho de Goldhirsh procurou determinar os

principais  fatores ambientais que influenciaram o comportamento da perda adicional medida.

Estes fatores foram: variabilidade da densidade de árvores; seu afastamento com relação à

beira da auto-pista; as espécies das árvores; as alturas das árvores; o ângulo de elevação do

enlace; a direção do enlace com relação à coluna formada pelas árvores; o veículo (no caso,

um helicóptero) que transportava o transmissor; e a freqüência. Na freqüência analisada, uma

outra conclusão a que se chegou foi que os ramos de madeira eram os principais causadores da

atenuação, e não as folhas, mesmo no verão. A profundidade do desvanecimento provocado,

por sua vez, era função direta da freqüência de interceptação das árvores, da distância

efetivamente percorrida pelo enlace através das árvores, e da densidade de ramos e folhas.
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5.4.3 - Florestas e bosques urbanos

Brown75 formulou um modelo teórico para o cálculo da atenuação específica

correspondente à propagação através de florestas ou bosques, na faixa de 0,1 a 10 GHz,

baseado inicialmente na teoria de Foldy/Lax/Twersky71, 72, 73, que caracteriza a propagação de

onda através de meio composto por espalhadores discretos distribuídos aleatoriamente e de

maneira esparsa. Entretanto, as equações resultantes desta teoria não apresentam forma

fechada, dificultando a sua aplicação. Neste sentido, o modelo final desenvolvido incorporou

simplificações decorrentes da análise de dados estatísticos e características elétricas da

folhagem estudada, bem como de resultados obtidos por medidas.

A atenuação específica [dB/m] em um meio homogêneo com perdas é proporcional à

parte imaginária da constante de propagação k. Para o caso mais simples de espalhamento

isotrópico, a parte imaginária de k é função do volume percentual efetivo dos espalhadores

principais do meio, da polarização, e da parte imaginária da permissividade relativa (ε”); caso

contrário, a formulação desenvolvida por Brown incorpora um termo de anisotropia

proporcional à parte real da permissividade relativa (ε’). Na faixa de interesse para sistemas

microcelulares (0,8 - 2,0 GHz), os espalhadores principais do meio são os galhos, ramos e

troncos de madeira cujo diâmetro seja inferior à metade do comprimento de onda (λ/2). Este

critério foi deduzido com base na análise dos dados e medidas disponíveis, dos quais se

observou que o volume percentual correspondente às folhas era sempre bem menor que o dos

galhos (na proporção mínima de 10:1) para freqüências até 3 GHz; a partir daí a contribuição

dos galhos “pequenos” (diâmetro < λ/2), cujo volume percentual dependia linearmente com

λ/2 (aproximadamente), se tornava equiparável ou menor que a das folhas, cujo volume
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considerado independia da freqüência. O valor do parâmetro de volume percentual efetivo

dependia, ainda, da espécie e da idade das árvores analisadas.

A dependência de Im(k) com a polarização, na verdade, também está associada à

distribuição espacial aleatória dos espalhadores. As distribuições mais comuns para as

orientações dos veios ou grãos dos espalhadores são a uniforme e a diretiva, sendo esta última

mais comumente associada às direções vertical (perpendicular ao solo - paralela ao tronco

principal) e horizontal (perpendicular ao tronco principal). Foi observado no trabalho de

Brown, que a distribuição diretiva vertical é mais provável para freqüências mais baixas (a

partir de 100 MHz), enquanto que para as mais altas observou-se um tendência à distribuição

ser uniforme. Embora não mencionado pelos autores, deve-se destacar que a tendência a esta

última distribuição também ocorre para distâncias grandes o suficiente entre transmissor e

receptor, para que a componente principal do campo seja dada pelo espalhamento incoerente.

Foi observado ainda, após uma análise profunda dos dados e medidas disponíveis, que

a parte real da permissividade relativa dos espalhadores de madeira praticamente não dependia

da freqüência, na faixa de 0,1 a 10 GHz, embora dependesse: da polarização da onda incidente;

da umidade e da densidade da madeira; das espécies de árvores; e da temperatura ambiente. De

maneira geral, madeiras comuns apresentaram ε’ maior que o de madeiras nobres. A parte real

da permissividade relativa também era maior para campos incidentes com polarização vertical

(paralela aos grãos dos espalhadores), e apresentava variação praticamente linear com a

umidade dos espalhadores. A variação de ε’ com a temperatura, entretanto, só era considerável

para temperaturas próximas a zero grau. A parte imaginária da permissividade relativa média

(ε”), por sua vez, dependia essencialmente da freqüência, da temperatura ambiente e do

volume percentual de umidade contido na madeira dos espalhadores principais. Para madeiras

“secas”, em especial, ε” era praticamente proporcional ao inverso da freqüência.
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Outro modelo teórico, baseado essencialmente na teoria de Foldy/Lax71, 72, 73, foi

proposto por Seker81 para calcular a atenuação específica provocada por vegetação do tipo

bosque. O autor optou por uma análise um pouco mais refinada que a de Torrico74 para o

cálculo da constante média de propagação, considerando quatro tipos distintos de

espalhadores ao invés de apenas dois (ramos e folhas). Em seus cálculos, Seker calculou

separadamente a intensidade média de campo espalhado na direção principal <fqq> e a

densidade ρ de folhas, ramos, troncos e pinhas.

Para validar o modelo, algumas medidas foram realizadas e comparadas a valores

calculados. Houve uma boa concordância para a situação analisada, que correspondia a um

bosque tipicamente temperado com quatro espécies diferentes de árvores predominantes,

altura média da copa de 9 m, altura do transmissor de 8,2 m, na freqüência de 2,27 GHz. A

altura do receptor era variável para testar a dependência angular das medidas, mas a distância

era fixada em torno de 244 m. Particularmente, entretanto, tais resultados foram obtidos em

uma freqüência que começa a fugir da faixa de interesse desta tese (0,8 a 2 GHz), o que é

reforçado pelo fato de as folhas terem apresentado uma atenuação semelhante à de ramos e

galhos somadas; outros trabalhos publicados sobre este mesmo assunto indicam que a

atenuação de ramos e troncos tende a ser a principal, pelo menos na faixa de interesse75, 78, 79, 80.

Seker também publicou um trabalho cuja abordagem era experimental, baseada em

medidas tomadas em duas florestas nos Estados Unidos, e em duas estações do ano (verão e

inverno). Uma das florestas era composta essencialmente por árvores cujas copas

apresentavam maior representatividade em termos de volume espacial; a outra era composta

por árvores com predominância típica de troncos. Um dos objetivos do trabalho era obter

coeficientes de atenuação específica e avaliar sua variação com parâmetros como altura da

antena transmissora, polarização, freqüência e distância do enlace. Os resultados experimentais
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foram obtidos para freqüências na faixa de 0,2 a 2 GHz, e apresentaram atenuações específicas

com valores em torno de 0,2 dB/m. O valor final obtido era maior quando tomado a distâncias

menores, indicando a relevância da componente coerente em percursos mais curtos. De

maneira geral, não foi observada dependência significativa com as alturas das antenas. Os

coeficientes obtidos para distâncias maiores, que representavam essencialmente o campo

incoerente, mostraram dependência mínima com a freqüência ao longo de toda faixa analisada,

ao passo que a dependência com a polarização só se tornava desprezível para freqüências

acima de 1 GHz.

Várias abordagens são apresentadas no relatório final de 1996 do projeto europeu

COST-235 a respeito de atenuação por vegetação6. Houve uma abordagem teórica, que foi

baseada na teoria da transferência de energia por radiação, adotando o modelo proposto por

Al-Nuaimi76, e três diferentes modelamentos empíricos no relatório. Entretanto, os modelos

apresentados (principalmente os empíricos) foram desenvolvidos para freqüências de operação

acima de 10 GHz, o que torna a sua aplicabilidade na faixa de freqüências analisada nesta tese

(0,8 a 2 GHz) questionável.

A abordagem mais simples apresentada no relatório do projeto COST-235 foi um

modelo empírico, baseado em medidas tomadas para diferentes tipos de bosques (tipicamente

temperados), com freqüências na faixa de 9,6 a 57,6 GHz. A formulação otimizada encontrada

para a atenuação por vegetação era dada pela Equação 5.3, para árvores com folhas (verão),

ou pela Equação 5.4, para árvores sem folhas (inverno). Nestas equações, f é a freqüência

[MHz], e d é a distância efetivamente percorrida pela onda através do bosque [m]. Observa-se

que há uma dependência inversamente proporcional à freqüência nas Equações 5.3 e 5.4; este

comportamento é incoerente com o que se espera em freqüências mais baixas (expoente
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positivo), o que invalida, a princípio, uma possível aplicação por extrapolação para a análise de

medidas na faixa de interesse da tese (0,8 a 2,0 GHz).

A f dv = ⋅ ⋅−15 6 0 009 0 26, , ,  (5.3)

A f dv = ⋅ ⋅−26 6 0 2 0 5, , , (5.4)

O UIT-R também aborda o problema da atenuação em bosques, como no relatório

236-6 (1986) do CCIR82, no qual é apresentada uma fórmula empírica que expressa a

dependência da atenuação por vegetação com a distância e com a freqüência. Esta fórmula

vale para freqüências na faixa de 0,2 a 95 GHz, e é dada por:

A dB f dv[ ] , , ,= ⋅ ⋅0 2 0 3 0 6             (5.5)

onde: Av é a atenuação causada pela vegetação (em excesso à de espaço livre); f é a freqüência

[MHz]; e d [m] é a distância efetiva coberta pela vegetação.

A recomendação PN.833-1 do UIT-R83 apresenta valores de atenuação específica

para enlaces da ordem de 100 m ou mais cobertos por vegetação do tipo bosque, na faixa de

UHF, para polarização vertical ou horizontal. A Figura 5.26 apresenta os valores

recomendados (distâncias “maiores”), na qual se observa claramente a independência com a

polarização nas freqüências acima de 1 GHz. Além disso, para uma mesma freqüência, o valor

de atenuação específica é cerca de 5 a 7 vezes menor que para distâncias “curtas”.

Foi apresentada recentemente, em um documento apêndice ao relatório do Presidente

do Grupo de Trabalho WP-3J do UIT-R84, uma proposta analítica de “comportamento
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genérico” para a atenuação em bosque Av (em excesso à de espaço livre), cuja variação com a

distância efetivamente atravessada é da forma:

A dB A
d R

Av m
m

[ ] exp= ⋅ − −
⋅

















1           (5.6)

onde Am [dB] é a atenuação máxima provocada pela vegetação, d é a distância efetiva e R é a

atenuação específica inicial (em dB/m). A Figura 5.29 apresenta uma curva típica

correspondente à Equação 5.6, onde se observam duas regiões distintas de comportamento.

Para distâncias mais curtas, a atenuação cresce rapidamente com a distância, embora de

maneira decrescente, o que se explica pela predominância da componente coerente (espalhada

na direção principal) do campo espalhado pela vegetação. À medida que o receptor se afasta

do transmissor, a componente coerente de espalhamento vai diminuindo, ao passo que a

componente incoerente (espalhada em todas as direções), que era desprezível para curtas

distâncias, mas cuja variação com a distância é muito pequena, passa a ser considerável,

tornando-se predominante a partir de uma certa distância.

Neste último relatório do UIT-R citado, não há referência alguma a valores numéricos

recomendáveis para os parâmetros Am e R; refere-se apenas à dependência qualitativa destes

parâmetros com fatores como freqüência, polarização, vegetação (tipo, densidade, umidade,

condição com relação à estação do ano e geometria), alturas e larguras de feixe das antenas.

Há inclusive uma solicitação expressa, às administrações filiadas, por valores destes

parâmetros acompanhados das respectivas condições ambientais e de enlace em que foram

obtidos. Neste sentido, a análise a ser apresentada no Item 5.4.4 da tese inclui uma avaliação



208

de desempenho de curvas ajustadas às medidas, segundo a Equação 5.6, e apresenta os

parâmetros Am e R assim obtidos.

FIGURA 5.29: Formato da curva de atenuação por vegetação segundo relatório do UIT-R84

Uma primeira análise de desempenho da curva de “comportamento geral” dada pela

Equação 5.6 é encontrada no trabalho de Seville82. Nesta publicação, a atenuação por

vegetação foi avaliada com base em medidas tomadas para distâncias efetivas de no máximo 45

metros em pequenos bosques na Grã-Bretanha, compostos por árvores essencialmente

decíduas. As medidas eram traçadas em gráficos de atenuação adicional versus distância

efetiva, nos quais dois ajustes eram aplicados: um por potência, seguindo a mesma

dependência com a freqüência da Equação 5.5; e o outro seguia a forma da Equação 5.6. Além

dos ajustes, o modelo do UIT-R correspondente à Equação 5.5 também era traçado.

A análise das medidas no trabalho de Seville indicou que o modelo da Equação 5.5

apresentava razoável divergência. Melhores resultados foram obtidos com os dois tipos de

ajustes aplicados. Deve-se mencionar, entretanto, que as medidas foram tomadas na freqüência

de 38 GHz, fugindo, portanto, da faixa de interesse desta tese. De qualquer forma, um dos
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ajustes por potência obtido apresentava parâmetros com ordens de grandeza razoavelmente

próximas às de seus correlatos na Equação 5.5, sendo dado por:

A dB f dv[ ] , , ,= ⋅ ⋅0 37 0 3 0 38   (5.7)

onde: Av é a atenuação causada pela vegetação (em excesso à de espaço livre); f é a freqüência

[MHz]; e d [m] é a distância efetiva coberta pela vegetação. A Equação 5.5 é válida tanto para

a faixa de freqüências de interesse da tese (0,8 a 2,0 GHz) quanto para a analisada no trabalho

de Seville (38 GHz), o que incentiva à aplicação “extrapolada” da Equação 5.7 na análise de

medidas na primeira faixa, como será feito no Item 5.4.4.

5.4.4 - Análise de medidas de atenuação em um bosque urbano tipicamente tropical

Com o objetivo de se investigar os efeitos que a vegetação tropical urbana provoca na

propagação de campo eletromagnético, na faixa de freqüências dos serviços de rádio-telefonia,

foram realizadas diversas medidas de intensidade de campo elétrico, ao longo dos anos de

1995 e 1996. O trabalho foi fruto de uma parceria entre três universidades na cidade do Rio de

Janeiro: a PUC (CETUC); a UFF; e o IME.

O local escolhido para realização das medidas foi o Campo de Santana, um pequeno

parque (cerca de 300m × 400m) na região central do Rio de Janeiro, com grande concentração

arbórea ao longo de quase toda sua área. O sinal foi transmitido do palácio Duque de Caxias,

um prédio com 22 andares, situado em frente a uma das entradas do Campo. O terreno da

região analisada é plano, sem irregularidades topográficas. A Figura 5.30 ilustra

arquitetonicamente a área onde foram realizadas as medidas.
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FIGURA 5.30: Ilustração arquitetônica da área onde foram realizadas as medidas

O Campo de Santana é um parque que abriga diversas espécies de árvores tropicais,

espalhadas harmoniosamente ao longo de toda sua extensão. Entretanto, há uma clara

predominância de uma destas espécies, que é conhecida por Ficus Religiosa. Esta espécie

apresenta alturas típicas da ordem de 15 m; troncos com cerca de 2 a 3 m de diâmetro; galhos

e ramos com mais de 5 m de extensão e diâmetros variados, de dezenas até centenas de

milímetros; suas folhas são finas (< ½ mm) e pequenas (3 a 5 cm de diâmetro); suas copas

podem ser geometricamente caracterizadas, a grosso modo, como semi-esféricas ou semi-

elípticas, com diâmetro (ou eixo horizontal maior) da ordem de 10 m. O parque contém ainda,

pequenos lagos, vegetação rasteira, algumas poucas construções de pequeno porte, e é

rodeado por diversos prédios, alguns dos quais com alturas bem maiores que as das árvores.
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As medidas foram tomadas para diversas posições de transmissão e recepção.

Especificamente, a antena transmissora era posicionada em vários andares do palácio (6 ou 7,

dependendo do experimento), ao passo que a recepção se dava em 16 pontos distintos ao

longo do campo. A Figura 5.31 ilustra esquematicamente os posicionamentos adotados.

(a) (b)

FIGURA 5.31: Posicionamentos adotados na realização das medidas
(a) recepção (b) transmissão

O procedimento de aquisição das medidas consistiu na transmissão de um sinal faixa-

estreita (tom) em uma dada freqüência, a partir de um determinado andar do palácio. Este sinal

sensibilizava a antena de recepção, situada no topo de uma viatura do tipo furgão, era

amplificado por um LNA, e finalmente recebido por um analisador de espectro, dentro da

viatura. Este sinal era apresentado no visor do analisador na forma de potência [dBm], em

modo “span” zero, ou seja, era visualizado no domínio do tempo. Uma fita magnética (VHS)

armazenava analogicamente o sinal visto no analisador, tomando-se um período de gravação
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de cerca de 30 segundos. Posteriormente, em laboratório, o conjunto de dados adquiridos em

campo era digitalizado.

As medições foram divididas, na verdade, em duas etapas: a primeira, realizada em

1995, na freqüência de 900 MHz, para polarização vertical e horizontal; e a segunda, realizada

em 1996, nas freqüências de 1200, 1500 e 1800 MHz, apenas para polarização vertical. Todos

os experimentos foram realizados em meses nos quais as árvores apresentavam folhagem

completa; no Rio de Janeiro as diferenças entre as estações climáticas são pouco marcantes, e

a época da queda das folhas representa apenas um período muito curto do inverno. Os pontos

de recepção foram os mesmos nas duas etapas, bem como os andares de transmissão (à

exceção dos andares mais baixos). Os demais dados referentes às configurações dos

experimentos são listados na Tabela 5.3.

TABELA 5.3: Configurações utilizadas nas duas etapas do trabalho no Campo de Santana

Medidas em 1995 Medidas em 1996
Freqüência [GHz] 0,9 1,2 - 1,5 - 1,8

EIRP [dBm] 30 30
Antena de Tx dipolo λ/2 log-periódica

Ganho da antena de Tx [dB] 2,15 10
Antena de Rx dipolo λ/2 monopolo λ/4

Ganho da antena de Rx [dB] 2,15 4,3
Ganho do LNA na Rx [dB] 30 20
Andares utilizados na Tx 21 - 18 - 15 - 12

8 - 6 - 3
21 - 18 - 15 - 12

8 - 4 - 1

Com relação ao processamento das medidas obtidas, deve-se ressaltar que o objetivo

específico associado ao conteúdo desta tese foi investigar o efeito provocado pelo

sombreamento de sinal faixa-estreita em UHF por vegetação do tipo bosque, em termos de

comportamento médio da perda com a distância. O efeito de variabilidade temporal das

medidas obtidas, portanto, não foi analisado. O procedimento adotado para o tratamento dos
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dados disponíveis iniciava com a obtenção dos valores médios (no tempo). Em seguida, foram

identificadas as distâncias totais envolvidas nos experimentos, bem como as respectivas

distâncias efetivamente percorridas através da vegetação. Particularmente, estas distâncias

“efetivas” foram determinadas a partir de um modelamento simplificado da geometria

associada ao parque, que foi considerada essencialmente como um bloco retangular 3D, cujas

dimensões horizontais coincidiam com as do contorno externo do campo, e cuja altura era

igual ao valor médio observado para as árvores do bosque (15 m). A interseção do raio direto

entre o transmissor e o receptor com o bloco modelado era tomada como a distância

efetivamente atravessada pelo sinal dentro da vegetação (distância efetiva - Rv). A formulação

matemática associada a este procedimento e as tabelas com as distâncias total e efetiva para

todos os enlaces do experimento são apresentadas ao final deste trabalho, no Apêndice D.

De posse da tabela de distâncias totais (Apêndice D), dos dados técnicos dos enlaces

(Tabela 5.3 e diagramas de radiação das antenas), e dos valores médios de potência recebida

para cada enlace foi possível determinar os valores de atenuação por espaço livre

correspondentes. Considerando-se que a atenuação adicional sofrida pelo sinal nas medidas

realizadas foi causada essencialmente pela vegetação interposta, a atenuação por vegetação foi

obtida simplesmente pela diferença entre a perda média verificada experimentalmente e a

atenuação por espaço livre correspondente.

A visualização gráfica do comportamento da atenuação por vegetação (Av) se dá

associando estes valores obtidos com as respectivas distâncias efetivas através da vegetação

(Rv). Estes gráficos são apresentados nas Figuras 5.32 a 5.36, onde as medidas são

representadas por “+” (900 MHz) ou “◊◊” (demais freqüências). Algumas curvas adicionais

também foram traçadas, para cada gráfico, com o objetivo de se determinar os melhores

ajustes às medidas. Particularmente, foram testados os modelos empíricos do UIT-R (Equação
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5.5) e de Seville (Equação 5.7), e procurou-se, ainda, aplicar ajustes pelo método dos mínimos

quadrados com base na formulação da Equação 5.6 (onde Am e R são as constantes a se

determinar). A Tabela 5.4 apresenta os valores das constantes obtidos por ajuste a cada um

dos cinco conjuntos de medidas apresentados nas Figuras 5.32 a 5.36. Nestas figuras, os

ajustes individuais com base na Equação 5.6 são referenciados por “UIT (Am) XX” (XX é o

valor assintótico limite de atenuação adicional observado para cada gráfico), enquanto que as

curvas traçadas segundo os modelos do UIT-R (Equação 5.5) e de Seville (Equação 5.7) são

assinaladas por “UIT” e “SEVILLE”, respectivamente. Embora não representado

graficamente, o modelo dado pela Equação 5.3, do projeto COST-235, também foi testado.
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FIGURA 5.32: Gráfico de atenuação por vegetação (Av) versus distância efetiva (Rv), para as
medidas realizadas em 900 MHz, com polarização horizontal

Os ajustes obtidos individualmente para cada conjunto de medidas mascaravam a

dependência com um outro fator: a freqüência (f). Em função disto, mais dois ajustes foram
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efetuados, considerando apenas os casos cuja polarização era vertical (quatro grupos). No

primeiro, o coeficiente R (Equação 5.6) foi tomado simplesmente como a média entre os

grupos considerados, ficando a dependência com a freqüência essencialmente inserida no

parâmetro Am, cuja otimização teve a forma de uma curva de potência (Equação 5.8). No

segundo ajuste, o parâmetro R também foi otimizado com base em uma curva de potência

dependente da freqüência. Para o primeiro caso, a curva de ajuste final está representada pela

Equação 5.9, onde o valor médio obtido para o parâmetro R foi R = 0 325,  [dB/m]. Este

ajuste final obtido também foi traçado nos gráficos das Figuras 5.33 a 5.36, sendo legendado

por “UIT (Am) AJUSTADO”. O segundo ajuste foi obtido substituindo-se R  na Equação 5.9

por Rajustado, dado pela Equação 5.10. As curvas associadas a este segundo ajuste não foram

traçadas nos gráficos das Figuras 5.33 a 5.36 por apresentarem valores muito próximos aos

obtidos pelo primeiro ajuste, o que comprometeria a clareza das figuras.

TABELA 5.4: Coeficientes obtidos para os ajustes individuais segundo a Equação 5.6 (Am e R)

POLARIZAÇÃO f [MHz] Am R
Vertical 900 31 0,2
Vertical 1200 32,3 0,5
Vertical 1500 53,5 0,2
Vertical 1800 46,5 0,4

Horizontal 900 29 0,3

A fm ajustado MHz− = ⋅0 18 0 752, ,   (5.8)

A A
R R

Av m ajustado
v

m ajustado

= ⋅ − −
⋅





















−
−

1 exp   (5.9)

R fajustado MHz= ⋅ ⋅−6 342 10 3 0 537, ,     (5.10)
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FIGURA 5.33: Gráfico de atenuação por vegetação (Av) versus distância efetiva (Rv), para as
medidas realizadas em 900 MHz, com polarização vertical
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FIGURA 5.34: Gráfico de atenuação por vegetação (Av) versus distância efetiva (Rv), para as
medidas realizadas em 1200 MHz, com polarização vertical
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FIGURA 5.35: Gráfico de atenuação por vegetação (Av) versus distância efetiva (Rv), para as
medidas realizadas em 1500 MHz, com polarização vertical
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FIGURA 5.36: Gráfico de atenuação por vegetação (Av) versus distância efetiva (Rv), para as
medidas realizadas em 1800 MHz, com polarização vertical
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As Tabelas 5.5 e 5.6 apresentam os valores de erros médios e desvios padrões

absolutos (em dB) calculados para os modelos e ajustes testados, respectivamente. Foram

calculados erros e desvios individualmente por grupo de medidas (freqüência/polarização) ou

agrupadamente, considerando ou não o grupo medido em 900 MHz com polarização

horizontal. Observa-se que, à exceção do ajuste individualizado (última linha das tabelas

referidas), que não parametriza a dependência com a freqüência, as menores estatísticas foram

obtidas com o modelo de Seville e com os ajustes agrupados baseados na Equação 5.9. Estes

resultados vêm a confirmar a extrapolação de uma tendência, prevista por Seville82 em

freqüências mais altas (38 GHz), de suavização da atenuação por vegetação para distâncias

efetivas maiores, que pode ser equacionada de maneira assintótica (Equações 5.6 e 5.9) ou por

um coeficiente menor de potência (como na Equação 5.7, cujo coeficiente é menor que o da

Equação 5.5). Uma maior distância efetiva máxima considerada para as medidas no Campo de

Santana (450 m - cerca de 10 vezes maior que os 45 m do estudo de Seville) associada à maior

concentração de umidade de sua vegetação tropical (em comparação à temperada) parece

compensar a grande diferença entre as faixas de freqüências das duas análises (0,9-1,8 GHz ×

38 GHz), o que poderia explicar os bons resultados desta extrapolação do modelo de Seville.

TABELA 5.5: Erros médios (absolutos - em dB) calculados para os diversos modelos e ajustes
aplicados às medidas realizadas no Campo de Santana

MODELO 900
PV

1200
PV

1500
PV

1800
PV

AGRUP. 900
PH

AGRP. com
900/PH

COST-235 -33,57 -25,21 -30,57 -22,27 -27,88 -30,31 -28,53
UIT -10,79 -5,18 -12,45 -5,73 -8,46 -7,24 -7,17

SEVILLE -0,83 6,23 -0,69 6,18 2,78 1,98 2,56
UIT (Am) Ajust.

R
-3,478 2,320 -5,112 1,795 -1,040 -0,568 -0,914

UIT (Am) Ajust.
Rajustado

-0,909 3,811 -4,981 0,406 -0,312 2,045 0,320

UIT (Am) 0,701 0,006 0,303 -0,423 0,147 0,479 0,236
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TABELA 5.6: Desvios padrões (absolutos - em dB) calculados para os diversos modelos e
ajustes aplicados às medidas realizadas no Campo de Santana

MODELO 900
PV

1200
PV

1500
PV

1800
PV

AGRUP. 900
PH

AGRUP com
900/PH

COST-235 34,32 26,47 31,65 24,11 29,40 31,31 29,92
UIT 13,81 11,48 15,28 11,53 13,07 11,50 12,67

SEVILLE 6,59 9,72 9,20 11,88 9,53 7,38 9,00
UIT (Am) Ajust.

R
7,528 8,029 9,589 9,041 8,554 7,364 8,252

UIT (Am) Ajust.
Rajustado

6,686 8,625 9,520 8,816 8,443 7,566 8,217

UIT (Am) 6,637 7,292 8,214 8,760 7,751 7,320 7,637

5.4.5 - Inserção da vegetação em modelos de predição

De acordo com os fundamentos expostos até aqui, sobre a influência da vegetação na

faixa de freqüências analisada, conclui-se que este efeito deve ser considerado no planejamento

de sistemas de rádio-telefonia que venham a operar sobre áreas onde haja grande concentração

de vegetação urbana. Para o caso de colunas de árvores em regiões suburbanas, o modelo

de Torrico parece ser a melhor solução apresentada até agora. Entretanto, por ser um método

cujo esforço computacional tende a inviabilizar o tempo de cálculo para um número maior de

colunas consideradas, seria interessante investigar a existência ou não de uma tendência de

estabilização da intensidade de campo, semelhante à observada por Walfisch26, levando em

consideração a dependência adicional com a constante média de propagação através das

colunas de árvores.

A inserção do efeito das colunas de árvores em modelos para microcélulas urbanas

densas pode ser exemplificada com base no modelo 2D de Niu18. Seja a situação hipotética da

Figura 5.37, onde é representado um trecho da trajetória de um raio que sofre múltiplas
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reflexões. Observa-se que, no trecho considerado, o raio intercepta duas vezes a coluna de

árvores representada, com ângulos de incidência iguais aos respectivos ângulos de reflexão

lateral (γ). A atenuação adicional (Av) provocada pela vegetação no trecho considerado poderia

ser dada, portanto, por:

( )
A

dv
ev

x= ⋅ ⋅ ⋅2
sen γ

ρ α          (5.11)

coluna de árvores

dvx

trajetória j

γ

FIGURA 5.37: Interceptação de uma trajetória hipotética típica por uma coluna de árvores em
meio microcelular urbano denso (modelo 2D)

onde: dvx é a largura da coluna de árvores; ρe e α são a densidade relativa de espalhadores e a

atenuação específica no trecho considerado, respectivamente. A razão entre dvx e sen(γ)

corresponde a distância dv efetivamente percorrida pelo raio através da vegetação. A

densidade relativa de espalhadores é um parâmetro que poderia ser dado pelo volume fracional

ocupado pelos espalhadores relevantes (galhos e ramos), tomando-se como volume total de

referência o cubo retangular que tangencia externamente a coluna de árvores considerada, por

exemplo. O coeficiente de atenuação específica α, por sua vez, corresponde ao valor

provocado por uma árvore isolada da mesma espécie que as encontradas na coluna
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considerada. Se ao longo da trajetória j considerada houver Nj interceptações, a atenuação

total por vegetação (Avj) nesta trajetória poderia ser dada por:

( )Av dv ej i i i
i

N j

= ⋅ ⋅
=
∑ ρ α

1

(5.12)

a ser somada diretamente à atenuação calculada pelo modelo de Niu para a trajetória dada.

Vale lembrar que, para o caso específico do modelo de Niu, o cálculo das distâncias efetivas

dvi nas trajetórias-imagem que consideram uma reflexão no solo deve considerar a tri-

dimensionalidade do problema.

Embora a formulação proposta para o caso urbano denso seja válida tanto para as

situações OOS quanto para as LOS, deve-se recordar que a predição em visibilidade é

normalmente feita por modelos clássicos de dois ou mais raios, como discutido no Capítulo 3.

A influência de colunas de árvores à propagação LOS, portanto, é melhor retratada como

um reforço à conclusão do Item 4.2, que indicava a adequação do modelo de dois raios, uma

vez que a atenuação adicional (da ordem de 15 dB se for considerada a interceptação de pelo

menos uma árvore) é imposta essencialmente aos raios refletidos lateralmente.

A inclusão do efeito da atenuação por bosques faz sentido apenas para os modelos do

tipo “sítios-específicos” que operam sobre bases digitais de dados cartográficos,

particularmente as bases que incluam áreas cobertas por vegetação em sua morfologia. Para

modelos baseados em traçados de raios, o princípio da interceptação em cada trajetória que

compõe o campo final recebido, como proposto para o caso urbano denso, também pode ser

aplicado, embora de maneira diferente. Ao invés de se trabalhar com coeficientes de atenuação

específica, seria utilizado simplesmente um modelo como o de Seville ou o ajuste obtido com
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base na Figura 5.29, dado pela Equação 5.9. Além disto, o algoritmo precisaria desconsiderar

qualquer trajetória cujo ponto de reflexão no solo estivesse contido em uma área de bosque.

Modelos “site-specific” que operem sobre bases de dados de alta resolução poderiam

incluir, ainda, o efeito de árvores isoladas, de acordo com a resolução do programa. Neste

caso, o ideal seria utilizar valores de atenuação adicional medidos experimentalmente, pois

retratariam melhor as particularidades climáticas e biológicas das espécies consideradas. Na

falta deste tipo de informação, entretanto, a formulação de Benzaïr80 poderia ser utilizada.

5.5 - Margens de segurança a serem consideradas em função de alguns dos aspectos

ambientais abordados

Ao longo dos itens anteriores deste capítulo (5), foram abordados, de maneira crítica,

os efeitos de variabilidade impostos ao sinal propagado pelos aspectos ambientais mais

relevantes. A viabilidade de sistemas de rádio-telefonia, portanto, depende da consideração de

tais aspectos, uma vez que estes influem nas características de cobertura e de confiabilidade

dos sistemas. Neste sentido, são apresentadas, neste item (5.5), as conclusões a respeito das

margens numéricas correspondentes aos efeitos de alguns dos aspectos ambientais abordados.

No Item 5.1, um dos aspectos discutidos foi o das propriedades elétricas dos

materiais constituintes das edificações. Particularmente para microcélulas suburbanas,

destaca-se a influência que este aspecto pode trazer ao mecanismo final de difração do campo

na direção do receptor, que ocorre nos topos das edificações da coluna imediatamente anterior

ao móvel. Constatou-se, através de uma comparação teórica entre os coeficientes de difração

para obstáculo “gume-de-faca” absorvente e condutor prefeito, que a condutividade dos

telhados da última coluna pode ser responsável por oscilações lentas de até 8 dB com relação à
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potência recebida; este valor diminui à medida que o receptor se afasta da última coluna,

chegando à metade (4 dB) quando este afastamento é igual à diferença entre as alturas da

última coluna e da antena do móvel (ângulo de 45° com a horizontal).

A presença de veículos (espalhadores) ao longo da pista do receptor móvel também

foi analisada no Item 5.1, para a situação particular em que a base está instalada ao lado da

pista. A obstrução eventual da linha-de-visada entre a base e o receptor móvel por outros

veículos provoca desvanecimento ao campo recebido. Para a situação microcelular típica de

antena da base à altura dos postes (5 - 6 m), verificou-se que a perda adicional à potência

recebida é da ordem de 5 (receptor próximo à base ≈ 200 m) a 15 dB (mais afastado ≈ 900 m).

Estas perdas são cerca de 5 dB menores para o caso de antena da base mais alta (15 m). A

dependência do desvanecimento adicional com a freqüência, na faixa 0,9-2,0 GHz, só é

perceptível para distâncias base-receptor menores que 700 m, ficando em torno de 1 a 2 dB.

A perda por penetração em edificações, por sua vez, é um aspecto que ainda merece

estudos complementares. De qualquer forma, independentemente do tipo de ambiente

considerado e em função dos inúmeros resultados experimentais já publicados, pode-se afirmar

que a perda média fica normalmente na faixa de 10 a 20 dB de potência, considerando-se

recepção no andar térreo. Esta perda tende a diminuir se a antena receptora for posicionada em

andares mais elevados, com uma taxa média em torno de 2 dB por andar.

A caracterização das estatísticas de desvanecimento lento em ambiente suburbano

tende a apresentar distribuição típica do tipo log-normal, conforme discutido anteriormente.

Em um trabalho publicado por Bertoni4, a simulação conjunta da influência de diversos

aspectos ambientais ao campo propagado confirmou esta tendência, apresentando margens de

desvanecimento da ordem de 8 dB com relação ao valor médio de potência recebida,

considerando-se uma probabilidade acumulada de cerca de 95%. Entretanto, se o aspecto
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predominante for nitidamente a irregularidade das alturas da última coluna de prédios, e

havendo dados disponíveis a respeito deste perfil, é possível realizar-se uma avaliação teórica

mais precisa, aplicando a TGD como no trabalho de Maciel15.

No Item 5.3.1 deste capítulo, foi caracterizado o aspecto da “queda brusca” no campo

recebido ao dobrar-se uma esquina típica de microcélula urbana densa, onde ficou clara a

dependência numérica desta perda com fatores relacionados à geometria do enlace,

principalmente distância base-esquina e larguras das ruas. De qualquer forma, embora o valor

desta queda na potência recebida seja variável, pode-se afirmar que 10 a 20 dB correspondem

a uma margem típica aceitável.

Outro fator relacionado a ambientes urbanos densos é o posicionamento do receptor

com relação às colunas de prédios, para um mesmo afastamento da esquina, na situação OOS.

Observou-se que, próximo à esquina, a diferença entre as potências recebidas nas duas

calçadas da rua é da ordem de 10 dB. Se o receptor estiver suficientemente afastado da

esquina, entretanto, tal diferença é praticamente nula. A determinação da margem associada ao

posicionamento relativo do receptor, portanto, depende de uma distância de transição

associada à mudança entre os mecanismos predominantes de propagação (reflexões múltiplas e

difração DBV), conforme previamente discutido no Item 5.3.4. Neste sentido, a Tabela 5.1

pode ser utilizada como referência.

O Item 5.4 da tese considerou a influência da vegetação urbana à propagação em

microcélulas, na faixa de 0,8 a 2,0 GHz, onde se verificou que a determinação de uma margem

confiável é bastante complexa. De qualquer forma, no que diz respeito a árvores isoladas ou

colunas de árvores ao longo das calçadas, pode-se dizer, a princípio, que a atenuação adicional

correspondente apresenta valores típicos da ordem de 10 a 20 dB. Com relação à perda ao

longo de bosques urbanos, a recomendação mais adequada no sentido de se avaliar as margens
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correspondentes é a aplicação de um modelo experimental, como os representados pelas

Equações 5.7 e 5.9, que consideram a dependência com a distância efetivamente propagada

através da vegetação e com a freqüência. Entretanto, pelo menos para distâncias efetivas

maiores (>200 m, por exemplo), é possível determinar a ordem de grandeza da perda adicional,

ainda que a grosso modo, em função de um comportamento praticamente assintótico previsto

pela Equação 5.6 (Figura 5.29). Valores típicos entre 30 e 40 dB são observados nas curvas

das Figuras 5.32 a 5.36, e podem ser considerados como margem de projeto.

Considerando-se que os aspectos ambientais discutidos neste item podem influenciar

uma determinada conexão base-móvel, não só isoladamente, mas também em conjunto, seria

interessante comparar numericamente os efeitos destes fatores com as margens de segurança

típicas dos sistemas existentes. Uma forma simples de se obter uma estimativa destas

margens é analisando a situação LOS, e tomando a perda Ap associada à propagação (Equação

5.13) como a de espaço livre. A margem de segurança (Ms) é obtida, então, através da

Equação 5.14, onde: f é a freqüência [MHz]; D é a distância do enlace [km]; PT é a potência de

transmissão [dBm]; G é o ganho das antenas [dB]; PR é a potência associada ao limiar de

recepção do aparelho (móvel/portátil) [dBm]; e Ac é a perda nos cabos e conexões [dB].

( ) ( )A dB D fp[ ] log log ,= ⋅ + ⋅ +20 20 32 44   (5.13)

M dB P G P A As T R p c[ ] = + − − −       (5.14)

A Tabela 5.7 apresenta alguns parâmetros técnicos típicos dos dois tipos de sistemas

microcelulares existentes, para que se possa calcular as margens de segurança desejadas. Os

sistemas “convencionais” correspondem aos macrocelulares da primeira geração que já

precisaram ampliar sua capacidade, aumentando o número de células mas diminuindo seus
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raios de cobertura. Os sistemas da “nova geração”, por outro lado, são normalmente

concebidos desde o princípio como microcelulares, e incluem o PCS e a chamada telefonia sem

fio de 2a geração (CT-2), como o PACS, o DECT ou o PHS.

Tomando-se os valores da Tabela 5.7, e considerando Ac = 3 dB, obtém-se margens de

37,5 e 32,6 dB para os sistemas “convencionais” e da “nova geração”, respectivamente.

Comparando estes valores com as margens associadas aos fatores ambientais que podem afetar

o sinal propagado em visibilidade, como os 15 dB associados à obstrução por veículos, por

exemplo, percebe-se que a folga projetada tende a ser suficiente na maioria dos casos.

Partindo, por outro lado, para a situação OOS, aumenta o número de fatores externos que

reduzem a intensidade do sinal propagado, assim como deve aumentar também a probabilidade

de associação conjunta destes aspectos. Com isso, as margens calculadas com atenuação de

espaço livre tendem a ser insuficientes para uma série de situações. Por exemplo, seja o caso

de recepção em uma rua ortogonal à da base, com árvores frondosas ao longo das calçadas;

somando a “queda brusca” na esquina com possíveis perdas por obstrução dos principais

percursos de propagação pela vegetação, os limiares de 32,6 ou 37,5 dB podem facilmente ser

superados. Na determinação dos raios de cobertura de áreas sem visibilidade, portanto, a

aplicação exclusiva de métodos de predição mais simples, desconsiderando aspectos ambientais

relevantes, pode levar a resultados inadequados, comprometendo a confiabilidade do sistema.

TABELA 5.7: Parâmetros técnicos típicos para sistemas microcelulares

PARÂMETROS “CONVENCIONAIS” “NOVA GERAÇÃO”
f [MHz] 800 2000
D [km] 1,00 0,25

PT [dBm] 23 14
PR [dBm] -100 -100
G [dB] 8 8
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CAPÍTULO 6

CONCLUSÕES

Conforme o título desta tese naturalmente sugere, procurou-se realizar, neste trabalho,

uma análise crítica dos aspectos relacionados às condições de propagação em ambientes

microcelulares. O tema escolhido foi motivado pela crescente importância dos sistemas de

comunicações móveis, cujo espetacular desenvolvimento nos últimos anos tem sido

impulsionado em grande parte pelas diversos trabalhos de pesquisa nas áreas afins, entre as

quais se encontra a área de Propagação. Neste sentido, o Capítulo 1 desta tese se estendeu um

pouco além da filosofia básica de definição, quase que exclusiva, dos objetivos e da divisão do

trabalho, para destacar a importância da área de Propagação dentro do contexto de

desenvolvimento dos sistemas de rádio-telefonia terrestres (particularmente os sistemas

microcelulares), apresentando inclusive um breve histórico evolutivo.

O Capítulo 2 ainda pode ser considerado como um capítulo introdutório, uma vez que

os conceitos fundamentais a respeito da caracterização genérica do sinal rádio-móvel

propagado em ambientes microcelulares foram aí apresentados. A caracterização genérica, na

verdade, foi dividida em duas partes distintas. Na primeira parte, o enfoque estava voltado para

as considerações estatísticas do sinal, que foram analisadas inclusive para ambientes

macrocelulares e para o caso de sinalização faixa-larga. Em seguida, apresentou-se uma

classificação qualitativa dos diversos tipos de ambientes microcelulares, que segue

essencialmente uma divisão, função do grau de urbanização da área, comumente observada na

maioria dos trabalhos publicados.
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Tomando por referência a tendência determinística dos estudos sobre propagação em

microcélulas, o Capítulo 3 apresentou as teorias básicas mais adequadas ao tratamento dos

mecanismos de propagação neste tipo de ambiente, e na faixa de freqüências associada (0,8 a

2,0 GHz). Para a difração foram analisadas as técnicas da Teoria Geométrica da Difração

(TGD) e da Ótica Física (OF). A reflexão, por sua vez, foi expressa em função dos coeficientes

de Fresnel, cuja complementação para o caso de superfícies rugosas também foi considerada

no texto. Por fim, a propagação em visibilidade também foi discutida, com ênfase na

abordagem por modelos de raios, cuja base teórica é a Ótica Geométrica (recordada no

primeiro item do Capítulo 3).

Um dos itens fundamentais nos projetos de sistemas celulares é a determinação da

cobertura, que pode ser feita de maneira teórica com base em modelos de predição. Em função

disto, o Capítulo 4 da tese apresentou os principais modelos encontrados nas publicações

científicas, dividindo-os por grau de urbanização. A determinação qualitativa do tipo de área

microcelular, entretanto, não consegue precisar os limites que caracterizam a transição entre

estes graus de urbanização. Isto motivou o desenvolvimento de um critério quantitativo,

baseado na transição entre os mecanismos principais de propagação ao longo de uma rua onde

não haja visada direta entre base e móvel, mais precisamente entre a difração no topo dos

edifícios (DBH) e a difração nas bordas verticais de um cruzamento ou esquina (DBV), como

apresentado no Item 4.1. Outra discussão preliminar à apresentação dos modelos principais foi

relacionada à comparação entre o modelo de dois raios e os modelos com mais raios, incluindo

raios refletidos lateralmente nos prédios (particularmente escolheu-se o modelo de seis raios

para a comparação), aplicáveis à situação de visibilidade entre base e móvel. Com base em

medidas encontradas em algumas publicações17, 19, 21, 51, a comparação indicou que o modelo de
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dois raios é o mais adequado à determinação dos limites de cobertura, de maneira geral,

embora não considere as reflexões laterais.

Dos diversos modelos para áreas urbanas densas apresentados no Capítulo 4, três se

destacaram, por diferentes motivos: o de Hassanzadeh52; o de Niu18 e; o de Kanatas23. Pode-se

afirmar, entretanto, que destes três, o modelo mais completo é o de Niu. Os modelos de

Walfisch26 e de Neve38, por sua vez, foram considerados os mais apropriados para áreas

suburbanas. A simplicidade foi o aspecto que favoreceu o primeiro modelo, enquanto que a

abrangência destacou o modelo de Neve, cuja complementação em um trabalho posterior56

considerava as irregularidades ao longo do plano vertical de análise da propagação. O modelo

de Maciel15, 16 foi o único encontrado para áreas do tipo residenciais/comerciais, que dificultam

uma análise mais eficiente e simplificada, por serem áreas de “transição”. Por fim, foram

apresentadas referências a modelos “site-specific” publicadas nos últimos anos. Tais modelos

não são detalhados nas publicações, dado o grande interesse comercial que eles despertam.

Observou-se que, embora os poucos programas atuais para sítios específicos sejam baseados

em modelos semi-empíricos ou em extrapolações de modelos macrocelulares, há uma

tendência a que o traçado de raios ainda venha a ser adotado na elaboração dos algoritmos, já

que vários pesquisadores vêm buscando otimizar esta técnica.

As simplificações adotadas nos modelos de predição estão intimamente relacionadas

aos aspectos que atuam sobre a variabilidade do sinal propagado, que foram discutidos no

Capítulo 5. No estudo realizado, os aspectos foram divididos essencialmente em três grupos,

que incluíam: os fatores de influência genérica; as características arquitetônicas e estruturais

típicas de ambientes suburbanos e residenciais/comerciais e; as particularidades estruturais de

ambientes urbanos densos. A vegetação, que poderia ter sido incorporada ao primeiro grupo,

foi tratada em um item à parte, dada a sua maior complexidade. O item final do Capítulo 5
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resume alguns dos principais resultados obtidos, sugerindo margens numéricas  de segurança

associadas às variações observadas para cada aspecto ambiental analisado.

No grupo dos aspectos ambientais de influência genérica, as irregularidades do terreno

foram incluídas. Basicamente, os efeitos associados a este aspecto podem ser estimados com

base na TGD, para a situação urbana densa, ou por um critério de altura efetiva da base,

função da inclinação do terreno, para ambientes suburbanos. As propriedades elétricas dos

materiais constituintes das edificações também foram consideradas neste grupo, de onde se

concluiu que os coeficientes de Fresnel (complementados pelo coeficiente de espalhamento

para reflexão difusa, quando for o caso) representam bem o mecanismo da reflexão em

superfícies. Mais ainda, a influência das características elétricas no mecanismo de difração para

o caso de ambientes suburbanos também foi investigada, e obteve-se o valor teórico máximo

de cerca de 8 dB para a diferença correspondente à difração por obstáculo absorvente e por

obstáculo condutor perfeito (receptor na calçada mais próxima à última coluna de prédios).

Ainda no grupo dos aspectos de influência genérica, outro aspecto abordado foi a

presença de veículos (espalhadores) ao longo da rua que o receptor móvel percorre, quando a

base está instalada na lateral da pista. Verificou-se que a obstrução eventual da linha-de-visada

entre a base e o receptor móvel por outros veículos provoca desvanecimento ao campo

recebido, da ordem de até 15 dB dentro do raio de alcance microcelular (1 km). O aspecto

final deste grupo foi a perda por penetração em edificações, cujo valor médio pode ser

tomado, de modo geral, na faixa de 10 a 20 dB, considerando-se recepção no andar térreo.

Essencialmente foram investigados dois aspectos ambientais no grupo que incluía as

características arquitetônicas e estruturais típicas de ambientes suburbanos e

residenciais/comerciais. Considerando-se o agrupamento de todas as variáveis ambientais

envolvidas, há uma tendência de distribuição log-normal para as variações lentas do sinal,
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como simulado em um trabalho publicado4, apresentando margens de desvanecimento de 8 dB

em torno do valor médio de potência recebida, para uma probabilidade acumulada de 95%.

Destes diversos aspectos ambientais, dois foram escolhidos para uma análise mais detalhada.

Inicialmente, as diferenças nas alturas das edificações e a presença de brechas ao longo da

última coluna foram estudadas, aplicando a abordagem utilizada por Maciel em um de seus

trabalhos16, que previa o comportamento de desvanecimento lento com base em um

procedimento simplificado de TGD. Este aspecto, em alguns casos, pode representar o efeito

dominante sobre as variações do sinal recebido. O outro fator analisado foi a situação

comumente encontrada de incidência oblíqua do sinal propagado, quando observado no plano

horizontal, cuja influência sobre o valor final do campo recebido foi parametrizada.

Com relação aos ambientes urbanos densos, optou-se por investigar o comportamento

da propagação em algumas situações particulares de grande ocorrência. A “queda brusca”

sofrida pelo campo recebido quando o móvel dobra uma esquina típica foi um dos

comportamentos particulares analisados no Item 5.3, onde concluiu-se que esta perda depende

de fatores relacionados à geometria do enlace, como distância base-esquina e larguras das ruas,

e que a margem típica associada tem intensidade da ordem de 10 a 20 dB. Em seguida,

estudou-se a influência específica de cada borda componente de uma esquina típica do tipo “+”

no campo final difratado na direção da rua sem visibilidade. A predominância de uma destas

bordas (SE - Figura 5.19) ficou comprovada para a grande maioria das situações. A influência

no comportamento do campo correspondente provocada por variações no posicionamento

relativo do receptor com relação às colunas de prédios, em situação OOS, também foi

avaliada. Observou-se que, próximo à esquina, a diferença entre as potências recebidas nos

dois lados da rua é da ordem de 10 dB, ao passo que a partir de uma distância de transição

associada à mudança entre os mecanismos predominantes de propagação (reflexões múltiplas e
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difração DBV), a diferença se torna desprezível. Um procedimento baseado em TGD e no

modelo de Hassanzadeh52 foi proposto para determinação desta distância limite, e alguns

resultados correspondentes a situações típicas foram tabelados.

O aspecto complexo da influência da vegetação foi o último a ser analisado no Capítulo

5, e foi dividido em dois casos: propagação através de árvores isoladas ou colunas de árvores

ao longo das calçadas e; propagação através de parques ou bosques urbanos. De maneira

geral, observou-se que a atenuação adicional provocada no primeiro caso (árvores isoladas ou

em colunas) apresenta valores típicos da ordem de 10 a 20 dB, correspondendo a atenuações

específicas em torno de 1 dB/m. A avaliação da perda associada ao segundo caso, por sua vez,

pode ser feita de maneira simplificada através da aplicação de um modelo experimental. A

análise de medidas experimentais obtidas em um bosque urbano tipicamente tropical também

foi apresentada, na forma de curvas de atenuação adicional versus distância efetivamente

propagada através da vegetação, incluindo a dependência com a freqüência. Valores típicos

entre 30 e 40 dB foram observados para a atenuação por vegetação a grandes distâncias

efetivas. A avaliação de diversos modelos e ajustes aplicados a estas medidas indicou o bom

desempenho do modelo de Seville82 e da curva de ajuste com a forma assintótica da Figura

5.29. Algumas considerações a respeito da possibilidade de inclusão dos efeitos da vegetação

em modelos teóricos de predição também foram apresentadas, concluindo o Item 5.4.

Alguns dos assuntos e resultados apresentados ao longo da tese ainda precisam de

investigações adicionais, assim como as linhas de estudo complementares que foram abordadas

com menor profundidade ou apenas citadas neste trabalho. Em função disto, encerra-se este

capítulo de conclusões apresentando-se algumas sugestões de trabalhos futuros. A primeira

linha de estudo que merece ser aprofundada é a análise da propagação correspondente a canais

faixa-larga. Conforme exposto no Capítulo 2 da tese, a determinação de perfis de potência-
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retardos é fundamental para a avaliação dos efeitos de espalhamento associados a este tipo de

canal, e a obtenção destes perfis também pode ser feita com base em modelos de raios. Na

verdade, algumas publicações neste sentido são encontradas na literatura técnica, mas o

assunto ainda está longe de ser esgotado.

Ainda dentro de uma linha de abordagem essencialmente determinística, outra linha de

investigação sugerida é a análise da propagação em ambientes internos (“indoor”), extensão

natural dos ambientes microcelulares nos sistemas atuais e futuros. A propagação em túneis e

galerias é outro tópico que merece estudos adicionais, podendo aplicar, inclusive, técnicas

baseadas em ótica de raios para isto.

Com relação à propagação faixa-estreita em ambientes microcelulares, especificamente,

a primeira sugestão seria a continuação do procedimento proposto para classificação

quantitativa do grau de urbanização apresentado no Capítulo 4. Esta continuação deve incluir

uma ampliação da Tabela 4.1, que corresponde ao teste partindo-se da condição de ambiente

urbano denso, além de uma tabela complementar partindo-se da condição inicial de ambiente

suburbano.

Conforme exposto ao longo da tese, observou-se que os modelos “site-specific” são os

mais voltados para aplicações práticas comerciais de grande porte. Em função desta tendência,

sugere-se fortemente que se comece a pensar no desenvolvimento de um programa deste tipo,

que incluísse, ainda, possibilidades associadas às etapas fundamentais de projetos de sistemas

celulares, tais como visualização das áreas onde o servidor é o mais forte, distribuição de

interferências co-canal e de canal adjacente, entre outras. Na verdade, um trabalho desta

magnitude exigiria os esforços conjuntos de uma equipe formada por profissionais das áreas de

computação e comunicações ao invés da contribuição individual de um único pesquisador.
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Uma das etapas que podem contribuir nesta direção seria a otimização das técnicas de traçado

de raios, que fica aqui como outra sugestão.

Por fim, novas investigações a respeito da influência dos aspectos ambientais à

variabilidade do sinal propagado em ambiente microcelular também seriam de grande valia,

uma vez que os estudos apresentados ao longo do Capítulo 5 não esgotam o assunto.

Particularmente para o aspecto da influência da vegetação urbana, a análise e os resultados

descritos no Item 5.4 oferecem apenas uma visão preliminar mais genérica sobre os efeitos

correspondentes, na faixa de freqüências de interesse (0,8 a 2,0 GHz). Estudos e modelos

teóricos com maior nível de profundidade seriam contribuições adicionais consideráveis, e

poderiam incluir até mesmo os efeitos de espalhamento temporal provocados. Sugere-se,

ainda, que sejam realizadas novas medidas experimentais da atenuação por vegetação em

bosques urbanos, mas preferencialmente são desejáveis medidas da atenuação por árvores

isoladas ou colunas de árvores ao longo das calçadas, em função do menor número disponível

de trabalhos publicados nesta linha de ação.
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APÊNDICE A

PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO GRAU DE

URBANIZAÇÃO DE UMA MICROCÉLULA

A base de cálculo para os resultados descritos no Item 4.1 da tese é apresentada neste

apêndice, que descreve os procedimentos de cálculo da difração dupla DBH no bloco que

obstrui a visada, e da difração DBV nas quatro bordas da esquina com a rua principal (Item

A.1). O quarteirão analisado é modelado como um bloco retangular liso e contínuo, com

superfícies condutoras perfeitas, como ilustrado na Figura A.1, que mostra também os

percursos correspondentes às difrações DBH (dupla) e DBV (apenas a difração em uma das

quatro bordas foi representada). Todas as difrações são calculadas com base na TUD,

considerando incidência oblíqua de onda plana sobre as bordas de obstáculos do tipo quina de

90°. Por fim, no Item A.2, discute-se a respeito do cálculo que determina a condição de

ambiente urbano denso, em função dos dois mecanismos de difração considerados.

A.1 - PROCEDIMENTO DE CÁLCULO DA DIFRAÇÃO DUPLA DBH E DA

DIFRAÇÃO LATERAL DBV

Considerando-se as hipóteses simplificadoras iniciais do procedimento, mencionadas

anteriormente, a geometria associada ao cálculo por TUD do campo difratado “por cima”, na

direção do receptor móvel (Rx), está ilustrada esquematicamente na Figura A.2. As

coordenadas dos pontos de difração D1 e D2 são determinadas com base na lei de Snell,
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segundo a qual os ângulos α1 e α’1 são iguais, assim como α2 e α’2; particularmente, como o

bloco é retangular, tem-se que α’2 é complementar a α1 (α’2 = 90° - α1). Obtém-se da

geometria da Figura A.2, portanto, a Equação A.1, cujas soluções para XD1 e YD2 são dadas

pelas Equações A.2 e A.3, respectivamente; para YD2, especificamente, das duas soluções

possíveis dadas pela Equação A.3, a que é coerente com a geometria analisada é a dada pela

Equação A.4. Os termos A a F encontrados nas Equações A.1 a A.4 foram criados para clarear

a visualização das soluções, e são dados pelas Equações A.5 a A.10, respectivamente.

Rx
(móvel)

DBV

DBH

Tx
(Base)

FIGURA A.1: Geometria adotada para a determinação da condição de ambiente urbano denso

A Figura A.2 também apresenta alguns ângulos necessários para a determinação da

difração dupla. Os ângulos α1 e α2 são dados pela Equação A.11, enquanto que os ângulos γ1,

γ’1, γ2 e γ’2 são obtidos através das Equações A.12 a A.15, respectivamente. As coordenadas

dos pontos P1 e P2, que determinam os ângulos γ’1 e γ’2, respectivamente, são obtidas pelas

Equações A.16 a A.19, nas quais s0 corresponde ao raio propagado da base (Tx) ao primeiro

ponto de difração (D1), e s2 à propagação a partir de D2 até o receptor Rx (Equações A.20 e
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A.21, respectivamente). O raio s1 correspondente à propagação entre os pontos D1 e D2 é

dado pela Equação A.22.
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�β2
�β1

�s0

�φ0
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Coordenadas:
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D1 (XD1,YE,HE)
D2 (XE,YD2,HE)
P1 (XP1,YE,HE)
P2 (XE,YP2,HE)
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D2

P2

α’ 1

α1

α’ 2
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γ’ 1 γ1

γ2

γ’ 2
�φ1

FIGURA A.2: Geometria adotada para a determinação da difração dupla DBH

YD YE

XE XD

A

XD XT

YR YD

B

2

1 1

2−
−

=
−

=
−

  (A.1)

XD C YD D1 2= ⋅ +          (A.2)

YD E YD F2 2 02 + ⋅ + =             (A.3)

YD
E E F

2
4

2

2

=
− + − ⋅

            (A.4)

( ) ( )A YE YT HE HT= − + −2 2
       (A.5)

( ) ( )B XR XE HE HR= − + −2 2
       (A.6)

C
XT XE B

YR YE A
=

− −
− +

       (A.7)



238

D
A XE B YE XT YE XE YR

YR YE A
=

⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅
− +

               (A.8)

( )[ ]
E

D XT C A YE

C
=

− + ⋅ −
       (A.9)

( )
F

D A YE XT YE A XE

C
=

⋅ − + ⋅ − ⋅
             (A.10)

α
π

α1 2
1

2

2

1
= − =

−
−







−tg
YD YE

XE XD
                 (A.11)

( ) ( )
γ 1

1

2 2
1

=
−

− + −















−tg
HE HT

YE YT XD XT
  (A.12)

( ) ( )
′ =

−

− + −















−γ 1
1

2 2
1

tg
HE HT

YE YT XT XP
  (A.13)

( ) ( )
γ 2

1

2 2
2

=
−

− + −















−tg
HE HR

XR XE YR YD
   (A.14)

( ) ( )
′ =

−

− + −















−γ 2
1

2 2
2

tg
HE HR

XE XR YP YR
  (A.15)

( )d sP D1 1 0 1− = ⋅ sec α      (A.16)

XP XD d P D1 1 1 1= − −      (A.17)

( )d s ecP D2 2 2 1− = ⋅ cos α         (A.18)

YP YD d P D2 2 2 2= + −         (A.19)

( ) ( ) ( )s HE HT XD XT YE YT0

2 2 2
1= − + − + −        (A.20)

( ) ( ) ( )s HE HR XR XE YR YD2

2 2 2
2= − + − + −         (A.21)

( ) ( )s XE XD YD YE1

2 2
1 2= − + −          (A.22)



239

Para aplicação da TUD ao problema analisado, adotou-se um sistema de coordenadas

do tipo “ray-fixed” para os raios, como apresentado no Item 3.2.4 da tese. Por esta

abordagem, os vetores unitários principais são dados, para cada percurso i considerado (i = 0,

1 ou 2), por uma componente na direção de propagação - $s i , por uma perpendicular ao plano

de incidência (i = 0 e i =1) ou ao de difração (i = 2 - o caso i = 1 também poderia ser

enquadrado aqui, considerando-se o plano de incidência i = 0) - $φi , e por uma paralela a estes

mesmos planos - $β i ; estes vetores estão representados na Figura A.2. O campo inicial

transmitido foi considerado como polarizado verticalmente, com intensidade E0 dada pela

Equação A.23 (onde P0 é a potência inicial e η = 120⋅π é a impedância intrínseca do meio), e

sua decomposição vetorial no plano de incidência inicial (raio s0) pode ser dada, inicialmente,

pela Equação A.24. Entretanto, a presença de uma componente na direção de incidência (s0)

seria incoerente com a hipótese inicial adotada para o problema de aproximação por onda

plana. Ao invés de simplesmente desconsiderar esta componente, procurou-se “normalizar” o

valor de P0 em função do percentual desta potência inicial que seria desviado para a direção de

incidência, já que o deslocamento do receptor móvel altera as coordenadas dos pontos D1 e

P1, afetando o valor inicial desviado para a direção do raio s0, o que se traduz na inserção de

uma dependência angular ao campo final recebido que nada tem a ver com a difração

propriamente dita. Com isso, o módulo do campo inicial passou a ser dado pelo valor

normalizado da Equação A.25 E0N, substituindo inclusive E0 da Equação A.24.
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E P0 0= ⋅η     (A.23)
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( )E E N EN0 0 0 1= ⋅ = ⋅ sec γ   (A.25)

Conforme abordado no Capítulo 3 da tese, os coeficientes de difração da TUD

dependem dos chamados ângulos de incidência e observação. Para a geometria estudada neste

apêndice, estes ângulos foram determinados conforme a indicação da Figura A.3, na qual φ’1 e

φ1 são os ângulos de incidência e observação com relação à difração no ponto D1,

respectivamente, enquanto que φ’2 e φ2 são os ângulos de incidência e observação com relação

à segunda difração, respectivamente. Os ângulos φ’1 e φ2 são dados pelas Equações A.26 e

A.27, respectivamente, ao passo que φ1 = φ’2 = 3⋅π/2, para qualquer deslocamento do

receptor móvel ao longo da rua perpendicular à principal.
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FIGURA A.3: Ângulos de observação e incidência para as duas difrações consideradas
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A trajetória total da onda irradiada pela base se inicia com a propagação desta onda na

direção do ponto D1, a partir do qual o campo sofre uma primeira difração e se propaga de

forma rasante até o ponto D2, onde a segunda difração faz com que o campo finalmente

sensibilize a antena do receptor móvel. O cálculo deste campo final recebido foi baseado nas

equações genéricas encontradas no Item 3.2.4 da tese, considerando-se a aproximação de onda

plana para as duas difrações. Com isso, o fator de atenuação espacial A para cada difração foi

da forma da Equação A.28, ao passo que o parâmetro de distância L foi dado pela Equação

A.29, onde s corresponde ao raio difratado e α é o ângulo de incidência.

A
s

=
1

(A.28)

( )L s= ⋅ sen2 α     (A.29)

Os coeficientes de difração para o caso de incidência oblíqua são equacionados na

forma de um diádico, como descrito na Equação 3.24, de tal forma que o campo é descrito

vetorialmente com base nos unitários 
)
φ  e $β , representando, respectivamente, as direções

perpendicular e paralela aos planos de incidência ou aos de difração. Com isso, para cada

difração, foi necessário calcular tanto o coeficiente para polarização “hard” (
)
φ ), quanto para

“soft” ( $β ). Lembrando, por fim, que os obstáculos foram modelados como quinas com

ângulos retos, ou seja, o coeficiente n das Equações 3.26 e 3.27 correspondente é igual a 1,5, e

que a incidência rasante impõe aos coeficientes da segunda difração (D2) a inserção de um

fator de ajuste multiplicativo igual a ½, o campo total E2 recebido na direção h (polarização

vertical) pelo mecanismo da difração dupla DBH foi equacionado como:
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( ) ( ) ( )E E E2
2

2
2

2 22 2
= ⋅ − ′ + ⋅ ′φ βγ γ γcos sen sen       (A.30)

( )
( )( ) ( )( )E E

e

s s
D s n D s n
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h hφ α φ φ α α φ φ α
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0 1 2

0

1 2

1 1 1 1 1 2 1 2 2 2

1

2
= ⋅ ⋅

⋅
⋅ ⋅ ′ ⋅ ⋅ ′⊥

− ⋅ ⋅ + +

sen ; ; ; ; cos ; ; ; ;  (A.31)

( )
( )( ) ( )( )E E

e

s s
D s n D s n

j k s s s

s sβ α φ φ α α φ φ α
2

0 1 2

0
1 2

1 1 1 1 1 2 1 2 2 2

1

2
= ⋅ ⋅

⋅
⋅ ⋅ ′ ⋅ ⋅ ′

− ⋅ ⋅ + +

sen ; ; ; ; cos ; ; ; ;  (A.32)

onde Ds e Dh são definidos pelas Equações 3.25 a 3.27, k é a constante de propagação do

meio, e os demais parâmetros foram definidos ao longo deste item, lembrando que os módulos

dos campos iniciais E0 e E0⊥  foram definidos na Equação A.24, mas incorporam ainda o

fator de normalização N (Equação A.25).

No procedimento de cálculo da difração lateral DBV, foram adotadas as mesmas

hipóteses simplificadoras de modelamento da geometria e de incidência de onda plana,

mencionadas na introdução deste apêndice. Este caso, entretanto, é menos complexo que o

anterior (difração DBH), uma vez que envolve apenas uma difração por borda. A geometria

que representa a situação em questão pode ser observada na Figura A.4, na qual apenas uma

das bordas verticais está ilustrada. As demais bordas consideradas são indicadas na Figura A.5,

que apresenta, na verdade, uma vista apenas bidimensional do problema. Os pontos de difração

Di (i = NE, SE, NW, SW), foram determinados com base na lei de Snell (ϕi = ϕ’i), com a qual

obteve-se a Equação A.33. As coordenadas na direção h destes pontos de difração foram

obtidas após manipulação algébrica desta ultima Equação, o que resultou na Equação A.34.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
tg

YE YT XE XT

HT HD

YR YE XR XE

HD HRi

i i

i

i i

i

ϕ =
− + −

−
=

− + −

−

2 2 2 2

   (A.33)
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( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

HD
HT YR YE XR XE HR YE YT XE XT

YR YE XR XE YE YT XE XT
i

i i i i

i i i i

=
⋅ − + − + ⋅ − + −

− + − + − + −

2 2 2 2

2 2 2 2
 (A.34)

$β1NW$φ1NW

$φ0NW

x

y
h

Rx

Tx

Coordenadas:
Tx (XT,YT,HT)
Rx (XR,YR,HR)
ENW (XENW,YENW,HENW)
DNW (XENW,YENW,HDNW)

DNW
ϕNW

ϕNW
ϕ’NW

ENW

$β0NW

FIGURA A.4: Geometria para determinação da difração DBV nas quatro bordas de uma
esquina em “+”

NE

SE

NW

SW

∇∇



φ’SW

φSW

φ’SE

φSE

φ’NW

φ’NEφNW

φNE

Rx

Base

FIGURA A.5: Vista aérea da geometria de determinação da difração DBV nas quatro bordas
de uma esquina
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Como no caso anterior, o sistema de coordenadas adotado para a cálculo da difração

foi do tipo “ray-fixed”. Da mesma forma, o campo inicial transmitido foi considerado

polarizado verticalmente, com intensidade E0 dada pela Equação A.23, e com a necessidade de

inserção de um coeficiente de normalização Ni no sentido de se eliminar a incoerência

associada à componente na direção de incidência (s0i). O campo inicial normalizado, portanto,

é dado, em módulo, pela Equação A.35, e vetorialmente pela Equação A.36, onde se observa

que não há componente na direção perpendicular ao plano de incidência ( $φ0i ).

( )E E N E ecNi i i0 0 0= ⋅ = ⋅ cos ϕ     (A.35)

( ) ( )[ ]r r r r
E E E E E sN i si i i Ni i i i i i0 0 0 0 0 0 0 00= + + = ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅⊥ cos $ sen $ $ϕ ϕ β φ (A.36)

Da geometria das Figuras A.4 e A.5, foram determinados os demais parâmetros

necessários ao cálculo do campo difratado em cada borda vertical considerada. Os raios de

incidência (s0i) e de difração (s1i) são dados pelas Equações A.37 e A.38, respectivamente; os

ângulos de incidência (φ’i) e observação (φi) são representados pelas Equações A.39 a A.46.

( ) ( ) ( )s HD HT XT XE YT YEi i i i0

2 2 2= − + − + −           (A.37)

( ) ( ) ( )s HD HR XR XE YR YEi i i i1

2 2 2= − + − + −           (A.38)

′ =
−
−
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Por fim, o campo recebido E1i difratado por cada borda i foi determinado pelas

Equações A.47 e A.48, lembrando que: a polarização na recepção também era vertical; n = 1,5

(quina com ângulo reto); k é a constante de propagação do meio; e Ds e Dh são definidos pelas

Equações 3.25 a 3.27. O campo total recebido pelo mecanismo da difração lateral DBV é dado

pela soma das quatro componentes E1i assim determinadas.

( )E Ei i i1 1
= ⋅β ϕsen        (A.47)

( )
( )( )E E

e

s
D s ni i

j k s s

i

s i i i i i

i i

β ϕ φ φ ϕ
1

0 1

0
1

1= − ⋅ ⋅ ⋅ ′
− ⋅ ⋅ +

sen ; ; ; ; (A.48)
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A.2 - COMPARAÇÃO ENTRE OS CAMPOS DIFRATADOS PELOS DOIS

MECANISMOS

Conforme descrito no Item 4.1 da tese, a comparação proposta para a determinação do

grau de urbanização de uma determinada área considerava as potências médias recebidas pela

difração dupla DBH e pela soma das quatro difrações DBV, cujo procedimento de cálculo foi

apresentado nos itens anteriores deste apêndice. Com isso, bastaria, a princípio, tomar estes

dois valores e comparar sua diferença a um limiar adequado, como 10 dB por exemplo

(Equação A.49). Entretanto, a soma das quatro difrações DBV tende a apresentar um

comportamento típico de interferência, pelo menos para as distâncias mais curtas entre

receptor e esquina (Item 5.3.2). No sentido de se remover da comparação a “instabilidade”

provocada por este comportamento, adotou-se um procedimento de ajuste por regressão

linear ao somatório das componentes DBV. Desta forma, as alturas dos blocos (hE - Tabela

4.3) determinadas pelo critério da Equação A.49 apresentariam dependência do tipo contínua

ou monotônica. Outra forma de se eliminar esta oscilação seria considerando apenas a

componente DBV mais forte dentre as quatro, que no caso da Figura A.5 seria a SE.

( )20 20 101
1

4

2⋅








 − ⋅ =

=
∑log logE Ei
i

        (A.49)
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APÊNDICE B

REGRESSÃO LINEAR COM E SEM PONTO DE INTERSEÇÃO

Conforme verificado nos Capítulos 3 e 4 da tese, o decaimento da potência média

recebida em condições de visibilidade apresenta, tipicamente, dois comportamentos distintos:

para distâncias mais curtas, a queda praticamente acompanha a de espaço livre; a partir do

ponto de quebra, entretanto, a potência passa a diminuir mais rapidamente com a distância. Em

função deste comportamento característico marcante, conclui-se que um ajuste por regressão

linear a cada uma destas regiões é mais adequado que um ajuste único aglomerado. Entretanto,

o ajuste duplo convencional não apresenta, necessariamente, retas convergentes no ponto de

quebra, ou seja, não há interseção entre os ajustes individuais. Uma forma de se garantir esta

interseção é incluir no critério de otimização a coordenada de potência no ponto de quebra.

O ajuste convencional a medidas por regressão linear é baseado na otimização pelo

método dos mínimos quadrados. Para o conjunto de medidas traçado no gráfico da Figura B.1,

a reta de ajuste que apresenta o menor erro médio quadrático tem a forma da Equação B.1,

cujos coeficientes m e YF são obtidos em função da minimização deste erro médio (Ψ),

representado pela Equação B.2, e a coordenada XF corresponde à abcissa da última medida

considerada (XF = xN). Esta minimização é obtida resolvendo-se o sistema formado pelas

Equações B.3 e B.4, cuja solução fornece os valores otimizados para os coeficientes m

(Equação B.5) e YF (Equação B.6).

( )y m x XF YF= ⋅ − +  (B.1)
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•
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•
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YF

XF Distância [m]

Potência
Relativa [dB]

(xn,yn)
tangente m

(xN,yN)

•
•

•

•

FIGURA B.1: Gráfico típico para definição dos parâmetros de ajuste por regressão linear
convencional

A regressão linear dupla com ponto de interseção apresenta formato típico

exemplificado pela Figura B.2, cuja representação analítica é dada pela Equação B.7. A função

de erro médio quadrático associada ao ajuste total (ΨD), é dada pela Equação B.8, e a sua
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minimização impõe um grau adicional ao sistema linear que fornece os coeficientes de ajuste,

formado pelas Equações B.9 a B.11. A coordenada XB corresponde à abcissa do ponto de

quebra considerado (XB = xN). A solução do sistema de otimização é dada pelas Equações

B.12 a B.14, que representam os coeficientes YB, m1 e m2, respectivamente.

•
•

•
•

•
•

+

+

+ +

+
+

YB

XB Distância [m]

Potência
Relativa [dB]

(xn,yn)

(xp,yp)

tangente m1

tangente m2

FIGURA B.2: Gráfico típico para definição dos parâmetros de ajuste por regressão linear
dupla com ponto de interseção
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APÊNDICE C

PROCEDIMENTO PARA DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA DE TRANSIÇÃO

ENTRE A DIFRAÇÃO E AS REFLEXÕES MÚLTIPLAS EM UMA RUA

PERPENDICULAR À DA BASE

O procedimento de cálculo da distância de transição abordada no Item 5.3.4 desta

tese, teve por base a geometria da Figura C.1, na qual tanto a base quanto o receptor (Rx)

estão posicionados nos centros de suas respectivas ruas. As larguras das ruas principal e

perpendicular são W2 e W1, respectivamente, e as distâncias entre a base e o centro da esquina

e entre o receptor móvel e este mesmo ponto central (YR = 0) são dadas, respectivamente, por

d1 e d2. As antenas, neste procedimento, foram consideradas isotrópicas, ou seja, de ganho

unitário com função de atenuação espacial para o campo elétrico proporcional a 1/R (R ≡

distância efetiva propagada); a polarização adotada foi linear do tipo “soft” .

YR = 0

YR = d2

∇
Base

 Rx

• W2

W1

d1
Rua

Principal

SE

DBVMR

FIGURA C.1: Geometria básica para a aplicação do procedimento de cálculo da distância de
transição entre os mecanismos de propagação por múltiplas reflexões laterais (MR) e por

difração (DBV)
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Com base na discussão apresentada no Item 5.3.2, apenas a difração na borda oposta

mais afastada foi considerada (SE - Figura C.1). O campo difratado que chega ao receptor

móvel (EDBV), portanto, pode ser calculado de maneira análoga à desenvolvida no Item A.1,

cujas referências geométricas estão indicadas nas Figuras A.4 e A.5, bastando modificar o fator

de atenuação espacial, o parâmetro de distância e o campo incidente. Desta forma, o campo

incidente E0SE sobre a borda vertical considerada é dado pela Equação C.1, que inclui os

termos de fase e atenuação espacial correspondentes ao campo incidente sobre a borda,

irradiado a partir da base; λ é o comprimento de onda, k é a constante de propagação do meio

e s0SE é dado pela Equação A.37. O campo difratado EDBV, por sua vez, é dado pela Equação

C.2, na qual s1SE, φ’ SE, φSE, ϕSE e Ds(⋅⋅⋅) são representados pelas Equações A.38, A.45, A.46,

A.33 e 3.25 - 3.27, respectivamente.
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A componente correspondente às múltiplas reflexões laterais (MR) foi calculada com

base na abordagem inicial do trabalho de Hassanzadeh52 (Item 4.3.3), representada

genericamente pelas Equações 4.14 a 4.22 da tese. Considerando-se as hipóteses iniciais deste

apêndice, o campo recebido por este mecanismo é dado pela Equação C.3, em condições de

visibilidade (EMR LOS), e pela Equação C.4, para visada direta obstruída (EMR OOS). Na primeira

equação, os parâmetros geométricos rLOS, rR solo e χ são dados pelas Equações C.5 a C.7,

respectivamente, e podem ser visualizados na Figura C.2; R é dado pela Equação C.8.
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Observa-se que, neste procedimento, a reflexão no solo (rR solo) só foi considerada na situação

LOS. O coeficiente de reflexão Γv pode ser calculado com base na Equação 3.76, substituindo-

se o parâmetro θi por (90° - χ) e εr pela permissividade relativa do solo εs.

( )E
e

r

e

rMR LOS

j k r

LOS
v s

j k r

R solo
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( )tan χ =
+h h
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R d d= +1
2

2
2        (C.8)

∇

∇

χ

rLOS

rR solo

hB

hm

Rx

Tx

R

FIGURA C.2: Parâmetros geométricos para a componente MR na situação LOS

Fora da região de visibilidade da base, a componente EMR_OOS da Equação C.4 é

calculada, na verdade, considerando-se as restrições geométricas citadas no Item 4.3.3,

representadas analiticamente pelos parâmetros X e Y das Equações 4.19 e 4.20, que devem

obedecer às inequações 0<X<W1 e 0<Y<W2, respectivamente, para cada termo IJ do
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somatório duplo da Equação C.4. O coeficiente de reflexão Γh pode ser calculado com base na

Equação 3.77, substituindo-se o parâmetro θi por (90° - αLOS), para as I reflexões na rua

principal, ou por (90° - αOOS), para as J reflexões na rua perpendicular, e εr pela permissividade

relativa das paredes externas dos prédios εp.

A determinação dos valores listados na Tabela 5.1 foi feita com base na comparação da

diferença entre as potências recebidas por difração (DBV) e por múltiplas reflexões (MR) a um

valor limiar L, como representado pela Equação C.9. A tabela referida apresenta os resultados

obtidos considerando-se larguras de ruas da ordem de 10 a 60 m, freqüências de 900 ou 1800

MHz, distâncias base-esquina entre 50 e 400 m, e limiares de comparação L iguais a 0, 3 ou 10

dB. Na maioria dos cálculos, um total de 15 raios em cada rua (Imax e Jmax) foi suficiente para se

determinar as distâncias de transição; entretanto, para as situações particulares em que o

mecanismo MR era preponderante ao longo de uma distância d2 muito grande (W1 = W2 = 60

m e d1 = 50 m, por exemplo), foram considerados até 20 raios por rua.

( ) ( )20 20⋅ − ⋅ =log logE E LDBV MR         (C.9)
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APÊNDICE D

MODELO GEOMÉTRICO PARA DETERMINAÇÃO DAS DISTÂNCIAS EFETIVAS

REFERENTES À ANÁLISE DAS MEDIDAS EXPERIMENTAIS DE ATENUAÇÃO

POR VEGETAÇÃO NO CAMPO DE SANTANA

O modelo geométrico adotado para determinação das distâncias efetivamente

propagadas através da vegetação foi baseado na ilustração da Figura D.1, na qual o Campo de

Santana foi considerado como um bloco retangular de altura Hv igual à média observada para

as árvores locais. A distância efetiva, portanto, corresponde à interseção do raio direto entre o

transmissor e o receptor com o bloco, indicada na Figura D.1 pela linha tracejada (Rv). Esta

interseção, entretanto, pode se dar de duas formas distintas, representadas pelos enlaces Tx1-

Rx e Tx2-Rx: no primeiro caso (Tx1), a distância efetiva Rv é dada pela Equação D.1, e

apresenta uma dependência decrescente com a altura da antena transmissora (HTx) ou com o

ângulo de incidência (γv); para alturas mais baixas da antena transmissora, por outro lado, Rv

passa a ser representada pela Equação D.2, cuja dependência com HTx é crescente, ao contrário

do que foi observado no caso anterior. A altura de transição Htr para estas duas possibilidades

é descrita pela Equação D.3. Nas Equações D.1 e D.2, o raio direto R (que é igual à soma das

distâncias Rv e Rr indicadas na Figura D.1) é definido analiticamente pela Equação D.4;

analogamente, sua projeção d no plano horizontal corresponde à soma entre dv e dr, como

indicado pela Equação D.5.
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FIGURA D.1: Modelo geométrico adotado para a determinação das distâncias efetivas
referentes à análise das medidas no Campo de Santana

Os valores das distâncias d e dv foram obtidos de um mapa da região analisada, em

escala, e se encontram listados nas Tabelas D.1 e D.2, respectivamente, para os dezesseis

pontos de recepção especificados no Item 5.4.4 da tese (Figura 5.31). As alturas

correspondentes aos andares do prédio onde a antena transmissora foi posicionada, por sua

vez, são apresentadas na Tabela D.3. Com base nestas três tabelas citadas, e aplicando-se as
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Equações D.1 a D.5, foi possível obter as matrizes de distâncias total (R) e efetiva (Rv)

correspondentes ao raio direto, como apresentado nas Tabelas D.4 e D.5, respectivamente.

Na avaliação das perdas relacionadas aos desvios com relação à orientação de ganho

máximo para o diagrama de radiação da antena transmissora, foi necessário determinar os

ângulos de incidência (γv) e de azimute (γh) para todos os pontos/andares testados. O ângulo γv

pode ser calculado com base na Equação D.6. Para o cálculo de γh, entretanto, foi necessário

estabelecer inicialmente uma direção de referência, que no caso foi a apontada para o ponto 25

(dr_25 ≡ dr para o ponto 25). Com isso, o azimute passou a ser dado pela Equação D.7. As

Tabelas D.6 e D.7 apresentam os valores calculados para os ângulos γh e γv, respectivamente.

TABELA D.1: Matriz com as distâncias totais projetadas na horizontal d [m] para cada ponto
de teste na realização das medidas no Campo de Santana

PONTO 12 22 32 23 33 14 34 15
d [m] 270 215 200 255 245 340 295 390

PONTO 25 35 16 36 27 18 29 39
d [m] 365 365 450 415 460 540 575 570

TABELA D.2: Matriz com as distâncias efetivas projetadas na horizontal dv [m] para cada
ponto de teste na realização das medidas no Campo de Santana

PONTO 12 22 32 23 33 14 34 15
dv [m] 65 45 50 90 75 155 125 215

PONTO 25 35 16 36 27 18 29 39
dv [m] 200 200 275 245 295 365 405 400

TABELA D.3: Alturas correspondentes aos andares onde foi posicionada a antena
transmissora na realização das medidas no Campo de Santana (HTx)

ANDAR 1 3 4 6 8 12 15 18 21
ALTURA [m] 0 12 16 24 32 48 60 72 84
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TABELA D.4: Matriz com as distâncias totais R [m] para cada andar onde foi posicionada a

antena e para cada ponto de teste na realização das medidas no Campo de Santana

ANDAR→→
PONTO ↓↓

1 3 4 6 8 12 15 18 21

12 270,00 270,17 270,34 270,86 271,62 273,82 276,08 278,83 282,06
22 215,00 215,21 215,43 216,08 217,03 219,78 222,58 225,98 229,96
32 200,00 200,23 200,46 201,16 202,18 205,13 208,13 211,76 216,01
23 255,00 255,18 255,36 255,91 256,71 259,05 261,42 264,33 267,74
33 245,00 245,19 245,38 245,95 246,78 249,21 251,68 254,69 258,23
14 340,00 340,14 340,27 340,69 341,29 343,04 344,84 347,05 349,65
34 295,00 295,16 295,31 295,79 296,48 298,50 300,57 303,10 306,08
15 390,00 390,12 390,24 390,60 391,12 392,66 394,23 396,16 398,45
25 365,00 365,13 365,25 365,64 366,20 367,84 369,52 371,58 374,01
35 365,00 365,13 365,25 365,64 366,20 367,84 369,52 371,58 374,01
16 450,00 450,10 450,21 450,52 450,97 452,30 453,67 455,35 457,34
36 415,00 415,11 415,22 415,56 416,05 417,50 418,98 420,80 422,95
27 460,00 460,10 460,20 460,51 460,95 462,25 463,59 465,24 467,18
18 540,00 540,09 540,17 540,43 540,81 541,92 543,06 544,47 546,13
29 575,00 575,08 575,16 575,41 575,76 576,81 577,88 579,20 580,76
39 570,00 570,08 570,16 570,41 570,77 571,82 572,90 574,23 575,81

TABELA D.5: Matriz com as distâncias efetivas Rv [m] para cada andar onde foi posicionada a
antena e para cada ponto de teste na realização das medidas no Campo de Santana

ANDAR→→
PONTO ↓↓

1 3 4 6 8 12 15 18 21

12 65 65,04 65,08 65,21 65,39 65,92 60,39 50,48 43,55
22 45 45,04 45,09 45,23 45,42 46,00 46,59 40,91 35,51
32 50 50,06 50,12 50,29 50,54 51,28 45,53 38,34 33,35
23 90 90,06 90,13 90,32 90,60 71,58 57,19 47,85 41,34
33 75 75,06 75,12 75,29 75,55 68,86 55,05 46,11 39,87
14 155 155,06 155,12 155,31 145,28 94,79 75,43 62,83 53,99
34 125 125,07 125,13 125,33 125,63 82,48 65,75 54,87 47,26
15 215 215,07 215,13 215,33 166,49 108,50 86,24 71,72 61,52
25 200 200,07 200,14 200,35 155,88 101,64 80,83 67,27 57,75
35 200 200,07 200,14 200,35 155,88 101,64 80,83 67,27 57,75
16 275 275,06 275,13 262,80 191,97 124,98 99,24 82,43 70,62
36 245 245,07 245,13 242,41 177,10 115,36 91,65 76,18 65,31
27 295 295,06 295,13 268,63 196,22 127,73 101,41 84,22 72,14
18 365 365,06 365,12 315,25 230,21 149,74 118,80 98,57 84,33
29 405 405,06 405,11 335,65 245,09 159,38 126,41 104,85 89,68
39 400 400,06 400,11 332,74 242,96 158,00 125,32 103,96 88,91
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TABELA D.6: Matriz com os ângulos de azimute γh [graus] para cada ponto de teste na
realização das medidas no Campo de Santana

PONTO 12 22 32 23 33 14 34 15
γγh 29,88 3,99 18,97 2,25 20,28 17,35 19,06 13,50

PONTO 25 35 16 36 27 18 29 39
γγh 0,00 17,45 10,81 16,70 3,11 6,93 4,51 14,16

TABELA D.7: Matriz com os ângulos de incidência γv [graus] para cada andar onde foi
posicionada a antena transmissora e para cada ponto de teste na realização das medidas no

Campo de Santana

ANDAR→→
PONTO ↓↓

1 3 4 6 8 12 15 18 21

12 0,00 2,04 2,88 4,57 6,26 9,59 12,04 14,45 16,82
22 0,00 2,56 3,62 5,74 7,84 11,97 15,00 17,94 20,78
32 0,00 2,75 3,89 6,16 8,42 12,84 16,07 19,19 22,20
23 0,00 2,16 3,05 4,84 6,62 10,14 12,73 15,27 17,74
33 0,00 2,24 3,18 5,04 6,89 10,54 13,23 15,86 18,42
14 0,00 1,62 2,29 3,64 4,98 7,64 9,62 11,57 13,50
34 0,00 1,86 2,64 4,19 5,73 8,79 11,05 13,28 15,46
15 0,00 1,41 2,00 3,17 4,34 6,67 8,40 10,12 11,82
25 0,00 1,51 2,13 3,39 4,64 7,12 8,97 10,80 12,60
35 0,00 1,51 2,13 3,39 4,64 7,12 8,97 10,80 12,60
16 0,00 1,22 1,73 2,75 3,76 5,79 7,29 8,79 10,28
36 0,00 1,33 1,88 2,98 4,08 6,27 7,90 9,52 11,12
27 0,00 1,20 1,69 2,69 3,68 5,66 7,14 8,60 10,06
18 0,00 1,02 1,44 2,29 3,14 4,83 6,09 7,34 8,59
29 0,00 0,96 1,35 2,15 2,95 4,53 5,72 6,90 8,08
39 0,00 0,96 1,37 2,17 2,97 4,57 5,77 6,96 8,15
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