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RESUMO 

 

O modelo de propagação a ser escolhido no projeto de uma estação de 

televisão terrestre é um ponto crítico para a predição da área de cobertura. 

Existem diversos modelos, com características específicas que podem ser 

melhores que outros em determinadas situações. A dissertação apresenta um 

estudo para a escolha do modelo de propagação, através da utilização de 

inteligência artificial (IA). É apresentada uma breve revisão do padrão SBTVD 

(Sistema Brasileiro de Televisão Digital), da complexidade de operação em 

SFN (Single Frequency Network, em português Rede de Frequência Única) e 

dos principais modelos de propagação utilizados na literatura. O comparativo 

dos modelos de propagação foi elaborado com medições de campo e 

simulações pelo software de predição de cobertura Progira, que funciona sobre 

a plataforma de geoprocessaomento ArcGis. O comparativo considerou o 

critério de menor erro médio (desvio médio absoluto, desvio padrão e erro 

médio quadrático) entre a medição de campo e a simulação de software. O 

modelo de propagação ITUR P. 1812-3 teve o melhor desempenho médio. Para 

otimizar a análise de escolha dos modelos de propagação, foi desenvolvido um 

método de IA por aprendizagem de máquina por classificação para que o 

computador possa formular aspectos da inteligência humana e ter a capacidade 

de escolher o melhor modelo de propagação para cada área de estudo, não 

restrito aos sites medidos em campo. Os modelos de aprendizagem de 

Máquinas de Vetores de Suporte e de Classificadores Vizinhos mais Próximos 

apresentaram uma melhora significativa do erro médio em comparação ao 

modelo de propagação de menor erro médio. 

 

Palavras chave— Televisão digital, SBTVD, Modelo de Propagação, Rede de 

Frequência Única, Predição de cobertura, Medição de Campo, Inteligência 

Artificial, Aprendizagem de Máquina, Aprendizagem por Classificação. 
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ABSTRACT 

 

The propagation model to be chosen in the design of a digital terrestrial 

broadcast station is a critical point for predicting the coverage area. There are 

several models, with specific characteristics that may be better than others in 

certain situations. This dissertation presents a study of the choice of propagation 

model, through the use of artificial intelligence (AI). A brief review of the SBTVD (Brazilian System of Digital Television), the complexity operation in SFN (Single 

Frequency Network) and the most widely used propagation models in the 

literature. The comparison of propagation models was elaborated with the field 

measurements and simulations by the Progira coverage prediction software, 

which works on an ArcGis geoprocessing platform that considered the criterion 

of smallest average error (absolute mean deviation, standard deviation and root 

mean square error) between the field measurement and the software simulation. 

The propagation model ITUR P. 1812-3 had the best average performance. To 

optimize the analysis of choice of propagation models, an AI method was 

developed by machine learning, classification learning, so that the computer can 

formulate aspects of human intelligence and have the ability to choose the best 

propagation model for each study area, not restricted to sites measured in the 

field. The Support Vectors Machines and Nearest Neighbor Classifiers learning 

models displayed a significant improvement of the average error in comparison 

to the model of propagation of smallest average error. 

 

Index Terms— Digital Television, SBTVD, Propagation Model, Single 

Frequency Network, Coverage Simulation, Field Measurement, Artificial 

Intelligence, Machine Learning, Classification Learning. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital) é uma tecnologia de 

televisão digital terrestre adotado no Brasil, desenvolvido a partir da evolução 

do padrão japonês ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, 

em português Serviços Integrados de Radiodifusão Digital Terrestre). O 

espectro de transmissão é dividido em 13 segmentos e a transmissão 

hierárquica pode dividir o sinal em 2 ou 3 camadas. Para a configuração de 2 

camadas, um segmento é destinado para a recepção móvel e 12 segmentos 

são destinadas para a recepção fixa. Para a configuração de 3 camadas, um 

segmento é destinado para a recepção móvel e 12 segmentos são divididos 

entre as 2 camadas restantes. Para cada camada, é realizada etapas de 

codificação de canal com parâmetros configuráveis distintos (ARIB STD-B31, 

2005). 

A operação de televisão terrestre no Brasil é composta por uma rede de 

estações retransmissoras para expandir a área de cobertura da estação 

geradora principal (ARTHUR; IANO; CARVALHO; LARICO, 2007). O SBTVD 

possui um importante recurso de reuso de frequência, que é a operação em 

SFN (Single Frequency Network, em português Rede de Frequência Única), 

pois permite que uma estação geradora de televisão opere com as suas 

estações retransmissoras na mesma frequência (ARIB STD-B31, 2005) e, 

adicionalmente, possibilita a implantação de estações retransmissoras 

auxiliares para cobrir áreas de sombra, que correspondem a áreas de 

prestação do serviço de televisão terrestre com valor de intensidade de campo 

insuficiente para o processamento do sinal recebido, devido às peculiaridades 

do terreno (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2010). 

SFN é uma importante ferramenta de economia de espectro, porém 

aumenta a complexidade da rede, exigindo atendimento de requisitos de 

sincronismo entre os transmissores. A parte mais crítica é o ajuste de atraso da 

SFN. 

Para manter os requisitos mínimos de operação, o valor de intensidade 

de campo do sinal recebido precisa estar rigorosamente ajustado. Uma 

predição de cobertura confiável permite o planejamento do sistema de 

transmissão para que as irradiações possam se manter nos níveis desejados.  
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O desafio da predição de cobertura é a escolha do melhor modelo de 

propagação que mais se adeque as características da região de estudo. Esta 

dissertação apresenta um comparativo dos modelos de propagação mais 

importantes da literatura, comparadas com valores medidos em campo. Os 

critérios adotados consideram o erro médio (desvio médio absoluto, desvio 

padrão e erro médio quadrático), em dB, entre o nível de sinal calculado por 

software e o nível de sinal medido em campo. Para elaborar a comparação dos 

modelos de propagação, foi utilizada uma SFN massiva na região metropolitana 

do Rio de Janeiro. 

Uma análise detalhada permite encontrar padrões para desenvolver um 

modelo de propagação híbrido. Essa dissertação utiliza IA (Inteligência 

Artificial) para formular aspectos da inteligência humana, que treinou uma IA 

para ser capaz de prever o melhor modelo de propagação a ser usado em 

regiões sem medição de campo. 

A proposta de escolha do modelo de propagação utilizou a técnica de 

aprendizagem por classificação, que é uma variação de aprendizagem de 

máquina. 

 

 

1.1. JUSTIFICATIVA 

 

No ano de 2001, a legislação brasileira atribuiu 57 canais de televisão 

terrestre com largura de banda de 6 MHz (ANATEL, 2001). Para promover a 

competição e a oferta de serviços de qualidade, a Anatel (Agência Nacional de 

Telecomunicações) destinou no ano de 2005, 5 canais da faixa de 54 MHz à 

88 MHz para outros serviços a serem definidos (ANATEL, 2005) e publicou no 

ano de 2014 a licitação das subfaixas de 708 MHz à 803 MHz, para o SMP 

(Serviço Móvel Pessoal) que acarretou a redução de mais 18 canais (ANATEL, 

2014). A redução de 23 canais de televisão pode ser maximizada pela evolução 

das tecnologias SMP existentes, que já sinalizam a necessidade de uso da 

subfaixa de 600 MHz à 700 MHz (QUALCOMM, 2017) e pela evolução da 

tecnologia de televisão para resoluções em UHDTV (Ultra High Definition 

Television, em português Televisão em Ultra Alta Definição) que pode significar 

a necessidade de transmissões simultâneas entre HDTV (High Definition 
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Television, em português Televisão em Alta Definição) e UHDTV (ATSC 3.0, 

2018). 

A redução da faixa de frequência para televisão terrestre e a 

possibilidade de maior redução, exigem operações com a maior eficiência 

espectral possível, maximizando a taxa de bits por Hz e a área de cobertura. 

SFN é um recurso importante de otimização da eficiência espectral, porém 

aumenta a complexidade do sistema, na qual o desempenho varia 

substancialmente dependendo das condições de recepção. O melhor método 

para maximizar a área de cobertura e minimizar as interferências, é pela 

medição de campo, porém os altos custos e o tempo envolvido, o tornam 

impeditivos. 

Para minimizar os custos e o tempo de implantação, o projeto da área 

de cobertura se torna essencial e sua importância se intensifica quando as 

estações estão em SFN. Um software de predição da área de cobertura com 

informações geodésicas e modelo de propagação confiáveis, pode ser capaz 

de predizer corretamente a área de cobertura e minimizar a necessidade de 

ajustes. 

Existem diversos modelos de propagação encontrados na literatura 

técnica, porém nem sempre eles são suficientes para caracterizar todas as 

condições de propagação possíveis (DONZELLI, 2011). A dificuldade em 

encontrar o melhor modelo de propagação evidencia que não existe um modelo 

de propagação ideal para todos os casos. 

A medição de campo se torna uma forma de corrigir pequenos erros da 

área de cobertura predita pelo projeto. O melhor método de comparação de 

modelos de propagação é comparar as medições de campo com simulações 

de predição da área de cobertura. Com poucos sites de medida (locais de 

testes), é possível encontrar o modelo de propagação que apresente o menor 

erro para determinada região. 

Escolher o modelo de propagação que apresente o menor erro entre as 

medições de campo e simulações de predição da área de cobertura pode não 

ser a melhor opção. Ao se analisar o caminho do enlace entre a transmissão e 

a recepção, pode-se concluir que alguns modelos de propagação sejam 

melhores para algumas características e piores para outras características. 

Devido a grande quantidade de modelos de propagação existentes na 
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literatura, um processamento mais rápido e otimizado se torna necessário. O 

uso de IA avançou mais rapidamente na última década, devido ao uso mais 

intenso em aplicações científicas. Os subcampos da IA se tornaram mais 

integrados, pois suas aplicações se estenderam para outras disciplinas. Os 

computadores têm ainda a vantagem de ciclo de tempo que é um milhão de 

vezes mais rápido que o cérebro humano (RUSSEL; NORVIG, 2013). 

 

 

1.2. OBJETIVO  
Com o objetivo de melhorar a relação entre a predição da área de 

cobertura e medição de campo, esse estudo pretende estabelecer um método 

de escolha do melhor modelo de propagação para uma área específica e se for 

necessário, estabelecer um modelo de propagação híbrido para uma 

determinada região. 

Ao otimizar o método de predição da área de cobertura, os 

radiodifusores podem instalar seus sistemas de transmissão com uma garantia 

maior de que a área de cobertura esteja coerente com o planejado, 

minimizando a necessidade de novas medições e alterações de instalações 

para correção de cobertura não previstas nas simulações de software. 

A IA tem objetivo de maximizar a capacidade de aprendizado de qual 

modelo de propagação se adequa melhor para determinada característica de 

propagação. O programa de IA deve ser treinado e utilizado em qualquer local 

da região metropolitana do Rio de Janeiro que não teve medição de campo com 

maior confiabilidade de que o modelo de propagação escolhido seja o mais 

adequado. 

 

 

1.3. METODOLOGIA 

 

O software de predição da área de cobertura Progira foi utilizado e 

disponibilizado pela LM Telecom (LM TELECOM, 2018) e a medição de campo 

na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi disponibilizada pela RecordTV 
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Rio (Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda.) que possui uma SFN massiva 

que totalizam 14 estações. 

Foram realizadas medições de campo em 44 sites na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Cada site medido foi comparado com a 

predição de cobertura para cada um dos 10 modelos de propagação mais 

importantes da literatura. Com os resultados medidos em campo, foi possível 

identificar o modelo de propagação que mais se aproxima das condições reais 

de propagação. 

Para otimizar a análise dos resultados, o Matlab foi escolhido por possuir 

aplicações de RN (Redes Neurais) e um conjunto de toolboxes de RN e IA. O 

Matlab utiliza a tecnologia Jit Accelerator, que aumenta substancialmente o 

desempenho de execução de aplicações, se comparadas com outras 

linguagens de programação, como C/C++, Foltran ou Visual Basic 

(MATSUMOTO, 2002) e, adicionalmente, usa linguagem de programação 

matemática que expressa matrizes, vetores e equações de forma mais 

adequada. 

No Matlab, foi possível desenvolver um algoritmo para manipular os 

dados do enlace fornecidos pelo software Progira e formar uma matriz para ser 

usada como agente na aplicação de IA. Foi utilizado a ferramenta de 

aprendizagem por classificação, que é uma subferramenta de aprendizagem 

de máquina. 

A aprendizagem por classificação apresenta 4 modelos de 

aprendizagem. Cada modelo exportou uma IA treinada pelas informações do 

enlace. Ao inserir dados de um novo enlace, cada uma das 4 IAs treinadas 

predizem qual o modelo de propagação ideal a ser utilizado. 

Para testar a capacidade de cada modelo de aprendizagem, a aplicação 

treinou uma IA com descarte de um enlace. Ao inserir o enlace descartado 

como novo enlace, a IA treinada indica o modelo de propagação. Ao comparar 

o modelo de propagação indicado pela IA treinada com o melhor modelo de 

propagação, é possível identificar o modelo de aprendizagem que mais se 

aproxima do melhor modelo de propagação. 
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1.4. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Esse trabalho está divido em 10 capítulos. Após o Capítulo introdutório, 

na Capítulo 2 é apresentado o resumo do sistema SBTVD, da codificação de 

fonte até a geração do sinal de RF (Radiofrequência). 

No Capítulo 3 é apresentado a estrutura do projeto de transmissão, da 

regulamentação, dos efeitos da propagação e da predição de cobertura. 

No Capítulo 4 são apresentados conceitos de interferências entre 

estações de televisão e a operação em MFN (Multi Frequency Network, em 

português Redes de Múltiplas Frequências) e SFN, assim como as principais 

complexidades e características de desempenho em SFN. 

 No Capítulo 5 são detalhados os principais conceitos, técnicas e 

algoritmos dos modelos de propagação mais importantes da literatura. 

No Capítulo 6 são apresentados a comparação dos modelos de 

propagação simulados em software com as medições de campo. 

No Capítulo 7 são apresentados fundamentos de IA, aprendizagem 

supervisionada, aprendizagem de máquina, aprendizagem por classificação e 

a elaboração do perfil do enlace no Matlab para serem manipuladas na 

aplicação de IA. 

No Capítulo 8 são detalhados os principais parâmetros e algoritmos dos 

modelo de aprendizagem por classificação usados pelo Matlab. 

No Capítulo 9 são apresentados os resultados da aplicação de 

aprendizagem e os valores atingidos. 

No Capítulo 10 é apresentada a conclusão e as principais observações 

dos resultados atingidos. 
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2. SBTVD 

 

Como qualquer mídia ou veículo de comunicação, a televisão terrestre 

também está envolvida num constante processo de evolução e adaptação às 

novas necessidades sociais. Atenta a essa evolução tecnológica, o Brasil 

adotou o padrão de transmissão SBTVD, desenvolvido no Brasil, tendo como 

base o sistema japonês ISDB-T, acrescentando tecnologias desenvolvidas nas 

pesquisas das Universidades Brasileiras (BOTELHO, 2014).  

O SBTVD é flexível e foi projetado para fornecer áudio de alta qualidade 

e imagem em alta definição, para a recepção fixa e móvel. A transmissão do 

serviço de televisão digital terrestre é dividida em codificação de fonte, 

codificação de canal, modulação, modulação OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing em português, Multiplexação de Divisão de Frequência 

Ortogonal) e transmissão, conforme Figura 1 (BUENO, 2013).  
Figura 1 - Diagrama do SBTVD. 

 

Fonte: Adaptação de BUENO, 2013. 

 

O vídeo e o áudio digital são gerados no estúdio e transportados via SDI 

(Serial Digital Interface, em português Interface Digital em Série) e HD-SDI  

(High Definition Serial Digital Interface, em português Interface Digital Serial 
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para Alta Definição) para o encoder que tem a função de codificação de fonte 

(BUENO, 2013). 

A codificação de fonte recebe os sinais de áudio e vídeo, comprimindo-

os em HDTV, SDTV (Standard Definition Television, em português Televisão 

em Definição Padrão) e LDTV (Low Definition Television, em português 

Televisão em Baixa Definição), para gerar fluxos de TS (Transport Stream, em 

português Fluxo de Transporte) de 188 Bytes. Os TS de áudio e vídeo e o TS 

de dados são transportados pela interface ASI (Asynchronous Serial Interface, 

em português, Interface Assíncrona em Série) e multiplexados para gerar o 

BTS (Broadcast Transport Stream, em português Fluxo de Transporte de 

Radiodifusão) com pacotes de 204 Bytes (BUENO, 2013). 

O BTS é codificado no processo de codificação de canal, modulado e 

enviado por RF para o sistema de transmissão que amplifica a potência e irradia 

o sinal via antena de transmissão (BUENO, 2013). 

O SBTVD é flexível e permite a configuração da taxa de áudio e vídeo, 

esquema de modulação, taxa de codificação, IG (Intervalo de Guarda) e do 

comprimento do entrelaçamento. Até três camadas hierárquicas podem ser 

transmitidas em um canal de 6 MHz (ABNT NBR 15601, 2007). 

 

 

2.1. CODIFICAÇÃO DE FONTE 

 

O sinal HDTV possui 1080 linhas x 1920 colunas e uma taxa de 

aproximadamente 1,5 Gbps. O sinal SDTV  possui 480 linhas x 720 colunas e 

uma taxa de aproximadamente 270 Mbps. A largura de banda requerida para 

as taxas de 1,5 Gbps e 270 Mbps inviabilizam as transmissão pela televisão. A 

transmissão é possível após o processo de codificação de fonte (BUENO, 

2013). A função da codificação de fonte é reduzir a taxa de dados ao mínimo 

valor possível para poder ser transmitido por um canal de televisão (ZIEMER; 

PETERSON, 2001). 

O número mínimo de símbolos e taxas de amostragens necessárias para 

representar a fonte analógica com fidelidade é subjetiva (ZIEMER; 

PETERSON, 2001). Não é especificado uma taxa de dados mínima para o 

SBTVD. 
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A taxa máxima permitida depende das configurações da codificação de 

canal e da modulação que totalizam 60 combinações possíveis na largura de 

banda fixa de 6 MHz. Recepção fixa permite taxa máxima de 3,37 Mbps na 

configuração mais robusta e 21,45 Mbps na configuração menos robusta. 

Recepção móvel permite taxa máxima de 280,85 kbps na configuração mais 

robusta e 500 kbps na configuração menos robusta (ABNT NBR 15601, 2007).  

O SBTVD divide o espectro de transmissão em 13 segmentos e a 

transmissão hierárquica pode dividir o sinal em 2 ou 3 camadas. Para a 

configuração de 2 camadas, um segmento é destinado para a recepção móvel 

e 12 segmentos são destinadas para a recepção fixa. Para a configuração de 

3 camadas, um segmento é destinado para a recepção móvel e 12 segmentos 

são divididos entre as 2 camadas restantes. A recepção móvel, do tipo portátil, 

é recomendada para telas de exibição de dimensões reduzidas de até 7 

polegadas e os 12 segmentos são destinados para a recepção fixa, que devem 

ser capazes de decodificar sinais de HDTV (ABNT NBR 15602, 2007). 

O sistema de codificação de áudio utilizado no SBTVD é o MPEG-4 AAC. 

Os perfis permitidos são LC (Low Complexity, em português Baixa 

Complexidade) e HE (High Efficiency, em português Alta Eficiência). A 

codificação MPEG-4 LC AAC é utilizado para recepção fixa com taxas de 96 à 

384 kbps. MPEG-4 HE AAC é utilizado para recepção móvel, que adiciona o 

AOT (Audio Object Type, em português Tipo de Objeto de Áudio) para melhorar 

a qualidade percebida do áudio em taxas baixas de 48 à 256 kbps (ABNT NBR 

15602, 2007). 

O sistema de codificação de vídeo utilizado no SBTVD é o H.264 e 

baseia-se nos conceitos de normas anteriores, como o MPEG-2 e MPEG-4 

parte 2, que oferece melhor eficiência na compressão de vídeo, melhor 

qualidade de imagem e maior flexibilidade na compressão (BUENO; AKAMINE; 

MAROJA; VALEIRA, 2010). Os perfis e níveis (perfil@nível) do sistema de 

compressão H.264 é HP@L4.0 para HDTV, MP@L3.0 para SDTV e BP@L1.3 

para LDTV (ABNT NBR 15602, 2007). 

As resoluções de luminância são 720x480, 1280x720 e 1920x1080 com 

resoluções de aspecto 4:3 e 16:9. A taxa de quadros do codificador deve ser 

de 24000/1001, 24, 25, 30000/1001, 50, 60000/1001 e 60 Hz. Para a resolução 

SDTV é recomendada a norma de colorimetria ITU-R BT.470-6 e para a 
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resolução HDTV é recomendada a norma de colorimetria ITU-R BT.709. 

(BEDICKS JUNIOR, 2008).  

A compressão H.264 permite boa qualidade de vídeo com taxa acima de 

8 Mbps e qualidade similar ao vídeo original com uma taxa superior a 11 Mbps 

(PINSON; WOLF; CERMAK, 2010). 

 

 

2.2. CODIFICAÇÃO DE CANAL  
A capacidade do canal é uma função de C/N (Carrier to Noise Ratio, em 

português Relação Portadora Ruído) e largura de banda. Se a saída da 

codificação de fonte for menor que a capacidade, o erro de transmissão pode 

ser reduzido para qualquer nível desejado usando técnicas de FEC (Forward 

Error Correction, em português Corretor de Erro por palavra código). O preço 

pago pela redução da taxa de erro é o acréscimo da largura de banda (ZIEMER; 

PETERSON, 2001). 

A Figura 2 mostra o diagrama de blocos simplificado do codificador de 

canal do padrão SBTVD. 
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Figura 2 - Diagrama de blocos simplificado do codificador de canal. 

 

Fonte: Adaptado de AKAMINE, 2011. 

 

 O processo de codificação de canal inicia após a multiplexação de um 

ou mais TS, com pacotes de áudio, vídeo e dados. O BTS único é gerado na 

saída do multiplexador. 

 A codificação do canal detecta o IIP (ISDB-T Information Packets, em 

português Pacotes de Informação do ISDB-T). Realizando a leitura do descritor 

MCCI (Modulation Configuration Control Information, em português Informação 

de Controle e Configuração de Modulação), Informação do IIP, a TMMC 

(Transmission and Multiplexing Configuration Control, em português 

Portadoras de Controle do ISDB-T) é gerada sendo responsável pela 

configuração e controle de todos os estágios de codificação e modulação 

(AKAMINE, 2011). 

 O Separador de Camadas tem a finalidade de direcionar cada TSP 

(Transport Stream Packets, em português Pacotes de Fluxos de Transportes) 

do BTS a sua respectiva camada. As camadas podem ser submetidas com dois 

ou três blocos paralelos de processamento. A saída resultante do separador de 
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camadas é um MPEG-2 TS de 188 Bytes. Cada camada pode ser configurada 

com uma taxa de dados distinta (ABNT NBR 15601, 2007). 

RS (Reed Solomon) usado no SBTVD é um código encurtado (204,188) 

e deve ser gerada adicionando 51 Bytes no começo da entrada dos dados do 

código RS (255,239), e então esses 51 Bytes devem ser removidos. O código 

RS encurtado (204, 188) pode corrigir até 8 Bytes aleatórios errados dentre 204 

Bytes (ABNT NBR 15601, 2007). 

O Dispersor de Energia tem o objetivo de reduzir a interferência entre 

símbolos devido a repetição de zeros e uns provenientes do estágio da 

codificação de fonte. A dispersão é realizada por um gerador PRBS (Pseudo 

Random Binary Sequence, em português Sequência Binária Pseudo Aleatória), 

o qual espalha a sequência repetitiva da informação (ESPERANTE; AKAMINE; 

BEDICKS JUNIOR, 2016). 

O Entrelaçador de Bytes espalha os símbolos no domínio do tempo. Os 

erros em rajadas causadas por uma parte corrompida do sinal recebido 

acarretam em uma sequência de símbolos errados. O entrelaçamento faz com 

que um erro em rajada se espalhe no domínio do tempo. O FEC tem a 

capacidade de corrigir uma quantidade limitada de erros. Ao espalhar os erros, 

a taxa de erros de símbolos diminuem efetivamente, aumentando a capacidade 

de detecção e correção do FEC (MARCHI; CERVETTO; TENORIO, 2011). 

O código convolucional possui um circuito combinatório sequencial, que 

faz uso de registradores, codifica uma sequência de bits e gera palavras código. 

A palavra código é gerada de uma maneira que a informação correta e a 

informação diferente estejam separadas pela menor distância de Hamming, 

que é o caminho da treliça com menor métrica (ZIEMER; PETERSON, 2001). 

O código convolucional do padrão SBTVD possui comprimento de x bits 

de entrada, y bits de saída, w bits de memória e é selecionável. Cada taxa de 

codificação apresenta uma sequência do sinal de transmissão puncionado no 

tempo e mínima distância livre, conforme a Tabela 1.    
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Tabela 1 - Taxa do Código Interno e sequência do sinal de transmissão. 

Taxa de 
Codificação 

(x/y) 

Código de 
Puncionamento 

Sequência de 
transmissão do 

canal 

Mínima 
distância livre 

1/2 X: 1 
Y: 1 

X1, Y1 10 

2/3 X: 1 0 
Y: 1 1 

X1, Y1, Y2 6 

3/4 X: 1 0 1 
Y: 1 1 0 

X1, Y1, Y2, X3 5 

5/6 X: 1 0 1 0 1 
Y: 1 1 0 1 0 

X1, Y1, Y2, X3, Y4, 
X5 

4 

7/8 X: 1 0 0 0 1 0 1 
Y: 1 1 1 1 0 1 0 

X1, Y1, Y2, Y3, Y4, 
X5, Y6, X7 

3 

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 15601, 2007. 
 

A mínima distância livre é um parâmetro de desempenho. Quanto maior 

a mínima distância livre, maior é a robustez da capacidade de correção de 

erros. O ganho assintótico para o Viterbi hard decision, pode ser calculado pela 

Equação 1. 

 

𝑖 = log  × 𝑖        (1) 

 

Onde: 𝑖  = Ganho Assintótico; 𝑖  = Mínima distância livre; 

 = Taxa. 

 

Entrelaçador de Bit é um processo, onde o sinal de entrada deve ser 

entrelaçado bit a bit e mapeado por meio do esquema especificado para cada 

camada. Os bits são convertidos em dibit para modulação QPSK (Quadrature 

Phase Shift Keying, em português Chaveamento de mudança de fase de 

quadratura), quadribit para modulação 16QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation, em português Modulação em Amplitude e Quadratura) ou sixbit 

para modulação 64QAM (ABNT NBR 15601, 2007). 
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2.3. MODULAÇÃO  
Modulação digital é o processo no qual símbolos digitais são 

transformados em forma de onda compatível com as características do canal 

(SKLAR, 1998). A Figura 3 mostra o diagrama de blocos simplificado do 

modulador do padrão SBTVD. 

 

Figura 3 - Diagrama de blocos simplificado do modulador. 

 

Fonte: Adaptado de AKAMINE, 2011. 

 

O combinador de camadas combina todos os símbolos de todas as 

camadas da saída do entrelaçador de bits e os separa em 13 segmentos 

(MACIEL; AKAMINE; BEDICKS JUNIOR; LOPES, 2015).  

O entrelaçador temporal espalha os símbolos dos 13 segmentos  através 

do tempo. Os símbolos intercalados são combinados ciclicamente. Um atraso 

deve ser aplicado antes do processamento, conforme mostrado na Seção 2.4 

(MACIEL; AKAMINE; BEDICKS JUNIOR; LOPES, 2015). O entrelaçador 

temporal aumenta a robustez do sistema contra ruído impulsivo. 
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No entrelaçador de frequência, os dados são divididos em intercalação 

entre segmentos, rotação da portadora dentro dos segmentos e aleatorização 

da portadora dentro dos segmentos (MACIEL; AKAMINE; BEDICKS JUNIOR; 

LOPES, 2015). O entrelaçador de frequência aumenta a robustez do sistema 

contra desvanecimento de frequência seletivo. 

O mapeador e ajuste do espectro mapeiam os símbolos de acordo com 

o esquema de modulação. A modulação pode ser programada de acordo com 

a robustez desejada para QPSK, 16QAM ou 64QAM (BEDICKS JUNIOR, 

2008). 

 Na modulação, a saída mapeada de dados deve ser multibit, nos eixos 

I (In-Phase, em português Em-Fase) e Q (Quadrature, em português 

Quadratura). Aumentar a ordem da modulação, aumenta a capacidade do 

canal, no entanto, a distância entre os pontos de sinal nos quadrantes tornam-

se menores e menos robustos ao ruído e outras perturbações (TAKADA; 

SAITO, 2006). 

O diagrama do sistema de modulação pode ser representada por um 

vetor de um espaço de sinais no formato de constelação. A Figura 4 mostra a 

constelação da modulação QPSK, a Figura 5 mostra a constelação da 

modulação 16QAM e a Figura 6 mostra a modulação 64QAM. 

 

Figura 4 - Constelação da Modulação QPSK. 
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Figura 5 - Constelação da Modulação 16QAM. 

 

 

Figura 6 - Constelação da Modulação 64QAM. 

 

 

A adaptação do quadro é realizada após o mapeador. Cada quadro 

possui 204 símbolos OFDM e cada símbolo tem um número específico de 

portadoras, de acordo com o modo de operação e são misturados com sinais 

piloto. Os sinais pilotos são SP (Scattered Pilots, em português Pilotos 

Espalhados) que funcionam como sinais de referência para a recepção, Pilotos 
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TMCC que são usados pelo receptor para demodular o sinal OFDM 

corretamente e o piloto AC (Auxiliary Channel, em português Canal Auxiliar) 

que levam informações adicionais para os pilotos TMCC (MACIEL; AKAMINE; 

BEDICKS JUNIOR; LOPES, 2015). Para aumentar a robustez dos sinais de 

referência, os sinais pilotos são modulados em BPSK (Binary Phase Shift 

Keying, em português Chaveamento de Mudança de Fase Binária) com 

aumento de potência de 33% em relação as subportadoras de dados 

(AKAMINE, 2011). 

  
2.4. MODULAÇÃO OFDM  
 OFDM é uma técnica eficiente de modulação da largura de banda 

tolerante a perturbação do canal como múltiplos percursos e ruído impulsivo. O 

fluxo de dados inseridos na entrada do modulador são convertidas de série para 

paralelo e os bits são modulados para cada subportadora. A resultante é uma 

soma síncrona e paralela de subportadoras coerentes espaçadas pelo inverso 

do período de símbolo. A amostragem OFDM é realizada por IFFT (Inverse Fast 

Fourier Transform, em português Transformada Rápida Inversa de Fourier), 

que possui processamento mais eficiente para um grande número de 

subportadoras (ZIEMER; PETERSON, 2001). 

O método de modulação adotado pelo SBTVD é o BST-OFDM (Band 

Segmented Transmition – Orthogonal Frequency Division Multiplexing, em 

português, Transmissão de Banda Segmentada - Multiplexação de Divisão de 

Frequência Ortogonal) (BEDICKS JUNIOR, 2008). 

Para a largura de banda utilizada no padrão SBTVD de 6 MHz, a  

frequência de amostragem da IFFT para uso na modulação OFDM é de 

8,126984 MHz (  /  MHz) e taxa do BTS constante de quatro vezes a 

frequência de amostragem da IFFT com 32,5079 Mbps (  ×  /  MHz). 

(ABNT NBR 15601, 2007). 

O SBTVD possui três modos de transmissão com diferentes intervalos 

de portadora. A Tabela 2 lista os parâmetros básicos de cada modo. 
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Tabela 2 - Modos de Transmissão. 

Parâmetros de transmissão Modo 1 Modo 2 Modo 3 
Número de segmentos 13 

Largura de Banda 5,575 MHz 5,573 MHz 5,572 MHz 
Intervalo de portadora 3968 kHz 1984 kHz 0992 kHz 
Número de Portadoras 1405 2809 5617 

Comprimento efetivo de símbolo 252 µs 504 µs 1008 µs 
Fonte: ABNT NBR 15601, 2007. 

 

Os três modos de transmissão operam com diferentes intervalos de 

portadoras, a fim de lidar com uma variedade de condições, conforme 

determinado pela configuração de rede e o desvio Doppler da recepção móvel. 

No BST-OFDM, após cada símbolo é deixado um IG. A duração do IG 

pode ser calculado pela Equação 2. 

 

 = ×         (2) 

 

 Onde: 

 = Duração do intervalo de guarda; 

 = Razão do IG (1/4, 1/8, 1/16 ou 1/32); 

 = Duração efetiva do símbolo. 

 

A introdução do intervalo de guarda dá ao Sistema SBTVD proteção 

natural contra interferências por multipercursos (BEDICKS JUNIOR, 2008). A 

Figura 7 mostra 2 símbolos OFDM com a duração do símbolo útil e do intervalo 

de guarda. 

 

Figura 7 - Intervalo de Guarda. 

 

Fonte: TAKADA; SAIDO, 2006. 
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Os dados dos símbolos para 13 segmentos OFDM são convertidos em 

símbolos de período de tempo Tu (Effective Symbol Duration, em português 

Duração do Símbolo Efetivo) através da realização de cálculos IFFT (TAKADA; 

SAITO, 2006). Para manter a ortogonalidade entre as subportadoras, o Tg 

(Guard Interval Duration, em português Duração do Intervalo de guarda) é 

preenchido com uma cópia da parte final do símbolo OFDM, denominado 

prefixo cíclico, que garante a robustez do sistema contra interferência 

intersimbólica (YAMADA; SUKYS; BEDICKS JUNIOR.; AKAMINE; 

RAUNHEITTE; DANTAS, 2004). 

A Tabela 3 mostra os parâmetros configuráveis de Modo e razão de IG 

que demonstra o tempo máximo de multipercurso permitido para não ocorrer 

interferência intersimbólica.  

 

Tabela 3 - Tolerância máxima de atraso para diversos modos e razões de IG. 

Razão de IG  
Modo 1 (2k) Modo 2 (4k) Modo 3 (8k) 

 
Δ (µs) 

 
Δ (µs) 

 
Δ (µs) 

1/4 63,0 126,0 252,0 
1/8 31,5 63,0 126,0 

1/16 15,75 31,5 63,0 
1/32 7,875 15,75 31,5 

Fonte: ABNT NBR 15601, 2007 

 

Aumentar o tamanho do intervalo de guarda, aumenta a proteção a 

multipercursos, no entanto, diminui o tempo útil de transmissão de dados e 

diminui a capacidade do canal. 

O filtro passa baixa garante a máscara de transmissão adequada na 

saída do modulador OFDM com 6 MHz em banda base. O sinal digital é 

convertido de banda base para RF no domínio analógico por um conversor D/A 

(Digital/Analógico) e transferido para ocupar a região do espectro em torno da 

FI (Frequência Intermediária), de 41MHz a 47MHz (YAMADA; SUKYS; 

BEDICKS JUNIOR.; AKAMINE; RAUNHEITTE; DANTAS, 2004). O sinal RF na 

FI é transmitida para a etapa de transmissão. 
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2.5. TRANSMISSÃO  
O sistema de transmissão possui um circuito up-converter que translada 

o sinal de RF, de FI para a frequência final de transmissão. O oscilador local 

gera a frequência de RF, sendo deslocado para baixo ou para cima com um 

valor igual a FI, com banda útil de aproximadamente 5,5714 MHz e com filtro 

de largura de banda de 6 MHz (YAMADA; SUKYS; BEDICKS JUNIOR; 

AKAMINE; RAUNHEITTE; DANTAS, 2004). 

As emissões fora da faixa em relação à potência média do transmissor 

são especificadas em função do afastamento em relação à portadora central 

do sinal digital, para as máscaras não crítica, subcrítica e crítica. Classe E deve 

operar com máscara crítica. Classes A, B e C na ausência de canal adjacente, 

podem operar com máscara não crítica. Classes A, B e C na existância de canal 

adjacente distantes de 0 à 400 metros com relação de proteção maior que 3 

dB, podem operar com máscara subcrítica. Nas demais situações de canal 

adjacente nas Classes A, B e C, devem operar com máscara crítica (ABNT NBR 

15601, 2007). 

O circuito excitador pré amplifica o sinal de RF a um nível adequado para 

alimentar o amplificador de potência. O amplificador de potência eleva a 

potência ao nível necessário e é variável conforme a necessidade de área de 

cobertura (YAMADA; SUKYS; BEDICKS JUNIOR; AKAMINE; RAUNHEITTE; 

DANTAS, 2004). 

Aumentar a potência de transmissão amplia a área de cobertura e 

aumenta os custos com o consumo de energia e despesas operacionais, 

portanto a potência de transmissão deve possui a melhor eficiência energética 

possível. 

No processo de amplificação do sinal, podem ocorrer erros de magnitude 

com um pequeno desvio entre o ponto real e o esperado nos eixos I e Q da 

constelação. A MER (Modulation Error Rate, em português Taxa de Erro de 

Modulação) é uma métrica que calcula a diferença entre o vetor do símbolo 

ideal e o vetor do símbolo transmitido (DEEPA; KUMAR, 2012). 

Quanto maior for a MER do transmissor, maior será o C/N e menor será 

a BER (Bit Error Rate, em português Taxa de Erro de Bit) na recepção, 
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aumentando a área de cobertura (DEEPA; KUMAR, 2012). Quanto menor for a 

MER transmitida, maior será a redução do consumo de energia e redução do 

custo do equipamento de transmissão (ROHDE & SCHWARZ, 2013). 

A faixa da MER do transmissor entre 34 e 38 dB possui uma cobertura 

muito próxima do limite teórico de 100%. O aumento da MER de 34 para 38 dB 

aumenta a área de cobertura em 1,5 %, pouco significativo para expandir a área 

de cobertura (ROHDE & SCHWARZ, 2013). Os testes para desenvolvimento 

do padrão ISDB-T considerou MER transmitida de 38 dB (ARIB STD-B31, 

2005). 

Após a amplificação de potência, o sinal de RF é guiado por cabos e 

conectores até a antena, que converte a energia recebida em campo 

eletromagnético. O diagrama de irradiação da antena descreve o ganho da 

antena em cada direção do azimute horizontal e vertical. O ganho pode ser 

definido em função do ganho de uma antena dipolo na direção da máxima 

irradiação. A polarização é definida como horizontal, vertical ou combinação de 

horizontal e vertical (DONZELLI, 2011). 

A Figura 8 mostra exemplo de diagrama de duas antenas distintas. A 

Antena A de polarização horizontal possui ganho de 3,302 dBd. A Antena B de 

polarização horizontal possui ganho de 2,844 dBd. 

 

Figura 8 - Diagramas de antena. 

 

Fonte: MAPPATAO, 2015. 
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As estações de televisão devem estar localizadas de forma a assegurar 

a melhor cobertura da área de prestação do serviço. A população pode estar 

distribuída regularmente ao redor da estação ou localizada apenas em algumas 

direções. Para otimizar a eficiência espectral do sistema, é importante que o 

diagrama da antena assegure que a energia emitida pelo transmissor seja 

recebida apenas dentro das áreas de interesse, evitando disperdícios nas 

direções desnecessárias (MAPPATAO, 2015). 

A área de cobertura de uma estação pode ser calculada em função da 

ERP (Effective Ratio Power, em português Potência Efetiva Irradiada) conforme 

Equação 3. Para antenas não omnidirecionais, cada radial apresenta uma ERP 

distinta. 

 = + 𝑥 −        (3) 

 

Onde: 

 

 = Effective Ratio Power, em português Potência Efetiva Irradiada  

(dB); 

 = Potência do transmissor (dBk); 𝑥 = Ganho da Antena transmissora (dBd); 

 = Atenuação de combinador, conectores, cabo e divisor (dB). 
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3. PROJETO DE TRANSMISSÃO 
 

 

3.1. REGULAMENTAÇÃO 

 

A legislação brasileira regulamenta a transmissão de televisão, 

obedecendo aos preceitos do Código Brasileiro de Telecomunicações. 

Estações geradoras realizam emissões de áudio e vídeo de programas 

originárias de seus próprios estúdios. Estações retransmissoras captam os 

sinais de sons e imagens de estação geradora para retransmissão na íntegra 

sem interrupção (ANATEL, 2005). 

As estações digitais são enquadradas em Classe Especial, A, B e C. Os 

valores máximos de ERP em função da frequência do canal e do HNMT (Altura 

da antena em relação ao nível médio do terreno), indicam as respectivas 

distâncias máximas ao contorno de serviço, para cada classe de estação. A 

estação digital deve ser instalada de forma a atender, no mínimo, 90% da área 

do município objeto do ato de outorga, obedecendo as características previstas 

para o canal (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2010). 

A área de prestação do serviço de uma estação geradora ou 

retransmissora de televisão corresponde à área delimitada pelo contorno de 

intensidade de campo elétrico de 43 dBµV/m para VHF e 51 dBµV/m para UHF. 

Os critérios da área de cobertura estabelecidos consideram uma configuração 

de referência com modulação 64QAM, FEC de 3/4, altura da antena de 

recepção de 10 metros e ganho da antena de recepção de 10 dBd 

(MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2010). 

 

 

3.2. PARÂMETROS DA ÁREA DE COBERTURA 

 

A configuração do esquema de modulação e do código corretor de erros 

alteram a sensibilidade do receptor. Com base no Relatório Fiscal de 1999 do 

Comitê Técnico de Planejamento de Frequência do Conselho de Tecnologia de 

Telecomunicações, foi parametrizado a relação C/N requerida para o sistema 
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de transmissão de televisão digital terrestre (ARIB STD-B31, 2005), conforme 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Parâmetro de transmissão e relação C/N requerida. 

Esquema de 
Modulação 

Taxa do código corretor de erros (dB) 
1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 

QPSK 6,2 7,7 8,7 9,6 dB 10,4 
16QAM 11,5 13,5 14,6 15,6 dB 16,2 
64QAM 16,5 18,7 20,1 21,3 dB 22,0 

Fonte: ARIB STD-B31, Versão 1.6. 
 

Na Tabela 4, é possível observar que a escolha do esquema de 

modulação e taxa do código corretor de erros possui um limite mínimo de C/N 

para  que os símbolos demodulados fora do quadrante possam ser corrigidos, 

mantendo a taxa de erros nula.  

No entanto, o aumento da robustez resulta em capacidades de 

transmissões mais baixas. A Tabela 5 mostra a taxa máxima permitida para 13 

segmentos. 

 

Tabela 5 - Parâmetros de transmissão e taxa de dados. 

Esquema de 
Modulação 

Taxa do código corretor de erros (Mbps) 
1/2 2/3 3/4 5/6 7/8 

QPSK 4,056      5,409    6,085    6,761    7,099   
16QAM 8,133        10,818  12,170  13,552  14,198  
64QAM 12,170      16,227  18,255  20,284  21,298  

Fonte: ARIB STD-B31, Versão 1.6. 
 

A Tabela 5 mostra que o aumento da robustez acarreta em diminuição 

da capacidade de transmissão e deve ser cuidadosamente considerado, não 

apenas do ponto de vista do conteúdo do serviço, mas também da seleção de 

parâmetros de transmissão. 

Na Tabela 4, é possível observar que a modulação 64QAM com a taxa 

do corretor de erros 3/4 exige C/N de 20,1 dB. Alterar os parâmetros de 

transmissão para modulação 16QAM e taxa do corretor de erros 3/4 acrescenta 

robustez ao sistema de 5,5 dB, assim os receptores de televisão digital terrestre 

podem ser decodificados com C/N de 16,4 dB, porém, na Tabela 5, é possível 
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verificar que o aumento da robustez diminui a capacidade de transmissão em 

6,085 Mbps.  

 

 

3.3. RADIOPROPAGAÇÃO 

 

Na transmissão, a onda eletromagnética desloca-se da estação 

transmissora até o receptor na extremidade oposta. O meio de transmissão 

pode ser guiada em meios confinados ou por irradiação a partir de uma antena. 

Os fenômenos mais importantes de propagação por irradiação são 

espalhamento da potência no espaço, dissipação, reflexão, difração e refração 

(RIBEIRO, 2004). 

O caminho da zona de Fresnel entre a antena de transmissão e a antena 

de recepção pode variar de uma linha de visada a uma linha que é severamente 

obstruída por edifícios, montanhas ou vegetação. Ao contrário dos canais com 

fio, cujas características são estacionárias e previsíveis, o desempenho do 

rádio nos canais é extremamente variável e não é tratável com uma simples 

análise (BARSOCCHI, 2006). 

No espaço livre, as ondas eletromagnéticas dispersam de forma 

uniforme inversamente proporcional ao quadrado da distância do emissor. Na 

dissipação, a energia é dissipada pelo meio. Na reflexão, a antena receptora 

recebe um sinal principal e um ou mais sinais refletidos em obstáculos, que 

podem ser construtivas ou destrutivas dependendo da diferença de fase. Na 

difração, quando o comprimento de onda é semelhante ao comprimento do 

obstáculo, é obtido uma extensão de níveis mínimos e máximos. Na refração, 

a onda eletromagnética altera o traçado conforme a descontinuidade do meio 

(FELIX, 2014). 

A Figura 9 mostra a geometria de propagação que considera o impacto 

do relevo no perfil de enlace (LUIZ; ASSIS, 2015). A Figura 10 mostra a 

geometria de propagação do modelo desenvolvido por Walfisch e Bertoni que 

considera o impacto dos telhados e das alturas das construções na recepção 

do sinal no nível da rua em ambiente urbano (FELIX, 2014). 
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Figura 9 - Geometria de propagação no relevo. 

 

Fonte: Adaptado de LUIZ; ASSIS, 2015. 

 

Figura 10 - geometria de propagação por Walfisch e Bertoni. 

 

Fonte: FELIX, 2014. 
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3.4. ENLACE 

 

Enlace é o caminho da propagação entre o transmissor e o receptor. No 

perfil do enlace é representado o levantamento topográfico ao longo da rota 

entre a transmissão e a recepção. Pelo perfil do enlace é possível obter 

panorama dos obstáculos, dos pontos de reflexão, da influência do relevo e de 

outros fatores que influem ao longo de todo o trajeto da onda eletromagnética 

(RIBEIRO, 2004). 

Ao longo da trajetória, a onda eletromagnética pode encontrar diversos 

obstáculos com maior ou menor efeito sobre a intensidade de campo na antena 

receptora. Uma modelagem matemática pode ser desenvolvida para predizer a 

área de cobertura. 

Softwares mais simples utilizam o método ponto área, que analisa o perfil 

do enlace para determinar a distância atingida de determinada intensidade de 

campo. Com a distância calculada pelo perfil do enlace em duas ou mais 

radiais, é possível traçar o contorno de serviço (MINISTÉRIO DAS 

COMUNICAÇÕES, 2014). 

Softwares mais complexos utilizam o método ponto a ponto, que analisa 

o perfil do enlace para determinar a intensidade de campo de cada pixel da 

área de cobertura. Com o cálculo de cada pixel pelo perfil do enlace, é possível 

traçar a área de cobertura (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2014). 

 

 

3.5. PREDIÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA 

 

Os custos para instalação de uma estação de televisão são elevados. 

Com conhecimento das características ambientais, urbanas e topográficas, é 

possível simular a área de cobertura com a predição do valor de intensidade de 

campo do sinal recebido na localidade estudada (DONZELLI, 2011). 

Ao se fazer predições de cobertura confiáveis, diminui-se 

consideravelmente a necessidade de medições de campo para ajuste da área 

de cobertura, implicando também numa diminuição de tempo e custo do projeto 

(MARTINS, 2006). 
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O método ponto a ponto para o cálculo de cobertura analisa as 

características de transmissão e a condição de recepção em cada ponto da 

região estudada. O software de predição de cobertura deve possuir um mapa 

de relevo e de construções para calcular a intensidade de campo de cada pixel 

da área de interesse, considerando os fenômenos de difração, dispersão 

troposférica, reflexão, refração e perdas na entrada do relevo e das 

construções. 

A Figura 11 mostra um exemplo de área de cobertura pelo método ponto 

a ponto, utilizando o software Progira. 

 

Figura 11 - Área de cobertura pelo método ponto a ponto. 

 

 

A área em amarelo corresponde a intensidade de campo maior ou igual 

à  51 dBµV/m. A intensidade de campo de 51 dBµV/m na altura de 10 metros 

corresponde ao C/N mínimo de 20,1 dB na entrada do receptor para a 

configuração de referência com modulação de 64QAM, FEC de 3/4, altura da 

antena de recepção de 10 metros e ganho da antena de recepção de 10 dBd. 

A antena utilizada na demonstração da Figura 11 é omnidirecional. As 

radiais com deficiência de cobertura correspondem a regiões com 

predominância de morros elevados, na qual as perdas na entrada do relevo 

reduziram a cobertura significativamente. 
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Caso o sistema de transmissão opere com configuração diferente da 

referência, a intensidade de campo pode ser alterada conforme a referência da 

Tabela 4. O software permite mostrar a área de cobertura para qualquer nível 

de intensidade de campo. 
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4. ESTUDO DE MFN E SFN 
 

 

4.1. MFN 

 

O serviço de televisão aberta utiliza rede de estações retransmissoras 

para expandir a área de cobertura da sua programação. Para permitir que as 

estações transmitam no mesmo canal, deve se manter uma distância mínima 

para evitar interferência mútua (ARTHUR; IANO; CARVALHO; LARICO, 2007). 

A proteção dos canais digitais podem ser consideradas asseguradas 

para um serviço livre de interferências quando, em seu contorno protegido, a 

relação entre o sinal desejado e cada um dos sinais interferentes tiver, no 

mínimo, o valor indicado na Tabela 6 (ANATEL, 2005). 

 

Tabela 6 - Relação de Proteção para canais em VHF e UHF 

Canal interferente 

Canal desejado = N 
Digital sobre 

Analógico 
Analógico 

sobre Digital 
Digital sobre 

Digital 
N (co-canal) +34 +7 +19 

N-1 (adjacente inferior) -11 -26 -24 
N+1 (adjacente superior) -11 -26 -24 

Fonte: ANATEL, 2005 
 

A Figura 12 mostra um exemplo de área de cobertura de duas estações 

pelo método ponto a ponto, utilizando o software Progira. 
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Figura 12 - Área de cobertura de duas estações pelo método ponto a ponto. 

 

 

A área em amarelo corresponde a intensidade de campo de  51 dBµV/m 

da Estação 1 e a área em azul corresponde a intensidade de campo de 51 

dBµV/m da Estação 2, conforme referência indicada no Seção 2.5. 

Para que a estações digitais demonstradas na Figura 12 possam utilizar 

o mesmo canal, deverá ser respeitada a relação de proteção de 19 dB, 

conforme Tabela 6. Em qualquer região da área de estudo, a intensidade de 

sinal recebida do transmissor principal deve ser 19 dB superior em relação a 

intensidade de sinal recebida do transmissor secundário. 

A Figura 13 mostra estudo de interferência co-canal entre as duas 

estações digitais da Figura 12 pelo método ponto a ponto, utilizando o software 

Progira. 



32  

Figura 13 - Interferência entre duas estações co-canais pelo método ponto a 
ponto. 

 

 

A área em amarelo corresponde a intensidade de campo de 51 dBµV/m 

da Estação 1, a área em azul corresponde a intensidade de campo de 51 

dBµV/m da Estação 2, conforme referência indicada na Seção 2.5 e a área em 

vermelho corresponde a intensidade de campo de 51 dBµV/m de uma das 

estações que não apresentam a relação de proteção mínima de 19 dB 

conforme indicado na Tabela 6. 

Para que as estações mostradas na Figura 13 possam operar sem 

interferências mútuas, é necessário que operem em MFN com uso de canais 

diferentes. 

O sistema de distribuição MFN é simples de implantar, mas não preserva 

o espectro eletromagnético e aumenta o problema de interferência em áreas 

congestionadas como acontece nos grandes centros urbanos (ARTHUR; IANO; 

CARVALHO; LARICO, 2007). 
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4.2. SFN 

 

O espectro utilizado pela televisão terrestre no Brasil foi reduzido. 5 

canais foram destinados para outros serviços a serem definidos (ANATEL, 

2005) e 18 canais foram destinados para o SMP (ANATEL, 2014). As 

operadoras de SMP já sinalizam a necessidade de uso de mais espectro 

utilizado atualmente pela televisão (QUALCOMM, 2017), portanto, a televisão 

terrestre brasileira enfrenta o desafio de fornecer serviços mais diversificados 

com espectro reduzido para se manter relevante aos novos entrantes (ZHANG; 

WU; HONG; SALEHIAN; WANG; ANGUEIRA; MONTALBAN; VELEZ; PARK; 

KIM; LEE, 2015). 

O SBTVD possui um recurso importante de economia de espectro, que 

é a possibilidade de operar com mais de uma estação em SFN. A legislação 

brasileira define SFN como um conjunto formado pela estação geradora e 

retransmissoras auxiliares ou retransmissoras que operam no mesmo canal e 

transmitem exatamente o mesmo conteúdo, simultaneamente (MINISTÉRIO 

DAS COMUNICAÇÕES, 2014). 

Ao permitir que estações de televisão com a mesma geradora da 

programação possam compartilhar o mesmo canal, a eficiência espectral 

melhora significativamente, melhorando a qualidade de serviço e reduzindo a 

potência irradiada em comparação com as redes MFN (LI; FELLOW; ZHANG; 

LAFLÈCHE; HE; WANG; GUAN; ZHANG; MONTALBAN; ANGUEIRA; VELEZ; 

PARK; LEE; KIM, 2017). 

Em consulta PBTVD (Plano Básico de Televisão Digital), é possível 

identificar que no Brasil existem 662 estações geradoras de televisão digital 

terrestre e 7657 estações retransmissoras de televisão digital terrestre. Cada 

geradora possui uma rede de aproximadamente 12 estações na média geral, 

que podem operar com o mesmo conteúdo em SFN (MOSAICO, 2018). 

O canal viabilizado para as estações retransmissoras devem ser 

identificados no PBTVD como de reuso e suas características técnicas nele 

informadas. Reuso de canal é a reutilização do mesmo canal utilizado para a 

prestação do serviço outorgado (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2014). 

A operação em SFN reduz a quantidade de canais necessários pela 

televisão, porém aumenta a complexidade do sistema de transmissão. Todos 
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os transmissores em SFN devem ser sincronizados para transmitir o mesmo 

sinal OFDM ao mesmo tempo na mesma frequência (AKAMINE; IANO; 

BEDICKS JUNIOR, 2009). 

O planejamento de SFN permite três arquiteturas de distribuição. 

Distribuição dinâmica via STL (Studio to Transmitter Link, em português 

Distribuição do Estúdio ao Transmissor) TS, distribuição estática via STL FI e 

distribuição via gap filler. 

A Figura 14 mostra o diagrama de blocos simplificado de SFN na 

distribuição dinâmica. 

 

Figura 14 – Diagrama de blocos simplificado de SFN na distribuição dinâmica. 

 

Fonte: AKAMINE; IANO; BEDICKS JUNIOR, 2009. 

 

Na distribuição dinâmica, o BTS é conectado a um adaptador SFN e 

distribuído na rede para todos os transmissores da rede. O adaptador SFN 
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adiciona o descritor NSI (Network Synchronization Information, em português 

Informação de Sincronismo da rede) no IIP. O descritor NSI contém as 

informações sobre controle do equipamento, ID do equipamento, ajuste de 

atraso e STS (Synchronization Time Stamp, em português Selo de tempo de 

sincronismo). O STS usa o sinal de referência de 1 PPS (Pulso por Segundo) 

e transmite a diferença horária entre o início do quadro BTS e 1PPS com uma 

precisão de 100 ns. O excitador de cada transmissor calcula a diferença de 

tempo entre o sinal de 1PPS para transmitir cada bit no mesmo instante de 

tempo dos demais transmissores em SFN (AKAMINE; IANO; BEDICKS 

JUNIOR, 2009).  

A Figura 15 mostra o diagrama de blocos simplificado de SFN na 

distribuição estática. 
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Figura 15 - Diagrama de blocos simplificado de SFN na distribuição estática. 

 

Fonte: AKAMINE; IANO; BEDICKS JUNIOR, 2009. 

 

Na distribuição estática, o atraso necessário em cada excitador é 

calculado e ajustado fixamente. Para a aplicação de enlace de distribuição, o 

sinal de FI é distribuído entre as estações pelo enlace de distribuição com o 

uso de relógio de referência de 10 MHz (AKAMINE; IANO; BEDICKS JUNIOR, 

2009).  

A Figura 16 mostra o diagrama de blocos simplificado de SFN na 

distribuição por gap filler. 
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Figura 16 -Diagrama de blocos simplificado de SFN na distribuição por gap 
filler. 

 

Fonte: AKAMINE; IANO; BEDICKS JUNIOR, 2009. 

 

Na aplicação gap-filler, a recepção e amplificação do sinal de uma 

estação principal, é realizada sem qualquer demodulação e sem qualquer tipo 

de processamento do sinal. Método econômico, mas facilmente interferido, que 

exige cancelador de eco, equalizador de múltiplos percursos e isolação entre 

as antenas de transmissão e recepção (AKAMINE; IANO; BEDICKS JUNIOR, 

2009). 

Para implementar SFN em qualquer uma das formas de distribuição, os 

sinais recebidos no decodificador precisam ser sincronizados no domínio da 

frequência e do tempo. No domínio da frequência, as estações em SFN não 

podem ter variações acima de 1 Hz. No domínio do tempo, as portadoras não 

podem ser recebidas com distâncias acima do IG. Se as variações no domínio 

do tempo e da frequência não forem atendidas, o símbolo OFDM é afetado, 

causando interferência intersimbólica (ARIB STD-B31, 2005). 
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4.3. PROJETO DE SFN 

 

A rede SFN terá que lidar com dois tipos de atrasos, primeiro devido a 

reflexões sobre obstáculos naturais e segundo devido aos sinais transmitidos 

por outras estações transmissores em SFN. Os atrasos entre as portadoras 

causam interferência intersimbólica se estiverem fora do IG. A rede deve estar 

ajustada de forma que os períodos de tempo dos sinais refletidos e transmitidos 

pela rede SFN estejam dentro do IG (ARTHUR, IANO, CARVALHO, LARICO, 

2007). 

A Tabela 7 mostra os parâmetros configuráveis de IG e as distâncias 

máximas permitidas para sincronismo.  

 

Tabela 7 - Tolerância máxima de atraso e distância para diversos modos e 
razões de IG. 

Razão de 
IG  

Modo 1 (2k) Modo 2 (4k) Modo 3 (8k) 
 

Δ (µs) 
Dmax 
(km) 

 
Δ (µs) 

Dmax 
(km) 

 
Δ (µs) 

Dmax 
(km) 

1/4 63,0 18,9 126,0 37,8 252,0 75,6 
1/8 31,5 9,45 63,0 18,9 126,0 37,8 

1/16 15,75 4,725 31,5 9,45 63,0 18,9 
1/32 7,875 2,3625 15,75 4,725 31,5 9,45 

Fonte: AKAMINE; IANO; BEDICKS JUNIOR, 2009. 
 

A escolha do modo e da razão de IG determina o tempo máximo em µs 

que o receptor pode receber as várias versões do sinal. Se os sinais chegam 

ao receptor em momentos de tempo menor que o Δ, a contribuição destes 

sinais é positiva. Conhecendo o atraso máximo em µs e a velocidade da luz em 

km/s, é possível conhecer a distância máxima entre as estações. Se a distância 

entre as estações for superior ao demonstrado na Tabela 7, existirão áreas em 

que o receptor pode receber as várias versões do sinal fora do intervalo de 

guarda, não sendo possível a operação em SFN. 

A Figura 17 mostra um exemplo de área de cobertura de duas estações 

no mesmo canal, sem sincronismo e espaçadas em aproximadamente 33 km, 

pelo método ponto a ponto, utilizando o software Progira. 
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Figura 17 – Área de cobertura e área de interferência entre duas estações co-
canais espaçadas em 33 km pelo método ponto a ponto. 

 

 

A área em laranja corresponde a intensidade de campo de 51 dBµV/m 

proveniente da Estação 1 ou da Estação 2, com intensidade de campo de 51 

dBµV/m, conforme referência indicada na Seção 2.5 e a área em vermelho 

corresponde a intensidade de campo de  51 dBµV/m de uma das estações que 

não apresenta a relação de proteção mínima de 19 dB conforme indicado na 

Tabela 6. 

A Figura 18 mostra o mesmo exemplo da área de cobertura da Figura 

17, porém com as estações em SFN na configuração de Modo 3 e Intervalo de 

Guarda de 1/16 espaçadas em aproximadamente 33 km, pelo método ponto a 

ponto, utilizando o software Progira. Observa-se que a distância de 33 km é 

maior que a distância máxima permitida de 18,9 km mostrada na Tabela 7. 
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Figura 18 - Rede SFN entre duas estações co-canais, no Modo 3, razão de IG 
de 1/16, espaçadas em 33 km pelo método ponto a ponto. 

 

 

A Figura 18 mostra interferência parcial entre as Estações 1 e 2. O 

motivo é que em alguns pontos, os atrasos são menores que 63 µs e em outros 

são maiores que 63 µs. 

Ao comparar a Figura 17 com a Figura 18, verifica-se que configurar as 

estações em SFN com distância superior ao demonstrado na Tabela 7 elimina 

as interferências em alguns pontos. 

A Figura 19 mostra ponto de prova A, onde a interferência foi eliminada 

e o ponto de prova B, onde a as interferências permaneceram. A Figura 20 

mostra o perfil de atrasos do ponto de prova A em região sem interferência. A 

Figura 21 mostra o perfil de atrasos do ponto de prova B em região com 

interferência. 
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Figura 19 – Pontos de prova de SFN entre duas estações co-canais, no Modo 
3, razão de IG de 1/16, espaçadas em 33 km pelo método ponto a ponto. 

 

 

Figura 20 - Perfil de atrasos do ponto de prova A em região sem interferência 
no Modo 3, razão de IG de 1/16 (63 µs). 
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Figura 21 - Perfil de atrasos do ponto de prova B em região com interferência 
no Modo 3, razão de IG de 1/16 (63 µs). 

 

 

O ponto de prova A mostrado na Figura 20 está distante em 18,3 km da 

Estação 1 e 14,8 km da Estação 2, cujo atraso do sinal entre as estações é de 

12 µs, atendendo ao estabelecido na Tabela 7 para Modo 3 e razão de IG de 

1/16. 

O ponto de prova B mostrado na Figura 21 está distante em 4,1 km da 

estação 1 e 36,7 km da estação 2, cujo atraso do sinal entre as estações é de 

109 µs, não atendendo ao estabelecido na Tabela 7 para Modo 3 e razão de 

IG de 1/16. 

Para obter uma rede otimizada, ajustes de atraso, potência do 

transmissor e altura da antena devem ser consideradas (AKAMINE; IANO; 

BEDICKS JUNIOR, 2009). Ajuste fino de atrasos podem ser considerados, 

desde que a eliminação da interferência do ponto de prova mantenha os sinais 

de todos os receptores dentro do IG. Na impossibilidade de ajuste fino de 

atraso, redução da potência de uma das estações podem ser consideradas, 

desde que não signifique redução significativa de cobertura. Na impossibilidade 

de ajuste fino de atraso e redução de potência, alterar a razão do IG para Tg 

de maior ordem pode ser considerada. 
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O aumento da ordem da razão do IG é a solução mais simples que não 

exige replanejamento de atrasos e de dimensionamento das estações, porém 

resulta em capacidades de transmissão mais baixas, conforme mostrado na 

Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Taxa útil de bits para 13 segmentos. 

Modulação 
da 

portadora 

Código 
convolucional 

Taxa de dados Mbps 
Intervalo 

de 
guarda 

1/4 

Intervalo 
de 

guarda 
1/8 

Intervalo 
de 

guarda 
1/16 

Intervalo 
de 

guarda 
1/32 

QPSK 

1/2 3,651 4,056 4,295 4,425 

2/3 4,868 5,409 5,727 5,900 

3/4 5,476 6,085 6,443 6,638 

5/6 6,085 6,761 7,159 7,376 

7/8 6,389 7,099 7,517 7,744 

16QAM 

1/2 7,302 8,113 8,590 8,851 

2/3 9,736 10,818 11,454 11,801 

3/4 10,953 12,170 12,886 13,276 

5/6 12,170 13,522 14,318 14,752 

7/8 12,779 14,198 15,034 15,489 

64QAM 

1/2 10,953 12,170 12,886 13,276 

2/3 14,604 16,227 17,181 17,702 

3/4 16,430 18,255 19,329 19,915 

5/6 18,255 20,284 21,477 22,128 

7/8 19,168 21,298 22,551 23,234 

Fonte: ABNT NBR 15601, 2007. 

 

 

4.4. DESEMPENHO DA SFN 

 

Em áreas onde dois ou mais sinais chegam de diferentes estações de 

transmissão, os sinais devem ser mantidos dentro de limites do IG. O receptor 

será capaz de recuperar os símbolos OFDM corretamente se os sinais 

estiverem sincronizados no domínio do tempo e da frequência. 
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Durante a propagação da onda eletromagnética entre o transmissor e o 

receptor, os fenômenos de propagação degradam a C/N na recepção. A 

medida em que o sinal é degradado, o desempenho da rede SFN varia 

substancialmente (ARIB STD-B31, 2005). Na configuração com modulação 

64QAM, FEC 3/4, razão de IG de 1/8, a C/N requerida para a decodificação do 

sinal de televisão digital terrestre é normatizada no valor de 20,1 dB, conforme 

Tabela 4, porém cada receptor apresenta rendimento distinto. 

Cada modelo de receptor de televisão apresenta um desempenho 

diferente de SFN, acarretando perda de margem da C/N requerida na recepção. 

Se o sinal principal e o sinal secundário forem recebidos no receptor com 

diferença de intensidade de campo de 3 dB, a perda de margem da C/N 

requerida pode variar de 1,8 à 2,8 dB dentro do IG e de 3,8 à 6,1 dB fora do IG 

(RODRIGUES; PERES; LOVISOLO, 2016). 

Se o sinal principal e o sinal secundário forem recebidos no receptor com 

diferença de intensidade de campo de 0 dB, a perda de margem da C/N 

requerida pode variar de 4,2 à 5,3 dB dentro do IG e sem possibilidade de 

demodulação do sinal fora do IG (RODRIGUES; PERES; LOVISOLO, 2016). 

O equalizador adaptativo tem a função de compensar a maior parte das 

degradações introduzidas por ruídos e multipercursos. Com o avanço das 

técnicas de equalização, espera-se melhora do desempenho das degradações 

causadas por multipercursos (FASOLO; MENDES, 2015).  

Em uma rede SFN massiva, muitas estações transmitem na mesma área 

de cobertura, potencializando a degradação do sinal. A Figura 22 mostra um 

exemplo de rede massiva de SFN. Dependendo da localização do receptor, é 

possível decodificar até 6 sinais de diferentes estações da SFN. A Figura 23 

mostra a área de cobertura somada das 6 estações.  
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Figura 22 - Rede massiva de SFN. 

 

 

Figura 23 - Área de cobertura de rede massiva de SFN. 

 

 

A área em amarelo e azul correspondem a intensidade de campo 

necessária para decodificação do receptor. A área em azul representa a perda 

de cobertura ao considerar o pior caso de perda de desempenho de SFN. 

Observa-se que a implantação da SFN acarretou em C/N necessário maior em 
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algumas áreas, reduzindo a área de cobertura em regiões que seriam cobertas 

por MFN. 

Na Figura 24 é mostrada a área de cobertura em escala reduzida de 

1:250.000, com maior precisão na Cidade do Rio de Janeiro, no Bairro Vaz 

Lobo. A Figura 25 mostra o perfil de atrasos da rede massiva de SFN no ponto 

de prova da Figura 24. 

 

Figura 24 - Área de cobertura de rede massiva de SFN em escala reduzida. 
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Figura 25 - Perfil de atrasos de rede massiva de SFN em região de perda de 
limiar. 

 

 

A Figura 25 mostra duas ondas com diferença 0 dB dentro do IG e uma 

sequência de ondas com baixa intensidade fora do IG. O software com alta 

capacidade de processamento, deduziu, pela configuração de atrasos 

apresentados, que o receptor não poderá decodificar o sinal corretamente no 

ponto de prova pela perda de desempenho de SFN.  

Verifica-se que SFN é mais eficiente para a otimização da área de 

cobertura, porém exigem cuidado de planejamentos mais rigorosos para não 

ocorrer redução na área de cobertura da estação principal. 

 

 

4.5. RETRANSMISSORAS AUXILIARES 

 

Reuso de canal é importante para a economia de espectro e permitiu a 

instalação de retransmissoras auxiliares sem a necessidade de aquisição de 

novas outorgas, desde que não aumente a área de prestação do serviço 

(MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2014). Regiões obstruídas por 

edificações, vegetações, relevo ou outro tipo qualquer de obstáculo podem 
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formar áreas de sombras dentro da sua área de prestação do serviço e são 

potenciais demandas para estações auxiliares (ROSA, 2014). O exemplo de 

área de cobertura mostrada na Figura 12 mostra a existência de áreas de 

sombra. Na Figura 26 é identificado com círculo vermelho, uma região de 

sombra povoada com potencial para instalação de estação auxiliar. 

 

Figura 26 - Potencial uso de retransmissora auxiliar. 

 

 

O círculo vermelho mostrado na Figura 26 representa uma região de 

sombra entre as Estações 1 e 2. Instalar uma retransmissora auxiliar limitada 

ao contorno, não aumentará a área de serviço das estações de televisão. Trata-

se de um potencial uso do serviço de retransmissora auxiliar sem a 

necessidade de aquisição de nova outorga. 
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5. MODELOS DE PROPAGAÇÃO 

 

Modelo de propagação é uma ferramenta que descreve o modo como o 

sinal é irradiado durante o percurso entre o transmissor e o receptor para prever 

a intensidade do sinal em toda a área de prestação do serviço. Modelar a 

propagação em um canal é uma das partes mais difíceis no planejamento de 

um sistema de televisão. Modelos estão disponíveis na literatura, onde cada 

modelo apresenta algoritmo específico. Espalhamento, dissipação, reflexão, 

difração e refração têm um grande impacto sobre a potência do sinal recebido 

e constituem as principais razões para a atenuação do sinal por 

desvanecimento (BARSOCCHI, 2006). 

O sinal irradiado pelo sistema de transmissão, espalha a onda 

eletromagnética de forma heterogênea em todas as direções do espaço. A 

onda eletromagnética espalhada é também atenuada no trajeto entre a 

transmissão e a recepção por dissipação de potência no meio. Quando a onda 

eletromagnética incide em uma superfície que separa dois meios, uma parte da 

onda retorna por reflexão, uma segunda parte da onda é transferida para o 

segundo meio por refração e uma terceira parte da onda pode contornar o meio 

e espalhar-se quando for parcialmente interrompida. O resultado depende das 

características eletromagnéticas do meio e o ângulo de incidência (RIBEIRO, 

2004).  

Os modelos de predição de propagação propostos pelas literaturas 

técnicas nem sempre são suficientes para caracterizar com precisão os sinais 

recebidos e processados pelo decodificador (ONO, 2008). Uma análise 

aprofundada pode concluir que um modelo de propagação é mais adequado 

para uma característica específica de propagação. 

A Anatel exige que o planejamento dos valores de intensidade de campo 

sejam obtidas pelo modelo de propagação ITU-R (International 

Telecommunication Union - Radiocommunication Sector, em português, Setor 

de Radiocomunicação da União Internacional de Telecomunicações)  P.1546-

1 (ANATEL, 2005), porém, para o seu próprio dimensionamento, é aberto a 

possibilidade de escolha do modelo de propagação que melhor se adeque as 

características da região de estudo. 
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A escolha do modelo de propagação se torna mais crítica em ambiente 

SFN. O SFN detalhado no Capítulo 4, mostra como pequenos detalhes podem 

contribuir para a melhora da cobertura ou acarretar em interferências mútuas e 

prejudiciais. A operação em SFN é muito vantajosa, mas acarreta na 

necessidade de um planejamento muito mais rigoroso.  (MATTSSON, 2005).  

O software Progira disponibiliza os modelos de propagação mais 

importantes da literatura, como CRC–Predict, ITUR P.1546-5, ITUR GE06, 

ITUR P.370-7, ITUR P.526-13, ITUR P.1812-3, Deygout-Assis, Longley-Rice, 

Okumura-Hata e Espaço Livre. 

 

 

5.1. DISSIPAÇÃO 

 

Dissipação no espaço livre é caracterizado quando a antena transmissora 

e a antena receptora não possuem nenhum corpo capaz de influenciar a 

propagação. Deve ser considerada as alterações introduzidas pela presença 

da atmosfera e dispersão da energia. A potência da onda irradiada decresce 

com o quadrado da distância (RIBEIRO, 2004). A Figura 27 mostra a geometria 

da propagação no espaço livre. 

 

Figura 27 - Dissipação no Espaço Livre. 

 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Irradiação no espaço livre entre a transmissão e a recepção; 



51  

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

5.2. REFRAÇÃO NA TROPOSFERA 

 

A troposfera corresponde a parte mais baixa da região gasosa terrestre. 

Seu índice de refração é heterogêneo e modifica-se com a profundidade, 

acarretando inclinação do percurso da onda para baixo. A condutividade na 

troposfera é variável, oriundas das alterações de pressão, temperatura e 

umidade. (RIBEIRO, 2004). A Figura 28 mostra a geometria da propagação na 

troposfera. 

 

Figura 28 - Refração na troposfera. 

 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Irradiação por refração pela troposfera entre a transmissão e a 

recepção; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 
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5.3. REFLEXÃO 

 

A linha de visada direta em terreno plano e uniforme assume que o 

terreno é liso e se aproxima de uma reta entre a transmissão e a recepção e o 

sinal é transportado por uma linha direta e por uma linha refletida em diferente 

fase (RICE; LONGLEY; NORTON; BARSIS, 1965). A Figura 29 mostra a 

geometria da propagação por reflexão em terreno plano. 

 

Figura 29 - Reflexão em terreno plano. 

 

 

Onde: 𝜓 = Ângulo do terreno; 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o ponto de reflexão; 

  = Distância entre o ponto de reflexão e a antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Irradiação no espaço livre entre a transmissão e a recepção; 

 = Irradiação entre a transmissão e o ponto de reflexão; 

 = Irradiação entre o ponto de reflexão e a recepção; 

 = Coeficiente de reflexão; 

 = Receptor de televisão; 
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 = Estação transmissora. 

 

Na linha de visada direta em terreno irregular, assume que o terreno é 

liso ondulado entre a transmissão e a recepção e o sinal é transportado por 

uma linha direta e por uma ou mais linhas refletidas em diferentes fase (RICE; 

LONGLEY; NORTON; BARSIS, 1965). A Figura 30 mostra a geometria da 

propagação por reflexão em terreno irregular. 

 

Figura 30 - Reflexão em terreno irregular. 

 

 

Onde: 𝜓 = Ângulo do terreno; 𝜓′ = Ângulo do terreno no segundo ponto de reflexão; 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o ponto de reflexão; ′  = Distância entre a antena de transmissão e o segundo ponto de 

reflexão; 

 = Distância entre o ponto de reflexão e a antena de recepção; ′  = Distância entre o segundo ponto de reflexão e a antena de 

recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 

 = Altura da antena de recepção; 
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 = Irradiação no espaço livre entre a transmissão e a recepção; 

 = Irradiação entre a transmissão e o ponto de reflexão; ′   = Irradiação entre a transmissão e o segundo ponto de reflexão; 

 = Irradiação entre o ponto de reflexão e a recepção; ′  = Irradiação entre o segundo ponto de reflexão e a recepção; 

 = Coeficiente de reflexão; ′ = Coeficiente do segundo ponto de reflexão; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

 

5.4. DIFRAÇÃO EM OBSTÁCULO GUME DE FACA 

 

Na difração por um único obstáculo gume de faca sem reflexão, assume 

que existe um obstáculo em forma de gume de faca. A reflexão pode ser 

desconsiderada e as distâncias entre o transmissor e o obstáculo e entre o 

obstáculo e o receptor estão desobstruídas (DEYGOUT, 1966). A Figura 31 

mostra a geometria da difração gume de faca acima da linha de visada e a 

Figura 32 mostra a geometria da difração gume de faca abaixo da linha de 

visada. 

 

Figura 31 - Difração por obstáculo gume de faca acima da linha de visada. 
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Figura 32 - Difração por obstáculo gume de faca abaixo da linha de visada. 

 

 

Onde: 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Ângulo entre a antena de recepção e a ponta do obstáculo; 

 = Ângulo entre a antena de transmissão e a ponta do obstáculo; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o obstáculo gume de 

faca; 

  = Distância entre o obstáculo gume de faca e a antena de recepção; 

 = Gume de faca; 

 = Altura do obstáculo gume de faca; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 𝑖  = Irradiação entre a transmissão e o ponto de difração; 

𝑖  = Irradiação entre o ponto de difração e a antena de recepção; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

Na difração por um único obstáculo gume de faca com reflexão, assume 

que existe um obstáculo em forma de gume de faca, a reflexão pode acarretar 

em nulos nos dois lados do obstáculo (RICE; LONGLEY; NORTON; BARSIS, 

1965). A Figura 33 mostra a geometria da difração gume de faca com reflexão. 
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Figura 33 - Difração por gume de faca com reflexão. 

 

 

Onde: 𝜓 = Ângulo do terreno; 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Ângulo entre a antena de recepção e a ponta do obstáculo; 

 = Ângulo entre a antena de transmissão e a ponta do obstáculo; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o obstáculo gume de 

faca; 

  = Distância entre o obstáculo gume de faca e a antena de recepção; 

 = Gume de faca; 

 = Altura do obstáculo gume de faca; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 𝑖  = Irradiação entre a transmissão e o ponto de difração; 

𝑖  = Irradiação entre o ponto de difração e a antena de recepção; 

 = Irradiação entre o ponto de difração e o ponto de reflexão; 

 = Irradiação entre o ponto de reflexão e a recepção; 

 = Coeficiente de reflexão; 
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 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

Na difração por dois obstáculos gume de faca assume que existem dois 

obstáculo em forma de gume de faca, considera-se que a distância entre o 

transmissor e o primeiro obstáculo, entre o primeiro obstáculo e o segundo 

obstáculo e entre o segundo obstáculo e o receptor estão desobstruídos 

DEYGOUT, 1966). A Figura 34 mostra a geometria da difração com 2 

obstáculos gume de faca. 

 

Figura 34 - Difração por 2 obstáculos gume de faca. 

 

 

Onde: 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Ângulo entre a antena de recepção e a ponta do obstáculo; 

 = Ângulo entre a antena de transmissão e a ponta do obstáculo; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o obstáculo gume de 

faca; 

 = Distância entre o obstáculo gume de faca e a antena de recepção; 𝑥 = Distância entre os obstáculos gume de faca; 

 = Primeiro obstáculo gume de faca; 
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 = Segundo obstáculo gume de faca; 

 = Altura do primeiro obstáculo gume de faca; 

 = Altura do segundo obstáculo gume de faca; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 𝑖  = Irradiação entre a transmissão e o ponto de difração; 

𝑖  = Irradiação entre o ponto de difração e a antena de recepção; 

𝑖 𝑥 = Irradiação entre os pontos de difração; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

 

5.5. DIFRAÇÃO EM OBSTÁCULO ARREDONDADO 

 

Na difração por um único obstáculo arredondado sem reflexão, assume  

que o raio de curvatura do obstáculo corresponde ao raio de curvatura no ápice 

de uma parábola ajustada ao perfil do obstáculo nas proximidades do topo 

(ITUR P.526-11, 2013). A Figura 35 mostra a geometria da difração de 

obstáculo arredondado. 

 

Figura 35 - Difração por obstáculo arredondado. 
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Onde: 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Ângulo entre a antena de recepção e a ponta do obstáculo; 

 = Ângulo entre a antena de transmissão e a ponta do obstáculo; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o obstáculo 

arredondado; 

 = Distância entre o obstáculo arredondado e a antena de recepção; 

 = Altura do obstáculo arredondado; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 𝑖  = Irradiação entre a transmissão e o ponto de difração; 

𝑖  = Irradiação entre o ponto de difração e a antena de recepção; 

 = Obstáculo arredondado; 

 = Raio de curvatura do obstáculo arredondado; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

Na difração por um único obstáculo arredondado com reflexão assume 

que existe um obstáculo arredondado e isolado do terreno circundante, com 

pequeno raio ao longo das antenas (RICE; LONGLEY; NORTON; BARSIS, 

1965). A Figura 36 mostra a geometria da difração de obstáculo arredondado 

com reflexão. 
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Figura 36 - Difração por obstáculo arredondado com reflexão. 

 

 

Onde: 𝜓 = Ângulo do terreno; 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Ângulo entre a antena de recepção e a ponta do obstáculo; 

 = Ângulo entre a antena de transmissão e a ponta do obstáculo; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o obstáculo 

arredondado; 

 = Distância entre o obstáculo arredondado e a antena de recepção; 

 = Altura do obstáculo arredondado; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 𝑖  = Irradiação entre a transmissão e o ponto de difração; 

𝑖  = Irradiação entre o ponto de difração e a antena de recepção; 

 = Irradiação entre o ponto de difração e o ponto de reflexão; 

 = Irradiação entre o ponto de reflexão e a recepção; 

 = Obstáculo arredondado; 

 = Coeficiente de reflexão; 

 = Raio de curvatura do obstáculo arredondado; 

 = Receptor de televisão; 
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 = Estação transmissora. 

 

 

5.6. DIFRAÇÃO NO TERRENO 

 

Na difração em terreno plano assume que a linha de visada é obstruída 

por relevo liso, que depende da distância, da altura das antenas, da constante 

eletromagnética do terreno, da frequência e do raio da terra, que atenuam o 

sinal (RICE; LONGLEY; NORTON; BARSIS, 1965). A Figura 37 mostra a 

geometria da difração pelo terreno liso sem visada. 

 

Figura 37 - Difração pelo terreno liso sem visada. 

 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 𝑖  = Irradiação por difração no terreno sem visada entre a 

transmissão e a recepção; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

Na difração por múltiplos obstáculos arredondados, assume que a linha 

de visada é obstruída por uma sequência de obstáculos arredondados, onde 

cada obstáculo pode ser representado por um cilindro (ITUR P.526-11, 2013). 
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A Figura 38 mostra a geometria da difração por múltiplos obstáculos 

arredondados. 

 

Figura 38 - Difração por múltiplos obstáculos arredondados. 

 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 𝑖  = Irradiação por difração no terreno sem visada entre a 

transmissão e a recepção; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

Na difração por terreno irregular assume que a linha de visada é 

obstruída por uma sequência de obstáculos em forma de gume de faca e o 

simples raio efetivo da terra é substituído por múltiplos raios (DEYGOUT, 1966). 

A Figura 39 mostra a geometria da difração por terreno irregular. 
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Figura 39 - Difração por terreno irregular. 

  
Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 𝑖  = Irradiação por difração no terreno sem visada entre a 

transmissão e a recepção; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

 

5.7. DIFRAÇÃO POR DELTA BULLINGTON 

 

Na difração por Delta Bullington, considera uma sequência de obstáculos 

em forma de gume de faca e soma a difração da parte de Bullington com a 

difração pela terra esférica (ITUR P.1812-3, 2013). as inclinações são 

calculadas em m/km em relação à linha de base que une a altura da 

transmissão à recepção e a linha de visada (ITUR P.526-11, 2013). A Figura 

40 mostra a geometria da difração por Delta Bullington. 
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Figura 40 - Difração por Delta Bullington. 

 

 

Onde: 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Ângulo entre a antena de recepção e o vértice; 

 = Ângulo entre a antena de transmissão e o vértice; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Ponto de Bullington; 

 = Altura do vértice; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 

 = Irradiação entre a transmissão e o vértice; 

 = Irradiação entre o vértice e a antena de recepção; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora; 

 = Vértice. 
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5.8. CURVAS DE PROPAGAÇÃO 

 

Curvas de propagação são um método baseado na interpolação e 

extrapolação de curvas de intensidade de campo derivadas empiricamente 

como funções de distância, altura da antena, frequência e tempo percentual 

(ITU-R  P.1546-5, 2013). A Figura 41 mostra a geometria de curvas de 

propagação. 

 

Figura 41 - Curvas de propagação. 

 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão em relação ao nível médio do 

terreno; 

 = Irradiação no espaço livre entre a transmissão e a recepção; 

 = Nível médio do terreno; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 
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5.9. PERDAS NO CLUTTER 

 

Na perda no clutter, considera o caso da antena receptora abaixo da 

linha de construções. Os arredores da antena de recepção incluem perda de 

obstrução, reflexão e difração devido a objetos de clutter na altura 

representativa (ITUR P.1812-3, 2013). Cada polígono do clutter é caracterizado 

por parâmetros de altura de edifícios ou árvores, indicação de sua densidade e 

indicação do grau de absorção. O parâmetro de altura de cada polígono pode 

ser conhecido ou estimado (WHITTEKER, 2002). A Figura 42 mostra a 

geometria das perdas no clutter. 

 

Figura 42 - Perdas de obstrução, reflexão e difração devido a objetos de clutter. 

 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Irradiação no espaço livre entre a transmissão e a recepção; 

 = Irradiação no clutter; 𝑖  = Irradiação por difração; 

 = Irradiação por reflexão; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 
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5.10. CURVA DE CORREÇÃO CLIMÁTICA 

 

A perda de transmissão pela troposfera depende das mudanças 

atmosféricas e uma complexa interrelação entre mecanismos de propagação 

que resultam em diferentes desvanecimentos. Os níveis de desvanecimentos 

dependem da distância entre a transmissão e a recepção, e região climática 

(RICE; LONGLEY; NORTON; BARSIS, 1965). Uma curva de correção para 

cada região climática pode ser ajustada em uma função analítica, conforme 

mostrada na Figura 43. 

 

Figura 43 - Função analítica de curva de correção climática. 

 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 𝑖  = Correção climática; 

 = Variável 

 

 

5.11. CURVA DE CORREÇÃO DE ALTURA 

 

Modelos de propagação baseados em curvas de propagação, 

consideram uma variação da altura do terreno padrão. Uma curva de correção 

pode ser aplicada para variações de alturas diferentes em função da distância 
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(ITUR P.370-7, 1995). A Figura 44 mostra a geometria de curvas de correção 

de altura. 

 

Figura 44 - Correção pela variação da altura. 

 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 𝛥  = Variação da altura do terreno; 

 = Irradiação no espaço livre entre a transmissão e a recepção; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

 

5.12. VARIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO 

 

A variabilidade de localização refere-se à estatística espacial das 

variações locais da cobertura do solo. Inclui um grau de desvanecimento de 

múltiplos caminhos. Quanto mais alto a antena de recepção estiver em relação 

ao clutter, menores são os efeitos da variabilidade de localização (ITUR 

P.1812-3). A Figura 45 mostra a geometria da variabilidade de localização. 
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Figura 45 - Variabilidade de localização. 

 

 

Onde: 𝛥  = Variação da altura da antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Irradiação no espaço livre entre a transmissão e a recepção; 

 = Irradiação no clutter; 𝑖  = Irradiação por difração; 

 = Irradiação por reflexão; 

 = Receptor de televisão; 

 = Estação transmissora. 

 

 

5.13. MODELO DE PROPAGAÇÃO LONGLEY-RICE 

 

Longley-Rice é um modelo de propagação baseado em terreno plano ou 

irregular, usa os mapas SRTM (Shuttle Radar Topography Mission, em 

português Missão de topografia de radar de transporte) e aborda a difração por 

obstáculo gume de faca arredondado. O cálculo de perda de caminho ao longo 

de um único obstáculo é baseada na Teoria Óptica de Fresnel-Kirchhoff 

(KASAMPALIS; LAZARIDIS; ZAHARIS; BIZOPOULOS; PAUNOVSKA; 

ZETTAS; DROGOUDIS; COSMAS, 2015).  

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Stylianos%20Kasampalis.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Pavlos%20I.%20Lazaridis.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Dimitrios%20Drogoudis.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.John%20Cosmas.QT.&newsearch=true
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O cálculo da intensidade de campo considera a refração na troposfera, 

conforme descrito na Seção 5.2 e expresso pela Equação 4. 

As perdas por reflexão conforme descritos na Seção 5.3 podem ser 

expressas pela Equação 5 em terreno liso. Em terreno irregular, a Equação 5 

pode ser estendida para cada reflexão. 

As perdas na difração em obstáculo gume de faca, conforme descrito na 

Seção 5.4, podem ser expressas pela Equação 6 para um obstáculo e pela 

Equação 7 para um obstáculo com reflexão. 

As perdas na difração em obstáculo arredondado, conforme descrito na 

Seção 5.5, podem ser expressas pela Equação 8 para um obstáculo e pela 

Equação 9 para um obstáculo com reflexão. 

As perdas na difração pelo terreno, conforme descrito na Seção 5.6, 

podem ser expressas pela Equação 10 para terreno plano e pela Equação 11 

para terreno irregular. 

As curvas de correção climática, conforme descrito Na Seção 5.10 

podem ser obtidas pela Figura 46. 

 = −           (4) 

 =  𝑇𝑥 𝑥 𝑅𝑥 exp − , 𝜏ℎ 𝑥  𝜓𝜆        (5) 

 = log + log + log + log +   (6) 

 = − −      (7) 

 = + +         (8) 

 = − −      (9) 

 𝑖  =        (10) 

 𝑖 𝑖 = +        (11) 
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Onde: 𝜏ℎ = Rugosidade do terreno; 𝜓 = Ângulo do terreno; 

 = Comprimento de onda; 

 = Absorção atmosférica; 

 = Ângulo entre a antena de recepção e a ponta do obstáculo; 

 = Ângulo entre a antena de transmissão e a ponta do obstáculo; 

 = Curva de difração; 

 = Intensidade de campo; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o obstáculo gume de 

faca; 

 = Distância entre o obstáculo gume de faca e a antena de recepção; 

 = Distância entre a antena de transmissão e o obstáculo 

arredondado; 

 = Distância entre o obstáculo arredondado e a antena de recepção;  = Fator convergente; 

 = Função de difração pelo terreno (Equação − −−  ,  obtida pelas curvas do padrão Longley Rice); 

 = Gume de faca; 

 = Primeiro obstáculo gume de faca; 

 = Segundo obstáculo gume de faca; 𝑥 = Ganho da Antena transmissora (dBd); 𝑥 = Ganho da Antena de recepção (dBd); 

 = Constante de 106,92; 

 = Constante de 53,644; 𝑖  = Perda por difração no terreno plano; 

𝑖 𝑖  = Perda por difração no terreno irregular; 

 = Perda por difração em obstáculo gume de faca; 

 = Perda por difração em obstáculo gume de faca com reflexão; 

 = Perda por difração em obstáculo arredondado; 

 = Perda por difração em obstáculo arredondado com reflexão; 

 = Perda por reflexão; 
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 = Magnitude do valor de interceptação; 

 = Obstáculo arredondado; 

 = Coeficiente de Reflexão. 

 

Figura 46 - Curva de correção climática Longley Rice. 

 

Fonte: RICE; LONGLEY; NORTON; BARSIS, 1965. 

 

 

5.14. MODELO DE PROPAGAÇÃO CRC PREDICT  
CRC–Predict foi desenvolvido no Canadá e implementa cálculo da 

atenuação da difração no terreno e parte da perda causada por reflexos do 

terreno. A perda devido a reflexão é estimada usando um clutter, que é um 

conjunto de polígonos com a classificação da região, como grau de urbanização 

e vegetação. Existe um valor de atenuação associado a cada classe de 

polígono (SILVA; MATOS; PERES; SIQUEIRA, 2013). 

Cada polígono do clutter é caracterizado por parâmetros de altura de 

edifícios ou árvores, indicação de sua densidade e indicação do grau de 

https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.F.%20S.%20Silva.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.L.%20J.%20Matos.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.F.%20A.%20C.%20Peres.QT.&newsearch=true
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.G.%20L.%20Siqueira.QT.&newsearch=true
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absorção. O parâmetro de altura de cada polígono pode ser conhecido ou 

estimado. 

A Física Ótica e Princípio de Huygens sem reflexão considera a 

dissipação, conforme descrito na Seção 5.1. A intensidade de campo pode ser 

calculada pela Equação 12 (WHITTEKER, 2002). 

A Física Ótica e Princípio da Huygens com reflexão do solo, considera a 

reflexão, conforme descrito na Seção 5.3. A intensidade de campo pode ser 

calculada pela Equação 13 (WHITTEKER, 2002). 

As perdas no clutter, conforme descrito na Seção 5.9, consideram o 

modelo desenvolvido por Walfisch e Bertoni e podem ser expressos pela 

Equação 14 (WHITTEKER, 2002). 

 =  √ 𝜋 𝜆⁄ 𝐶𝜋𝑖 𝑥 − 𝑥 ∫ ,∞ℎ 𝑖     (12) 

 =  √ 𝜋 𝜆⁄ 𝐶𝜋𝑖 𝑥− 𝑥 ∫ ,∞ℎ 𝑖 ∫∞ℎ 𝑖     (13) 

 =  + +          (14) 

 

Onde: 

 = Comprimento de onda; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Intensidade de campo; ℎ  = Altura do terreno; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 

 = Perda no Clutter; 

 = Perda no espaço livre; 

 = Perda de difração devido a linha de edifícios; 

 = Difração do telhado até a rua e perda por dispersão. 

 

Para regiões com dados de clutter com obstáculos muito pequenos, a 

intensidade de campo considera a dispersão, refração troposférica e curva de 
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correção climática do modelo de propagação Longley Rice detalhado no 

Capítulo 5.13 e variabilidade de localização considera o modelo de propagação 

Okumura Hata, detalhado no Anexo II (WHITTEKER, 2002). 

 

 

5.15. MODELO DE PROPAGAÇÃO ITUR P.1812-3  
ITUR P.1812-3 é adequado para predição de cobertura em enlaces com 

distâncias entre 0,25 km e 3000 km. Os cálculos consideram linha de visada, 

difração em terrenos planos, difração em terrenos irregulares, dispersão 

troposférica, reflexão, refração de dutos e camadas, variação de ganho de 

altura no clutter, variabilidade de localização e perdas na entrada de 

construções (ITUR P.1812-3, 2013). 

A intensidade de campo por dissipação, conforme descrito na Seção 5.1, 

podem ser expressos pela Equação 15. 

A perda por refração na troposfera, conforme descrito na Seção 5.2, 

podem ser expressos pela Equação 16. 

As perdas na difração pelo terreno, conforme descrito na Seção 5.6, 

podem ser expressas pela Equação 17. 

Em terrenos irregulares, considera a perda de difração por Delta 

Bullington, conforme descrito na Seção 5.7. A parte de Bullington controla a 

transição entre o espaço livre e as condições obstruídas e é expresso pelas 

Equações 18 e 19. Na difração por Delta Bullington completo, considera uma 

sequência de obstáculos em forma de gume de faca e soma a difração da parte 

de Bullington com a difração pela terra esférica, conforme Equação 20. 

As perdas na difração pelo terreno, conforme descrito na Seção 5.6, 

podem ser expressas pela Equação 21 para terreno plano e pela Equação 22 

para terreno irregular. 

As perdas no clutter, conforme descrito na Seção 5.9 consideram 

reflexão acima da linha de obstrução, expressa pela Equação 23 e reflexões 

abaixo da linha de obstrução, expressa pela Equação 24 e Tabela 9. A 

recepção interna pode ser expressa pela Equação 25 

A variabilidade de localização, conforme descrito na Seção 5.12 pode 

ser expresso pela Equação 26. A altura do clutter considera a Tabela 9. 
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  =   [ – –   ]         (15) 

   =   ,   +   − .   [ ]   +         +  .  𝜃 –   .    –   .   [ ] .
     (16) 

 

𝑖 = [ – 𝐻𝑇𝑥− 𝑝 + 𝐻𝑅𝑥− 𝑝
, √ 𝜆 ]    (17) 

 = + [ − − ] + .  dB    (18) 

 =  {[ +   𝑖 − 𝑖 −
𝑥 − 𝑖 + 𝑥 𝑖]  √ .𝜆 𝑖 − 𝑖 } 𝑥       (19) 

 +  𝑖 = + { 𝑖 − ,   }    (20) 

 𝑖 =         (21) 

 𝑖 𝑖 = +        (22) 

   =    +          (23) 

   = –   ,   +   .     /       (24) 

 

𝑖 = √𝜎 + 𝜎   dB       (25) 

 𝛥 =     +   ,            (26) 
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Tabela 9 - Alturas de clutter da Norma ITUR P.1812-3. 

Tipo de Clutter Altura do clutter 

i = 2 a n-1 i = 1 e n = 1 

Água / Mar 0 10 

Aberto / Rural 0 10 

Suburbano 10 10 

Urbano / Florestal 15 15 

Urbano Denso 20 20 
Fonte: ITUR P.1812-3 

 

Onde: 𝜎   = Variação devido à atenuação do edifício (3 para 0,2 GHz e 6 para 

0,6 e 1,5 GHz); 𝜎  =  Perda por localidade variável; 𝜃 = Distância angular; 

 = Absorção atmosférica; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Distância entre a transmissão e a menor altura livre; 

 = Distância entre a recepção e a menor altura livre; 

 = Intensidade de campo; 

 = Função de difração pelo terreno (Equação − −−  ,  obtida pelas curvas do padrão Longley Rice); 

 = Fator 4,4 para área rural, 5,1 para antena de recepção na altura do 

clutter e 5,1 para áreas urbanas e suburbanas; 

 = Constante de 2,6; 

 = Altura do clutter; 

 = Altura da antena de recepção; 𝛥  = Perda por variabilidade de localização; 

  = Perda de difração pelo primeiro termo da terra esférica; 

 = Perda por Delta Bullington; 

 = Perda no clutter; 𝑖   = Perda por difração no terreno; 

𝑖  = Perda por difração no terreno plano; 

𝑖 𝑖  = Perda por difração no terreno irregular; 
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𝑖  = Perda no interior de construções; 

 = Perda por reflexão; 

 = Perda por refração; 

 = Perda por Delta Bullington e pelo terreno; 

 = Perda de difração gume de faca no ponto de Bullington;  

 = Porcentagem média em que o nível de sinal calculado é excedido; 

 = Fator de curvatura da terra. 

 

 

5.16. TÉCNICAS DOS MODELOS DE PROPAGAÇÃO 

 

Os modelos de propagação encontrados na literatura utilizam técnicas 

distintas, com Equações ou curvas de propagação diferentes, porém, muitas 

das diferentes técnicas apresentam os mesmos conceitos. 

A Tabela 10 mostra um resumo dos conceitos de cada modelo de 

propagação, onde a cor verde representa a aplicação do conceito. 

 

Tabela 10 - Conceitos de cada modelo de propagação. 

 Refl Refr Difração Curvas Clut 

GF OAr T Bull PPG ΔRH ΔCL 

CRC            

Deyg. Assis           

Espaço Liv.           

ITUR P.370           

ITUR P.526           

ITUR P.1546           

ITUR P.1812           

ITUR GE06           

Long. Rice           

Okum. Hata           

 

Onde: 

ΔRH = Variação da altura da antena de recepção; 
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ΔCL = Variabilidade Climática; 

Bull = Delta Bullington; 

Clut = Clutter; 

GF = Obstáculo gume de faca; 

OAr = Obstáculo arredondado; 

PPG = Propagação; 

Refl = Reflexão; 

Refr = Refração; 

T = Terreno. 

 

Não existe um critério único para decidir qual é o melhor modelo de 

propagação, porém, o melhor critério é a comparação entre os modelos de 

propagação e a medição de campo. Erro médio deve ser o menor possível  

(LUIZ; ASSIS, 2015). 

O DMA (Desvio Médio Absoluto) calcula a média de erros que não leva 

em conta se foi sobrestimado ou subestimado e caracteriza-se média aritmética 

dos desvios absolutos de cada medida, conforme Equação 27. O DMA é 

importante para analisar qual o modelo de propagação que mais se aproximou 

da medição de campo por média simples. 

O σ (Desvio Padrão) calcula a raiz quadrada da razão entre as soma dos 

quadrados dos desvios absolutos e o número de medidas menos uma, 

conforme Equação 28. O σ é importante para analisar se os resultados obtidos 

pelos modelos de propagação estão espalhados por uma ampla gama de 

valores. 

Ao somar os valores de erros individuais, é possível conhecer o erro 

médio da predição de cobertura, onde o erro médio é baixo por anulação de 

erros positivos e negativos quando somados. Para uma visão realista da 

magnitude dos erros, pode ser aplicada RMS (Root Mean Square, em 

português Erro Médio Quadrático) (LUIZ; ASSIS, 2015), que é uma medida 

estatística da magnitude de uma quantidade variável de valores discretos 

conforme Equação 29. O RMS é importante para designar se os erros estão 

viciados e tendem para mais ou para menos (SILVA; MATOS; PERES; 

SIQUEIRA, 2013). 
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=   ∑ | − |𝑖=        (27) 

 𝜎 =  √ −  ∑ −𝑖= −  ×   ∑ −𝑖=    (28) 

=  √  ∑ −𝑖= + 𝜎       (29) 

 

Onde: 

 = Desvio médio absoluto; 𝜎 = Desvio padrão; 

 = Número de amostras; 

 = amostra; 

 = Erro médio quadrático; 

 = Valor medido em campo; 

 = Valor predito por software. 

 

As Equações 27, 28 e 29 contribuem para identificar o modelo de 

propagação que na média, mais se aproximou da realidade das medições de 

campo. 
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6. COMPARATIVO DOS MODELOS DE PROPAGAÇÃO E TESTES DE CAMPO 

 

 Para comparar os modelos de propagação descritos no Capítulo 5, foi 

escolhido uma geradora de televisão com uma SFN massiva nos mais variados 

tipos de terreno para representar a situação mais complexa de propagação e 

de grande desafio para os modelos de propagação. A geradora de televisão 

escolhida foi a RecordTV Rio1, que opera na Cidade do Rio de Janeiro via SFN. 

O Rio de Janeiro possui relevo predominante muito variado, com 

escarpas elevadas, mares de morros, colinas e vales, rochas diversificadas, 

além de uma extensa área de planalto que ocorre em todo oeste do território. 

A RecordTV Rio forneceu todas as características técnicas de operação 

de sua SFN na região metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

 

6.1. SIMULAÇÃO DAS TRANSMISSÕES 

 

A SFN massiva da RecordTV Rio opera via geradora do Morro do 

Sumaré no Canal 39, na faixa de frequência de 620 à 626 MHz. O Morro do 

Sumaré opera em SFN com suas 2 retransmissoras, localizadas na Cidade do 

Rio de Janeiro, no Morro do Mendanha e na Pena, devidamente cadastradas 

no Sistema Mosaico da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel 

(MOSAICO, 2018). Fazem parte da SFN da RecordTV Rio, 11 retransmissoras 

auxiliares, localizadas na Cidade do Rio de Janeiro e nas Cidades pertencentes 

ao seu anel metropolitano. A geradora, as 2 retransmissoras e as 11 

retransmissoras auxiliares totalizam 14 estações em SFN. 

As informações das características técnicas de operação da SFN, como 

coordenadas geográficas, potência de transmissor, sistema irradiante e perdas 

de cabos e conectores foram disponibilizadas pela geradora de televisão. A 

localização dos sites pode ser visualizadas na Figura 47. 

                                                            1 As informações das medições de campo foram cedidas pela empresa Televisão Record do Rio de Janeiro, conforme Autorização Anexa 
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Figura 47 - Estações da RecordTV Rio em SFN. 

  

 

Com as características de instalação das estações principais e auxiliares 

conhecidas, foram realizadas simulações de software para predizer a 

intensidade de campo em toda a região de estudo. Nos cálculos, foram 

considerados as transmissões em SFN da RecordTV Rio nas mesmas 

condições de instalação no ato das medições de campo. 

 O software utilizado para predição da área de cobertura foi o Progira2 

(PROGIRA, 2018), que opera sobre a plataforma ArcGis, que cria e compartilha 

mapas, cenas, aplicativos, camadas, analíticos e dados (ARCGIS, 2018). 

 O Progira possui 10 modelos de propagação. Os modelos de 

propagação possuem opções selecionáveis de clima, densidade populacional 

ou tipo de terreno, assim considerou-se todos os modelos com todas as 

opções, totalizando 37 variações de modelos de propagação. 

 

 

 

                                                            2 Os Softwares ArcGis e Progira foram cedidas pela empresa LM Telecomunicações, conforme Autorização Anexa  
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6.2. MEDIÇÃO DE CAMPO 

 

Os critérios de intensidade de campo, margem de erro relativa, potência 

de ruído na banda do receptor e C/N, são parâmetros básicos para aceitação 

da medição de campo (YAMADA; JUNIOR; AKAMINE; RAUNHEITTE; 

DANTAS, 2004). 

Com base nas premissas de qualidade, foram medidos 44 sites 

distribuídos estrategicamente na região metropolitana do Rio de Janeiro, com 

intuito de obter diferentes situações de propagação. A medição foi elaborada 

por empresa contratada para essa prestação de serviços.  

Os 44 sites foram escolhidos baseados na predição de cobertura com 

modelo de propagação padrão na tentativa de distribuir os sites nas mais 

variadas de situações de propagação possíveis de todas as estações. 

A localização dos sites de medição de campo  pode ser visualizadas na 

Figura 48. 

 

Figura 48 - Sites de medição de campo pela RecordTV Rio. 

  

 

A medição de campo utilizou instrumento de medida e antena de 

recepção. O instrumento de medida opera com resolução de 10 kHz e margem 

de medida de 130 dBμV. A antena utilizada possui ganho de 14 dBi na 
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frequência central de 623 MHz, correspondente ao canal de televisão 39. As 

medidas foram realizadas a 10 metros de altura em relação ao solo e atenuação 

de cabo e conectores de 2 dB. O ganho da antena foi conferido e ajustado em 

laboratório com analisador de espectro. O sistema apresentou confiabilidade 

de ± 0,2 dB. 

Como a RecordTV Rio possui grande quantidade de estações, a antena 

de recepção foi direcionada para o sinal com maior intensidade de campo. 

A Figura 49 mostra as características técnicas medidas no Site C06, 

proveniente da transmissão do Rio de Janeiro (Sumaré), na camada B com 

programação Full Seg (Transmissão ou recepção com 13 segmentos). 

 

Figura 49 - Características técnicas do Site C06. 

 

 

Na Figura 49 é possível identificar os parâmetros da configuração do 

multiplex da estação transmissora, como o Modo 3 (8k), Modulação 16QAM, 

FEC de 3/4 e Intervalo de Guarda de 1/8. Como a RecordTV Rio opera em 

SFN, todos os sites de medida apresentam os mesmos parâmetros de 

configuração, independente de qual é a estação transmissora. 

  Também é possível identificar a qualidade do sinal recebido, como o 

C/N, o CBER (Channel Bit Error Rate, em português, Taxa de Erro de Bits no 

Canal), o VBER (Viterbi Bit Error Rate, em português, Taxa de Erro de Bits pós 
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Viterbi) e a MER. Cada Site apresenta uma característica de qualidade do sinal 

distinta por possuir diferentes situações de transmissão e propagação.  

A Figura 50 mostra a constelação do Site C06, que afere o parâmetro 

C/N e possibilita a visualização se o símbolo transmitido está na região correta 

e pode ser facilmente detectado pelo receptor. 

 

Figura 50 - Constelação do Site C06. 

 

 

Na Figura 50, é possível observar que alguns símbolos estão sendo 

decodificados nas bordas das fronteiras que podem indicar uma alta taxa de 

erros. A constelação é uma métrica subjetiva da qualidade da recepção. 

A Figura 51 mostra o perfil de atraso recebido com seus respectivos 

níveis e atrasos. 
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Figura 51 – Perfil de atrasos no Site C06. 

 

 

O sinal principal proveniente do Rio de Janeiro (Sumaré) é indicado pela 

barra azul. As barras brancas indicam a recepção do segundo sinal com -23,6 

dBc à 20µs e recepção de terceiro sinal com -25,1 dBc à 48µs. O segundo e o 

terceiro sinal podem ser multipercurso da transmissão do Rio de Janeiro 

(Sumaré) ou captação de uma das estações da SFN. 

 

 

6.3. SIMULAÇÃO DAS RECEPÇÕES 

 

Com as características técnicas de transmissão conhecidas e 

catalogadas, fornecidas pela RecordTV Rio, foi elaborado simulação no 

software Progira nas mesmas condições. O software simulou a área de 

cobertura de 14 estações, repetidas para cada um das 37 variações de modelos 

de propagação, totalizando 518 simulações de cobertura. 

A Anatel possui recomendação para a precisão de levantamento de perfil 

do terreno que deve possuir espaçamento angular máximo de 15º com 

amostragem a cada 100 metros (MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, 2014). 

Considerando a alta capacidade de processamento computacional atual, a 

precisão das simulações pode ser melhoradas para aumentar a precisão dos 
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resultados. As simulações consideraram espaçamento angular de 1° com 

amostragem de 50 metros. 

Para realizar a comparação entre medição de campo e simulação, foi 

extraído a intensidade de campo simulada no software nos 44 sites de medidas 

de campo para cada um das 37 variações de modelos de propagação, que 

totalizou 1628 extrações de intensidade de campo. 

O relatório de medição de campo apresentou 44 sites, porém, ao analisar 

o perfil de atrasos, observa-se que em algumas medidas foram possíveis 

receber mais de 1 sinal relevante. Esses atrasos podem tratar-se de sinal 

refletido ou sinal de um segundo transmissor. 

É possível comparar o atraso do perfil apresentado na medição de 

campo com o atraso dos sinais de todos as transmissões apresentadas na 

simulação de software. Os dados considerados consistentes também foram 

incluídos nos testes. Assim, a quantidade útil de medições aumentou para 52. 

Com 37 variações de modelos de propagação e 52 medições de campo, foram 

totalizados 1924 extrações de intensidade de campo. 

Em campo, é realizada a medida de potência na entrada do equipamento  

em dBm. O software de simulação simula os valores em dBµV/m. Conhecendo 

o fator da antena, é possível converter a potência de entrada do equipamento 

em intensidade de campo na entrada da antena. Como o estudo apresenta 52 

valores de potência em dBm, referentes a medição de campo e 1924 valores 

de intensidade de campo, referentes as simulações de software, estipulou-se o 

uso de intensidade de campo para diminuir a quantidade de conversões. A 

conversão é demonstrada na Equações 30, 31, 32, 33 e 34. 

 = 𝑅𝑋 ÷ −       (30) 

 = × Ω  −         (31) 

 µ =  × [ ]      (32) 

 =  − , − 𝑥  +   +  log ×    (33) 
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µ =  µ  +      (34) 

 

Onde: 

 = Intensidade de campo; 

 = Fator da antena; 

 = Frequência central (623 MHz); 𝑥 = Ganho da Antena de recepção (14 dBd); 

 = Perdas adicionais (2 dB); 

 = Potência recebida; 

 = Tensão; 

 = Impedância (75 Ω). 

 

Para os casos em que a intensidade medida em campo foi obtida pelo 

sinal secundário, o fator da antena da Equação 33 precisou ser alterada nos 

casos em que o azimute da antena de recepção não estiver apontada para a 

antena de transmissão do sinal secundário. Nesses casos, foi necessário incluir 

o ganho no azimute no fator da antena.  

 

 

6.4. COMPARATIVO ENTRE MEDIÇÃO DE CAMPO E SIMULAÇÃO 

DE SOFTWARE 

 

Nos trabalhos de medição de campo, cada site de medida teve a 

identificação de qual estação transmissora se refere. A Tabela 11 mostra os 

sites de medida e sua referente estação transmissora. Os sites repetidos foram 

considerados nos casos em que o perfil de atrasos indicaram uma segunda 

estação relevante. 
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Tabela 11 - Identificação da estação transmissora e do site de recepção. 
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Onde: 

Tx = Transmissão; 

Rx = Recepção. 

 

Com os 52 valores de intensidade de campo medido e com os 1924 

valores de intensidade de campo simulado por software, foi possível elaborar 

comparação do DMA, σ e RMS, conforme Tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90  

Tabela 12 - Desvio médio absoluto, desvio padrão e RMS de cada variação 
de modelo de propagação na comparação entre os Sites medidos e preditos. 

Modelos de propagação DMA (dB) 𝝈 (dB) 
RMS 

(dB) 

ITUR1812-3 - Densamente Urbanizado 9,2 1,7 4,8 

ITUR526-13 – Método Geral 10,0 1,7 5,7 

ITUR1812-3 – Florestal/Urbano 10,2 1,8 5,7 

CRC - Continental/Grandes Lagos/Marítimo 10,8 2,3 4,6 

ITUR1812-3 - Suburbano 11,0 1,9 7,2 

ITUR1812-3 – Banco de dados 11,0 1,9 7,2 

ITURG06 – Rural/Aberto/Suburbano 11,2 2,2 5,6 

Deygout Assis – Gume de Faca 11,7 2,2 6,3 

Okumura Hata - Quase Aberto 11,9 2,2 3,4 

ITUR370-7 – Rural/Suburbano/Urbano 12,1 2,0 3,1 

Deygout Assis – Arredondado Principal 12,4 2,7 4,2 

ITUR1546-5 – Rural/Aberto 12,5 2,6 4,0 

ITUR1546_5 – Suburbano 12,5 2,6 4,0 

Okumura Hata – Aberto 12,8 2,4 8,1 

Longley Rice - Equatorial 13,1 2,4 5,9 

Longley Rice – Deserto 13,1 2,4 5,6 

Longley Rice - Marítimo Temperado pelo mar 13,1 2,4 5,9 

Longley Rice - Continental Subtropical 13,1 2,4 5,8 

Longley Rice - Marítimo Temperado pela terra 13,1 2,4 5,8 

Longley Rice - Marítimo Tropical 13,1 2,4 6,0 

Longley Rice - Continental Temperado 13,7 2,6 4,7 

Deygout Assis - Arredondado 13,8 3,4 3,9 

ITUR526-13 – Arredondado 15,8 3,4 4,3 

Okumura Hata – Suburbano 16,1 2,6 10,6 

ITURG06 – Urbano 16,2 2,9 13,5 

Espaço Livre 16,8 3,0 16,7 

ITUR1546-5 – Urbano 18,1 3,4 15,0 

ITURG06 - Densamente Urbanizado 20,6 3,4 19,4 

Okumura Hata – Urbano 22,1 3,6 19,8 

ITUR1546-5 - Densamente Urbanizado 21,2 3,7 19,7 
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A partir da Tabela 12 pode-se concluir que o modelo de propagação 

ITUR P.1812-3, com clutter densamente urbanizado apresenta o menor DMA e 

o menor σ. O modelo ITUR P.370-7 com clutter Rural, Suburbano ou Urbano 

apresenta a menor RMS. 

O comparativo indica que o modelo ITUR P.1812-3 com clutter 

densamente urbanizado, é o mais confiável a ser utilizado na região 

metropolitana do Rio de Janeiro por apresentar menor erro médio e o menor 

espalhamento ao serem comparados com os valores medidos em campo.  

ITUR P.370-7 com clutter Rural, Suburbano ou Urbano também apresenta 

confiabilidade considerável por apresentar o menor vício sobrestimado ou 

subestimado. 

Ao comparar a Tabela 12 com a Tabela 10, é possível concluir que as 

técnicas que utilizam clutter nos cálculos apresentaram os melhores resultados, 

enquanto técnicas que utilizam curvas de propagação são as que apresentaram 

piores resultados. 

A Figura 52, Figura 53 e Figura 54 mostram as áreas de cobertura dos 3 

modelos de propagação que apresentaram menor erro. A escala adotada foi de 

1:375000 que demonstra uma pequena diferença nas áreas de cobertura. Ao 

se analisar as regiões isoladamente, observa-se que essas pequenas 

diferenças correspondem a grande área de cobertura. As áreas coloridas 

correspondem a região coberta e as áreas não coloridas correspondem a 

região de sombra. 
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Figura 52 - Área de cobertura com modelo de propagação ITUR1812-3 - 
Densamente Urbanizado. 

 

 

Figura 53 - Área de cobertura com modelo de propagação ITUR526-13 – 
Método Geral. 
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Figura 54 - Área de cobertura com modelo de propagação ITUR1812-3 – 
Florestal / Urbano. 

 

 

A Figura 55, Figura 56 e Figura 57 mostram as áreas de cobertura em 

escala de 1:5000 na Cidade do Rio de Janeiro, no Bairro Engenho de Dentro. 

Pode-se verificar que as pequenas diferenças dos Modelos de Propagação 

podem representar interpretações diferentes da área de cobertura e alterar 

significativamente as ações de melhoria. 
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Figura 55 - Área de cobertura com modelo de propagação ITUR1812-3 - 
Densamente Urbanizado no Bairro Engenho de Dentro. 

  
Figura 56 - Área de cobertura com modelo de propagação ITUR526-13 – 

Método Geral no Bairro Engenho de Dentro 
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Figura 57 - Área de cobertura com modelo de propagação ITUR1812-3 – 
Florestal / Urbano, no Bairro Engenho de Dentro. 

 

 

Escolher o Modelo de Propagação pelo menor erro médio é uma boa 

opção, entretanto, ao se estudar as características dos modelos de propagação 

existentes, é possível ter parâmetros para decidir qual modelo de propagação 

se adapta para determinada região, ou até mesmo utilizar um modelo híbrido 

de modelo de propagação. 

O modelo híbrido pode solucionar de forma simplificada o problema dos 

rendimentos de cada modelo de propagação para cada tipo de relevo (LUIZ; 

ASSIS, 2015).  

 

 



96  

7. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Os sistemas baseados em IA, tem o objetivo de descobrir e formular 

aspectos da inteligência humana que possam ser reproduzidos por máquinas. 

Atualmente, a IA já permite construir modelos para realizar tarefas como jogos 

de estratégia, reconhecimento de padrões de áudio e imagens, encontrar 

provas de teoremas matemáticos, entre outras tarefas computacionais. Existem 

também diversas iniciativas envolvendo projetos de software e hardware com 

o objetivo de modelar a IA para executar tarefas complexas (SANTOS, 2010). 

Os cérebros e computadores digitais têm propriedades diferentes. Os 

computadores têm um ciclo de tempo que é um milhão de vezes mais rápido 

que o cérebro humano. O cérebro é composto por muito mais capacidade de 

armazenamento e interconexões que um computador pessoal de última 

geração, entretanto, não consegue usar todos os seus neurônios 

simultaneamente (RUSSEL; NORVIG, 2013). Apesar da maior capacidade do 

cérebro humano, os maiores supercomputadores já apresentarem uma 

capacidade similar a do cérebro. 

Para que o cérebro humano possa processar as informações, é 

necessário um agente para colher informações. Um agente humano usa olhos, 

ouvidos mãos, pernas, boca, entre outras, que servem como atuadores. Um 

agente de software recebe sequências de teclas digitadas, conteúdo de 

arquivos e pacotes de dados que representam as entradas sensitórias e atua 

sobre o ambiente exibindo algo na tela, escrevendo em arquivos e enviando 

pacotes de rede (RUSSEL; NORVIG, 2013). 

O desafio é especificar a escolha de ação do agente para toda sequência 

de percepções possíveis. O comportamento do agente é descrito como uma 

função matemática que mapeia qualquer sequência de percepções específicas 

para uma ação. A função de agente é uma descrição matemática abstrata, o 

programa do agente é uma implementação concreta, executada em um sistema 

físico (RUSSEL; NORVIG, 2013). 

O comparativo entre as medições de campo e simulação de software 

apresentados na Seção 6.4, mostram que o modelo de propagação de menor 

erro médio pode ser parâmetro importante para determinar a escolha do 

modelo de propagação. Uma análise mais aprofundada pode formular 
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correlação do comportamento de cada modelo de propagação em cada 

situação de propagação e dessa forma desenvolver uma análise da área de 

cobertura por um modelo de propagação híbrido. 

O modelo de propagação ITUR P.1812-3 para densamente urbanizado 

foi o que apresentou menor erro médio. O Site C06 isoladamente apresentou o 

modelo de propagação ITUR P.1812-3 para urbanizado como de menor erro 

no valor de 0,73 dB, assim como o Site C07 isoladamente apresentou o modelo 

de propagação ITUR P.526-13 para urbanizado como de menor erro no valor 

de 0,23 dB. A análise de cada caso pode ser feita computacionalmente por IA, 

que possui um ciclo de tempo um milhão de vezes mais rápido que o cérebro 

humano. 

 

 

7.1. APRENDIZAGEM SUPERVISIONADA 

 

Existem três tipos de feedback que determinam os três principais tipos 

de aprendizagem, que são supervisionadas, não supervisionadas, e por 

reforço. Na aprendizagem supervisionada, o agente observa alguns exemplos 

de pares de entrada e saída, e aprende uma função que faz o mapeamento da 

entrada para a saída, onde as entradas são percepções e a saída é fornecida 

por um instrutor. Na aprendizagem não supervisionada, o agente aprende 

padrões na entrada, sem feedback explícito e sem rótulo de um instrutor. Na 

aprendizagem por reforço, o agente aprende a partir de uma série de 

recompensas ou punições e a decisão é tomada por ações anteriores  

(RUSSEL; NORVIG, 2013). 

Conforme demonstrado no Capítulo 6, cada site medido em campo 

possui uma saída rotulada que é a informação de qual o modelo de propagação 

simulado que mais se aproxima da realidade. A entrada dos dados é o banco 

de dados do enlace. É considerado que existe uma relação entre a entrada e a 

saída, ou seja, uma relação entre o melhor modelo de propagação com os 

dados do perfil do enlace. 

Cada enlace possui um rótulo, portanto, aplica-se o conceito de 

aprendizagem supervisionada. Os modelos são treinados em um conjunto de 
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casos e então usados em outro conjunto de novos casos (BASHAR; PARR; 

MCCLEAN S; SCOTNEY, 2010). 

 

 

7.2. APRENDIZAGEM DE MÁQUINA  
A literatura aborda diversas técnicas de IA. Cada técnica aborda 

algumas técnicas chaves para representar determinado grau de habilidade do 

conhecimento humano, as quais podem ser aplicadas isoladamente ou em 

conjunto para auxiliar o processo decisório. As principais técnicas e 

metodologias usadas são Aquisição de Conhecimento, Aprendizado de 

Máquina, Redes Neurais, Lógica Fuzzy, Computação Evolutiva, Agentes e 

Multiagentes e Mineração de Dados e de Textos (RESENDE, 2013). 

O aprendizado de Máquina é capaz de modelar o comportamento do 

sistema através do processo de aprendizagem, baseado na observação de 

dados de desempenho durante um período. No aprendizado supervisionado, 

os modelos são treinados em um conjunto de casos para predizer outro 

conjunto de novos casos. Quando a aprendizagem de máquina é treinada, pode 

estimar o comportamento futuro do sistema com alta precisão e alta velocidade 

(BASHAR; PARR; MCCLEAN S; SCOTNEY, 2010). 

Estudos preliminares já aplicaram técnicas de IA em modelagem de 

propagação. A pesquisa de redes neurais artificiais na modelagem de canais 

de radiopropagação para o SBTVD, aplicou a técnica de Aprendizado de 

Máquina com ferramenta de rede neural por agrupamento, que permitiu criar 

uma curva de propagação de sinais de televisão digital. A rede é treinada para 

criar uma curva de propagação, baseada nas medições de campo (SANTANA; 

PEREIRA, 2016). 

Na prática, o estudo de Santana e Pereira criou um modelo de 

propagação baseado em curvas de propagação, treinadas por medição de 

campo e treinamento de IA. O novo modelo apresenta rendimento superior com 

os modelos de propagação disponíveis no estudo. 

Conforme demonstrado no Capítulo 5, os modelos de propagação 

existentes na literatura, assim como o modelo proposto por Santana e Pereira, 

possuem vantagens, porém a variabilidade de tipo de terreno, de clima e 
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densidade de construções podem afetar o rendimento do modelo de 

propagação em situações específicas. Esse estudo propõe utilizar a IA como 

ferramenta para indicar a escolha do melhor modelo de propagação em uma 

região específica. 

 

 

7.3. APRENDIZAGEM POR CLASSIFICAÇÃO  
Aprendizagem por classificação tem a capacidade de treinar a IA com 

observações (rótulos) e detectar novos bancos de dados não observados. O 

algoritmo de classificação deve passar pelas etapas de pré-processando, 

extração de dados e classificação. Em pesquisa para aprimorar a comunicação 

pelo movimento do olho em pessoas com deficiência muscular, aplicou-se a 

ferramenta de aprendizado por classificação. A aprendizagem por classificação 

demonstrou que essa aplicação de treinamento permite explorar dados, 

selecionar recursos, especificar esquemas de validação, treinar modelos e 

avaliar os resultados (MALEKI; MANSHOURI; KAYIKÇIOGLU, 2017). 

Na aprendizagem por classificação, as classes estão separadas no 

espaço, de modo que cada entrada é atribuída a uma classe. O espaço de 

entrada é dividido em regiões de decisões, cujos limites são chamados limites 

de decisão. Modelos lineares de classificação, são funções lineares do vetor de 

entrada definidas por hiperplanos dimensionais dentro do espaço de entrada, 

onde classes podem ser separadas exatamente por superfícies de decisão 

lineares. Modelos não lineares e senoidais, podem adaptar os parâmetros de 

modo que as regiões de espaço de entrada sobre as quais as funções básicas 

podem variar conforme a distribuição dos dados (BISHOP, 2006). 

Conforme demonstrado no Capítulo 6, cada site de medição é rotulado 

com a informação do modelo de propagação de menor erro médio e a entrada 

dos dados alimentada com as observações de banco de dados do enlace entre 

a transmissão e a recepção. 
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7.4. DADOS DE ENTRADA COM INFORMAÇÕES DO ENLACE 

 

O SOFTWARE Progira usado nas simulações dos modelos de 

propagação têm a opção de analisar as características do perfil do enlace, que 

pode ser visual ou em dados. A Figura 58 demonstra exemplo visual do enlace 

transmitido do Rio de Janeiro (Sumaré) até o Site C06. 

 

Figura 58 - Enlace entre a transmissão e a recepção no Site C06. 

 
 

A linha vermelha indica a curva de Fresnel, entre a transmissão no ponto 

mais alto e a recepção no ponto mais baixo. A linha verde indica a altura do 

terreno em relação ao nível do mar. A linha amarela indica o clutter, com 

informação do tipo dos obstáculos naturais ou artificiais. As linhas das figuras 

foram normalizadas pelo software Progira com uma precisão de 100 metros 

com total de 5,8 km. 

Observa-se que o enlace transmitido do Rio de Janeiro (Sumaré) até o 

Site C06 está obstruído e não possui visada direta. 

A Figura 58 pode ser representada em dados. Como exemplo, a Tabela 

13 mostra o perfil do enlace em dados de algumas das distâncias transmitidas 

do Rio de Janeiro (Sumaré) até o Site C06. O perfil completo do Rio de Janeiro 

(Sumaré) até o Site C06 apresenta 5,8 km a passos de 100 metros, totalizando 

58 amostras. 
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Tabela 13 - Exemplo dos dados do enlace entre a transmissão e a recepção 
no Site C06. 

D 

(km) 

HNM  

(m) 

Clutter 

(código) 

HClt 

(m) Descrição do Clutter 

1,0 527,6 40 10 

Fechado para aberto (>15%) floresta de folhas 

persistentes ou semidecídua de folhas largas 

(>5m) 

1,6 321,3 60 10 
Aberto (15-40%) floresta caducifólia de folha larga 

/ floresta (>5m) 

3,4 199,7 190 12 
Superfícies artificiais e áreas associadas (áreas 

urbanas > 50%) 

4,7 15,6 120 0 
Pastagem de mosaico (50-70%) / floresta ou 

matagal (20-50%) 

5,5 9,4 150 0 Vegetação esparsa (<15%) 

5,8 16,9 210 0 Corpos d’água 

 

Onde: 

D = Distância da estação; 

HNM = Altura do terreno em relação ao nível do mar; 

HClt = Altura do clutter. 

 

 

7.5. IA NO MATLAB  
A linguagem de programação escolhida para implementação do 

programa com IA, foi o Matlab, que possui um conjunto de toolboxes de IA e 

RN. A toolbox de aprendizagem de máquina possui a aplicação aprendizagem 

por classificação. Todos os modelos de aprendizagem suportam as decisões 

de escolhas de modelos de propagação.  

O Matlab foi escolhido por utilizar a tecnologia Jit Accelerator, que 

aumenta substancialmente o desempenho de execução de aplicações, se 

comparadas com outras linguagens de programação, como C/C++, Foltran ou 

Visual Basic (MATSUMOTO, 2002). A programação em Matlab permite 
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combinar um ambiente de área de trabalho com uma análise iterativa e possui 

uma linguagem de programação matemática que expressa matrizes e vetores. 

Os toolboxes do Matlab facilitam o desenvolvimento de algoritmos iterativos, 

permitindo a execução automatizada. Não necessita aprendizado de técnicas 

de programação de big data (MATHWORKS, 2018).  

A toolbox de Aprendizado por Classificação do Matlab possui uma 

galeria de tipos de modelo de aprendizado. Os tipo de modelos são por Árvores 

de Decisão, Análise Discriminante, Máquinas de Vetores de Suporte e 

Classificadores de Vizinhos Mais Próximos. Cada tipo de modelo apresenta 

uma característica de velocidade, uso de memória, flexibilidade e 

interoperabilidade. O melhor classificador depende do tipo de dados utilizados. 

 

 

7.6. MATRIZ COM DADOS DO PERFIL DO ENLACE 

 

A toolbox de IA no Matlab analisa a matriz como entrada de dados.  Para 

a manipulação do banco de dados do perfil de enlace no Matlab, é necessário 

desenvolver uma matriz com os dados do terreno e do clutter para cada enlace. 

O banco de dados do Progira pode ser exportado para o Matlab. A Figura 

59 mostra o gráfico exportado, com a representação do clutter entre a Estação 

do Rio de Janeiro (Sumaré) e a recepção no Site C06. A Figura 60 mostra o 

gráfico exportado da altura do terreno em relação ao nível do mar no enlace 

entre a Estação do Rio de Janeiro (Sumaré) e a recepção no Site C06. 
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Figura 59 - Gráfico do clutter entre Rio de Janeiro (Sumaré) e Site C06. 

 

 

Figura 60 - Gráfico da altura do terreno entre Rio de Janeiro (Sumaré) e Site 
C06. 

 

 

Os dados de clutter são suficientes como agentes de IA, entretanto, a 

altura do terreno em relação ao nível do mar não são suficientes como agentes 

de IA para caracterizar as situações de propagação. Faz-se necessário 

desenvolver algoritmo com o banco de dados. 

Conforme demonstrado no Capítulo 5, os modelos de propagação 

calculam as atenuações conforme o tipo de obstáculo no enlace. É proposto 

que a cada passo de 100 metros, os dados de altura do terreno em relação ao 

nível do mar sejam alteradas para a altura do centro do enlace em relação à 
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altura do terreno. Com esses dados, a aplicação de IA terá dados mais 

consistentes do nível e tipo de bloqueio pela distância. A alteração foi calculada 

conforme Equações 35, 36, 37 e 38. 

  =   +          (35) 

 𝑥 𝑥  = +  −  ÷      (36) 

  =   +   +   × tan     (37) 

  =  −          (38) 

 

Onde: 𝑥 𝑥 = Ângulo entre a antena de recepção e a antena de transmissão 

 = Altura do terreno da antena de recepção em relação ao nível do 

mar; 

 = Altura do terreno da antena de transmissão em relação ao nível 

do mar; 

 = Altura do enlace; 

 = Distância entre  e ; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 

 = altura da antena de transmissão em relação ao nível do mar. 

 

A Figura 61 mostra o gráfico da altura do centro do enlace em relação à 

altura do terreno, entre a Estação do Rio de Janeiro (Sumaré) e a recepção no 

Site C06, conforme calculado pelas Equações 35, 36, 37 e 38. O gráfico 

descreve o nível de bloqueio entre a transmissão e a recepção. 
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Figura 61 - Gáfico da altura do enlace pelo terreno entre Rio de Janeiro 
(Sumaré) e Site C06. 

 

 

Com a manipulação dos dados do Progira, foi possível criar banco de 

dados de cada perfil de enlace, porém, cada perfil apresenta quantidades de 

valores diferentes. Um enlace de 5 km possui 50 amostras, enquanto enlace 

de 10 km possui 100 amostras. Para que a IA seja eficiente, todos os enlaces 

devem possuir a mesma quantidade de valores. No exemplo da Figura 59 e da 

Figura 61, o banco de dados do enlace entre Rio de Janeiro (Sumaré) e Site 

C06 possui 116 amostras (58 amostras do terreno e 58 amostras do clutter). 

Para a correta manipulação do banco de dados, todos os enlaces devem 

possuir a mesma quantidade de amostras e o Progira não tem a opção de 

definir uma quantidade específica de pontos. 

Para solucionar o problema de quantidade de amostras diferentes, é 

necessário normalizar todos os enlaces para que possuam a mesma 

quantidade de amostras. 

Adotou-se a quantidade de 450 amostras para terreno e 450 amostras 

para clutter. O maior enlace Rio de Janeiro (Sumaré) e Site C24 apresenta 44,3 

km, ou seja, 443 valores, portanto todos os enlaces foram interpolados. 

O Matlab possui aplicações de interpolações Linear, Spline, Cúbica, etc. 

A Figura 62 mostra comparativo das interpolações dos dados de terreno entre 

a Estação do Rio de Janeiro (Sumaré) e a recepção no Site C06. A Figura 63 
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mostra o comparativo das interpolações dos dados de clutter entre a Estação 

do Rio de Janeiro (Sumaré) e a recepção no Site C06. 

 

Figura 62 - Gráfico dos dados de terreno entre Rio de Janeiro (Sumaré) e Site 
C06. 

 

 

Figura 63 - Gráfico dos dados de clutter entre Rio de Janeiro (Sumaré) e Site 
C06. 

 

 

Para os dados de terreno mostrado na Figura 62 verifica-se que todas 

as interpolações apresentaram morfologias similares ao se comparar com os 

dados originais. Para os dados clutter mostrado na Figura 63, verifica-se que 

as interpolações linear e cúbica apresentaram morfologias similares ao se 
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comparar com os dados originais, porém, a interpolação spline obteve 

morfologia visivelmente diferente ao se comparar com os dados originais. 

A Figura 62 e a Figura 63 mostram que a interpolação spline não pode 

ser usada por apresentar variação significativa em relação aos dados originais. 

As interpolações linear e cúbica são similares e podem ser usados. Optou-se 

pela interpolação linear por ser mais simples de implementar. 

Após a interpolação, foi possível criar um banco de dados. Cada enlace 

possui 450 amostras de terreno e 450 amostras de clutter, totalizando 900 

amostras. 

Como cada enlace foi normalizado, é necessário informar a distância 

original do enlace. Cada enlace deve possui também a classificação do modelo 

de propagação com menor erro. Dessa forma, o banco de dados totalizou 902 

amostras para cada enlace. 

Foi padronizado que a primeira linha do enlace representa o melhor 

modelo de propagação, a segunda linha representa a distância original do 

enlace, da linha 3 até a linha 452 representa  a informação do terreno e da linha 

453 até a linha 902 representa a informação do clutter. 

Como existem 52 medições de campo, a matriz foi elaborada com 902 

linhas (amostras do enlace) e 52 colunas (medidas de campo). 
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8. MODELOS DE APRENDIZAGEM POR CLASSIFICAÇÃO 

 

O modelo de aprendizagem tem objetivo de encontrar uma aproximação 

útil em relação as entradas e saídas e sua tarefa é descrever como os dados 

são organizados ou agrupados. Alguns modelos são indicados para dados 

quantitativos, outros para dados qualitativos (HASTIE; TIBSHIRANI; 

FRIEDMAN, 2008). 

A entrada dos dados de terreno e do clutter são medidas quantitativas, 

em que algumas medidas são próximas em valor, próximas na natureza e 

podem ser vistas como uma tarefa na aproximação de funções.  
O gráfico de dispersão mostra a plotagem dos dados da matriz. A Figura 

64 mostra os dados plotados das linhas 200 e 300 que simbolizam as linhas 

198 e 199 linha do terreno. Cada cor representa um modelo de propagação. As 

linhas e colunas representam a informação da altura do terreno. 

 

Figura 64 - Gráfico de dispersão de aprendizagem por classificação nas linhas 
200 e 300. 
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Os dados mostrados no gráfico de dispersão interagem entre todas as 

linhas, que são usados para treinar um modelo que gera previsões para a 

resposta a novos dados. O Matlab disponibiliza os principais modelos de 

aprendizagem por classificação da literatura. Árvore de decisão, Análise 

Discriminante, Máquinas de Vetores de Suporte e Classificadores Vizinhos 

mais Próximos apresentam técnicas distintas de aprendizado (MATHWORKS, 

2018). 

 

 

8.1. ÁRVORE DE DECISÃO 

 

A implementação da árvore de decisão permite que uma vez treinada, o 

conhecimento adquirido possa ser expressa em formas de regras e 

apresentadas em linguagem natural, facilitando o entendimento. As folhas 

correspondem a classificação da amostra, um nó é a condição de verificação 

local do algoritmo e o ramo é o caminho percorrido entre dois nós, ou entre raiz 

e o nó. O caminho a ser percorrido da raiz até a folha para a sua classificação 

configura uma regra para a árvore de decisão. Cada nó interno é divido na 

tentativa de encontrar o atributo que melhor realiza a divisão. Os critérios de 

seleção para a melhor divisão são baseados em entropia, ganho de informação 

e razão do ganho (MENEZES; ALMEIDA; BARBOSA, 2018). As árvores de 

decisão são fáceis de interpretar, rápidas para ajuste e usam pouca memória, 

mas podem ter baixa acurácia. 

A Figura 65 mostra exemplo simples de uma IA treinada com árvores de 

decisão. Para prever uma resposta, siga as decisões na árvore do nó raiz 

(início) até o nó folha. O nó da folha contém a resposta. 
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Figura 65 - IA treinada por árvore de decisão. 

 

Fonte: Matlab Documentation. 
 

Métodos baseados em árvore dividem o espaço em um conjunto de 

retângulos e ajusta um modelo simples como uma constante em cada um. Em 

cada divisão, a saída é modelada com um constante diferente, então as regiões 

são divididas em mais duas regiões, e esse processo continua até que seja 

aplicada uma regra de parada (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). O 

algoritmo precisa decidir automaticamente sobre as variáveis, pontos de divisão 

e a topologia da árvore e sua função pode ser calculada conforme Equação 39. 

O critério de minimização é a média de saída na região e pode ser 

calculada pela Equação 40. 

Árvores grandes podem causar overfit, que é a ineficácia em continuar o 

processamento, e árvores pequenas podem não capturar a estrutura otimizada.  

A estratégia é cultivar uma árvore, parando a divisão quando um tamanho 

mínimo de nó é atingida e removida, usa-se a poda de complexidade de custo, 

conforme Equações 41 e 42. 

 = ∑   ,   =       (39) 

 = é  𝑖 ǀ 𝑖  ∈   ,       (40) 
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𝛼 =  ∑ǀ ǀ= +  ǀ ǀ     (41) 

  =   ∑  𝑖 =𝑥𝑖 ∈       (42) 

  

Onde: 

 = Fator que negocia o tamanho da árvore e sua poda. Grandes 

valores resultam em árvores menores. α = 0 denota árvore cheia; 𝛼  = Critério de complexidade de custo; 

 = Constente da resposta para cada região; 

 = Modelo de regressão de saída; 

 = Variável de divisão; 

 = Alvo (resultado da classificação); 

 = Quantidade de divisões; 

 = Região; 

 = Número de observadores; 

 = Medida de impureza; 

 = Quantidade de regiões; 

 = Ponto de divisão; ǀ ǀ = Número de nós terminais; 

 = Terminal; 𝑖 = Várias entradas; 

 = Divisão 1; 𝑖 = Uma saída; 

 = Divisão 2. 

 

Coarse Tree limita o crescimento da árvore em no máximo 4 divisões. 

Trata-se de um árvore de poucas folhas, que fazem uma distinção limitada 

entre as classes (MATHWORKS, 2018). 

Medium Tree limita o crescimento da árvore em no máximo 20 divisões. 

Trata-se de um árvore de quantidade mediana de folhas, que fazem uma 

distinção moderada entre as classes (MATHWORKS, 2018). 
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Fine Tree limita o crescimento da árvore em no máximo 100 divisões. 

Trata-se de um árvore de grande quantidade de folhas, que fazem uma grande 

distinção entre as classes (MATHWORKS, 2018). 

Boosted Trees é uma soma das árvores de decisão, induzidas de 

maneira progressiva, conforme Equações 43 e 44 (HASTIE; TIBSHIRANI; 

FRIEDMAN, 2008). 

Bagged Trees usa estimativa de máxima verossimilhança bootstrap para 

melhorar a estimativa. Técnica de ensacamento que explora ainda mais a 

conexão. A agregação de bootstrap ou médias de ensacamento sobre uma 

coleção de amostras de bootstrap, reduz sua variância, conforme Equação 45. 

RUS Boosted Trees utiliza uma floresta aleatória e obtém um voto de 

classe de cada árvore, e depois a classifica usando voto majoritário e pode ser 

calculado pela Equação 46 (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 

 = ∑ ;=        (43) 

  =   ∑  , − 𝑖 +  ;𝑖=    (44) 

 =  ∑ ∗=        (45) 

  =   ∑ ,=        (46) 

 

Onde: 

 = Algoritmo de aproximação; 

 = Amostras bootstrap; 

 = Amostra bootstrap; 

 = Função de ensacamento; 

 = Função Boosted Trees;   = Função de floresta aleatória; 

 = Quantidade de divisões; 

 = Região; 

 = Terminal; 

 = Entrada; 
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𝑖 = Várias entradas; 

 = Enésima árvore de floresta aleatória em termos de variáveis de 

divisão, pontos de corte em cada nó e valores do nó terminal; 

 = Constante de próxima árvore; 𝑖 = Uma saída. 

 

8.2. ANÁLISE DISCRIMINANTE 

 

A Análise Discriminante baseia-se no conceito de pesquisa de uma 

combinação de variáveis que melhor separa duas ou mais classes. Os dados 

representando padrões de falha são obtidos do sistema e categorizados em 

classes. O objetivo do primeiro vetor da análise é maximizar a dispersão entre 

classes e minimizar a dispersão dentro das classes entre todos os eixos 

perpendiculares ao primeiro vetor da análise (CHO; JIANG, 2018). Análise 

discriminante é rápida, precisa, fácil de interpretar e é boa para conjuntos de 

dados amplos. 

A Figura 66 mostra exemplo de uma IA treinada pela análise 

discriminante. As regiões de classificação da análise discriminante com cores 

correspondentes são mostrados, onde os dados projetados se espalham nos 

agrupamentos correspondentes às classes. 
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Figura 66 - IA treinada por análise discriminante. 

  

Fonte: CHO; JIANG, 2018. 

 

Análise discriminante pode dividir o espaço de entrada em uma coleção 

de regiões rotulados de acordo com a classificação. Os limites dessas regiões 

podem ser ásperas ou suaves, dependendo da função de predição. O limite de 

decisão é o conjunto de pontos para os quais as previsões de log são zero. O 

critério é uma soma das distâncias euclidianas quadradas dos vetores 

ajustados de seus alvos. Trata-se de regressão linear de resposta rápida 

observada de forma diferente, onde os componentes desacoplam e podem ser 

rearranjados como um modelo linear separado para cada elemento (HASTIE; 

TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 

A função discriminante pode ser linear ou quadrática, usa densidades 

gaussianas que permitem limites de decisão não-linear, estimativas de 

densidade não paramétrica para cada densidade de classe e utiliza modelos 

de Bayes onde as entradas são condicionalmente independentes de cada 

classe (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 

Linear Discriminant é uma função discriminante linear e pode ser obtida 

pela Equação 47 (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 

Quadratic Discriminant é uma função discriminante quadrática que pode 

ser uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, obtidas pela Equação 48. Os 
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parâmetros da distribuição gaussiana podem ser obtidas pelas Equações 49 e 

50 (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 

 =  ∑−  −     ∑− + log 𝜋    (47) 

 = − log  ∑ −   −   ∑  −  −  +   𝜋  (48) 

 =  ⁄         (49) 

 

∑ =  ∑ 𝑖⁄𝑖=        (50) 

 

Onde: 

 = Função discriminante linear; 

 = Função discriminante quadrática; 

 = Parâmetro da distribuição gaussiana; ∑  = Parâmetro convariante da distribuição gaussiana; 

 = Alvo (resultado da classificação); 

 = Número de classes; 

 = Terminal; 

 = Entrada. 

 

Subspace Discriminant é uma função subespaço, que localiza o 

centróide mais próximo e ignora as distâncias ortogonais a este subespaço. 

Uma vez que elas contribuirão igualmente para cada classe, projeta o X neste 

sub-espaço, que mede os centróides, e faz comparações de distância, com 

uma redução de dimensão fundamental maximizada pelo quociente de 

Rayleigh (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 

 

 

8.3. MÁQUINAS DE VETORES DE SUPORTE 

 

SVM (Search Vectors Machine, em português Máquinas de Vetores de 

Suporte) foram originalmente projetadas para classificação binária. Para a 
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análise de múltiplas classes, o modelo é construindo combinando vários 

classificadores binários ou pode considerar diretamente todos os dados em 

uma formulação otimizada. A formulação para SVM multiclasse tem variáveis 

proporcionais ao número de classes, portanto, vários classificadores binários 

têm que ser construídas. Em geral, é computacionalmente mais complexo 

resolver um problema multiclasse do que um problema binário com o mesmo 

número de dados (HSU; LIN, 2002). 

A Figura 67 mostra exemplo de uma IA treinada por SVM. Os dados são 

classificados, encontrando o melhor hiperplano que separa os pontos de dados 

de uma classe dos da outra classe. Os pontos em verde indicam pontos de 

dados do tipo 1 e pontos em vermelho indicam pontos de dados do tipo -1. 

 

Figura 67 - IA treinada por máquinas de vetores de suporte. 

 

Fonte: HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008. 
 

Linear SVM é uma técnica que constroi uma separação no hiperplano 

ideal entre duas classes perfeitamente separadas e pode ser definida pela 

Equação 51, que permite encontrar o hiperplano que cria a maior margem entre 

os pontos de treinamento para classe 1 e −1, conforme Equação 52 (HASTIE; 

TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008).  
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Quadratic SVM aumenta a flexibilidade, amplia o espaço linear com 

polinômios e usa multiplicadores de Lagrange, conforme Equação 53 (HASTIE; 

TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 

Cubic SVM aumenta a flexibilidade, amplia o espaço linear com 

polinômios e usa spline cúbica aditiva, conforme Equação 54 (HASTIE; 

TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 

Kernel representa uma expansão de polinômios e pode calcular produtos 

internos dimensionais altos. O Kernel gaussiano opera junto com a perda de 

erro quadrático e leva a um modelo de regressão que é uma expansão na 

função gaussiana de base radial, conforme Equação 55. O parâmetro de escala 

do Kernel indica que quanto maior, mais funções locais que acarretam no 

aumento da dimensão efetiva do espaço de recurso (HASTIE; TIBSHIRANI; 

FRIEDMAN, 2008). 

Coarse Gaussian SVM é um SVM Kernel gaussiano, onde o parâmetro 

Kernel é ajustado pela quantidade de variáveis multiplicadas por 4. Trata-se de 

SVM com uma distinção limitada entre as classes (MATHWORKS, 2018). 

Medium Gaussian SVM é um SVM Kernel gaussiano, onde o parâmetro 

Kernel é ajustado pela quantidade de variáveis. Trata-se de SVM com uma 

distinção moderada entre as classes (MATHWORKS, 2018). 

Fine Gaussian SVM é um SVM Kernel gaussiano, onde o parâmetro 

Kernel é ajustado pela quantidade de variáveis divididas por 4. Trata-se de SVM 

com uma grande distinção entre as classes (MATHWORKS, 2018). 

 ℎ  =    +   =          (51) 

  : 𝑖 𝑖   +  −   − 𝑖     (52) 

 =    +  ∑𝑖= − ∑ α  [ 𝑖 𝑖   +  𝑖= −  − 𝑖 ] −          ∑ 𝑖 𝑖𝑖=          (53) 

 í   ∈ ∑ [ −  𝑖  𝑖 ]𝑖= +  𝜑      (54) 

 =  −𝜈 ||𝑥−𝑥 ||        (55) 
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Onde: 

 = Vetor de hiperplano; 

 = Origem do vetor de hiperplano; 𝜑 = Distância ótima de hiperplano; 

 = Variável de folga desejável; ℎ  = Função de separação de hiperplano; 

 = Regularizador apropriado de espaço; 

 = Kernel Gaussinana; 

 = Multiplicadores de Lagrange; 

 = Margem 

 = Terminal; 

 = Parâmetro Kernel; 

 = Entrada; 

 = Pontos aleatórios; 𝑖 = Várias entradas; 𝑖 = Uma saída. 

 

 

8.4. CLASSIFICADORES VIZINHOS MAIS PRÓXIMOS 

 

Classificadores Vizinhos Mais Próximos comparam a distância entre os 

dados e cada agrupamento de centro. Na primeira etapa, o agrupamento que 

estiver na distância mínima será selecionado para pesquisa e na próxima 

etapa, o ponto de dados é selecionado por uma função K de Classificadores 

Vizinhos mais Próximos. O KNNS (K-Nearest Neighbor Search, em português 

Fator K de Classificadores Vizinhos Mais Próximos) produz o número desejado 

de vizinhos mais próximos da consulta. Depois de obter os vizinhos mais 

próximos, o conjunto de dados resultante é comparada com os dados de saída. 

(PRAJAPATI; BHARTIYA, 2017). Os Classificadores Vizinhos Mais Próximos 

têm boa precisão de previsão em dimensões baixas, mas não podem ter 

dimensões altas.. 

A Figura 68 mostra exemplo de uma IA treinada por Classificadores 

Vizinhos Mais Próximos. Os pontos são categorizados com base em sua 
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distância a pontos (ou vizinhos) em um conjunto de dados de treinamento. Os 

dados fora da área podem ser categorizados como ruído. 

 

Figura 68 - IA treinada por Classificadores Vizinhos Mais Próximos. 

 

Fonte: Matlab Documentation. 
 

KNNS usa as observações no conjunto de treinamento no espaço de 

entrada para formar a sáida que é definido pela Equação 56. Existe uma 

relação estreita entre métodos vizinhos e protótipo, pois na classificação de 1 

vizinho mais próximo, cada ponto de treinamento é um protótipo. Como os erros 

são médias numéricas, é possível estimar um erro padrão. A taxa de erro do 

classificador de 1 vizinho mais próximo nunca é mais que o dobro da Taxa de 

Bayes. O erro da regra de Bayes é a variância de uma variável aleatória de 

Bernoulli (o alvo no ponto de consulta), enquanto o erro de regra de 1 vizinho 

mais próximo é o dobro da variância de uma variável aleatória de Bernoulli, 

conforme Equações 57 e 58 (HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008).  

KNNS permite aplicar uma regra de vizinho mais próximo em alguns 

pontos optimamente escolhidos no espaço de recurso original. Para os vizinhos 

mais próximos, o viés e características de variância podem ditar o número ideal 
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de vizinhos próximos para um determinado problema (HASTIE; TIBSHIRANI; 

FRIEDMAN, 2008). 

  =  ∑ 𝑖𝑥𝑖 ∈ 𝐾 𝑥       (56) 

  =   −           (57) 

  =  ∑   −   =      (58) 

 

Onde: 

 = 1 vizinho mais próximo; 

 = Taxa de Bayes; 

 = Fator K; 

 = Vizinhança de x definida pelos k pontos mais próximos em uma 

amostra de treinamento; 

 = Probabilidade condicional da classe ;   = Forma do vizinho mais próximo; 𝑖 = Uma saída. 

 

Coarse KNNS é um classificador definido para a quantidade de 100 

vizinhos mais próximos. Trata-se de KNNS com uma distinção limitada entre as 

classes (MATHWORKS, 2018). 

Medium KNNS é um classificador definido para a quantidade de 10 

vizinhos mais próximos. Trata-se de KNNS com uma distinção moderada entre 

as classes (MATHWORKS, 2018). 

Fine KNNS é um classificador definido para a quantidade de 1 vizinho 

mais próximo. Trata-se de KNNS com uma grande distinção entre as classes 

(MATHWORKS, 2018). 

Cosine KNNS é um classificador definido para a quantidade de 10 

vizinhos mais próximos com distâncias modificadas por métrica de cosseno. 

Trata-se de KNNS com uma distinção moderada entre as classes 

(MATHWORKS, 2018). 
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Cubic KNNS é um classificador definido para a quantidade de 10 

vizinhos mais próximos com distâncias modificadas por métrica cúbica. Trata-

se de KNNS com uma distinção moderada entre as classes (MATHWORKS, 

2018). 

Weighted KNNS é um classificador definido para a quantidade de 10 

vizinhos mais próximos com distâncias modificadas por métrica de peso. O 

peso diminui suavemente para zero a partir do ponto de destino, em vez dos 

pesos efetivos de 0/1 usados tradicionalmente por vizinhos mais próximos. 

Trata-se de KNNS com uma distinção moderada entre as classes 

(MATHWORKS, 2018). 

Subspace KNNS é um classificador definido para a quantidade de 10 

vizinhos mais próximos. Trata-se de um método discriminativo de vizinho mais 

próximo que reduz a dimensão separadamente de cada ponto de consulta 

(HASTIE; TIBSHIRANI; FRIEDMAN, 2008). 
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9. RESULTADOS 
 

Conforme apresentado na Seção 7.6, foi montada uma matriz com 902 

linhas (dados do enlace) e 52 colunas (medidas de campo) e aplicada na 

ferramenta Matlab de aprendizagem por classificação. O Matlab disponibiliza 

os 4 modelos de aprendizagem por classificação mostrados no Capítulo 8, 

porém, como cada modelo possui opção selecionável, que totalizou 22 

variações de modelos de aprendizagem por classificação. 

Assim, as 22 variações dos modelos de aprendizagem por classificação 

foram treinadas no Matlab. A ferramenta de aprendizagem por classificação 

possui as opções de proteção e proteção parcial a overfitting. A opção de não 

proteção a overfitting, indicado para grandes quantidades de dados, foi o que 

apresentou melhor resultado e adotado na aplicação do Matlab. 

Ao treinar cada modelo de aprendizado, o sistema testa 

automaticamente o resultado. Quando o modelo conquista a acurácia de 100%, 

significa que tem a capacidade de entender as características de cada modelo 

de propagação. Cada modelo de aprendizagem retorna um valor diferente de 

acurácia, conforme Tabela 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123  

Tabela 14 - Acurácia para cada tipo de aprendizagem. 

Fine Tree 57,7% 

Medium Tree 57,7% 

Coarse Tree 34,6% 

Linear Discriminant 100,0% 

Quadratic Discriminant Falha 

Linear SVM 44,2% 

Quadratic SVM 86,5% 

Cubic SVM 94,2% 

Fine Gaussian SVM 86,5% 

Medium Gaussian SVM 57,7% 

Coarse Gaussian SVM 13,5% 

Fine KNNS 100,0% 

Medium KNNS 28,8% 

Coarse KNNS 13,5% 

Cosine KNNS 21,2% 

Cubic KNNS 30,8% 

Weighted KNNS 100,0% 

Boosted Trees 100,0% 

Bagged Trees 100,0% 

Subspace Discriminant 86,5% 

Subspace KNNS 100,0% 

RUS Boosted Trees 53,8% 

 

Após treinar a IA no Matlab, é possível exportar qualquer uma das 22 

variações dos modelos que tiveram acurácia maior que 0%. Com o modelo 

treinado, é permitido previsões usando novos dados. 

A Tabela 14 mostra que vários tipos de aprendizagem apresentam 

acurácia de 100%, ou seja, ao serem exportados, farão a predição do melhor 

modelo de propagação de um dos 52 enlaces corretamente. Os modelos com 

acurácia menor que 100% indicam que o teste não conseguiu entender o 

comportamento dos enlaces corretamente e se forem exportados, poderão 

cometer erros ao tentar predizer um dos 52 enlaces. 



124  

 A Figura 69 mostra gráfico de dispersão de aprendizagem das linhas 

200 e 300 do modelo Fine Tree, que teve acurácia interna de 57,7 %. As cores 

representadas com x simbolizam o erro do teste interno. 

 

Figura 69 - Gráfico de dispersão de aprendizagem por classificação nas linhas 
200 e 300 pelo modelo Fine Tree. 

 

 

 

9.1. COMPARAÇÃO DOS MODELOS DE APRENDIZAGEM 

 

Na Seção 6.4 foi apresentado comparativo dos modelos de propagação. 

No comparativo adotou-se DMA, σ e RMS. 

Para comparar os modelos de aprendizagem, a simples comparação de 

acurácia não é eficiente. Os modelos de aprendizagem com acurácia de 100%, 

obtém 100% de acerto, considerando que o modelo treinado sabe a resposta 

correta de cada enlace. O desafio é que o modelo de aprendizagem possa 

predizer corretamente um enlace não incluído na IA treinada. 

A matriz possui 52 colunas, que representam 52 enlaces. A proposta é 

elaborar matrizes de testes com 51 colunas e 1 descarte. A primeira matriz de 
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teste descarta o primeiro enlace, a segunda matriz de teste descarta o segundo 

enlace, até que a 52ª matriz de teste descarte o 52º enlace.  

Com as matrizes de testes, cada um dos modelos treinados com 

descarte tentou predizer a escolha do modelo de propagação descartado, 

assim, foi possível elaborar comparação de desvio médio absoluto, desvio 

padrão e RMS, conforme Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Erro médio de cada tipo de Aprendizagem. 

Modelos de aprendizagem DMA (dB) 𝝈 (dB) RMS (dB) 

Weighted KNNS 9,0 1,6 1,8 

Fine Gaussian SVM 9,0 1,6 3,3 

Coarse KNNS 9,3 1,7 4,8 

Medium KNNS 9,4 2,0 2,9 

Bagged Trees 9,5 1,9 2,4 

Cubic KNNS 9,6 2,0 2,3 

Cosine KNNS 9,7 1,8 3,5 

Coarse Gaussiam SVM 9,7 1,7 4,7 

Fine KNNS 10,0 1,9 1,9 

Subspace KNNS 10,0 1,9 1,9 

 

A partir da Tabela 15 pode-se concluir que que a aplicação Weighted 

KNNS apresentou DMA de 9,0 dB, σ de 1,6 dB e RMS de 1,8 dB. A IA melhorou 

o DMA em 0,2 dB, o σ em 0,1 dB e o RMS em 3,0 dB ao comparar com o 

modelo de propagação de menor erro médio ITUR P.1812-3, porém esse erro 

médio ainda é muito alto. 

 O comparativo indica que a aplicação Weighted KNNS é a mais 

confiável a ser utilizada na região metropolitana do Rio de Janeiro por 

apresentar menor erro médio, menor espalhamento e menor vício sobrestimado 

ou subestimado. 

Weighted KNNS trata-se de uma variação do tipo de aprendizagem por 

classificadores vizinhos mais próximos, que apresenta distinções médias entre 

classes, usando um peso à distância dos vizinhos mais próximos. 

Na Tabela 15 é possível observar que as variações das aplicações de 

classificadores vizinhos mais próximos tiveram melhores resultados. 
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9.2. CORREÇÃO DE ERROS DE APRENDIZAGEM  
Ao se analisar cada caso individualmente, foi possível verificar um erro 

muito alto da IA em alguns enlaces. Em observação mais detalhada, observa-

se que alguns enlaces com erros muito altos estão totalmente fora de padrão, 

pois induzem erros de outros enlaces e não existe qualquer ajuste da matriz 

que possa acarretar em acerto. Conclui-se que esses Sites apresentam 

características que não puderam ser preditos por nenhum modelo de 

propagação e ensinam a IA incorretamente. É possível a identificação de que 

a estação proveniente do enlace possa apresentar algum problema técnico ou 

esteja acontecendo algum fenômeno de propagação não previsto. 

Os testes foram refeitos, com descarte dos enlaces que induzem erros. 

A Tabela 16 mostra os sites de medida descartados. A quantidades de sites 

foram reduzidos para 41. 

 

Tabela 16 - Identificação dos sites com descartes. 

      Tx  

Rx 

S
u

m
 

S
G

o
 

Q
u

e 

N
Ig P
G

u R
B

o 
C03       
C04       
C05       
C07       
C18       
C19       
C20       
C22       
C23       
C36       
C37       
C40       

Onde: 

Tx = Transmissão; 

Rx = Recepção. 

 

A nova matriz com redução dos enlaces que induzem erros apresenta 

902 linhas (dados do enlace) e 41 colunas (medidas de campo). 
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O novo gráfico de dispersão com redução dos enlaces que induzem 

erros mostram os dados da matriz. A Figura 70 mostra os dados plotados das 

linhas 200 e 300 que simbolizam as linhas 198 e 199 linha do terreno. Cada cor 

representa um modelo de propagação. As linhas e colunas representam a 

informação da altura do terreno. 

 

Figura 70 - Gráfico de dispersão de aprendizagem por classificação nas linhas 
200 e 300 com redução dos enlaces que induzem erros. 

 

 

A nova matriz possui 41 colunas, que representam 41 enlaces. A nova 

proposta é elaborar matrizes de testes com 40 colunas e 1 descarte, nas 

mesmas condições apresentadas na Seção 9.1. A acurácia para cada modelo 

de aprendizagem pode ser verificado na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Acurácia cada tipo de Aprendizagem após redução dos enlaces 
que induzem erros. 

Fine Tree 61,0% 

Medium Tree 61,0% 

Coarse Tree 43,9% 

Linear Discriminant 100,0% 

Quadratic Discriminant Falha 

Linear SVM 48,8% 

Quadratic SVM 90,2% 

Cubic SVM 97,6% 

Fine Gaussian SVM 82,9% 

Medium Gaussian SVM 61,0% 

Coarse Gaussian SVM 19,5% 

Fine KNNS 100,0% 

Medium KNNS 36,6% 

Coarse KNNS 17,1% 

Cosine KNNS 29,3% 

Cubic KNNS 36,6% 

Weighted KNNS 100,0% 

Boosted Trees 100,0% 

Bagged Trees 100,0% 

Subspace Discriminant 85,4% 

Subspace KNNS 100,0% 

RUS Boosted Trees 53,7% 

 

A Tabela 17 mostra que alguns tipos de aprendizagem aumentaram a 

acurácia de IA e outros diminuíram a acurácia.  

Com as novas matrizes de testes, cada um dos modelos treinados com 

descarte tentou predizer a escolha do modelo de propagação descartado, 

assim, foi possível elaborar nova comparação de DMA, σ e RMS, conforme 

Tabela 18. 
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Tabela 18 - Erro médio de cada tipo de aprendizagem após redução dos 
enlaces que induzem erros. 

Modelos de aprendizagem DMA (dB) 𝝈 (dB) RMS (dB) 

Cubic SVM 5,0 1,1 3,1 

Weighted KNNS 5,3 1,1 1,6 

Bagged Trees 5,6 1,1 1,2 

Subspace KNNS 5,7 1,1 1,3 

Fine KNNS 5,9 1,1 1,4 

Fine Gaussian SVM 6,0 1,3 1,9 

Medium KNNS 6,9 1,5 3,9 

Coarse KNNS 6,9 1,4 3,7 

Linear SVM 7,2 1,7 4,2 

Fine Tree 7,3 1,6 3,8 

 

A partir da Tabela 18 pode-se concluir que que a aplicação Cubic SVM 

apresentou DMA de 5,0 dB, σ de 1,1 dB e RMS de 3,1 dB. Os descartes dos 

enlaces com problemas, melhoraram a IA significativamente. 

A IA com descartes melhorou o DMA de 0,2 para 4,2 dB e o σ de 0,1 

para 0,6 dB,  ao comparar com o modelo de propagação de menor erro médio 

ITUR P.1812-3. A RMS após descartes ainda é melhor ao se comparar com o 

modelo de propagação de menor erro médio ITUR P.1812-3, porém a melhora 

reduziu de 3,8 para 1,7 dB. 

 O comparativo indica que a aplicação Cubic SVM é a mais confiável a 

ser utilizado na região metropolitana do Rio de Janeiro por apresentar menor 

DMA e menor σ. Bagged Trees teve melhor desempenho de RMS, ao se 

comparar com o Cubic SVM. 

Cubic SVM trata-se de uma variação do tipo de aprendizagem por 

máquinas de vetores de suporte, cúbica não linear. 

Bagged Trees trata-se de uma variação do tipo de aprendizagem por 

conjunto que utiliza vários tipos de árvores de decisão pela máxima 

verossimilhança. 

Na Tabela 18 é possível observar que as variações de classificadores 

vizinhos mais próximos e máquinas de vetores de suporte tiveram melhores 

resultados. 
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Pelos resultados obtidos, verifica-se que a retirada dos enlaces que 

induzem erros melhoraram significativamente a taxa de erros da predição de 

cobertura. Ao exportar a IA treinada de Cubic SVM, novos enlaces podem ser 

preditos com uma confiabilidade maior de que a predição de cobertura seja 

mais eficiente. 

 

 

9.3. ACURÁCIA DA APRENDIZAGEM 

 

Na Tabela 15 e na Tabela 18, foi possível observar que as aplicações 

Coarse limitam as divisões de aprendizado, são mais conservadores e tendem 

em resultar na média geral. As aplicações Fine são as que permitem maiores 

divisões de aprendizado, são menos conservadores e tendem a aumentar 

acertos e erros. 

A aplicação Cubic SVM foi o tipo de aprendizagem que obteve o menor 

erro médio após descarte de enlaces que induzem erros, trata-se de uma 

variação do tipo de aprendizagem por trata-se de uma variação do tipo de 

aprendizagem por máquinas de vetores de suporte, cúbica não linear. 

Com a definição de que a aplicação Cubic SVM é a melhor para utilizar 

na análise de cobertura do Rio de Janeiro se considerar o desvio médio 

absoluto como a melhor métrica de escolha.  

Cubic SVM foi treinado e exportado. Para avaliar sites não medidos em 

campo, é possível alimentar o modelo treinado com banco de dados desse 

enlace, que terá a capacidade de predizer o melhor Modelo de Propagação por 

IA. Se o site não medido tratar-se de SFN, cada enlace pode ser calculado com 

um modelo de propagação distinto. 
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10. CONCLUSÃO 

 

O SBTVD é flexível e permite configuração da codificação de fonte, 

codificação do canal e modulação. O padrão permite também a operação em 

SFN que é uma importante ferramenta de otimização do espectro. Essa 

flexibilidade exige projetos de transmissão mais eficientes, pois pequenos 

detalhes podem acarretar em interferências mútuas. 

A literatura apresenta uma série de modelos de propagação, que tem 

sido uma das partes mais difíceis no planejamento do sistema de televisão. 

Reflexão, refração, difração, dissipação e espalhamento têm um grande 

impacto sobre a potência do sinal recebido e a decisão de escolha do melhor 

modelo é um grande desafio. Encontrar o melhor modelo de propagação pode 

reduzir custos e tempo de projeto. 

Ao comparar as medições de campo da área de cobertura do Rio de 

Janeiro com a predição de campo do software Progira, foi possível identificar 

que o modelo de propagação ITUR P.1812-3 na opção de região geográfica 

densamente urbanizada, apresenta o menor DMA, o menor σ e a menor RMS, 

sendo o modelo que mais se adequou às características do relevo do Rio de 

Janeiro. 

Ao observar o resultado da comparação, foi possível concluir que as 

técnicas que utilizam clutter nos cálculos apresentaram melhores resultados. 

O cérebro humano é capaz de identificar padrões nos resultados da 

comparação do enlace entre transmissão e recepção com a medição de campo, 

assim permitindo a construção de um modelo de propagação híbrido que mais 

se adeque com as características do terreno. Para aprimorar a identificação 

dos padrões, foi proposto o uso de técnica de IA, considerando que os 

computadores têm ciclo de tempo um milhão mais rápido que o cérebro 

humano. 

O tipo de aprendizagem utilizada foi supervisionada, onde o banco de 

dados do enlace atua como agente. A técnica utilizada foi a de aprendizagem 

por classificação, que é uma derivação de aprendizagem por máquina. Foram 

testados os modelos de aprendizagem de Árvore de decisão, Análise 

Discriminante, SVM e KNNS. 
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Ao aplicar a ferramenta de IA, aprendizagem por classificação, o modelo 

de aprendizado que apresentou o melhor rendimento foi o Weighted KNNS, 

com melhora de 0,2 dB no DMA, 0,1 dB de σ e 3,0 dB de RMS ao se comparar 

com o modelo de propagação ITUR P.1812-3 na opção de região geográfica 

densamente urbanizada. 

Ao analisar os enlaces medidos isoladamente, observa-se que alguns 

enlaces induzem erros de outros enlaces, sem que seja possível que a IA 

encontre uma relação que aproxime do acerto. Esses enlaces possuem algum 

problema, seja na medição de campo, na estação ou nas predições dos 

modelos de propagação. Ao identificar esses enlaces, trata-los como 

problemáticos, podemos suprimi-los. 

Ao aplicar a ferramenta de IA sem os enlaces que induzem erros, o 

modelo de aprendizado que apresentou menor erro médio foi a aplicação Cubic 

SVM, que apresentou uma melhora significativa no DMA de 0,2 para 4,2 dB e 

no σ de 0,1 para 0,6 dB ao se comparar com o modelo de propagação ITUR 

P.1812-3. A RMS após descartes ainda é melhor ao se comparar com o modelo 

de propagação ITUR P.1812-3 na opção de região geográfica densamente 

urbanizada, porém a melhora reduziu de 3,8 para 1,7 dB. Bagged Trees teve 

melhor desempenho de RMS, ao se comparar com o Cubic SVM 

Cubic SVM é uma aplicação de máquina de vetores de suporte de média 

permitividade de divisões de aprendizado, não linear cúbica. Bagged Trees é 

uma aplicação de aprendizagem por conjunto que utiliza vários tipos de árvores 

de decisão pela máxima verossimilhança. 

Ao observar o resultado da comparação das ferramentas de 

aprendizagem, foi possível concluir que as técnicas de classificadores vizinhos 

mais próximos e máquinas de vetores de suporte apresentaram melhores 

resultados. 

O modelo treinado Cubic SVM pode ser exportado e utilizado em 

qualquer local do Rio de Janeiro que não teve medida de campo e que 

necessite de análise do melhor modelo de propagação. 
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ANEXO I 
 

Autorização da LM Telecomunicações Ltda. (LM Telecom) para utilizar os 

softwares ArcGis e Progira; 

 

Autorização da Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda. (RecordTV Rio) 

para utilizar as informações de medições de campo no Rio de Janeiro / RJ. 
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROPAGAÇÃO ESPAÇO LIVRE 

 

O cálculo da intensidade de campo considera apenas a dissipação, 

conforme descrito na Seção 5.1 e é expresso pelas Equações 59 e 60 

(RIBEIRO, 2004). 

 = √  𝑇𝑋          (59) 

 = , +   +    −  𝑥 −  𝑥    (60) 

 

Onde: 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Intensidade de campo; 𝑥 = Ganho da Antena transmissora; 𝑥 = Ganho da Antena de recepção; 

 = Perda no espaço livre; 

 = Potência do transmissor; 

 

 

MODELO DE PROPAGAÇÃO OKUMURA-HATA 

 

Okumura-Hata baseia-se no método proposto por Hata, que por sua vez, 

é um aprimoramento do modelo de Okumura. Okumura desenvolveu curvas de 

propagação de intensidade de campo média baseados no relevo japonês, que 

considera a altura da antena de transmissão, altura da antena de recepção e 

frequência, representados pela ERP de 1 kW, assim como desenvolveu curvas 

de correção para diferentes tipos de ambientes. Para fazer uso computacional, 

Hata desenvolveu fórmulas empíricas para perda de propagação, derivado das 

curvas de propagação do modelo Okumura (HATA, 1980). 

O cálculo da intensidade de campo, conforme descrito na Seção 5.1 é 

expresso pelas Equação 61 (HATA, 1980). 
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A perda de propagação em áreas urbanas pode ser calculada pela 

Equação 62. 

O cálculo das perdas utiliza curvas de propagação, conforme descrito na 

Seção 5.8 e estão sintetizadas em equações, expressas pela Equação 63 

(Cidades pequenas e médias), Equações 64 e 65 (Cidades Grandes), Equação 

66 (área suburbana) e pela Equação 67 (área aberta) (HATA, 1980) . 

 = ф + П log         (61) 

 =  , + ,  log − , log 𝑥 − 𝑥 + [ , −,  log 𝑥] log          (62) 

 𝑖 = [ log − , ] 𝑥 − [ , log − , ]   (63) 

  = ,  log , 𝑥 − ,  Para     (64) 

  = ,  log , 𝑥 − ,  Para    (65) 

 =  −  log ] − ,     (66) 

 =  − ,  log + ,  log − ,   (67) 

 

Onde: ф = Constantes de curva de propagação de altura pela distância; П = Constantes de curva de propagação de altura pela distância; 𝑥  = Função do tipo de ambiente (   ou 𝑖 ); 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Intensidade de campo; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da antena de transmissão; 

 = Perda em terreno aberto; 𝑖  = Perda em cidades pequenas e médias; 

 = Perdas em cidades urbanizadas; 
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  = Perdas em cidades densamente urbanizadas; 

 = Perdas em cidades suburbanas. 

 

 

MODELO DE PROPAGAÇÃO DEYGOUT ASSIS 

 

Deygout-Assis baseia-se no método proposto por Assis, que por sua vez, 

é um aprimoramento do modelo de Deygout. Deygout considera no cálculo da 

difração, somente os obstáculos tipo gume de faca, incluindo uma correção 

relacionada ao efeito da curvatura no topo do obstáculo. Assis estendeu o 

método para aplicação em obstáculos convexos que inclui a função T nos 

cálculos para traduz o efeito de curvatura de cada obstáculo (LUIZ; ASSIS, 

2015). 

O cálculo da intensidade de campo, conforme descrito na Seção 5.1 é 

expresso pelas Equações 68 e 69 (LUIZ; ASSIS, 2015). 

O cálculo da difração em obstáculo gume de faca, conforme descrito na 

Seção 5.4, é expresso pelas Equações 70 e 71. Na existência de 2 ou mais 

obstáculos gume de faca, as Equações 70 e 71 podem ser repetidas 

sistematicamentes (DEYGOUT, 1966). 

O cálculo da difração em obstáculo arredondado, conforme descrito na 

Seção 5.5, pode ser calculado pelas curvas da Figura 71, onde o fator de 

curvatura da terra pode ser calculado pela Equação 72 (ASSIS, 1971). 

 log = 𝛬 𝜋 𝜋𝜆 ⁄  + ×  𝛬 𝜋 𝜋𝜆 ⁄   +  × 𝛬 𝜋 𝜋𝜆 ⁄           (68) 

 = +    +        (69) 

 =    +        (70) 

 =  √ +         (71) 
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=  𝜆  × 𝑂𝐴          (72) 

 

Onde: 

 = Comprimento de onda; 𝛬 = Função normalizada da superfície; 

 = Raio equivalente da terra; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção 

 = Intensidade de campo; 

 = Altura do obstáculo gume de faca;  = Altura da antena de recepção;  = Altura da antena de transmissão;  = Constente de 32,5;  = Constente de 548; 

 = Perda no espaço livre; 

 = Perda por difração em obstáculo gume de faca; 

 = Frequência central; 

 = Raio da curvatura do primeiro obstáculo; 

 = Raio de curvatura do obstáculo arredondado; 

 = Raio da primeira zona de Fresnel; 

 = Fator de curvatura da terra. 
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Figura 71 - Perda por um obstáculo arredondado pelo modelo de Assis. 

 

Fonte: ASSIS, 1971. 

 

 

MODELO DE PROPAGAÇÃO ITUR P.370-7 

 

O modelo de propagação ITUR P.370-7 baseia-se em curvas de valores 

de intensidade de campo nas bandas VHF e UHF em função de vários 

parâmetros. Algumas curvas referem-se a caminhos terrestres, outras referem-

se a caminhos marítimos. As curvas do caminho terrestre foram elaboradas a 

partir de dados obtidos em climas temperados encontrados na Europa e na 

América do Norte. As curvas do caminho marítimo foram elaboradas a partir de 

dados obtidos nas regiões do Mediterrâneo e do Mar do Norte. As curvas de 

propagação representam os valores de intensidade de campo excedidos em 

50% das localidades para diferentes porcentagens de tempo, com diferentes 
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alturas de antena de transmissão e uma antena receptora de 10 m de altura. 

As curvas de caminho da terra referem-se a um valor de Δh (grau de 

irregularidade do terreno) de 50 m, aplicáveis em terrenos ondulados 

encontrados normalmente na Europa e na América do Norte (ITUR P.370-7, 

1995). 

O cálculo da intensidade de campo utiliza curvas de propagação, 

conforme descrito na Seção 5.8. ITUR P.370-7 apresenta curvas para cada tipo 

de terreno, frequência e porcentagem de tempo. As curvas de 50% dos locais 

em 50% do tempo, são utilizadas para calcular as distâncias à área de 

prestação de serviço, enquanto as curvas de 50% dos locais em 10% do tempo 

são utilizadas para calcular as distâncias à área de interferência (ANATEL, 

2001). 

As curvas da Figura 72 representam valores de intensidade de campo 

em UHF excedidos em 50% dos locais, em 50% do tempo, pela terra, que é 

melhor indicada para calcular a área de prestação do serviço.   
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Figura 72 - Curva de propagação  ITUR P.370-7, 450 à 1000 MHz (50/50), 
H2=10m, ΔH=50m. 

 

Fonte: ITUR P.370-7, 1995. 

 

O ângulo de espaço livre representa o ângulo do maior obstáculo entre 

a transmissão e recepção. Quando a linha entre a transmissão e recepção 

possuir visada direta, o ângulo será positivo e quando a linha entre a 

transmissão e recepção não possuir visada direta, o ângulo será negativo. Para 

ângulos diferentes de 0, uma correção deve ser aplicada às curvas conforme 

Figura 73 (ITUR P.370-7, 1995). 
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Figura 73 - Fator de correção pelo ângulo de espaço livre. 

 

Fonte: ITUR P.370-7, 1995. 

 

As curvas de propagação podem ser corrigidas por curvas de correção 

de altura, conforme descrito na Seção 5.11, conforme mostrado na Figura 74. 

 

Figura 74 - Fator de correção para diferentes Δh. 

 

Fonte: ITUR P.370-7, 1995. 

 

Uma alteração na altura da antena receptora na faixa de 1,5 a 40 m pode 

causar uma alteração na intensidade do campo, em relação ao valor em 10 m, 

que é dado pela Equação 73 (ITUR P.370-7, 1995). 

  =   ⁄     ( ⁄ )     (73) 
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Onde: 

  = Fatores típicos de ganho de altura que pode ser dado conforme 

Tabela 19; 

 = Ganho de altura; 

 = Altura da antena de recepção 

 

Tabela 19 - Fatores típicos de ganho de altura. 

Zona VHF (dB) UHF (dB) 

Rural 4 4 
Suburbano 5 6 

Urbano 6 8 

Fonte: ITUR P.370-7, 1995. 

 

 

MODELO DE PROPAGAÇÃO ITUR GE06 

 

ITUR GE06 distingue os caminhos do enlace sobre terra, mares frios e 

mares quentes, faz as predições de área de cobertura na terra e leva em 

consideração o clutter em torno do local de recepção. Também considera 

alturas de antena de transmissão eficazes e propagação de caminho misto 

entre terra e mar. Pode ser usado com ou sem um banco de dados de altura 

do terreno (ITUR GE06, 2006). 

O cálculo da intensidade de campo utiliza curvas de propagação, 

conforme descrito na Seção 5.8. ITUR GE06 apresenta curvas para cada tipo 

de terreno, frequência e porcentagem de tempo. As curvas de 50% dos locais 

em 50% do tempo, são utilizadas para calcular as distâncias à área de 

prestação de serviço, enquanto as curvas de 50% dos locais em 10% do tempo 

são utilizadas para calcular as distâncias à área de interferência (ANATEL, 

2001). 

ITUR GE06 disponibiliza as curvas de intensidade de campo em UHF 

excedidos em 50% dos locais, em 50% do tempo, pela terra, para cada região 

climática, conforme descrito na Seção 5.10, mostrado na Figura 75, Figura 76, 

Figura 77 e Figura 78. 
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Figura 75 - Curva ITUR GE06, 50% do tempo, 50% dos locais, UHF – 
Temperado e subtropical. 

 

Fonte: ITUR GE06. 

 

 

Figura 76 - Curva ITUR GE06, 50% do tempo, 50% dos locais, UHF – 
Pequenas variações climáticas. 

 

Fonte: ITUR GE06. 
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Figura 77 - Curva ITUR GE06, 50% do tempo, 50% dos locais, UHF – Clima 
Equatorial. 

 

Fonte: ITUR GE06. 

 

 

Figura 78 - Curva ITUR GE06, 50% do tempo, 50% dos locais, UHF – África 
Ocidental. 

 

Fonte: ITUR GE06. 
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MODELO DE PROPAGAÇÃO ITUR P.526-11 

 

ITUR P.526-11 apresenta vários modelos para permitir avaliar o efeito da 

difração na intensidade de campo recebida. Os modelos consideram diferentes 

tipos de obstáculos e a várias geometrias do caminho do enlace (ITUR P.526-

11, 2013). 

Um guia geral para a avaliação da perda de difração correspondente é 

mostrado pelo fluxograma da Figura 79. 

 

Figura 79 - Diagrama de decisão ITUR P.526-11. 

 

Fonte: Adaptado de ITUR P.526-11, 2013. 

 

Interpolação Linear considera a dissipação, conforme descrito na Seção 

5.1 e pode ser expresso pela Equação 74 (ITUR P.526-11, 2013). 

Na perda de difração na linha do horizonte considera a difração no 

terreno, conforme descrito na Seção 5.6 e pode ser expressa pela Equação 75 
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para polarização horizontal e Equação 76 para polarização vertical (ITUR 

P.526-11, 2013). 

Na perda em um obstáculo arredondado, considera a difração em 

obstáculos arredondados, conforme descrito na Seção 5.5 e pode ser expressa 

pela Equação 77. Múltiplos obstáculos arredondados podem ser expressos 

pela Equação 78 (ITUR P.526-11, 2013). 

Na perda em um obstáculo gume de faca, considera a difração em 

obstáculos gume de faca, conforme descrito na Seção 5.4 e pode ser expressa 

pela Equação 77 combinados em um único parâmetro adimensional que pode 

assumir uma variedade de formas equivalentes de acordo com os parâmetros 

geométricos selecionados. 

O método obstáculos isolados duplos, considera a difração pelo terreno, 

conforme descrito na Seção 5.6 e consiste na aplicação sucessiva da teoria de 

difração de gume de faca. A Equação 77 pode ser repetida sistematicamente 

com correção para separação entre as bordas, expressas nas Equações 79 e 

80 (ITUR P.526-11, 2013). 

Dela Bullington considera a difração por Delta Bullington, conforme 

descrito na Seção 5.7 e pode ser expresso pelas Equações 81 e 83 para visada 

direta e pelas Equações 82 e 83 sem visada direta (ITUR P.526-11, 2013). 

 log = 𝛬 𝜋 𝜋𝜆 ⁄  + ×  𝛬 𝜋 𝜋𝜆 ⁄   +  × 𝛬 𝜋 𝜋𝜆 ⁄           (74) 

 

𝑖 = .   –  [  –    +    𝜎  / ]–    (75) 

 

𝑖 =  [  +  𝜎  ÷ ]       (76) 

   =     +          (77) 

 = ∑  𝑖 =  𝑖′ + ″    + ∑  𝑖 =  ″    𝑖 –     (78) 
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=     +   +        (79) 

 =     [   +        +      +     +   ]      (80) 

 {[ + 𝑖 − 𝑖 −
𝑥+ − 𝑖 + 𝑥+ 𝑖] √ .𝜆 𝑖 − 𝑖 } 𝑥     (81) 

 =    𝑥+ − 𝑥+ + 𝑖𝑖 + 𝑖      (82) 

 = [ + + 𝑖 −
𝑥+ − + 𝑥+ ] √ .𝜆 −      (83) 

 

Onde: 

 = Comprimento de onda; 𝛬 = Função normalizada da superfície; 

ε = Permissividade relativa efetiva; 𝜎  = Condutividade efetiva; 

 = Raio equivalente da terra; 

 = fator de correção para contabilizar a perda de espalhamento devido 

à difração em cilindros sucessivos; 

 = correção para separação entre as bordas; 

 = correção para separação entre os obstáculos gume de faca; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Ponto de Bullington; 

 = Intensidade de campo; 

 = Frequência Central; 

 = Altura da base da torre de recepção em relação ao nível do 

mar; 

 = Altura da antena de recepção; 
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 = Altura da base da torre de transmissão em relação ao nível do 

mar; 

 = Altura da antena de transmissão; 

 = Perda na zona de Fresnel-Kirchoff devido a uma ponta de faca 

equivalente no ponto de pico do vértice; 𝑖  = Perda por difração no terreno na polarização horizontal; 

𝑖  = Perda por difração no terreno na polarização vertical; 

 = Perda por difração em obstáculo arredondado; 

𝑖′  = perda de difração sobre o i-ésimo cilindro; ″     = perda de difração da sub-trajetória para a seção do caminho 

entre os pontos w e x para o primeiro cilindro; ″    𝑖 = perda de difração da sub-trajetória para a seção do caminho 

entre os pontos y e z para todos os cilindros; 

 = Perda no raio de curvatura do obstáculo arredondado; 

𝑖  = Ponto de perfil intermediário com a inclinação mais alta da linha 

do receptor até o ponto de Bullington; 𝑖  = Ponto de perfil intermediário com a inclinação mais alta da linha 

do transmissor até o ponto de Bullington; 

 = Parâmetro de Difração no ponto de Bullington; 

 

A Figura 80 mostra , em função de .  pode ser calculado conforme 

Equações 26 a 29 da norma ITUR P.526-11. 

 



161  

Figura 80 - Perda J(v) em função de v. 
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Fonte: ITUR P.526-11, 2013. 

 

 

MODELO DE PROPAGAÇÃO ITUR P.1546-5 

 

O modelo de propagação ITUR P.1546-5 é um método é baseado na 

interpolação e extrapolação de curvas de intensidade de campo derivadas 

empiricamente como funções de distância, altura da antena, frequência e 

tempo percentual. O modelo apresenta também cálculos de correções para os 

resultados obtidos que consideram as obstruções do terreno entre a 

transmissão e a recepção. (ITU-R  P.1546-5, 2013).  

O cálculo da intensidade de campo utiliza curvas de propagação, 

conforme descrito na Seção 5.8. ITUR P.1546-5 apresenta curvas para cada 

tipo de terreno, frequência e porcentagem de tempo. As curvas de 50% dos 

locais em 50% do tempo, são utilizadas para calcular as distâncias à área de 

prestação de serviço, enquanto as curvas de 50% dos locais em 10% do tempo 
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são utilizadas para calcular as distâncias à área de interferência (ANATEL, 

2001). 

As curvas da Figura 81 representam valores de intensidade de campo 

em UHF excedidos em 50% dos locais, em 50% do tempo, pela terra, que é 

melhor indicada para calcular a área de prestação do serviço.   

 

Figura 81 - Curva de propagação  ITUR P.1546-5, 600 MHz (50/50), H2=10m. 

 

Fonte: ITU-R  P.1546-5, 2013. 

 

A interpolação entre valores fora da curva podem ser obtidas pela Norma 

ITU-R  P.1546-5. 

As curvas do modelo de propagação ITU-R P.1546-5 podem ser 

corrigidas por curvas de correção de altura, conforme descrito na Seção 5.11. 

A Equação 84 define o ângulo da chegada do sinal no obstáculo. A correção 
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do tipo de terreno pode ser aplicada na Equações 85 e 86. Alturas de referência 

consideram 20 m para uma área urbana, 30 m para uma área densamente 

urbanizada e 10 m para uma área suburbana (ITU-R  P.1546-5, 2013). 

Deve ser aplicada uma correção também para largas diferenças entre as 

alturas de antenas de transmissão e recepção, conforme Equação 87 (ITU-R  

P.1546-5, 2013). 

 =   𝑥− 𝑥 −        (84) 

  = , + , log ℎ / ′   (Para )  (85) 

  = , − , √  √ − arctan − 𝑥    
       (Para < ) (86) 

 = (√ + − [ 𝑥+ 𝑥+ − 𝑥+ 𝑥+ ] )  

   (Para largas diferenças entre alturas das antenas) (87) 

    

Onde: 

 = Ângulo de chegada do sinal à altura de referência da antena de 

recepção; 

 = Correção de terreno; 

 = Distância entre a antena de transmissão e a antena de recepção; 

 = Frequência central; 

 = Altura da base da torre de recepção em relação ao nível do 

mar; 

 = Altura da antena de recepção; 

 = Altura da base da torre de transmissão em relação ao nível do 

mar; 

 = Altura da antena de transmissão. 


