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RESUMO 

 

 

O cenário tecnológico na área de transmissão empregando tecnologia analógica estava bem 

segmentado e não oferecia um ambiente de grande interesse em pesquisas específicas para 

desenvolvimentos de temas relacionados a antena de transmissão para televisão aberta.     

Com a implantação do sistema de transmissão empregando a tecnologia digital, que  agrega 

como principal novidade a  possibilidade de mobilidade e portabilidade do sistema de 

recepção ,  o interesse nos  estudos e pesquisas retomou, apresentando como um dos 

principais  temas a serem desenvolvidos  a utilização de polarização circular ou elíptica  

comparada com a polarização horizontal, que era a mais   utilizada pela emissoras . Tendo em 

vista este novo cenário e a necessidade de avaliação por meio de uma metodologia científica 

do comportamento do sistema irradiante de transmissão no resultado no desempenho da 

estação transmissora, foram estabelecidas as metas que definem o escopo para este trabalho:  

analisar a influência do tipo de sistema irradiante em função da área de cobertura desejada e 

das possibilidades de recepção fixa interna, fixa externa, portátil e móvel, frente às 

diversidades específicas do ambiente de propagação da região estudada devido às condições 

topográficas e ambientais. Os critérios a serem empregados serão os teóricos de predição de 

propagação e prático de levantamento de campo dos sinais recebidos os quais irão fornecer 

dados para a análise  das   variáveis que influenciam no comportamento do sistema de 

transmissão, considerando o local  e as características técnicas de instalação da estação de 

transmissão principal e variando a polarização do sistema irradiante nas configurações 

horizontal, vertical e elíptica.  

 

 

Palavras-chave:  TV digital, Predição de cobertura, Recepção de sinais de TV digital, 

Polarização de antenas de transmissão, Teste de campo , Propagação de RF. 

  



 

 

 

ABSTRAT 

 

 

The technology environment in the broadcast area using analog technology was defined and 

did not offer a great research interest, in specific topics related to development of the 

transmitting antenna for broadcast television. With the implementation of the transmission 

system employing digital technology, which adds as main news the possibility of mobility and 

portability of the receiving system, the interest in studies and researches returned,   showing 

one of the main themes to be developed using circular polarization or elliptical compared with 

horizontal polarization, that was most used by broadcasters. Given this new scenario and the 

need for evaluation by a scientific methodology of the radiating system  in the transmission 

station  performance, goals were established that define the scope for this research: to analyze 

the influence of the radiating system depending on the desired coverage area  and the  

reception possibilities  internal fixed , external fixed, portable and mobile, considering the 

diversity specific propagation environment of the region studied due to topographical and 

environmental condition. The criteria to be used will be the theoretical propagation  prediction  

and  field survey of the signals received which will provide data for the analysis of variables 

that influence the behavior of the transmission system, considering the location and technical 

characteristics of the main transmission station installation and different  polarization of the 

radiating system configurations in horizontal, vertical and elliptical.  

 

 

Keywords:  Digital TV, Prediction of coverage, reception of digital TV signals, Polarization 

of transmission antennas, Field Test, RF propagation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o início de suas transmissões em 1930 a  televisão terrestre  aberta foi um dos últimos 

meios de comunicação a migrar da tecnologia analógica para a digital, não apenas no Brasil 

como também em todos os países.  Iniciada na década de 70 com os primeiros testes para 

transmitir  imagem em  alta definição a empresa japonesa NHK verificou a  necessidade de 

pesquisar uma tecnologia de transmissão que garantisse a qualidade original à imagem. 

Passados alguns anos, decorrente de estudos e pesquisas  os primeiros sistemas de TV digital 

começaram a ser consolidados.  

Em 1996 o governo americano adotou o sistema  Advisory Committee, o Advanced Television  

Systems  Committee (ATSC) como padrão para TV digital terrestre que foi desenvolvido 

originalmente  visando a transmissão de alta definição (HDTV), evoluindo com o tempo para 

a definição padrão (SDTV) e motivado pela demanda da radiodifusão brasileira iniciou os 

estudos para incluir a mobilidade, em seu sistema,  com os resultados e as expectativas de 

implantação apresentados durante o evento NABSHOW 2010 (ATSC/2010). 

O Digital Video Broadcasting (DVB-T) foi desenvolvido na década de 90 pelos países 

europeus atendendo a largura de canalização de 8 MHz  e 7 MHz específicas para aquelas 

localidades e visando principalmente a transmissão do sinal SDTV. Os primeiros países a 

adotarem o sistema foram o Reino Unido em 1998, a Espanha e a Suécia em 1999. O sistema 

europeu, assim como o americano, passou pelo processo de evolução de tecnologia para 

permitir a HDTV, mobilidade e portabilidade. (DVB /2010). 

O Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB-T) desenvolvido e adotado pelo Japão 

contemplou desde sua estrutura inicial  a transmissão HDTV, SDTV, mobilidade e 

portabilidade.(Relatório TV Digital Abert/SET, 2000). 

No Brasil, os estudos tiveram início em 1991 com a criação pelo Ministério das 

Comunicações da Comissão Assessora de Assuntos de Televisão (COMTV), que tinha como 

atribuição  propor uma política do setor de radiodifusão tendo em vista os estudos que 

estavam  em discussão nos EUA, na Europa e no Japão. Em 1994, a  Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão 

(SET) criaram  o Grupo Abert/SET reunindo as emissoras de TV, especialistas e instituições 

de pesquisa para estudar o planejamento do ingresso dos radiodifusores na tecnologia de 

transmissão digital.  Com a evolução dos estudos e como detentores dos sistemas existentes 
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ATSC e DVB decidiram pela utilização de tecnologias diferentes,  “ [...] o grupo Abert/SET 

passou a ter a complexa tarefa de avaliar os dois sistemas e propôs ao Ministério das 

Comunicações a realização de testes em laboratório e campo no Brasil para a avaliação 

concreta do desempenho de cada um deles.” (DONZELLI, V., 2010, p. 23) .  Como evolução 

natural dos estudos teóricos surgiu a necessidade dos testes práticos de laboratório e campo e 

para seu desenvolvimento no ano de 1998, o grupo firmou um acordo de cooperação técnica 

com a Universidade Presbiteriana Mackenzie para a instalação de um laboratório específico 

para testes de TV digital.  

O procedimento dos testes  por parte do governo federal foi coordenado pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (Anatel), que atendendo à solicitação das emissoras publicou 

em 1998 a Resolução No  69 que aprovou os procedimentos para a realização de  experiências 

com sistemas de transmissão digital de televisão ( Anatel, 1998).  Os testes que estavam sendo 

planejados desde 1998, tiveram início em 1999 com a execução dos experimentos de 

laboratório cujos  resultados foram verificados por meio dos testes de campo, para o qual foi 

implantada uma estação transmissora na cidade de São Paulo para o “Serviço Especial para 

Fins Científicos e Experimentais”, de acordo com o  Ato no 4.609    ( Anatel,1999).   

(BEDICKS, G., 2008,p.9,10,11).  

 O relatório inicial contendo o detalhamento de cada experimento de laboratório e de campo,  

foi entregue à Anatel em agosto de 1999 e  os primeiros resultados foram apresentados no ano 

de 2000, apontando a modulação COFDM como a mais adequada para atender as 

necessidades  do mercado de radiodifusão brasileiro. Em 2001 a agência realizou consultas e 

audiências públicas com base no resultado dos testes e em 2003 o governo por meio do 

Decreto 4.901 estabelecendo as diretrizes para a implantação do Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital (SBTVD). (PRESIDENCIA DA REPÚBLICA, 2003).  

Em 29 de junho de 2006, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva publicou o 

Decreto No 5820 que dispõe  sobre a implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital 

Terrestre (SBTVD-T), onde no art. 60 estão definidas as possibilidades de HDTV ,SDTV, 

recepção fixa, móvel e portátil e interatividade.  O SBTVD-T tem estabelecido como base o 

padrão de sinais ISDB-T e incorporando as inovações tecnológicas resultantes do Decreto No 

4901. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,2006). 

As primeiras transmissões oficiais começaram em 02 de dezembro de 2007 na cidade de São 

Paulo e diversos desafios continuam surgindo para os profissionais do setor de radiodifusão, 

entre eles o dimensionamento da estação de transmissão para que a cobertura seja adequada 
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ao novo cenário, conforme mostra a figura 1.1,  que  proporciona a possibilidade de recepção 

móvel e portátil , a utilização de estações reforçadoras de sinal (gapfiller) e rede de frequência 

única (SFN). Também nos outros países, inclusive nos EUA, esses fatores de impacto 

tecnológico  vem sendo pesquisados pelos radiodifusores, fabricantes de sistemas irradiantes e 

academia, como pode ser observado no evento  NABSHOW 2010  que aconteceu nos dias 10 

e 15 de abril de 2010 na cidade de Las Vegas , EUA e na reunião  do grupo de trabalho de 

radiodifusão televisão WP 6A da União Internacional de Telecomunicações(UIT) que 

aconteceu em Genebra, Suiça  no período de 16 a 30 de abril de 2010).  

 
Figura 1.1 Ambiente de transmissão e possibilidades de recepção pela TV digital. 

Fonte: DIBEG -http://tydw.files.wordpress.com/2009/09/folleto.jpg?w=210&h=300. 
 

As características técnicas para o cálculo do valor de campo mínimo de recepção para 

proporcionar a cobertura adequada da transmissão digital de televisão, o sistema irradiante de 

transmissão e a antena de recepção foram amplamente discutidos nesses dois eventos e  

devem ser criteriosamente avaliados no dimensionamento do sistema de transmissão (NAB 

2010 ; UIT/2010).  
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O sistema de transmissão é composto de equipamento transmissor, que  transforma os sinais a 

serem transmitidos em energia  e  pelo sistema irradiante que compreende a  antena de 

transmissão , sua estrutura de sustentação  (torre), cabos, conectores, combinadores e outros 

acessórios que são os “responsáveis”  pela transferência da energia de radiofreqüência (RF) 

do transmissor para a antena. 

A antena de transmissão, parte integrante do sistema irradiante, é  um dos principais 

elementos do sistema  para  todas as estações que utilizam o espectro radioelétrico. A função 

da antena é  converter a energia recebida do transmissor em campo eletromagnético e assim 

possibilitar sua propagação de modo a atender  a área ou pontos de recepção desejada, 

transmitindo-o através de um canal de radiofreqüência (RF) adequado ao serviço. 

As principais características técnicas de uma antena são o diagrama de irradiação, o ganho e a 

polarização. O diagrama de  irradiação  descreve o ganho da antena em cada direção de 

azimute e de elevação facilitando a visualização da distribuição de energia irradiada. O ganho 

é definido em função de uma antena isotrópica e determina a diretividade da antena, ou a 

energia em uma determinada direção. A polarização pode ser linear (horizontal ou vertical), 

elíptica ou circular e  é determinada  em função do campo elétrico transmitido  na direção de 

máxima radiação,  referenciado ao plano terra.  

Um dos pontos fundamentais, para garantir uma boa recepção, é que a polarização das antenas 

de transmissão e de recepção deve ser compatível para que seja possível a máxima 

transferência de energia entre as duas antenas. Se isso não ocorrer haverá uma atenuação do 

sinal recebido, podendo ser total, se as polarizações forem ortogonais. Ou seja, a situação 

ideal seria se para todas as antenas de transmissão com polarização horizontal, todos os 

terminais receptores utilizassem antenas receptoras com a mesma polarização.    

Assim, para que todo o sistema tenha o desempenho adequado, garantida a disponibilidade de 

recepção, os equipamentos que compõem o sistema de recepção devem ser analisados e 

considerados no cálculo de  dimensionamento do sistema de transmissão. O sistema de 

recepção é composto basicamente pela antena de recepção, cuja finalidade é absorver a 

energia recebida e converter em  campo eletromagnético em sinais elétricos, e pelo 

equipamento receptor que recupera a informação transmitida. 

No caso de transmissão de TV, normalmente o sinal é transmitido na polarização horizontal, 

porém  devido as características   topográficas e urbanas de cada localidade, existem as 

alterações provocadas pela  reflexão em parede de edifícios ou outros obstáculos. Assim, a  
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polarização pode sofrer distorção, necessitando de uma avaliação com maior profundidade do 

comportamento da recepção nessas condições adversas. 

Para analisar essas distorções e propor um mecanismo de otimização, este trabalho irá estudar  

um arranjo de antenas de transmissão, considerando a antena de polarização horizontal 

existente na estação em comparação com  antena de polarização elíptica, com ganhos 

diferenciados, de forma a  possibilitar sinais transmitidos em ambas as polarizações, ou seja, 

horizontal e vertical. 
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2 A INFLUÊNCIA DA ANTENA DE TRANSMISSÃO NO TIPO DE RECEPÇÃO 

 

 

Um dos fatores diferenciais  entre a TV analógica e a digital e  de  interesse no mercado , é a  

mobilidade e portabilidade originalmente nata em outros tipos de serviço de 

telecomunicações. Isso também ocorre no caso da telefonia móvel celular e que a TV digital 

possibilita. As emissoras iniciaram as instalações de seus sistemas de transmissão com 

antenas de polarização horizontal e os receptores móveis e portáteis em geral operam com a 

antena de recepção em diversas posições, horizontal,  vertical ou até obliqua, o que ocasiona 

uma redução no nível do sinal de recepção. Mesmo sendo essa situação prevista, esse é um 

problema caracterizado e ainda não solucionado, embora estejam sendo realizados estudos por 

pesquisadores, fabricantes de antenas e algumas emissoras ,com o objetivo de  otimizar a 

cobertura da estação de TV digital. 

Conforme os estudos apresentados em abril de 2009 por Kerry W. Cozad, Senior Vice 

President, Broadcast Engineering , da empresa Dielectric Communications na palestra  New 

Broadcast Opportunities and Their Impact on Antenna Design, e em setembro de 2009 por 

John L. Schadler, Director, Advanced Antenna Systems Development da SPX  na palestra 

Understanding Reliability in Mobile Broadcast, durante o congresso brasileiro SET 2009,  as 

expectativas e atitudes do consumidor em relação ao uso do telefone celular e de uma TV 

portátil integrada no celular são diferentes. A ação caracterizada pela condição inicial, 

descontinuidade do serviço e mudança de provedor, apresentada na figura 2.1, mostra que o 

consumidor  perde a expectativa sobre o produto com a falta de sinal na recepção da TV 

móvel, conforme estudos apresentados nessas palestras, enquanto que para o celular não. 

Esse problema ocorre devido a diferença de polarização entre a antena de recepção e de 

transmissão provocando uma incompatibilidade  que ocasiona uma atenuação adicional e não 

desejada  na condição de recepção. Essa situação se agrava com o  desvanecimento do sinal 

provocado por multipercurso próximo a antena de recepção.Uma das formas de solução para 

esse problema é a utilização de polarização mista , circular  ou elíptica , que pode melhorar o 

resultado e otimizá-lo em até  5 dB, conforme   “Experimental results showed that 

transmitting circular polarization to a linearly polarized receiver provided an extra  4 to 5 dB 

of margin over horizontal and vertical polarization in  a depolarized, fading environment” 

(Schadler,2009).  
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Figura 2.1  Ação do consumidor em relação a problemas de recepção 

 

Esses experimentos  das  empresas americanas Dieletric e SPX, foram desenvolvidos para o 

sistema americano de TV digital  e para as condições de urbanização de uma cidade, também 

americana. 

Para analisar as condições do sistema SBTVD-T é necessário que sejam realizados testes que 

possibilitem a avaliação de seu desempenho decorrentes das variações de polarização da 

antena de transmissão em função das características do sistema brasileiro de TV digital e as 

das condições de urbanização das cidades brasileiras.  Nessa pesquisa a proposta é analisar o 

desempenho do sistema na cidade de São Paulo no estado de São Paulo, que por ser uma 

região metropolitana apresenta  situação de recepção bem adversa que  propicia o estudo em 

condições de grandes conglomerados de construções, ruídos urbanos e efeitos dopller  

possibilitando a elaboração de uma  base de dados consistente. (Ono,2008) 

 

  

CONSUMIDOR

Finalidade do serviço

Descontinuidade

Mudar Provedor

Ação do consumidor

CELULAR

Necessidade

Procura até conseguir
sinal

Viavel – não altera o 
conteudo
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3 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E SUA INFLUÊNCIA 

NA RECEPÇÃO 

 

 

Para o dimensionamento do sistema de transmissão, conforme mostra a figura 3.1, devem ser  

analisadas em conjunto:  a prospecção do local de instalação, a infraestrutura de instalação , a 

área de cobertura  que se deseja atingir e os tipos de recepção. 

A área de cobertura é a área de  prestação  do  serviço  definida como  “ a  área  limitada  pelo  

lugar  geométrico  dos  pontos  de  um determinado valor de intensidade de campo”.  

(MINICOM/2010). A prospecção do local se refere a busca do ponto que determine o melhor 

resultado de cobertura  em função de uma  análise de todas as condições necessárias para a 

instalação de uma estação de transmissão. A infraestrutura compreende todos os itens que 

compõe o sistema transmissor, desde  as dimensões físicas do terreno adequadas a 

necessidade da instalação, o abrigo de equipamentos, a torre até  os equipamentos instalados . 

(Wharton, Metcalfe, Platts, 1992; Donzelli,Garcia, 1994, p 46,47,48, Donzelli,2008). Os tipos 

de recepção estão descritos no item 3.1.1 desse capítulo. 

 

 
Figura 3.1  Estrutura de análise para o dimensionamento  de uma estação de transmissão. 
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3.1 ÁREA DE COBERTURA  
 

A área de cobertura é determinada pelo valor de intensidade de campo do sinal recebido, que 

deve ser adequado para as condições de recepção da localidade estudada considerando-se as 

características ambientais, urbanas e topográficas.  

Este estudo adota como base para os cálculos as recomendações da UIT e normas Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) indicadas na bibliografia, para a definição dos 

critérios do valor do  campo  recebido, conforme  apresentado pelas equações (1, 2, 3 e 4). 

 

E   e  k                 (1) 

e   P    120   10 log  Z                (2) 

P          10     . .               (3) 

k   20 log f   –  20 log  31,6                                    (4) 

Onde:  

B   largura de banda do canal  Hz  

C/N   relação portadora ruído de RF  dB  

F   figura de ruído do receptor  dB  

P  potência de ruído do receptor  dBW  

P  potência de recepção do sinal  dBW  

e  –  tensão de recepção  dBµV  

E  –  intensidade de campo de recepção   dBuV/m  

 f   freqüência do canal   MHz  

Z   impedância de entrada do receptor  Ω  

K    onstante de Boltzmann  1.38 x 10–23 (– 228.6 dB) (J/K) 

k  fator de dipolo (dB  

T    temperatura absoluta  K  

 

3.1.1 Tipo de recepção 

 

O tipo de recepção influi diretamente na determinação do  valor de  intensidade de campo. 

Para esse estudo foram  consideradas as recepções: 

• Fixa com antena externa; 
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• Fixa com antena interna; 

• Portátil com antena externa; 

• Portátil com antena interna; 

• Móvel com antena receptora integrada no veículo; 

• Móvel com receptor dentro do veículo. 

 

Recepção fixa: 

A recepção fixa é quando o equipamento receptor está fixo num determinado local e  a antena 

receptora pode ser externa (outdoor) ou interna (indoor). 

 

Recepção portátil  e móvel: 

A recepção portátil é quando o equipamento receptor está na mão do usuário e provavelmente 

será movido e em condição de movimento “quase em repouso”, ou seja   em baixa velocidade.  

A recepção móvel é quando o  equipamento receptor está dentro de um veículo em 

movimento,  ou seja,   em  alta velocidade.  

O documento “Planning parameters for hand held reception” (EBU -TECH 3317) da 

European Broadcasting Union (EBU),  descreve  os parâmetros que devem ser considerados 

no planejamento de recepção portátil e móvel, e divide as classes de recepção conforme 

descrito a seguir.   

 

Para recepção portátil: 

A antena é considerada conectada no equipamento receptor e a altura de recepção é de 1,5 m 

acima do nível do solo. 

• Classe A: de mão (hand-held ) recepção portátil ao ar livre; 

• Classe B: de mão, recepção portátil interna. 

 

Para recepção móvel: 

A antena pode estar  conectada no equipamento receptor ou na antena externa do veículo. A 

altura de recepção é de pelo menos 1,5 m acima do nível do solo. 

• Classe C: recepção portátil dentro de um veículo em movimento, com o receptor conectado 

à antena externa do veículo. 

• Classe D: recepção portátil dentro de um veículo em movimento (por exemplo, carro, 

ônibus, etc), sem ligação do receptor da antena externa do veículo. 
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O mesmo documento da EBU, que é específico para recepção portátil e móvel, classifica a 

cobertura como boa se pelo menos 95% dos locais dentro da área forem atendidos para 

recepção portátil e 99% para a recepção móvel. A cobertura é aceitável se pelo menos 70% 

para recepção portátil e 90% para a recepção móvel. 

Para esses tipos de recepção são atribuídas variáveis que influenciam diretamente no cálculo 

do valor de intensidade de campo, em função do ambiente receptor. As correções que devem 

ser aplicadas na determinação do valor da intensidade de campo para cada situação, são: 

• Largura do canal: definida pela norma ABNT NBR 15604; 

• Figura de ruído do receptor: definida pela norma ABNT NBR 15604 com baseada nos 

resultados dos testes de laboratório realizados no Brasil.; 

• Ganho da antena de recepção: para móveis e portáteis definida pela recomendação ITU-R- 

BT 1368 -7 , para fixa valores de mercado; 

• Perda de construção: definidas pela recomendação ITU-R- BT 1368 -7;  

• Perda por entrada em veículo: definidas pela recomendação ITU-R- BT 1368 -7;  

• Desvio padrão pombinado: definidas pela recomendação ITU-R- BT 1368 -7;  

• Correção de local 95% portátil, para as classes de recepção A B móvel C:definidas pelo 

documento EBU-TECH 3317; 

• Correção de local 99% móvel, para a classe de recepção D: definida pelo documento EBU 

– TECH 3317; 

• Correção de altura móvel: definida pelo documento EBU – TECH 3317; 

• Discriminação de polarização: definida pela recomendação ITU-R- BT 1368 -7 - valor 

médio considerando posicionamento da antena. 

 

Os valores que foram aplicados neste estudo  consideram as características da cidade de São 

Paulo. 

A tabela 3.1, apresenta o cálculo do valor de intensidade de campo mínimo para a  cidade de 

São Paulo, utilizando o canal 60 em UHF , frequências extremas  746 a 754MHz e 

considerando cada condição  de recepção. A Figura 3.2, apresenta os resultados do valor de 

intensidade de campo mínima para cada condição de recepção estudada. 
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Tabela 3.1  Valor de intensidade para cada tipo recepção. 

 
 

Esses valores de intensidade de campo serão utilizados  nos capítulos seguintes, para a análise 

e avaliação do desempenho das antenas de transmissão, com as diferentes polarizações, em 

função do sinal recebido nos pontos medidos e nos cálculos de predição teórica. 

 

EXTERNA INTERNA EXTERNA INTERNA
VEÍCULO 
ANTENA 

INTEGRADA 

RECEPTOR 
DENTRO DO 

VEÍCULO 

Frequência MHz 749,14 749,14 749,14 749,14 749,14 749,14

Campo mínimo dBuV/m 51 79 60 83 82 96

Potência de ruído dBm ‐106,39 ‐106,39 ‐106,39 ‐106,39 ‐117,61 ‐117,61

Figura de ruído do receptor dB 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

C/N  dB 19,00 19,00 19,00 19,00 3,00 3,00

Potência  de recepção dBm ‐77,39 ‐77,39 ‐77,39 ‐77,39 ‐104,61 ‐104,61

Ganho da qntena de recepção dB 6,00 4,00 0,00 0,00 ‐1,00 ‐9,00

Atenuação cabo dB 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Potência isotrópica dBm ‐81,39 ‐81,39 ‐77,39 ‐77,39 ‐103,61 ‐95,61

Perda  de construção dB 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00

Perda por entrada em veículo dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00

Desvio padrão combinado dB 0,00 8,10 0,00 8,10 5,50 5,50

Correção de local 95% portatil A B movel C dB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Correção de local 99% movel D dB 0,00 0,00 0,00 0,00 13,70 13,70

Correção de altura móvel dB 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 24,00

Discriminação de polarização dB 0,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00

Minima potência de recepção dBm ‐81,39 ‐53,29 ‐72,39 ‐49,29 ‐50,41 ‐36,41

Minima potência de  recepção dBW ‐111,39 ‐83,29 ‐102,39 ‐79,29 ‐80,41 ‐66,41

Impedancia Ohm 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

Minima tensão dBuV 27,36 55,46 36,36 59,46 58,34 72,34

Fator de dipolo 0 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74 23,74

Campo mínimo dBuV/m 51,11 79,21 60,11 83,21 82,08 96,08

Legenda
dados fornecidos
dados calculados

INTENSIDADE DE CAMPO MÍNIMA EM FUNÇÃO DO TIPO DE RECEPÇÃO

VARIÁVEIS TIPO DE RECEPÇÃO

FIXA MÓVELPORTÁTIL
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Figura 3.2  Valores de intensidade de campo para cada tipo de recepção 

 

3.1.2 Simulação de cobertura 

 

A simulação de cobertura é o procedimento teórico que calcula o sinal do campo recebido em 

cada ponto preestabelecido da região onde se pretende atender com o sistema de transmissão.  

Existem diversos modelos de predição de propagação encontrados na literatura técnica, como 

Okumura Hata, Longley Rice, Portaria nº 53 do Ministério das Comunicações, Recomendação 

UIT-R 1546-1, porém, nem sempre eles são suficientes para caracterizar as condições de 

recepção de modo isolado. A ocorrência simultânea  de fatores que  como multipercursos, 

perdas por obstrução, efeito doppler, fading, diretividade da antena de recepção, atenuação 

pela urbanização, atenuação por vegetação e outras, deve ser considerada e analisada caso a 

caso, de modo a melhor refletir o cenário real. (Handbook UIT/2006) 

Para os cálculos de predição de cobertura, devem ser utilizados arquivos de relevo 

digitalizado e softwares específicos para os cálculos de propagação que possibilitem também  

plotagem da área de cobertura em mapa com escala adequada.  

Existem no mercado vários softwares como o  EDX e Progira, que são proprietários bem 

como os disponíveis sem custo como o Splat que trabalha com código aberto e o Radio 

Mobile que é o utilizado neste estudo. A Anatel disponibiliza o SigAnatel, que embora ainda 

não ofereça a determinação da área de cobertura, possibilita o calculo do sinal recebido em 

Erx ≥ 51 dBµV/m  : recepção fixa externa 

Erx ≥ 79  dBµV/m : recepção fixa interna 

Erx ≥ 60  dBµV/m : recepção portátil externa 

Erx ≥ 83  dBµV/m : recepção portátil interna 

Erx ≥ 82  dBµV/m : recepção dentro de um veículo com antena integrada

Erx ≥ 96  dBµV/m : recepção dentro de um veículo com a antena interna

Fonte 3 e 4 http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy‐OImHgiW8wgVtzGfoedE1gq_D2gBMdKZ3KIoVzKxq2kfg15k
Fonte‐6  :http://www.nokia.ie/EUROPE_NOKIA_COM_3/Explore_services/Mobile_TV_and_Video/images/mobiletv_images.jpg
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qualquer ponto solicitado, pelo método ponto a ponto. Quanto ao relevo digitalizado, também 

se encontram diversos bancos de dados disponíveis sem custo, com diferentes resoluções, 

como por exemplo, o GTOPO, o Aster e o SRTM utilizado neste estudo. 

 

3.1.3 Cálculo da área de cobertura 

 

A cobertura de  uma estação de transmissão é calculada em função da potência efetiva 

irradiada (ERPmax) em cada direção a ser estudada., aplicando-se a equação 5 :  

ERPmax    P  G – A                (5) 

Onde: 

ERPmax - potência efetiva irradiada na direção (dBk); 

P  - potência do transmissor (dBk); 

G   - ganho da antena transmissora na direção considerada (dBd); e 

A  - atenuação do combinador, cabos, conectores, divisor (dB).  

 

O método ponto a ponto para o cálculo de cobertura  analisa a condição de recepção em cada 

ponto da região estudada, aplicando ao resultado da intensidade de sinal recebido a atenuação 

obtida mediante cálculos que consideram o perfil topográfico entre o ponto de transmissão e o 

ponto de recepção analisado. 

Uma das fórmulas a serem utilizadas é a descrita na Portaria nº 53, do Ministério das 

Comunicações, que estabelece os critérios para os cálculos de atenuação para cada tipo de 

perfil, conforme a equação 6: 

E    137,3   20log f   ERP– A          (6) 

Onde: 

E  - intensidade de campo recebida no ponto de recepção analisado (dBµV/m); 

f - frequência central das portadoras OFDM para o canal estudado (MHz); 

ERP - potência irradiada em cada direção (dBk); e 

A  - atenuação no percurso estudado, causado pelo relevo, edificações, ruídos, vegetação 

(dB), entre outros. 
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3.1.4 Cálculo da atenuação devido a urbanização 

 

Um dos fatores a ser considerado no cálculo de cobertura é o ruído urbano. Para simular essa 

atenuação  a fórmula empregada é a  presente no  documento “Radio propagation and urban 

areas” (Anita Longley) e os resultados para as porcentagens de  50, 70 e 100%  urbano estão 

apresentados nos gráficos da figura 3.3,  por meio dos quais podem ser observados as 

diferenças significativas de atenuação adicional, como por exemplo, a 10 km para 50% tem-se 

o valor de 14 dB, para a mesma distância considerando 70% tem-se 19,8 dB, e para 100%, 

28,42 dB, o que pode causar impacto nos resultados esperados. 
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Figura 3.3  Atenuação devido ao ruído urbano.  
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3.2 COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO 
 

O sistema de transmissão representado pela figura 3.4, para  todas as estações que utilizam o 

espectro radioelétrico é composto basicamente pelo equipamento transmissor  e  pelo sistema 

irradiante que compreende a  antena de transmissão , sua estrutura de sustentação (torre), 

cabos, conectores, combinadores e outros acessórios que são os “responsáveis”  pela 

transferência da energia de radiofreqüência (RF) do transmissor para a antena. 

 

 
Figura 3.4  Representação esquemática de uma estação de transmissão. 

 

O transmissor é o equipamento que  transforma os sinais a serem transmitidos em energia. A 

antena de transmissão é o elemento responsável pela  transferência da energia do transmissor 

até os locais de recepção, ou seja, a antena converte essa energia em campo eletromagnético e   

irradia   através do  espaço para os locais ou área de interesse. 

O sinal de RF  do sistema analógico, mostrado  na figura  3.4 a,  é composto pelas portadoras 

de áudio, vídeo e cor,  contínuos em função do tempo e a energia é concentrada próxima a 

essas portadoras. O sinal do sistema digital, mostrado na figura 3.4 b, é composto por 

milhares de portadoras dentro da faixa de freqüência do canal (6 MHz) , trabalha com valores 

discretos de fase e amplitude em função do tempo e seu espectro é uniforme em toda a largura 
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útil do canal. Assim, a linearidade da antena é um fator importante a ser considerado no 

dimensionamento de um sistema de transmissão digital, e pode ser medida por meio de seus 

diagramas de irradiação e do valor de potência refletida ( perda de retorno) VSWR. 

 

 

  
(a)                                                                      (b) 

Figura 3.5 Espectro radioelétrico do sistema analógico e digital. 

Fonte : Laboratório de TV digital – Mackenzie. 

 

Essas características técnicas da antena são determinadas em função do material de 

fabricação, da geometria básica, das diversas possibilidades de arranjos, bem como pelas 

condições onde a mesma será instalada. Os principais pontos a serem analisados são o ganho 

do sistema irradiante e o tipo de polarização, os quais estão diretamente ligados aos  

diagramas de irradiação.  

A polarização de uma  antena  é definida em função do vetor de  campo  elétrico  da onda 

eletromagnética que ela radia,  podendo ser vertical, horizontal,  circular ou elíptica.  

Um dos pontos fundamentais, para garantir uma boa recepção, é que a polarização das antenas 

de transmissão e de recepção devem ser compatíveis para que seja possível a máxima 

transferência de energia entre as duas antenas. Se isso não ocorrer haverá uma perda 

(atenuação) do sinal recebido podendo ser total se as polarizações forem ortogonais.Ou seja, a 

situação ideal seria se para todas as antenas de transmissão com polarização horizontal todos 

os terminais receptores utilizassem antenas receptoras com a mesma polarização.  

As características técnicas básicas dos equipamentos a serem estudados são  o diagrama de 

irradiação e o ganho da antena de transmissão, as atenuações de cabos  e de acessórios e a 
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potência do transmissor. Esse conjunto de características técnicas deve garantir a atendimento 

desejado para a estação, ou seja, deve resultar no valor de intensidade de campo desejado. O 

tipo de antena a ser utilizado depende da área de cobertura desejada e das condições 

ambientais da localidade, ou seja, da topografia, das edificações, da  vegetação, do ruído 

urbano entre outros, uma vez que esses fatores podem ocasionar atenuações adicionais no 

sinal, bem como o aparecimento de distorções como multipercursos. 

Assim, observa-se que não existe uma única forma de solução para todos os casos, ou seja, 

cada estação deve ter seu próprio dimensionamento de forma a atender ao seu objetivo. 

Como disse o Dante Conti , conceituado engenheiro , pesquisador e fabricante de antenas,  “O 

recado aqui é simples, não existe antena  como  solução  universal  e  automaticamente  

“ótima  e  mais  indicada”  para  transmissão  de  TV  digital,  bem  como  a  experiência  do  

fornecedor  pode  fazer  a  diferença  no  desenho  das  soluções  demandadas  nos  diversos 

cenários de implantação de uma estação de  transmissão de TV digital”  (Conti ) 

Para analisar essas distorções e propor um mecanismo de otimização, este trabalho irá estudar  

o arranjo de antenas de transmissão, considerando a antena de polarização horizontal e 

elíptica, com ganho diferenciados. 
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4 CENÁRIO DO ESTUDO E CARACTERÍSTICAS DA ESTAÇÃO 

TRANSMISSORA 

 

 

A metodologia empregada neste trabalho será dividida em duas partes: simulação teórica e 

análise pratica da cobertura da estação (disponibilidade de recepção)  em função do   sistema 

irradiante.  

Os sinais são gerados  na estação de TV digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

instalada no campus da Universidade na cidade de São Paulo, operando no canal 60 na faixa 

de UHF apresentada na figura 4.1. O projeto de viabilidade foi elaborado pelo Laboratório de 

TV digital da Universidade e aprovado pela Anatel  através do ato nº 4.644, de 08 de agosto 

de 2008 , retificada pelo ato nº 4.719, de 13 de agosto de 2008 e prorrogada pelo ato ato nº. 

5.417, de 24 de agosto de 2010, para o “Serviço Especial de Fins Científicos e Experimentais 

que envolva experimentos de transmissão de sinais de radiodifusão ou demonstrações de 

sistemas desenvolvidos para essa finalidade”. Essa documentação consta do processo Anatel 

n.º 53000.018520/2008, de 06/05/2008. (Anatel, 2008) 

 

 
Figura 4.1  Estação experimental TV digital Mackenzie  - Canal 60 UHF. 

Fonte: Laboratório de TV Digital Mackenzie. 
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4.1 SISTEMAS IRRADIANTES A SEREM ESTUDADOS 
 

O primeiro estudo foi realizado para o sistema irradiante composto por uma única antena de 

polarização horizontal modelo superturnstyle (ST) apresentada na figura 4.2. Na sequência foi 

instalado  o novo sistema irradiante composto por antenas tipo painel de dipolo de onda 

completa na configuração 4x4, conforme  mostram as figura 4.3 e 4.4, possibilitando a 

polarização horizontal (PH), a  polarização vertical (PV)  e a polarização elíptica (PE). A 

figura 4.5 apresenta o detalhe  de alimentação dos painéis 

 
Figura 4.2 Antena ST -UHF instalada no topo da torre . 

Fonte: Laboratório de TV Digital Mackenzie. 

 

 
Figura 4.3 Composição das antenas tipo painel de onda completa.  

Fonte: Kathrein. 
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Figura 4.4  Antena painel -UHF instalada no topo da torre. 

Fonte: Kathrein. 

 
Figura 4.5 Detalhe  de alimentação dos painéis  

Fonte: Kathrein. 
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A Tabela 4.1 apresenta o conjunto de  configurações do sistema irradiante que serão 

analisados em função das relações de potências aplicadas a cada polarização.  

 

Tabela 4-1  Configurações do sistema irradiante. 

 

 

  

Configuração
Potência na 
Polarização 
Horizontal

Potência na 
Polarização 
Vertical

ST 100% 0%

PH 100% 0%

PV 0% 100%

PE  7030 70% 30%

PE  8020 80% 20%

PE  9010 90% 10%
ST Superturnstyle

PE Polarização Elíptica  X%PH Y%PV

PH Polarização Horizontal
PV Polarização Vertical
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 
 

 

A estação opera através do canal 60 (UHF), com frequências extremas  746 a 754 MHz,  está 

instalada no Campus da Universidade na cidade de São Paulo, conforme mostra a figura 4.5, 

cujas características geográficas são: 

Latitude: 23S32 50,7  

Longitude: 46W39 08,6 

Cota: 784 m 

 

 
Figura 4.6  Localização da estação de transmissão. 

  

As características técnicas dos equipamentos que compõe o sistema de transmissão são as 

seguintes: 

• Equipamento transmissor: 

Fabricante: Rhode & Schwarz;  

Potência de operação: 1,2 kW;  

Ano de fabricação: 2008.  

 



 

 

39 

 

 

• Linha de transmissão:  

Fabricante: RFS;  

Tipo: Cabo Coaxial Cellflex;  

Modelo: LCF 7/8;  

Diâmetro: 7/8” ;  

Comprimento: 40,0 m;  

Atenuação: 3,93 dB/100 m.  

  

• Características dos sistemas irradiantes: 

Fabricante: KATHREIN;  

Tipo: omnidirecional;  

Modelo: Superturnstile;  

Ganho total: 8 dBd;  

Altura do centro geométrico: 51,8 m;  

Azimute de orientação: 40º NV.  

 

Tipo: composição de painéis;  

Modelo: Painel de dipolo de onda completa;  

Ganho total na polarização horizontal (PH): 5,5 dBd;  

Ganho na polarização elíptica composta por: 

70% horizontal e 30 % vertical (PE7030): 4   dBd; 

80% horizontal e 20 % vertical (PE8020): 4,5 dBd; 

90% horizontal e 10 % vertical (PE9010): 5    dBd; 

Altura do centro geométrico: 51 m;  

Azimute de orientação: 40º NV. 

 

A figura 4.6  mostra os diagramas de irradiação das antenas de transmissão, que foram 

utilizados nos cálculos de predição de cobertura. Na figura observa- se que os diagramas dos 

painéis são similares. 
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Figura 4.7 Diagramas de irradiação as antenas de transmissão. 

A tabela 4.2  apresenta os  parâmetros  do  sistema de transmissão utilizados ,  descritos neste 

capítulo,  os quais  são  definidos pela norma ABNT NBR 15601, pelo Regulamento Anatel 

398/2005 e pela norma 01/2010 do Ministério das Comunicações, indicando a ERP max 

irradia em cada sistema.  

No desenvolvimento da pesquisa a metodologia adotada foi manter  fixos os valores  da 

potência do transmissor e da atenuação da linha de transmissão e conectores e, alterar os 

valores referentes as características das antenas de acordo com cada tipo de antena testada. 

Assim, os valores alterados foram: o ganho da antena, seu diagrama de irradiação  e a altura 

do centro da antena em relação ao nível médio do terreno.   

Esta metodologia foi adotada de modo a verificar a eficiência e desempenho exclusivamente 

de cada tipo de antena, para atender a mesma região de cobertura estabelecida na pesquisa. 
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Tabela 4-2 Parâmetros do sistema de transmissão. 

 
 

4.3 PREDIÇÃO DE COBERTURA 
 

A predição de cobertura do sistema instalado, apresentada neste item foi calculada pelo 

software Radio Mobile, utilizando relevo digitalizado SRTM, calculada para cada tipo de 

sistema irradiante testado e para as condições sem urbanização e com 50%, 70% e 100% de 

urbanização.  

As figuras de 4.8 até 4.12 apresentam os mapas de cobertura agrupados por tipo de 

urbanização, de modo a possibilitar a comparação da predição de cobertura para cada tipo de 

antena estudada e em cada condição de urbanização. 

 Alem dos mapas, o software utilizado permite a gravação de um arquivo na extensão txt, que 

indica o ponto de recepção e nível relativo de recepção de acordo com a configuração 

utilizada para a predição de cobertura. Com esses dados, calcula-se o campo mínimo de 

recepção para cada ponto. Neste estudo a cobertura foi avaliada até  5 km de raio a partir da 

estação de transmissão, sendo assim, para a tabulação indicada foi definida uma área quadrada 

de 10x10 km centralizada na torre de transmissão e configurado o cálculo dos pontos com 

pixel de tamanho 1.   

A figura 4.8 apresenta os mapas de cobertura para a condição de sem urbanização, onde 

observa-se que o pior desempenho teórico é para as antenas de polarização elípticas PE 8020 

e PE 7030. 

Canal 60

Frequência superior (MHz) 746

Frequência central (MHz) 749

Frequência inferior (MHz) 752

Potência do transmissor (kW) 1,2

Potência do transmissor (dBk) 0,79

Atenuação linha de transmissão e conectores (dB) 1,82

Tipo de antena ST PH PE 7030 PE 8020 PE 9010

Ganho da antena (dBd) 8 5,5 4 4,5 5

Altura do centro da antena em relação a cota do terreno (m) 51,8 51 51 51 51

Orientação (°Nv) 40 40 40 40 40

ST PH PE 7030 PE 8020 PE 9010

ERP max irradiada (dBk) 6,97 4,47 2,97 3,47 3,97

ERP max irradiada (kW) 4,98 2,80 1,98 2,22 2,50

Parâmetros dos sistemas de transmissão
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SEM URBANIZAÇÃO   

ST PH 

 
 

PE 9010 PE 8020 

 

PE 7030 PV 

  

Figura 4.8 Comparação de predição de cobertura para as 6 antenas na condição sem urbanização e raio 

5 km. 

A figura 4.9 apresenta os mapas de cobertura para a condição de 100% urbanizado, onde 

observa-se também, que o pior desempenho teórico é para as antenas de polarização elípticas 

PE 8020 e PE 7030. 
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100% URBANIZADO  

ST PH 

  

PE 9010 PE 8020 

 
 

PE 7030 PV 

  

Figura 4.9 Comparação de predição de cobertura para as 6 antenas na condição 100% urbanizado e 

raio 5 km. 

A figura 4.10 apresenta os mapas de cobertura para a condição de 50% urbanizado, onde 

observa-se que o pior desempenho teórico também é para as antenas de polarização elípticas 

PE 8020 e PE 7030. 
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Figura 4.10 Comparação de predição de cobertura para as 6 antenas na condição 50% urbanizado e 

raio 5 km. 

A figura 4.11 apresenta os mapas de cobertura para a condição de 70% urbanizado, onde 

observa-se que o pior desempenho teórico também é para as antenas de polarização elípticas 

PE 8020 e PE 7030. 

50% URBANIZADO  

ST PH 

  

PE 9010 PE 8020 

 
 

PE 7030 PV 
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70% URBANIZADO  

ST PH 

 
 

PE 9010 PE 8020 

PE 7030 PV 

 

Figura 4.11 Comparação de predição de cobertura para as 6 antenas na condição 70% urbanizado e 

raio 5 km. 
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A antena superturnstyle (ST) apresenta o melhor desempenho em todas as situação, o que é 

esperado devido ao seu ganho ser  superior comparado com as outras estudadas, conforme 

mostram os dados da tabela 4.2. 

Por meio desses mapas observa-se a influência do fator de  urbanização  no resultado da 

predição de cobertura, em função da atenuação do  nível do sinal de recepção na área de 

cobertura, conforme mostra a figura 3.3.  

Também  nessas simulações observa-se uma severa atenuação do sinal na região sudoeste. 

Essa atenuação é causada pela própria característica geográfica da região, que tem como 

obstáculo entre  os pontos de transmissão e de recepção o espigão da Av. Paulista, conforme 

exemplificado a figura 4.12. O valor dessa atenuação para o exemplo apresentado é da ordem 

de 36 a 21 dB, dependendo da altura da antena de recepção, conforme calculado pelo método 

de propagação utilizado no software Radio Mobile. 

Essas simulações serão comparadas nos próximos capítulos, com os resultados práticos 

obtidos por meio do levantamento em campo.  
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Tx: Torre Mackenzie                                                   Rx: Ponto região sudeste 

 

Figura 4.12  Perfil altimétrico da torre na direção sudoeste. 

 

  

Espigão da Av Paulista. 

Atenuação: de 36 a 21 dB, dependendo da 

altura da antena de recepção. 

Espigão da Av Paulista. 
Linha azul: visada entre os pontos de Tx e Rx 
Linha verde: raio de 0,6 do elipsóide de Fresnel 
Pelo traçado no Google Earth  as duas linhas estão 
obstruidas 
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5 VIATURA DE MEDIDAS , PLANEJAMENTO E OS TESTES DE CAMPO 

 

 

A viatura de medidas  é equipada para o levantamento  com mastro retrátil de até 10 m de 

altura, um conjunto de instrumentos de medida e de armazenamento dos dados coletados, 

GPS e um   sistema de energia como gerador ou no break. Para a recepção móvel, o mastro 

não é utilizado sendo fixada a antena de recepção em um ponto da viatura, conforme mostra a 

figura 5.1. Como exemplo, a viatura para a medição dos pontos fixos pode ser configurada 

com uma antena de recepção com as características técnicas conhecidas, cabo para a ligação 

da antena até o receptor que pode ser um analisador de espectro para analisar o BER  nível de 

sinal e a constelação , um aparelho de TV comercial, um set top box comercial, um GPS e um 

notebook. 

 

 
Figura 5.1 Viatura para medidas em mobilidade. 
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5.1 PROCEDIMENTO DE MEDIDAS 
 

Os procedimentos empregados para  a realização das medidas móveis são : 

• Calibração da viatura e instrumentos de medição; 

• Antes do início da fase dos testes de campo: 

o Calibrar o  sistema de recepção e obter os dados necessários para a análise teórica,  

calcular e medir todas as perdas e ganhos que estejam no caminho do sinal de RF 

(antena, cabos, atenuadores, filtros  etc....), ou seja, da antena de recepção até os 

medidores; 

o Verificar as características técnicas  de cada instrumento utilizado para a recepção.  

• Medidas do sinal recebido com a viatura em movimento, em cada percurso nos raios 

predeterminados. O deslocamento entre os pontos é realizado a partir de uma rota 

estabelecida com o uso de  GPS, de forma a manter o mais próximo possível a rota 

original , que neste caso são os raios de 1,3 e 5 km contados  a partir da torre de 

transmissão. 

• Gravar o valor dos níveis dos sinais recebidos e armazenar os dados no analisador de 

espectro. 

 

 

5.2 PLANEJAMENTO DOS TESTES 
 

Para a  avaliação de desempenho do sistema irradiante, devem  ser estabelecidos pontos em 

função do diagrama de irradiação do sistema irradiante e em conjunto com o resultado da  

predição de cobertura.  

O planejamento do teste consiste em estabelecer o conjunto de  medidas que será executado 

em função do tipo de recepção desejada ,  fixa ou móvel, interna  ou externa e a definição dos 

pontos para um levantamento do sinal recebido. Esses pontos foram definidos em função dos 

resultados obtidos nos cálculos de  predição de cobertura. 

O relatório dos testes de TV digital que foi  elaborado pelo grupo Abert /SET no período de 

1998 à 2000, apresenta uma metodologia  para a definição dos pontos fixos, os quais devem 

ser dispostos dentro da área de cobertura, geralmente  de forma eqüidistante   considerando 

como centro, o local de instalação da antena de transmissão. 
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Com base nesse critério, para este estudo,  foram determinados pontos separados de 5  em 5 

graus e com distância  equivalente da torre  nos raios de 1 km, 3 km e 5 km  da torre, 

formando  círculos circuncêntricos, conforme mostra a figura 5.2.  

 

 
Figura 5.2  Distribuição de pontos planejados por radial de 1,3 e 5 km. 

 

5.3 EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 
 

A execução das medidas em campo foi realizada com uma viatura de recepção em movimento 

e  percorrendo os pontos pré-estabelecidos através de rotas pré definidas, para cada tipo de 

antena.  

A ordem dos pontos a serem medidos foi orientada com o uso de um GPS, de forma a 

percorrer o mais próximo possível o perímetro, delimitado pelos círculos de cobertura, 

estudado. Porem, para o aproveitamento de trabalho de campo e a obtenção de um banco de 

dados com maior número, os dados são coletados durante todo deslocamento da viatura, o que 
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resulta em dados excedentes, ou seja,  em posições diferentes do que as dos raios de 1,3, e 5 

km planejadas. 

Esses dados coletados fornecem além no nível de sinal, as coordenadas geográficas de cada 

ponto medido. Esses valores foram compilados em uma planilha de cálculo, por meio da qual 

foram filtradas as distâncias entre o ponto de transmissão e cada ponto de recepção, de modo 

a separar os dados correspondentes aos círculos definidos. Adotou-se o critério de  0,3 m 

para a seleção dos pontos: 

• Raio de 1 km: distâncias de  0,7 até 1,3 km da torre de transmissão; 

• Raio de 3 km: distâncias de  2,7 até 3,3 km da torre de transmissão; 

• Raio de 5 km: distâncias de  4,7 até 5,3 km da torre de transmissão. 

O total de pontos medidos foi 4651. Os selecionados para a análise pelos raios foram 3095, 

conforme mostra a figura 5.3 mostra.  O número de  pontos excedentes  foi 1556  conforme 

mostra a figura 5.4. 

 
Figura 5.3  Pontos por radiais onde foram realizadas medidas em campo (azul ST,verde antena PH, 

laranja PE 9010, bordo PE 8020, amarela PE 7010, verde PV ). 
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Figura 5.4   Pontos excedentes (azul ST,verde antena PH, laranja PE 9010, bordo PE 8020, amarela PE 

7010, verde PV ). 

Os equipamentos para medição utilizados na viatura foram: 

•Antena monopolo para TV na faixa de freqüência de 0,40 até 0,825 GHz , impedância 75Ω, 

fabricação  Instituto Presbiteriano Mackenzie e certificada pelo INPE; 

•Analisador de espectro  de fabricação Anritsu, modelo MS2721B, adequado para o padrão 

ISDBTB. 

 

5.4 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS  RESULTADOS 
 

Para a análise dos resultados e  comparação com os valores teóricos, é necessário converter o 

valor de potência recebida para intensidade de campo no ar, ou seja na entrada da antena de 

recepção. O valor lido no medidor (analisador de espectro) deverá ser  convertido para o valor 

na entrada da antena de recepção, considerando as atenuações e ganhos existentes nos cabos, 

conectores e acessórios . A figura 5.5 apresenta o diagrama da viatura em função das 
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conversões. Os dados práticos e teóricos serão compilados, comparados e apresentados de 

forma gráfica e em mapas de modo a possibilitar a comparação entre os resultados.  

 

 
Figura 5.5  Diagrama dos instrumentos na viatura de medidas. 

 

O valor lido no medidor é convertido para a entrada da antena de recepção aplicando o  

procedimento de  descrito por HOKE,L H Jr (1986) , que considera as atenuações e ganhos 

existentes nos cabos, conectores e acessórios e aplicando as equações 7, 8, 9, 10 e 11.  

e P 120 10. log Zi              (7) 

onde :  

e = tensão recebida (dBuV) 

P  = potência de recepção ( dBm) 

Z = impedância  (Ω) 

k   20 log f  MHz –  20 log  31,6 x Zi           (8) 

onde: 

k = fator de dipolo 

f = freqüência do canal ( MHz) 

E (dBuV/m) = e (dBuV) + k         (9) 

 

Ear = campo recebidono ar (dBuV/m)
ear= tensão recebida no ar (dBuV)

Pr equip = potênciade recepção lidano equipamento (dBm)
Er equip   = campo recebidono  equipamento (dBuV/m)
Er equip  = tensão recebidano ar ( dBuV/m)

Rx +  Ganho da antena de recepção

Acb= 
Atenuaçãode 
cabos e 
conectores
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onde  

E = campo recebido (dBuV/m)   

GS     G  – A                 (10) 

onde: 

GS  = ganho do sistema de recepção (dB) 

G  = ganho da antena de recepção (dBd) 

A = atenuação entre a antena de recepção e o analisador de espectro (dB) 

E     E   – GS              (11) 

onde:  

E  = intensidade de campo no ar ( dBuV/m) 

E  = intensidade de campo no Equipamento ( dBuV/m) 

 

5.5  RESULTADOS TEÓRICOS E PRÁTICOS 
 

A primeira análise dos dados obtidos foi elaborada para a conversão do valor de potência recebida em 

dBm, para intensidade de campo recebida no ar, utilizando as equações descritas no item 5 e que 

resulta nos fatores de conversão indicados na Tabela 5.1. Posteriormente, foram utilizados os valores 

de intensidade de campo, coletados no próprio analisador de espectro.   

Tabela 5-1 Fator de conversão potência de recepção para intensidade de campo no ar.  

 

A seguir serão comentados os resultados de campo para cada círculo medido. 

Canal 60 Frequência central 749 MHz

Potência de recepção lida no equipamento Prx 0 dBm

Potência de recepção lida no equipamento Prx ‐30 dBW

Impedância Zi 75 Ω

Tensão de recepção no equipamento er e=Pr+120+10log(Zi) 108,75 dBµV

Fator de dipolo k   23,74 dB

Intensidade de campo no equipamento Eequip E=e+K 132,49 dBµV/m

Ganho do sistema de recepção GSrx ‐8,91 dB

Intensidade de campo no ar Ear Eequip‐GSrx 141,40 dBµV/m

Fator de conversão ‐ Potência de recepção lida no equipamento para intensidade de campo no ar
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As figuras 5.6 até 5.23 apresentam em forma gráfica e para cada radial, a  comparação dos 

valores medidos com as predições de cobertura.  

Os valores medidos estão plotados em gráfico tipo dispersão, onde o eixo X representa os 

azimutes entre a antena de transmissão e cada ponto em estudo. O eixo Y representa a 

intensidade de campo recebido no ar, onde estão plotados o valor medido em campo e os 

valores calculados   em função do tipo  de recepção analisado, conforme apresentado tabela 

3.1 do capítulo 3. 

Os valores indicados do eixo Y são: 

• Sinal medido: sinal medido em campo; 

• Fixa externa: valor de campo mínimo para antena de recepção fixa externa; 

• Fixa interna: valor de campo mínimo para antena de recepção fixa interna; 

• Portátil externa: valor de campo mínimo para antena de recepção portátil externa; 

• Portátil interna: valor de campo mínimo para antena de recepção portátil interna; 

• Veículo com antena integrada: valor de campo mínimo para antena de recepção integrada 

com veículo e; 

• Receptor dentro do veículo: valor de campo mínimo para antena de recepção dentro do 

veículo. 

No mesmo agrupamento gráfico, estão os mapas de cobertura para as quatro condições de 

análise em função da característica urbana da região estudada, que são:  

• Sem considerar urbanização e; 

• Com as taxas de 50%, 70% e 100% de urbanização.  

As figuras 5.6 até 5.8 mostram o resultado para a antena ST. No raio de 1 km, o nível do sinal 

medido está concentrado na faixa de 80 a 100 dBµV/m, que comparando com os mapas de 

predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No raio de 3 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No Raio de 5 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  

70% de urbanização 100% de urbanização 

Figura 5.6 Distribuição do sinal no raio de 1 km com antena de transmissão ST. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  

70% de urbanização 100% de urbanização 

Figura 5.7 Distribuição do sinal no raio de 3 km com antena de transmissão ST. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  

70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.8 Distribuição do sinal no raio de 5 km com antena de transmissão ST. 

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200 250 300 350

Ea
r (

C
am

po
 re

ce
bi

do
 n

o 
ar

) d
B

uV
/m

Azimute (° Nv)

Distribuição do sinal no raio de pesquisa de campo 5 km

Sinal medido (dBuV/m)

Fixa externa

Fixa interna

Portátil externa

Portátil interna

Veículo com antena integrada

Receptor dentro do veículo



 

 

59 

 

 

As figuras 5.9 até 5.11 mostram o resultado para a antena PH. No raio de 1 km, o nível do 

sinal medido esta concentrado na faixa de 70 a 90 dBµV/m, que comparando com os mapas 

de predição de cobertura corresponde a urbanização de 100%.  

No raio de 3 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 70%.  

No raio de 5 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

As figuras 5.12 até 5.14 mostram o resultado para a antena PE 9010. No raio de 1 km, o nível 

do sinal medido esta concentrado na faixa de 70 a 100 dBµV/m, que comparando com os 

mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No raio de 3 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No raio de 5 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 50 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  
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Figura 5.9 Distribuição do sinal no raio de 1 km com antena  de transmissão PH. 
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PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.10 Distribuição do sinal no raio de 3 km com antena  de transmissão PH. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.11 Distribuição do sinal no raio de 5 km com antena  de transmissão PH. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.12 Distribuição do sinal no raio de 1 km com antena  de transmissão PE 9010. 

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200 250 300 350

Ea
r (

C
am

po
 re

ce
bi

do
 n

o 
ar

) d
B

uV
/m

Azimute (° Nv)

Distribuição do sinal no raio de pesquisa de campo 1 km

Sinal medido (dBuV/m)

Fixa externa

Fixa interna

Portátil externa

Portátil interna

Veículo com antena integrada

Receptor dentro do veículo



 

 

64 

 

 

 

SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  

70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.13 Distribuição do sinal no raio de 3 km com antena  de transmissão PE 9010. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.14 Distribuição do sinal no raio de 5 km com antena  de transmissão PE 9010. 
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As figuras 5.15 até 5.17 mostram o resultado para a antena PE8020. No raio de 1 km, o nível 

do sinal medido esta concentrado na faixa de 70 a 100 dBµV/m, que comparando com os 

mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No raio de 3 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No raio de 5 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 50 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

As figuras 5.18 até 5.20 mostram o resultado para a antena PE7030. No raio de 1 km, o nível 

do sinal medido esta concentrado na faixa de 70 a 100 dBµV/m, que comparando com os 

mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No raio de 3 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No raio de 5 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

As figuras 5.21 até 5.23 mostram o resultado para a antena PV. No raio de 1 km, o nível do 

sinal medido está concentrado na faixa de 80 a 100 dBµV/m, que comparando com os mapas 

de predição de cobertura corresponde a urbanização de 70%.  

No raio de 3 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  

No raio de 5 km, o nível do sinal medido está concentrado na faixa de 60 a 80 dBµV/m, que 

comparando com os mapas de predição de cobertura corresponde a urbanização de 50%.  
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  

70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.15 Distribuição do sinal no raio de 1 km com antena  de transmissão PE 8020.  
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

 
70% de urbanização 100% de urbanização 

 

Figura 5.16 Distribuição do sinal no raio de 3 km com antena  de transmissão PE 8020. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

70% de urbanização 100% de urbanização 

Figura 5.17 Distribuição do sinal no raio de 5 km com antena  de transmissão PE 8020. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

70% de urbanização 100% de urbanização 

 

Figura 5.18 Distribuição do sinal no raio de 1 km com antena  de transmissão PE 7030. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.19 Distribuição do sinal no raio de 3 km com antena  de transmissão PE 7030. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.20 Distribuição do sinal no raio de 5 km com antena  de transmissão PE 7030. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.21 Distribuição do sinal no raio de 1 km com antena  de transmissão PV. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.22 Distribuição do sinal no raio de 3 km com antena  de transmissão PV. 
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SINAL MEDIDO EM FUNÇÃO DOS NÍVEIS DE RECEPÇÃO (dBµV/m) 

 

PREDIÇÃO DO SINAL DE RECEPÇÃO  (dBµV/m)  

Sem urbanização 50% de urbanização 

  
70% de urbanização 100% de urbanização 

  

Figura 5.23 Distribuição do sinal no raio de 5 km com antena  de transmissão PV. 
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6 ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO 

 

As análises são realizadas em função das antenas de transmissão ST , PH , PE 9010, PE 8020, PE 

7030 e PV  , para os valores de intensidade de campo mínimo agrupado em seis faixas, conforme os 

valores calculados e demonstrados da tabela 3.1, que define as seguintes condições : 

E rx ≥ 51 dBµV/m  : recepção fixa externa;  

Erx ≥ 79  dBµV/m : recepção fixa interna;  

Erx ≥ 60  dBµV/m : recepção portátil externa;  

Erx ≥ 82  dBµV/m : recepção portátil interna;  

Erx ≥ 83  dBµV/m : recepção dentro de um veículo com antena integrada;  

Erx ≥ 96  dBµV/m : recepção dentro de um veículo com a antena interna . 

 
 
6.1 ANÁLISE COMPARATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 
 

A primeira análise é referente aos resultados gráficos mostrados por meio das figuras 5.6 até 

5.23. Observa-se pelos gráficos que as antenas que atendem o valor de campo mínimo de 96 

dBuV/m são a superturstyle, PE 9010 e  PE 7030, porém para distância de  1 km da torre. 

Para os valores de campo 83 e 82 dBuV/m, todas as antenas atendem, para a distância de até 1 

km da torre. Para  o valor 79 dBuV/m, as antenas PE 7030 e PV atendem também  para 

distâncias de até 1 km  e para os 60 e 51 dBuV/m, todas as antenas atendem nas três 

distâncias. 

A tabela 6.1 mostra a área de cobertura calculada por meio do software Radio Mobile , para 

cada tipo de antena,  dentro de cada raio estudado  e para a condição de urbanização de 50% . 

Esse valor de urbanização foi escolhido por ser o que melhor representa a comparação entre 

as coberturas calculadas e o sinal medido em campo. A figura 6.1 mostra a representação 

gráfica desse cálculo. A tabela 6.2 apresenta a classificação das antenas em relação a área de 

cobertura atendida, onde a antena ST demonstrou maior desempenho, seguida pela PV. A 

antena de polarização elíptica 90/10 foi a que apresentou o melhor desempenho dentre as 

elípticas e a PH foi a de pior desempenho. 
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Tabela 6-1 Área de cobertura calculada em função  do tipo de antena de transmissão e do raio 

estudado. 

 
 

 

Tabela 6-2 Resultado de classificação da comparação teórico e prática. 

 

Tipo de 
antena de 

Raios (km) 96 83 82 79 60 51

ST 1 3 3 3 3 3 3 18
ST 3 5 25 26 26 28 28 138
ST 5 5 55 58 62 76 79 335 491
PH 1 2 3 3 3 3 3 17
PH 3 2 11 11 13 21 24 82
PH 5 2 17 19 26 48 58 170 269

PE9010 1 2 3 3 3 3 3 17
PE9010 3 2 24 24 26 28 28 132
PE9010 5 2 41 47 57 73 78 298 447
PE8020 1 <1 3 3 3 3 3 15
PE8020 3 <1 8 10 18 27 28 91
PE8020 5 <1 8 10 19 66 73 176 282
PE7030 1 <1 3 3 3 3 3 15
PE7030 3 <1 7 9 26 27 28 97
PE7030 5 <1 7 9 17 66 73 172 284
PV 1 3 3 3 3 3 3 18
PV 3 3 24 25 26 28 28 134
PV 5 3 46 51 59 73 79 311 463

Total de área 
por antena    
( km ²)

Total de 
área por 
antena 
(km²)

Intensidade mínima de campo (dBuV/m)

Área de Cobertura km²

Tipo de antena Classificação

ST 1

PV 2

PE 9010 3

PE 7030 4

PE 8020 5

PH 6

Resultado da classificação para comparação 
teórica e prática
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Figura 6.1 – Representação gráfica  da área de cobertura em função do tipo de antena de transmissão, 

por raio estudado. 

 

6.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS EM CAMPO 
 

A análise dos dados coletados em campo está dividida em duas partes, sendo o resultado da  

primeira apresentado no item 6.2.1, referente aos pontos medidos nos raios de 1, 3 e 5 km. A 

segunda parte apresentada no item 6.2.2 é referente a todos os pontos medidos, ou seja, os que 

foram medidos nos raios de 1, 3 e 5 km e os excedentes. 

Os cálculos, as análises e a classificação foram realizados em função dos números de pontos 

medidos distribuídos conforme cada tipo de recepção, tabelados na forma de ocorrências e 

percentual.  Com o valor percentual foi calculada a classificação de cada antena por tipo de 

recepção. Para classificar as antenas de modo a obter o resultado geral, foram atribuídas notas 

de 10 a 6, indicadas na tabela 6.6. 
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6.2.1 Análise e resultado dos pontos medidos nos raios 1, 3 e 5 km 

 

As tabelas 6.3 e  6.4 apresentam o número de ocorrências e percentuais,  que atendem aos 

níveis de recepção nas seis faixas indicadas no inicio desse capítulo.  

 

Tabela 6-3 Tabela  do número de pontos medidos nos raios de 1,3 e 5 km. 

 
 

  Tabela 6-4 Tabela  do percentual de  número de pontos medidos no raios de 1,3 e 5 km. 

 

Intensidade de 
campo  mínimo 

(dBuV/m)
ST PH PE9010 PE8020 PE7030 PV

96 20 11 8 5 17 15

83 117 94 123 87 116 107

82 128 110 140 99 128 115

79 165 155 189 144 177 159

60 468 656 464 541 461 484

51 468 656 481 541 465 484

Total 468 656 481 541 465 484

Pontos considerados nos raios de 1, 3 e 5 km

 Tipo de antena de transmissão

Número de pontos por tipo de recepção

Intensidade de 
campo  mínimo 

(dBuV/m)
ST PH PE9010 PE8020 PE7030 PV

96 4,3% 1,68% 1,66% 0,9% 3,7% 3,1%

83 25,0% 14,3% 25,6% 16,1% 24,9% 22,1%

82 27,4% 16,8% 29,1% 18,3% 27,5% 23,8%

79 35,3% 23,6% 39,3% 26,6% 38,1% 32,9%

60 100,0% 100,0% 96,5% 100,0% 99,1% 100,0%

51 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Percentual  considerado nos raios de 1, 3 e 5 km

 Tipo de antena de transmissão
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A tabela 6.5 representa a classificação de tipo de antena de transmissão em função de sua taxa 
de sucesso, atribuída conforme o maior percentual indicado na tabela 6.4. 
 

Tabela 6-5  Tabela de percentual de classificação nos raios 1,3 e 5 km.  

 

Para a classificação geral das antenas foram atribuída  notas de 10 a 6 , conforme indicado na 

tabela 6.6. A tabela 6.7 apresenta o resultado de atribuição das notas e a tabela 6.8 mostra a 

classificação geral das antenas, para esta condição. 

 

Tabela 6-6  Nota atribuída conforme classificação por percentual. 

 

Tabela 6-7  Tabela de atribuição de nota por classificação.  

 

Intensidade de 
campo  mínimo 

(dBuV/m)
ST PH PE9010 PE8020 PE7030 PV

96 1 4 5 6 2 3

83 2 6 1 5 3 4

82 2 6 1 5 3 4

79 3 6 1 5 2 4

60 1 1 3 1 2 1

51 1 1 1 1 1 1

Percentual  considerado nos raios de 1, 3 e 5 km

Classificação por percentual

Classificação percentual Nota

1 10

2 8

3 7

4 6

5 5

6 4

Intensidade de 
campo  mínimo 

(dBuV/m)
ST PH PE9010 PE8020 PE7030 PV

96 10 6 5 4 8 7

83 8 4 10 5 7 6

82 8 4 10 5 7 6

79 7 4 10 5 8 6

60 10 10 7 10 8 10

51 10 10 10 10 10 10

Soma de Notas 53 38 52 39 48 45

Percentual  considerado nos raios de 1, 3 e 5 km

Nota por classificação
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Tabela 6-8  Resultado da classificação para os pontos medidos nos raios de 1,3 e 5 km.  

 

O resultado dessa classificação indica que as antenas de polarizações elípticas de composição 

horizontal vertical  9010 e 7030  obtiveram melhor desempenho, do que as antenas a 

polarização  horizontal e vertical, individualmente. 

  

Tipo de antena Classificação

ST 1

PE9010 2

PE7030 3

PV 4

PE8020 5

PH 6

Resultado da classificação para os pontos medidos 
conforme os raios de 1,3 e 5 km



 

 

82 

 

 

6.2.2 Análise e resultado de todos os pontos medidos 

 

As tabelas 6.9 e  6.10 apresentam o número de ocorrências  e percentuais,  que atendem aos 

níveis de recepção nas seis faixas indicadas no inicio deste capítulo.  

 

Tabela 6-9  Tabela  do número de todos os pontos medidos.  

 

 

Tabela 6-10 Tabela  do percentual de  número de todos os pontos medidos.  

 
 

 

Intensidade de campo 
mínimo (dBuV/m) ST PH PE9010 PE8020 PE7030 PV

96 42 59 26 28 32 28

83 173 178 193 131 146 145

82 186 200 217 147 160 155

79 236 278 287 214 223 205

60 686 1083 694 856 652 654

51 686 1083 713 856 659 654

Total 686 1083 713 856 659 654

Todos os pontos medidos

Número de pontos por tipo de recepção

 Tipo de antena de transmissão

Intensidade de campo 
mínimo (dBuV/m) ST PH PE9010 PE8020 PE7030 PV

96 6,1% 5,4% 3,6% 3,3% 4,9% 4,3%

83 25,2% 16,4% 27,1% 15,3% 22,15% 22,17%

82 27,1% 18,5% 30,4% 17,2% 24,3% 23,7%

79 34,4% 25,7% 40,3% 25,0% 33,8% 31,3%

60 100,0% 100,0% 97,3% 100,0% 98,9% 100,0%

51 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Percentual  considerado todos os pontos medidos

 Tipo de antena de transmissão
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A tabela 6.11 representa a classificação de tipo de antena de transmissão em função de sua 
taxa de sucesso, atribuída conforme o maior percentual indicado na tabela 6.10. 
 
 

Tabela 6-11 Tabela de percentual de classificação de todos os pontos medidos.  

 
 

Para a classificação geral das antenas foram atribuídas  notas de 10 a 6 , conforme indicado na 

tabela 6.6. A tabela 6.12 apresenta o resultado de atribuição das notas  e a tabela 6.13 mostra a 

classificação geral das antenas para esta condição. 

 

Tabela 6-12 Tabela de atribuição de nota por classificação. 

 
 

 

 

 

 

 

Intensidade de campo 
mínimo (dBuV/m) ST PH PE9010 PE8020 PE7030 PV

96 1 2 6 5 3 4

83 2 5 1 6 4 3

82 2 5 1 6 3 4

79 2 5 1 6 3 4

60 1 1 3 1 2 1

51 1 1 1 1 1 1

Percentual  considerado em todos os pontos medidos
Classificação por percentual

Intensidade de campo 
mínimo (dBuV/m) ST PH PE9010 PE8020 PE7030 PV

96 10 8 4 5 7 6

83 8 5 10 4 6 7

82 8 5 10 4 7 6

79 8 5 10 4 7 6

60 10 10 7 10 8 10

51 10 10 10 10 10 10

Percentual  considerado em todos os pontos medidos

Nota por classificação
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Tabela 6-13 Resultado da classificação para os pontos medidos excedentes. 

 
 

O resultado dessa classificação indica que as antenas de polarizações elípticas de composição 

horizontal/ vertical 9010 e 7030 obtiveram melhor desempenho, do que as antenas a 

polarização  horizontal e vertical, individualmente. 

 

  

Tipo de antena Classificação
ST 1

PE9010 2
PE7030 3

PV 3
PH 4

PE8020 5

Resultado da classificação considerando 
todos os pontos
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7 CONCLUSÃO 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar  e verificar a influência da antena de transmissão 

utilizando a  polarização elíptica no  desempenho de cobertura da TV digital. Para tanto, 

foram estudados e estabelecidos critérios teóricos e práticos, conforme descritos nos capítulos 

3,4 e 5. 

No capítulo 5, que trata dos procedimentos de medidas, foram apresentados de forma gráfica, 

os dados  teóricos e práticos e no capítulo 6 foi estabelecido uma metodologia para avaliar e 

comparar os dados compilados e analisar os resultados obtidos. 

Com base nesses resultados, verifica-se  que a antena do tipo superturstyle que opera com 

polarização horizontal, obteve o melhor desempenho, o que era esperado pois o seu ganho é  

maior em 2,5 até 4 dBd  em relação as antenas tipo painel. 

As composições de painéis  com as polarizações elípticas 9010 e 7030  obtiveram  a melhor 

classificação quando  comparada com a de  polarização horizontal, para as três condições 

analisadas conforme os critérios de avaliação estabelecidos para essa pesquisa: comparação 

teórica e prática para o pontos medidos nos raios de 1,3 e 5 km e para todos os pontos 

medidos. A antena de polarização vertical apresentou melhor desempenho que essas nos 

cálculos teóricos. Dentre as polarizações elípticas, a 8020 foi a que apresentou menor 

desempenho.  

Considerando apenas os dados de campo, as antenas de polarização elíptica  9010 e 7030 

apresentaram melhores resultados que a antenas de polarização horizontal e vertical, 

individualmente. 

A figura 7.1 apresenta o gráfico tipo dispersão que representa o desempenho das antenas em 

função da intensidade de campo mínima, para a condição de todos os pontos medidos, onde 

podem ser observadas que as variações dos resultados são da ordem máxima de 20%, nas 

condições de mobilidade e recepção interna:  

• Para a recepção externa verifica-se todas antenas apresentaram  desempenho equivalente; 

• Para a recepção interna, as antenas de polarização elíptica 9010 e 7030 apresentaram 

melhor resultado que as de polarizações horizontal e vertical, individualmente; 

• Para a recepção dentro do veículo, a de polarização elíptica 7030 e a polarização 

horizontal apresentaram melhor resultado que as de polarizações elípticas 9010 e 8020 e 

vertical, porem a variação é da menor de 10%. 
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Considerando que a região de maior diferença de desempenho das antenas é referente as 

recepções em mobilidade e antena interna, nesta pesquisa  a antena de polarização elíptica 

9010 foi a que apresentou melhor desempenho. 

 

 
Figura 7.1 Desempenho das antenas em função da intensidade de campo mínima. 

 

Como proposta de trabalhos futuros e aprimoramento desta pesquisa podem ser indicados: a análise de 

outras amostras de antena de transmissão; estudos para outras freqüências e localidades de forma a 

modelar diferentes ambientes de propagação; realização de medidas de campo em pontos críticos com 

a viatura parada, nas condições indoor e em topos de edifício, possibilitando avaliar o grau de 

influencia de multipercursos e ruído urbano; realização de medidas  coletando maior numero de 

informações na recepção -  BER, C/N; realização de medidas alterando a configuração de transmissão; 

relações matemáticas entre as diferentes polarizações e composições de antenas, possibilitando a 

modelagem de forma mais precisa; a utilização de antenas independentes para cada polarização 

possibilitando a alteração de  sistemas já instalados de forma  mais econômica. 
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