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Resumo

Mesmo vivendo em pleno século XXI ainda são encontradas dificuldades no
acesso à internet banda larga, nos diversos municípios brasileiros, em decorrência do
poder aquisitivo dos habitantes bem como falta de investimento do governo.
Porém, mesmo diante dessas dificuldades, busca-se estimular o uso da
tecnologia de comunicação sem fio, a qual é baseada no protocolo IEEE 802.11b também denominada de Wi–Fi (Wireless Fidelity) Fidelidade em Comunicações sem
Fio, possuindo larga gama de aplicações no mercado mundial comercial , nacional e
internacional. No Brasil, esta tecnologia encontra-se em plena operação nas principais
cidades e tem-se mostrado atrativa no que concerne aos acessos ponto–multiponto e
ponto-a-ponto.
Neste trabalho, é feita uma análise comparativa de predição de campo, através
de modelos baseados na predição das perdas de propagação. Para validar as técnicas
aqui empregadas, os Modelos Okumura-Hata, Okumura-Hata modificado, Modelo de
Ikegami-Walfisch, foram aplicados para uma rede de computadores sem fio, localizada
no bairro de Cajupiranga, no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.
São usados equipamentos de redes sem fio do padrão 802.11b, utilizando-se o
Rádio Mobile para medir os níveis de sinais, além das alturas das antenas e das
distâncias em relação ao transmissor. Os dados de potência versus distância são
adicionados aos gráficos gerados e comparados com os resultados obtidos através dos
cálculos dos modelos de propagação.
1. Telecomunicações - Dissertação. 2. Comunicação sem fio - Dissertação. 3. Wifi – Dissertação. 4. Wireless. I. Fernandes, Humberto César Chaves. II. Universidade
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Abstract
Even living in the XXI century are still some difficulties in access to broadband
Internet in several Brazilian cities, due to the purchasing power of people and lack of
government investment.
But even with these difficulties, we seek to encourage the use of wireless
technology, which is based on the IEEE 802.11b protocol - also known as Wi-Fi
(Wireless Fidelity) Wireless Fidelity Communications, having wide range of
commercial applications in the world market, nationally and internationally. In Brazil,
this technology is in full operation in major cities and has proved attractive in relation to
the access point to multipoint and point-to-point.
This paper is a comparative analysis of prediction field, using models based on
the prediction of propagation loss. To validate the techniques used here, the OkumuraHata models, modified Okumura-Hata, Walfisch-Ikegami model, were applied to a
wireless computer network, located in the neighborhood of Cajupiranga in the city of
Melbourn, in Rio Grande do Norte .
They are used for networking wireless 802.11b, using the Mobile Radio to
measure signal levels, beyond the heights of the antennas and distances from the
transmitter. The performance data versus distance are added to the graphs generated and
compared with results obtained through calculations of propagation models.
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ẑ

Versor na Direção z

E

Vetor Campo Elétrico

H

Vetor Campo Magnético

n

Índice de refração

TW

Fio Milimétricos

LHM – Left-Handed Materials
LTT

Método da Linha de Transmissão Transversa

RHM – Right-Handed Materials

vii

Capítulo 1
Introdução
O homem precisa da comunicação como ponto de partida para suas descobertas
e seus avanços, necessitando do envio de informações de forma ágil. Mas isto vem
sendo desenvolvido, com o, passar dos anos, pela história das civilizações. Desde a
comunicação entre os povos, realizada por meios visuais e sonoros para distâncias
curtas, passando pela utilização de sua energia ou a dos animais para médios trechos, até
os dias atuais utilizando as telecomunicações para abrangências intercontinentais, o
homem busca incansavelmente soluções alternativas para melhorar a eficácia de suas
comunicações.
Iniciou-se, em 1831, no século XIX, a era das comunicações sem fio, com a
descoberta realizada pelo físico-químico inglês Michael Faraday, que efetuou inúmeros
estudos sobre eletricidade e magnetismo, descobrindo o fenômeno da indução
magnética, onde se explica porque uma corrente elétrica variável ao circular em uma
bobina induz uma corrente elétrica variável em outra bobina, mesmo que as duas
bobinas não estejam diretamente conectadas.
O físico escocês James Clerk Maxwell em 1865, demonstrou através de
postulados, a teoria sobre a existência e a propagação das ondas eletromagnéticas – a
unificação dos fenômenos interligados entre o magnetismo e a eletricidade. Esta teoria
se resumiu em quatro equações, que regem de modo geral o comportamento das ondas
eletromagnéticas.
A confirmação experimental do uso destas notórias Equações de Maxwell
somente foi realizada na prática em 1888 pelo físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. A
partir destes experimentos e aliada à descoberta alguns anos antes do telégrafo em 1844
pelo pintor americano Samuel Morse, e do telefone pelo cientista escocês Alexander
Graham Bell em 1876, vários cientistas motivaram-se a enviar mensagens à distância.
Entre eles, além do físico russo Aleksander Stepanovich Popov, pode-se destacar o
nome do padre gaúcho de Porto Alegre, Roberto Landell de Moura, que em 1893
transmitiu sinais e sons musicais a uma distância de 8km na cidade de São Paulo (entre
a Av. Paulista e o bairro Alto de Santana), usando um sistema de telefonia sem fio,
desenvolvido por ele.
A Internet foi o último grande baluarte na história contemporânea das
telecomunicações e sua necessidade como ferramenta de pesquisa justifica-se pela
ampla utilização no mundo moderno e atualmente nota-se que o crescimento do acesso
à mesma pelas pessoas físicas e jurídicas através da banda larga observado nos últimos
anos, também contribuiu para o aumento nos meios do acesso sem fio em alta
velocidade.
Além das tecnologias já consolidadas para tal, como o ADSL e o Cable Modem,
os sistemas Wireless deram a sua contribuição, através do acesso ponto-a-ponto para a
constituição de redes básicas de transmissão (backhauls) ou o ponto-multiponto,
fornecido por empresas provedoras de acesso que se utilizam da tecnologia Spread
Spectrum aplicada ao protocolo IEEE 802.11 e regulamentada pela ANATEL, que
apesar de não exigir licenciamento desta exploração junto aos seus assinantes, monitora
a potência máxima permitida.
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Deve-se levar em conta também o tempo de utilização em internet banda larga é
importante em relação à produtividade, o que significa dizer que, em Telecomunicações,
uma necessidade maior de largura de banda para o fluxo de dados traduz-se em maior
velocidade e um menor tempo no acesso às informações.
Nos dias atuais é essencial uma boa estrutura em internet banda larga, contudo o
aumento na largura de banda larga requer infra-estrutura adequada para que ocorra esta
melhoria, esta mudança, uma vez que o Brasil enfrenta grandes problemas pelos altos e
baixos ocorridos na história de suas telecomunicações (ALENCAR, 1998b). Só
recentemente, com as privatizações e criação da ANATEL (ANATEL, 2006a) (órgão
regulador das telecomunicações do Brasil (ALENCAR, 2004)), e com as políticas de
“metas” bem definidas nas privatizações e fiscalizações, é que houve grande aumento
de acesso à internet banda larga e a baixo custo (PIRAMID, 2005).
No entanto, com as mudanças, não houve uma homogeneidade, ou seja, somente
os centros urbanos foram mais atendidos, com a utilização principalmente da tecnologia
ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) (ALENCAR, 1998b). Mas o governo
federal está dando, agora, condições de melhorar essa estrutura inclusive com interesse
em ter banda larga de maior velocidade.
Levando em consideração o contexto atual das telecomunicações no Brasil, o
presente trabalho visa fazer uma previsão de campo entre valores reais e valores
medidos, em diversos pontos, com a utilização de equipamentos de medição, analisando
qual o modelo de propagação mais adequado, para evitar perdas de propagação.
O estudo de caso será feito no bairro de Cajupiranga, no município de Parnamirim-RN.

1.1 Motivação
Apesar de observar várias organizações trabalhando na área de comunicações
sem fio, o nível de detalhamento técnico não é muito considerado, ou seja, não há uma
metodologia apropriada no sentido de dar qualidade a este tipo de trabalho.
Assim, busca-se motivação para elaborar este tipo de trabalho, com a utilização
de equipamentos modernos para medição, pois estes softwares proporcionam aos
usuários a capacidade de controlar e monitorar remotamente as estações pela rede local
e/ou conectado diretamente ao instrumento.
Na análise deste trabalho encontramos uma alternativa para obtermos acesso à
internet banda larga também aos centros menores, através das redes sem fio de
computadores, também conhecidas como redes wireless ou Wi-Fi (Wireless Fidelity),
padronizada pelo IEEE como 802.11b. Mas as redes Wi-Fi foram criadas, inicialmente,
como Aliança de Compatibilidade Ethernet sem fio (WECA – Wireless Ethernet
Compatibility Alliance – posteriormente chamada de Wi-Fi Alliance) ( Wi0Fi, 2005).
Fizemos, nesta dissertação, uma análise comparativa sobre os níveis de sinais,
que poderão ser utilizados não somente nos grandes centros, mas também nas cidades
menores, fazendo também um comparativo entre a telefonia celular móvel e a rede de
computadores sem fio, além de análise sobre a estrutura lógica e física bem como e
principalmente a análise de propagação do sinal.
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1.2 Objetivos
Este trabalho tem como objetivo analisar a qualidade do sistema de internet WiFi (Wireless Fidelity – Fidelidade em comunicação sem fio), considerando o padrão
802.11b, onde os sinais da rede de computadores sem fio serão analisados.
Analisar os diversos modelos de predição das perdas de propagação e comparar
estes valores com os valores medidos numa rede de computadores sem fio. Serão feitas
diversas medições de níveis de potência, utilizando equipamentos instalados e em
funcionamento, em uma cidade de pequeno porte e verificar-se-á as perdas de
propagação nesta rede de computadores sem fio.
Serão feitas, também, medições de forma a se ter previsão de campo,
comparando o real com o medido, utilizando-se de equipamentos da Anatel ou de outras
empresas para verificar potência medida, ganhos, perdas, potência irradiada, velocidade
de propagação, etc.

1.1 Metodologia
A metodologia da dissertação será feita da seguinte maneira:
● O Cap. 2, trata da propagação das ondas eletromagnéticas, descrevendo-se o meio de
transmissão, percursos de propagação, fenômenos e faixas da propagação;
● O Padrão 802.11 é descrito no Cap. 3;
● No Cap. 4 faz-se um comparativo entre telefonia celular móvel e redes de
computadores sem fio;
● A descrição dos modelos de propagação é tratada no Cap. 5;
● O Cap. 6 apresenta os resultados experimentais, ou seja, os resultados obtidos nas
medições;
● No Cap. 7 fez-se a análise das informações coletadas;
● O Cap. 8 contém as conclusões e recomendações para trabalhos futuros;
● O Cap. 9 contém as referências bibliográficas.
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___________________________________________________________

Capítulo 2
Propagação das Ondas Eletromagnéticas
___________________________________________________________
2.1 Histórico
As experiências de Guglielmo Marconi provaram que a atenuação sofrida em
longas distâncias era menor do que predizia a teoria, para ondas que se propagassem ao
longo da superfície de uma esfera. Em 1902, o inglês Oliver Heavyside e o engenheiro
norte-americano Arthur Edwin Kennely propuseram que as ondas de rádio poderiam
atingir grandes distâncias com pouca atenuação, se sofressem reflexão nas camadas
mais altas – a chamada ionosfera.
Essa teoria conhecida como Kennely-Heavyside suportou todas as experiências até hoje
e é a explicação do por quê do comportamento da ionosfera como um espelho, cuja
altura é maior à noite e menor de dia, e de porque quanto mais alta a freqüência, mais as
ondas penetram na ionosfera.
Esse efeito, Marconi percebeu quando transmitiu na freqüência de 60kHz,
considerada baixa, precisando de enorme energia, não somente pela baixa eficiência de
seus equipamentos, mas pelas perdas ocasionadas nas baixas camadas da ionosfera. Se
tivesse utilizado freqüências maiores, as ondas penetrariam mais na ionosfera, refletindo
como espelho nas camadas mais 13 altas, e, por conseguinte, atingiriam maiores
distâncias, ou, de maneira análoga, atingiriam a mesma distância pretendida
inicialmente com menor energia.

2.2 O Meio de Transmissão
O meio de transmissão das ligações via rádio é composto pelo conjunto
superfície terrestre e atmosfera, sendo o comportamento do sinal transmitido
dependente das condições atmosféricas e do relevo do terreno em que o sinal propagado
está inserido.
As características da atmosfera ao redor de todo o planeta são dinâmicas e
variam com a temperatura, umidade e pressão, em uma dada região. A altitude em
relação à superfície da Terra é outro fator que contribui para as alterações nas
propriedades eletromagnéticas.
A atmosfera pode ser dividida em diversas regiões sobrepostas, a saber:
Troposfera – entre 0 e 15km – é onde ocorre a maior concentração do vapor d`água, e
onde se formam as nuvens. Uma propriedade importante nessa faixa é que, na média, a
temperatura diminui com a altura, e é transparente à radiação solar. Nesta camada o
principal efeito na propagação das ondas de rádio é o da refração, que atua na trajetória
das ondas com o aumento da velocidade de propagação, devido à elevação da altitude;
Tropopausa – entre 15 e 20km – nesta região a temperatura se mantém constante
e depende do tipo de clima do local. Em regiões de clima tropical, ela pode apresentar
espessura desprezível;
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Estratosfera – entre 20 e 45km – aqui a temperatura aumenta com a altitude,
devido à alta concentração de ozônio;
Estratopausa – entre 45 e 50km – a temperatura se mantém constante; Mesosfera
– entre 50 e 80km – nesta região novamente o fenômeno em que a temperatura
decresce com a altitude a uma taxa de variação quase constante;
Mesopausa – entre 80 e 90km – a temperatura se mantém quase constante;
Termosfera - acima de 90km – a temperatura aumenta com a altura, atingindo
valores elevados, dependendo da hora do dia.
A influência da irradiação solar ocorre de forma acentuada nesta região, e com
isso acontece a dissociação das moléculas gasosas em íons positivos e elétrons livres,
favorecendo a ionização desta camada – daí a denominação de ionosfera – a camada
onde encontra -se o melhor meio de condução de toda a atmosfera. A ionosfera
apresenta comportamento cíclico, a saber: diário, anual e solar. No primeiro ocorre a
maior ionização durante o dia e menor à noite; no segundo, a ionização é bem maior no
verão do que no outono.

2.3 Percursos de Propagação
Analisando detalhadamente a propagação de uma onda eletromagnética através
do percurso entre o transmissor e o receptor, têm-se os seguintes percursos de
propagação, conforme a Figura 2.1:
A – Caminho direto
B – Refração das camadas Ionosféricas
C – Reflexões do terreno
D - Refração das camadas Troposféricas
Analisando a Figura 2.1, observa-se que o trajeto A é o que leva menos tempo
entre as duas antenas. Os outros caminhos que a onda pode tomar são as reflexões fixas
provocadas pelo perfil topográfico do terreno em C, as reflexões causadas por mudanças
nas camadas troposféricas e nuvens em D ou nas camadas ionosféricas em B e assim
por diante. Quando todas as ondas atingem a antena, elas são somadas, e o resultado
final pode prejudicar o sinal originalmente transmitido. Cada um dos dois tipos de
perturbação pode ter uma diferença no tempo em relação ao trajeto direto, resultando
em soma ou subtração entre eles, dependente ou não da freqüência.
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Figura 2.1 - Principais mecanismos de propagação [45].

2.4 Fenômenos da Propagação
Quando uma onda eletromagnética viaja pelo espaço entre dois pontos, ocorrem
alguns fenômenos – denominados de fenômenos da propagação, que passarão a ser
analisados:
Desvanecimento – Uma onda eletromagnética, ao atravessar o meio de
propagação, sofre alterações de amplitude e de percurso. O desvanecimento representa
alterações percebidas por atenuações, reforços e distorções no espectro do sinal.
Difração – esse fenômeno ocorre quando existe um bloqueio de uma onda
eletromagnética que se propaga entre o transmissor e o receptor de um rádio enlace, por
um obstáculo opaco cujas dimensões sejam bem maiores que o comprimento de onda
desse sinal. A difração acontece na borda do obstáculo onde as ondas são espalhadas, e
como resultado, são atenuadas adicionalmente.
O mecanismo da difração permite a recepção dos sinais de rádio, quando a
condição de visada direta não é satisfeita, tanto em áreas rurais como em ambiente
urbanos.
Dispersão ou Espalhamento – acontece quando existe um bloqueio de uma onda
eletromagnética que se propaga entre o transmissor e o receptor de um rádio enlace, por
um obstáculo cujas dimensões são comparáveis ao comprimento de onda deste sinal. A
natureza deste fenômeno é similar ao da difração, exceto que as ondas eletromagnéticas
são espalhadas em muitas direções. De todos os fenômenos aqui analisados, este é o
mais difícil de ser previsto.
Reflexão – ocorre quando a onda de rádio se choca com um obstáculo cujas
dimensões são consideradas maiores que o comprimento da onda incidente.
A amplitude da onda refletida pode tanto ser maior ou menor do que o nível do
sinal no ponto de recepção. Para os casos onde existam muitas ondas refletidas, o nível
do sinal recebido tende a se tornar instável. Esse fenômeno é comumente referido como
desvanecimento de multipercurso ou multipath fading.
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Refração – Esse fenômeno acontece quando as ondas eletromagnéticas não se
propagam em linha reta, mas se inclinam em relação à normal, devido ao índice de
refração inconstante encontrado na atmosfera. Desta forma, a área de cobertura de um
dado transmissor pode ser maior do que o teórico, mas cuidados devem ser tomados
quanto a isso, pois existem flutuações nos parâmetros atmosféricos e, por conseguinte,
haverá variação no nível da intensidade do sinal recebido.
Pelas definições acima descritas e retomando-se a FIGURA 2.1, notam-se as
possíveis composições em que o campo total é formado ao alcançar uma antena
receptora. A situação mais simples é a da transmissão de uma onda entre um
transmissor e um receptor por visada direta, possível teoricamente em um ambiente
completamente desobstruído. A atenuação deste sinal é geométrica, uma vez que a
energia irradiada tende a se espalhar por esferas cada vez maiores. De acordo com a 17
recomendação ITU-R PN. 525-2, a perda no espaço livre é calculada pela expressão:
Lbf = 20.log10 (4.π.d / ) גּ

( 2.1)

onde:
Lbf representa a perda no espaço livre em dB, d a distância, λ o comprimento de
onda, sendo que d e λ devem ser expressas na mesma unidade.
O cálculo pode ser feito também utilizando-se a freqüência no lugar do
comprimento de onda:
Lbf = 32,4 + 20 log (f) + 20 log (d)

(2.2)

onde:
f – freqüência [MHz] e
d – distância [km]
As ondas terrestres representam uma propagação que acompanha a superfície da
terra, sofrem influência direta das características eletromagnéticas, do formato e do
relevo do solo. Essas ondas são divididas em ondas de superfície – guiadas ao longo do
contorno da terra, e as ondas espaciais, que percorrem a região logo acima da superfície
da terra; é formada pelo campo da ligação em visada direta e pela onda que reflete no
solo e contribui para a formação do sinal total no lado do receptor.
A onda de superfície representa a parcela do campo irradiado que se propaga ao
longo do contorno da terra, acompanhando a sua estrutura física. A presença de
obstáculos dá origem a reflexões, e parte dessa energia atinge a antena receptora,
constituindo uma onda refletida. Portanto o sinal que alcança o receptor inclui parte da
energia refletida no solo na composição com a onda direta, conhecida como onda
espacial.
As ondas ionosféricas alcançam a antena receptora após refletir ou propagar em
um determinado trecho no interior da ionosfera, retornando em seguida à terra devido a
dois mecanismos: um, nas faixas mais baixas de freqüência, a onda reflete na base da
ionosfera e no outro há uma refração continuada no meio, até o retorno. Embora sejam
fenômenos diferentes, do ponto de vista da recepção, são encarados como reflexão na
atmosfera. Para baixas freqüências é possível alcançar até alguns milhares de

7

quilômetros, ao passo que para freqüências mais elevadas dirigidas a essa região
perdem-se no espaço e não permitem a formação de enlace.
Nas ondas troposféricas, ocorrem variações acentuadas no índice de refração,
acarretando mudanças na direção de propagação, podendo fazer com que a onda retorne
a superfície da terra. Neste caso acontece a comunicação conhecida por tropodifusão.
Propagações da onda direta na região da troposfera aplicam-se a enlaces nas altas faixas
de freqüência para distâncias entre dezenas e poucas centenas de quilômetros. As ondas
de superfície propagam-se ao longo do contorno do solo e predominam em baixas
freqüências. Dependendo da freqüência e da polarização, podem alcançar grandes
distâncias ou não; a atenuação é acentuada quando se utiliza a polarização horizontal,
por conseguinte com alcance menor do que na utilização da polarização vertical. Nos
sistemas de comunicação em altas freqüências deve-se desconsiderar a onda de
superfície na composição do campo que atinge o receptor.
Em resumo, para se compor um sinal que alcança o receptor em um rádio enlace,
deve-se levar em conta o efeito das ondas troposféricas, ionosféricas e as terrestres ou
de superfície, ocasionadas pelas ondas diretas e a refletida.

2.5 Faixas de Propagação
As primeiras experiências com as ondas eletromagnéticas utilizavam grandes
comprimentos de onda. A histórica experiência de Marconi relatado no capítulo 1 foi
feita com um transmissor que operava na freqüência de 820kHz (comprimento de onda
de 366m); e a comunicação só foi completada no início da noite, pois durante o dia o
alcance era menor. Verificou-se na época então que a diferença de alcance era menor
entre o dia e a noite, quanto maior fosse o comprimento de onda transmitido. Os
mecanismos de propagação utilizados para comunicações via rádio variam em função
das faixas de freqüência as quais são classificadas de acordo com os comprimentos de
onda, conforme a Tabela 1:

Limite de
Freqüência
30-300 Hz
300-3000 Hz
3-30 KHz
30-300 KHz
300-3000 KHz
3-30 MHz
30-300 MHz
300-3000 MHz
3-30 GHz
30-300 GHz
300-3000 GHz
3 a 375 THz
375-790 THz
790-22.500 THz

Compr. de onda

Denominação

104-10³ Km
10³-10² Km
10²-10 km
10-1 km
1000-100m
100-10m
10-1m
100-10cm
10-1cm
10-1mm
1-0,1mm
100-0,8um
0,8-0,38um
380-13,3nm

ELF
VF
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF
Sem denominação
Infravermelho
Luz visível
Ultravioleta
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Obs.

Freqüência da voz
Ondas muito longas
Ondas longas
Ondas médias
Ondas Curtas
Ondas muito curtas
Microondas
Microondas
Microondas
Comunicações ópticas

Tabela 2.1 – Faixas de freqüência.

Dentro de cada faixa existem características específicas de mecanismos de
propagação, assim resumidos:
• Faixa ELF – Faixa de freqüência cujas ondas penetram razoavelmente no solo
ou na água, portanto possui aplicações em comunicação com submarinos e escavações
de minas. As aplicações operam nesta faixa com transmissores de alta potência e
grandes antenas;
• Faixa VLF – O mecanismo de propagação utilizado nesta faixa é a reflexão
ionosférica, sendo considerado um ótimo condutor, pois induz pequena atenuação na
onda refletida;
• Faixa LF – Até os 100kHz nesta faixa, que vai até os 300kHz, a reflexão
ionosférica é utilizada, embora a atenuação na onda seja maior que a da faixa de VLF;
• Faixa MF – Acima de 100kHz, o mecanismo de propagação utilizado é o de
ondas de superfície com menor atenuação que o da reflexão ionosférica;
• Faixa HF – Nesta faixa de freqüência aparece o mecanismo da refração
ionosférica, visto que em regiões mais próximas do transmissor ainda permanece a
presença das ondas de superfície;
• Faixa de VHF em diante – Nestas faixas não se utiliza mais à refração
ionosférica, pois as ondas refratadas não atingem o ângulo necessário até os limites da
ionosfera para retornar à superfície terrestre. Acima de VHF são usadas antenas
diretivas que concentram a energia em feixes mais estreitos, estabelecendo as ligações
por meio da onda espacial direta entre as duas antenas – transmissora e receptora,
formando sistemas em visada direta.
Nas faixas de VHF e UHF é possível trabalhar com enlaces obstruídos, enquanto
que nas faixas de SHF e EHF deve-se necessariamente ter visibilidade direta.

2.1 Zona de Fresnel
Um conceito muito importante para a análise e desempenho de um rádio enlace
nas proximidades da superfície da Terra é o de zona de Fresnel, que é um volume do
espaço contido em um elipsóide, conhecido também como elipsóide de Fresnel, que tem
posicionado em seus focos cada uma das duas estações de um enlace.
A Figura 2.2 permite a visualização deste conceito, mostrando a representação
bidimensional da elipsóide.
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Figura 2.2 - Elipsóide de Fresnel [45].

A superfície do elipsóide é definida pelo trajeto direto d por alguma quantidade
fixa. Essa quantidade é função de λ e n, em que n é um número inteiro e positivo. Para a
primeira zona de Fresnel, n é igual a 1 e o comprimento de trajeto difere em metade do
valor de λ, que significa reversão de fase em 180 graus em relação ao trajeto direto. Na
prática, somente a primeira zona de Fresnel necessita ser considerada. Um rádio enlace
terá a primeira zona de Fresnel livre se, conforme mostra a Figura 2.2, nenhum objeto
for capaz de causar uma difração ao penetrar o elipsóide correspondente; é também
denominado neste caso de visada direta. Esta denominação causa certo equivoco e para
tal, deve-se fazer uma ressalva sobre a existência de diferença conceitual entre visada
direta visual ou somente visada direta, que considera apenas a visibilidade óptica (visão
a olho nu ou pelo uso de instrumentos ópticos tais como o binóculo) entre as duas
extremidades do enlace, e a rádio visão ou radiovisibilidade, que leva em consideração
o conceito de Elipsóide de Fresnel e seus critérios de liberação das zonas de Fresnel.
A primeira zona de Fresnel é muito importante nos rádio enlaces, pois
dependendo da porcentagem de que esta zona esteja livre de qualquer obstáculo, então a
propagação pode ser considerada no espaço livre. Isto porque dentro do primeiro
elipsóide de Fresnel, ou seja, no círculo central, as ondas se somam. Obstruir este
círculo enfraquece a radiação entre d, como aparece na Figura 2.2. Portanto a radiação
precisa de uma seção suficiente para a propagação e as radiações dos sucessivos anéis
de Fresnel cancelam uma à outra, deixando a radiação do círculo central como sendo a
principal e que não deve ser obstruída.
Para se calcular o raio da elipsóide de Fresnel em um ponto entre o transmissor e
o receptor, a fórmula é:
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Rf = 547,72 [(nd1d2 / (d1 + d2)f]1/2

(2.3)

sendo:
f : freqüência [MHz]
d1 e d2 : distâncias [km] entre o transmissor e o receptor no ponto em que o raio
da elipsóide é calculado.
Para o caso particular do cálculo do raio de Fresnel no ponto central do percurso:
Rf = ½(nגּd)1/2

(2.4)

sendo:
n : número inteiro que caracteriza a ordem do raio de Fresnel
λ : comprimento de onda [m]
d : distância entre os dois pontos [m]
Outra situação particular interessante é quando se necessita calcular o raio de
Fresnel próximo a uma das estações – transmissora ou receptora, ou quando d1 >> d2.
Então a expressão (2.4) fica reduzida a:
Rf = (nגּd2)1/2

(2.5)

Portanto, todo o dimensionamento das alturas das torres e antenas é baseado no
cálculo da porcentagem da liberação da primeira zona de Fresnel.
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_____________________________________________________

Capítulo 3
O Padrão 802.11
___________________________________________________________________

A consolidação da utilização das redes de acesso sem fio, mundialmente, foi
feita pelo protocolo 802.11 do IEEE, uma vez que padronizou os equipamentos para
este fim dos mais diversos fornecedores. Apresenta-se, neste capítulo, a base do 802.11
e suas sub-famílias, definindo características e detalhes técnicos. Depois analisa a
importância da utilização do espectro de freqüências e a regulamentação da ANATEL
pertinente.

3.1 Introdução
Os avanços nas comunicações dos últimos anos possibilitaram o surgimento de
várias tecnologias, que desde então procuram atender a real necessidade de seus
usuários, com a melhor qualidade possível. Nos últimos anos, a comunicação sem fio
ganhou espaço considerável nas tecnologias de transmissão de dados, deixando de
existir apenas nas comunicações de longa distância – (feitas através de satélites), para
fazer parte de ambientes locais.
As redes sem fio foram desenvolvidas originalmente para trabalhar com o
tráfego de voz e não de dados. Os atrasos de menos de 100ms são exigidos para tráfego
de voz a fim de se evitar os indesejados efeitos de eco, mas atrasos maiores podem ser
tolerados para a transmissão de dados. A idéia de se interligar computadores com a
finalidade de trocarem dados eficientemente já tem um bom tempo, tendo surgido nos
anos 70, com a forte tendência dos grandes sistemas chamados de Mainframes predominante na década de 60. Depois foram substituídos gradualmente por sistemas
menores – os microcomputadores, nas diversas filiais destas empresas.
Dentro de cada filial, contudo, o alto custo dos periféricos de impressão e
armazenagem criou a necessidade de compartilhar esses equipamentos entre os
usuários desses sistemas. Isso criou respectivamente os conceitos de rede WAN (Wide
Area Network), conectando os minicomputadores das diferentes filiais, e rede LAN
(Local Area Network), conectando os diferentes periféricos em uma mesma filial.
Além do mais, o desenvolvimento do microprocessador, no início da década de
70, acentuou a necessidade de interligar computadores, pois aumentaram o poder de
processamento de dados em equipamentos menores e mais baratos, os
microcomputadores. Logo, foi ficando claro para a indústria que as LANs seriam
importantes nas próximas gerações de sistemas de processamento de dados e certamente
seriam mais numerosas, vindo a requerer pesados investimentos para a padronização de
redes de comunicação mais eficientes e de custo reduzido.
Houve, então, uma parceria de algumas das maiores empresas de computação,
para o desenvolvimento de uma rede de comunicação LAN, chamada de rede ethernet;
que logo se tornou um dos mais conhecidos métodos para se conectar computadores,
sendo esta utilizada como base para a sua padronização pelo IEEE – Institute of
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Electrical and Electronic Engineers em 1980, tornando-se o também conhecido como
padrão 802.
Diversas variantes deste padrão surgiram nas décadas de 80 e 90, definindo as
regras básicas para o funcionamento da rede desde o meio físico de comunicações
(cabos e fios de diversos tipos ou o próprio ar), passando pela identificação dos diversos
pontos de rede (os endereços de cada computador) até as definições básicas de como
transportar dados através do meio físico (controle de múltiplos pedidos – chamadas
colisões).

3.2 As Redes de Acesso Local sem fio – WLAN
Uma rede de acesso local sem fio, conhecida como WLAN, é um sistema
flexível de comunicação de dados capaz de oferecer acesso de um ponto a outro em uma
rede independente da localização das estações de trabalho, utilizando ondas
eletromagnéticas de alta freqüência, infravermelho ou rádio freqüência, minimizando a
necessidade de conexão cabeada, ou oferecendo alternativa de conectividade para uma
topologia mista, como a ligação final entre a rede cabeada principal ou backbone
existente e um grupo de computadores, dando ao usuário acesso a todos os recursos e
serviços dentro de um campus ou edifício, por exemplo.
As WLAN se tornaram ao longo dos últimos anos uma importante solução de
conectividade em todos os segmentos de negócios, dada a necessidade do ser humano
em ter mobilidade com portabilidade no seu dia a dia. A rapidez de instalação aliada à
flexibilidade em alterações de lay out e a escalabilidade de topologias nas redes WLAN
fazem seus pontos fortes se comparada às redes cabeadas.
As redes WLAN podem operar de duas maneiras diferentes, a saber: o ad-hoc ou
Infra-estrutura.
Na topologia ad hoc, também conhecida como peer-to-peer, todos os
equipamentos de dados (chamados de end-points) que possuem placas de redes
comunicam-se diretamente entre si. A Figura 3.1 apresenta este conceito. Como
característica desta rede, destaca-se a simplicidade, pois não necessita de pré configuração dos equipamentos e nem a do administrador do sistema.

13

Figura 3.1 - Topologia de rede sem fio do tipo ad hoc [45].

A configuração Infra-estrutura funciona na topologia em estrela, onde há uma
unidade central, denominada de access point, que se comunica com todos os pontos da
rede (end points) e a adição de um ponto extra é feita aproximando-se o computador da
área de cobertura, conforme pode ser visto na Figura 3.2.
Comparando as duas topologias, percebe-se que a configuração ad hoc é útil
para colocar no ar rapidamente uma rede em salas de reunião ou qualquer lugar onde
não hajam facilidades já instaladas, sendo que o alcance dos sinais de rádio freqüência é
o maior limitante deste tipo de configuração. Já na configuração Infra-estrutura, o
alcance da rede é maior, principalmente quando se trata de andares de edifícios e salas
comerciais, porém há o custo extra do equipamento access point.

Figura 3.2 – Topologia de rede sem fio do tipo Infra-estrutura [45].

No sentido de expandir o alcance de uma rede WLAN, utilizam-se células,
denominadas de microcélulas, similares as do sistema celular, permitindo maior
conectividade em áreas maiores. A comunicação entre as microcélulas permite a
continuidade da comunicação por parte do usuário, também de forma análoga ao
sistema celular, denominado de hand off.

3.3 Tecnologia das WLANs
Existem duas tecnologias possíveis para se implantar uma rede local sem fio, as
quais estão diretamente relacionadas à largura da banda que esta irá operar:
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• Banda Estreita (Narrow Band) – Opera em uma freqüência de rádio específica,
mantendo este sinal o mais limitado possível, o suficiente para passar as informações
necessárias. As interferências indesejáveis entre os vários canais de comunicação
podem ser evitadas com o planejamento cuidadoso entre os usuários nos diferentes
canais de comunicação;
• Banda Larga (Wide Band) – Utiliza uma faixa considerável de freqüência,
diferentemente da tecnologia em banda estreita. Dentro desta categoria está a técnica
baseada no Espalhamento Espectral ou SSM – Spread Spectrum Modulation, que foi
concebido conceitualmente pela atriz americana Hedy Lamarr e o pianista George
Antheil em 1942, e desenvolvida para usos militares nos anos 50, devido a sua
característica de segurança e confiabilidade na transmissão de informações
confidenciais. O objetivo da codificação é transformar o sinal de informação para que
ele fique parecido com ruído. O ruído branco tem uma densidade espectral de potência
uniforme achatado, onde não existem picos aparentes, e pode ser reduzido ou eliminado
por filtros.
Os sistemas de comunicações Spread Spectrum se distinguem dos sistemas de
banda estreita pelo fato de que uma banda mais larga que a necessária é utilizada para
enviar a informação. O novo sinal “espalhado” tem baixa densidade de potência, mas a
mesma potência total do sinal. A Figura 3.3 mostra como a transmissão Spread
Spectrum difere da transmissão convencional a banda estreita.

Figura 3.3 - Spread Spectrum x transmissão à banda estreita.

Os sistemas de comunicações Spread Spectrum são caracterizados pelos
seguintes conceitos:
• O sinal transmitido ocupa uma banda que é muito maior que a banda mínima
requerida para enviar a informação;
• Um sinal de espalhamento ou código, que é independente dos dados, é usado
para espalhar os dados na banda utilizada para transmissão;
• Os dados são recuperados pelo receptor “correlacionando” o sinal recebido
com um sinal sincronizado, que é a réplica do sinal de espalhamento utilizado pelo
transmissor;
• Baixa densidade espectral de potência: como o sinal é espalhado em uma banda
de freqüência muito larga, a densidade espectral de potência torna-se muito baixa, então
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outros sistemas de comunicação não sofrerão influências deste tipo de comunicação,
permitindo com isso a coexistência de sistemas Spread Spectrum e de banda estreita em
uma mesma canalização;
• Privacidade devido o uso de códigos pseudo-aleatórios. Isto significa que é
muito difícil detectar as mensagens enviadas;
• A utilização de Spread Spectrum implica na redução de efeitos de multipath. O
efeito multipath (múltiplos percursos) ocorre quando algumas ondas são refratadas pela
atmosfera ou por barreiras, e há um atraso na sua chegada com relação às ondas diretas.
Este efeito costuma causar sérios problemas;
• Possibilidade de acesso aleatório: usuários podem iniciar sua transmissão em
um tempo arbitrário com um código diferente, permitindo aplicações de acesso
múltiplo;
• O principal parâmetro em um sistema Spread Spectrum é o ganho de
processamento, que é a razão entre a banda de transmissão e a banda de informação;
onde banda de transmissão é a banda utilizada para transmitir o sinal e banda de
informação é a banda necessária para transmitir a informação;
• O ganho de processamento (que é basicamente o fator de espalhamento)
determina o número de usuários que podem ser permitidos em uma área, a quantidade
de redução do efeito de multipath, a rejeição à interferência, a baixa probabilidade de
interceptação do sinal. Estes fatores asseguram a transmissão e confiança do sinal
transmitido, atendendo as necessidades deste projeto; além de mostrar porque os
sistemas Spread Spectrum têm sido usados por muitos anos pelos militares.
Existem três formas distintas de Spread Spectrum, denominadas: Seqüência
Direta ou Direct Sequence, Saltos de Freqüência ou Frequency Hopping e Saltos no
Tempo ou Time Hopping; também podem ser utilizados modelos híbridos destes.

3.4 O Protocolo 802.11
A ampla aceitação das redes em geral, com ou sem fio, no mercado residencial e
corporativo depende da normalização da indústria para garantir a compatibilidade e
confiabilidade do produto entre os vários fabricantes. Foi analisando essa característica
que o IEEE no início dos anos 80 submeteu o padrão Ethernet na versão 10Mbps ao seu
comitê plenário para padronização, denominado de 802, de redes de comunicações
locais. O IEEE adotou então a Ethernet como um dos seus padrões, publicado como
802.3.
Assim, vários outros comitês internos ao IEEE foram formados, e em 1990 foi
constituído o grupo de trabalho de Normas para as Redes Locais sem fio, denominado
802.11, com a tarefa de desenvolver padrões globais para equipamentos de rádio e redes
sem fio que operassem nas faixas de freqüência denominadas de não licenciadas ou
livres, ou seja, que não necessitam de aquisição de licença ou autorização dos órgãos
oficiais (no caso do Brasil, a ANATEL) para funcionamento.
Os membros desta Comissão consistem em profissionais de empresas e
universidades, que são pesquisadores, fabricantes - de semicondutores, computadores,
equipamentos de rádio – provedores, instaladores e usuários dos produtos de redes sem
fio. O grupo é globalmente representado por representantes dos Estados Unidos,
Canadá, Europa, Israel entre outros.
Em 1997 foi aprovado o primeiro de vários protocolos, denominado de 802.11b,
e em 1999 viriam o 802.11a e o 802.11g.
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A norma original criada para operar em uma taxa de transferência de dados de 1
a 2Mbps, utiliza a tecnologia de Seqüência Direta em Espalhamento Espectral – DSSS.
Em julho de 1998, o grupo de padronização decidiu selecionar a técnica OFDM como
base para seu novo padrão, objetivando uma transmissão de dados na faixa de 6 a
54Mbps, sendo o primeiro a utilizá-la em comunicações baseadas em pacotes.

3.4.1 Especificações do Protocolo 802.11
O objetivo do grupo de trabalho do IEEE em especificar o protocolo 802.11 não
é a de especificar tecnologia ou implementação, mas de definir um nível físico para as
redes no qual as transmissões sejam realizadas na freqüência de rádio ou infravermelhas
- as especificações da Camada Física – PHY, e um protocolo de controle e acesso do
meio - da Camada de Enlace – MAC, que definem a arquitetura básica da rede sem fio
do protocolo 802.11.

3.4.2 Arquitetura da Rede
A arquitetura adotada pelo grupo de trabalho 802.11 consiste em vários
componentes que interagem para prover uma rede local sem fio com suporte a
mobilidade de estações de modo transparente para as camadas superiores. Baseia-se na
divisão da área coberta pela rede em células, que são as chamadas BSA – Basic Service
Area ou áreas do serviço básico. Um grupo de estações que se comunica por
radiodifusão ou infravermelho em uma BSA constitui um BSS – Basic Service Set ou
conjunto de serviço básico.
O tamanho ou o alcance de cada área depende do ambiente e dos equipamentos
de rádio utilizados. Para permitir a construção de redes cobrindo áreas maiores do que
uma célula, múltiplas BSAs podem ser interligadas por meio de um sistema de
distribuição ou DS – Distribution System com ou sem fio, via pontos de acesso, ou
Access Point – AP. Os pontos são estações especiais responsáveis pela captura das
transmissões realizadas pelas estações de sua BSA, destinadas a estações localizadas em
outras BSAs, retransmitindo-as utilizando o sistema de distribuição. Os BSAs
interligados por um sistema de distribuição, por meio dos APs, definem uma ESA –
Extended Service Area ou área de serviço extendido. Os usuários desta rede são
denominados de STA – Wireless LAN Stations ou estações da rede local sem fio.
O conjunto de estações formado pelos vários BSSs interligados por um sistema
de distribuição define um ESS – Extended Service Set ou conjunto de serviços
expandido, identificado por um ESS –ID, que o identifica. Dentro de um ESS, cada BSS
é também identificado com um BSS-ID. Estes dois identificadores formam o NetworkID ou o identificador da rede sem fio IEEE 802.11. Um ESS formado pela conexão de
múltiplos BSSs constitui uma rede local sem fio com infra-estrutura, que consiste nas
estações especiais denominadas pontos de acesso ou APs. O sistema de distribuição,
além de interligar os vários APs fornece os recursos necessários para interligar a rede
sem fio a outras redes. Na Figura 3.6 é apresentada a arquitetura básica do protocolo
802.11 no modo Infra-estrutura.
As funções básicas dos pontos de acesso são:
● Autenticação, Associação/Reassociação - permite que uma estação móvel, mesmo
saindo de sua célula de origem, continue conectada à infraestrutura e não perca a
comunicação;
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● Gerenciamento da Potência - possibilita as estações operarem economizando
energia, através de um modo chamado de power save ou economia de potência;
● Sincronização da rede - garante que as estações associadas a um AP estejam
sincronizadas por um relógio comum.

Figura 3.4 – Arquitetura básica do 802.11 [45].

3.4.3 A Família 802.11
O padrão IEEE 802.11 é uma família de especificações desenvolvidas para as
redes locais sem fio – WLAN e, assim como o 802.3, todas as tecnologias 802.11x
utilizam os mesmos padrões de MAC e quadros de transmissão, mas existem variantes
nos níveis PHY.
Os primeiros padrões lançados mundialmente em 1999 foram o 802.11a, o
802.11b e o 802.11g, os quais serão analisados.

3.4.4 O Protocolo 802.11a
O 802.11a é um padrão mais recente que o 802.11b, pois embora ambos tenham
sido propostos pelo IEEE na mesma época, o 802.11b foi finalizado antes e por isso
chegou ao mercado com mais de seis meses de antecedência do 802.11a. Este protocolo
especifica a transmissão de rádio na faixa de 5GHz, também denominada nos EUA e
criada pela FCC, sem exigência de licença para acesso a Internet, de UNII – Unlicensed
National Information Infrastructure ou Infraestrutura de Informação Nacional não
licenceada, e apresenta 3 sub-bandas, a saber:
UNII 1 – banda inferior – de 5,15 a 5,25GHz;
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UNII 2 – banda média - 5,25 a 5,35GHz;
UNII 3 – banda superior - 5,35 a 5,85GHz.
Perfazendo um total de 300MHz de largura de banda e possui até oito canais
sem sobreposição, quando as faixas UNII 1 e UNII 2 estiverem ocupadas. As
velocidades de comunicação podem chegar até 54MHz, e utilizada a tecnologia de
Modulação OFDM. A Potência máxima especificada é de 50mW para a faixa UNII 1,
250mW para UNII 2 e 800mW para a faixa UNII 3.

3.4.5 O Protocolo 802.11b
A transmissão neste caso ocorre na faixa de freqüência de 2,4 a 2,4835GHz,
dividida em 14 canais de 22MHz, perfazendo um total de 83,5MHz de largura de banda
e 3 canais sem sobreposição, também conhecida nos EUA como ISM – Industrial,
Scientific and Medical Band ou Banda Médica, Científica e Industrial, cujas faixas de
freqüência são, além das já citadas acima, 902 a 928MHz e 5,725 a 5,850GHz. A
Modulação utilizada para esta sub-família é o DSSS, que permite trafegar dados a uma
taxa de até 11Mbps em distâncias de até 50 metros, devido à característica deste tipo de
modulação. Embora ela tenha sido inicialmente concebida como uma tecnologia para
WLANs em ambientes fechados e com claras restrições da potência de saída, o 802.11b
é também utilizado atualmente em rádio enlaces ponto-aponto (PP) e ponto-multiponto
(PMP) em redes sem fio nas áreas metropolitanas e rurais, com a utilização de antenas
de alto ganho.
Esse protocolo também é conhecido coloquialmente como “Wi-Fi” – Wireless
Fidelity ou fidelidade sem fio, em alusão a idéia de que os sistemas sem fio não
apresentam confiabilidade e nem segurança, pois ele apresenta um mecanismo de
criptografia por chave pública, denominado WEP – Wired Equivalent Privacy ou
Privacidade equivalente às redes com fio, que se destina a fornecer as redes sem fio o
mesmo nível de segurança das redes convencionais. O funcionamento se dá da seguinte
forma: o cliente tenta conectar-se a um ponto de acesso (AP), que por sua vez envia um
valor para a estação que usa a sua chave pública para criptografá-lo e depois devolve ao
AP para verificação. A chave criptográfica apresenta um tamanho de 40 bits, mas já
existem chaves com 128 bits.

3.4.6 O Protocolo 802.11g
Em junho de 2003, quatro anos após o lançamento e amadurecimento dos
primeiros protocolos – 802.11a e b, o terceiro padrão foi lançado. O 802.11g opera
também na faixa de 2,4GHz e modulação em DSSS, assim como o 802.11b, mas
apresenta uma taxa de transmissão superior, da ordem de 54Mbps, e procura combinar
as vantagens da modulação OFDM para altas taxas, com a compatibilidade dos padrões
de camada física anteriores.
Os equipamentos compatíveis com o Protocolo 802.11g podem operar
diretamente com os equipamentos 802.11b, obviamente com taxas de transmissão de
11Mbps ou inferiores. Além disso, os pontos de acesso 802.11b poderão ser atualizados
com uma mudança do software residente e assim trabalhar na mesma taxa de
transmissão de dados que o 802.11g.
Dentro de sua faixa de trabalho, cada equipamento 802.11g consome um terço
da banda passante disponível, o que permite configurar até 3 sistemas com freqüências
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diferentes, operando sobre o mesmo espaço físico. Mas ressalta-se que o 802.11a, em
compensação, é capaz de trabalhar com 12 sistemas operando com freqüências
diferentes no mesmo espaço físico e com menor interferência, por operar na faixa
menos poluída que é a de 5 GHz.
A Tabela 3.1 apresenta um quadro comparativo entre os protocolos
apresentados.

Protocolo IEEE
Faixa de freqüência
(GHz)
Largura da banda
(MHz)
Taxa de transmissão
Max. (Mbps)
Interface Aérea
Número de canais
Alcance Médio (m)

802,11
2,4

802,11 a
5,8

802,11 b
2,4

802,11 g
2,4

83,5

300

83,5

83,5

2

54

11

54

DSS/FHSS
3
50

OFDM
12
80

DSSS
3
100

OFDM/DSSS
3
150

Tabela 3.1 – Comparativo entre as subfamílias do 802.11.

3.4.7 O Protocolo 802.11n
Enquanto alguns novos protocolos estão em fase final de liberação para o
mercado pelo IEEE - 802.11d, 802.11e, 802.11f, 802.11h e 802.11i, em janeiro de 2004
o órgão formou um novo grupo de trabalho para a categoria 802.11, a fim de
desenvolver uma emenda a esse padrão. A taxa de transmissão deste novo protocolo
será de no mínimo 100Mbps, o que exigirá um nível de transmissão bruto ainda maior
na camada PHY, e oferecerá um alcance operacional maior que os padrões atuais.

3.5 O Espectro de Frequências
Há menos de 30 anos os serviços móveis eram considerados serviços locais
providos para um grupo fechado de assinantes. Desde então a tecnologia tem feito o
possível para desenvolver sistemas móveis de comunicação pessoal.
A necessidade da oferta de serviços que adequem a mobilidade e a conveniência
para os sistemas existentes em curto espaço de tempo, são alguns dos fatores que
contribuíram com o significativo aumento do número de assinantes móveis pelo mundo.
Um outro aspecto que contribui para a continuidade desta expansão é a
convergência das aplicações de dados e voz, por exemplo, os usuários do serviço da
Internet já acessam as redes de comunicações sem fio e esperam obter de seus telefones
móveis os mesmos serviços disponíveis pelas redes fixas.
O acesso a Internet pelas redes sem fio irão representar o mesmo crescimento
que o mercado apresentou quando do lançamento da telefonia móvel de voz, oferecendo
assim um acesso à alta taxa de dados com preços acessíveis a todos. A introdução em
breve dos sistemas celulares de terceira geração (3G) pelas operadoras, tornará isso
possível, pois serão serviços avançados multimídia em banda larga.
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Dada a importância que as comunicações móveis representam para a infraestrutura das telecomunicações modernas, torna-se imperioso identificar e definir,
claramente, as faixas de freqüências corretas para estas novas aplicações e considerar os
aspectos regulatórios relacionados ao gerenciamento do espectro.
O espectro de freqüência é um recurso escasso do ponto de vista físico –
limitado tecnicamente e, por conseguinte oneroso, pela consideração de que quanto
mais alta for à freqüência utilizada mais cara serão as soluções, devido à complexidade
técnica dos componentes empregados para a fabricação de circuitos eletrônicos e
dispositivos dos sistemas irradiantes. E não se deve esquecer a questão social, onde o
espectro é um bem público, que deve ser bem gerenciado por um órgão regulador
governamental que promova a utilização de forma otimizada e universalizada,
oferecendo a oportunidade da utilização de todas as classes, para o crescimento de uma
nação.

3.6 Equipamentos de Radiação Restrita
Dispositivos de radiação restrita são aqueles cuja emissão de radiação na
freqüência utilizada produz um campo eletromagnético com intensidade dentro dos
limites estabelecidos no regulamento sobre equipamentos de radiocomunicação de
radiação restrita. A conformidade com estes limites é atestada por um processo de
certificação que deve ser homologado pela ANATEL.
Desde que tenham a sua certificação homologada pela ANATEL, estes
equipamentos podem ser utilizados sem necessidade de autorização de uso ou licença de
funcionamento da estação. Os equipamentos de radiação restrita operam em caráter
secundário e, portanto não tem direito a proteção contra interferências prejudiciais
provenientes de qualquer outra estação de radiocomunicação e nem causar interferência
em qualquer sistema operando em caráter primário. Além disso, todo equipamento de
radiação restrita deve ser projetado para assegurar que nenhuma outra antena além
daquela com ele fornecida possa ser utilizada, exceto quando estabelecido o contrário
explicitamente na regulamentação.

3.6.1 Condições Gerais de uso para Radiação Restrita
Os limites de emissão que caracterizam um equipamento de radiação restrita são
classificados de acordo com as condições de uso, que são:
• Condições gerais de uso, que estabelece freqüências e seus respectivos limites
a serem atendidos por todos os equipamentos que pretendam serem caracterizados como
de radiação restrita;
• Condições específicas de uso que estabelece limites de emissão alternativos aos
das condições gerais (menos restritivos) para equipamentos de radiação restrita
destinados a aplicações específicas e operando em determinadas faixas de freqüências.
A Tabela 3.2 apresenta as aplicações específicas para as quais o regulamento
estabelece limites de emissão alternativos aos das condições gerais (menos restritivos)
dentro das faixas de freqüências de operação.

Seção Equipamentos de Radiação Restrita para aplicações
Regul. específicas
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Freqüências
(MHz)

I
II
II

Dispositivo de Operação Periódica
(equipamento que opera de forma descontínua)
Equipamentos de Telemedição

Microfone sem Fio

III

Equipamento de Telemedição Biomédica
(equipamento usado para transmitir medidas de fenômenos
nos Biomédicos humanos ou animais para um receptor,
dentro de uma área restrita)

III
IV

Sistema de Comunicações de Implantes Médicos (MICS)
Equipamentos de Telemedição de Características de
Material
Emissor-Sensor da Variação do Campo Eletromagnético,
exceto sistemas de proteção de perímetro.
(Dispositivo que estabelece um campo eletromagnético em
sua vizinhança e detecta mudanças naquele campo
resultante do movimento de seres vivos ou objetos dentro
de sua faixa de atuação)
Sistema de proteção ao Perímetro
(emissor-sensor de variação de campo eletromagnético que
emprega linhas de transmissão de rádio freqüência como
fonte de radiação e que são instaladas de tal forma que
permitem ao sistema detectar movimentos dentro da área
protegida)
Sensor de Variação de Campo Eletromagnético instalados
em veículos e utilizados como sistemas de radar de
veículo.
Dispositivos de Auxílios Auditivos
(aparelho usado para prover auxílios auditivos a pessoa ou
grupo de pessoas com deficiência)
Sistemas de Telefone sem Cordão
(sistema consistido de dois transceptores, um sendo uma
estação base fixa que se conecta à rede telefônica pública
comutada e a outra uma unidade terminal móvel que se
comunica diretamente com a estação base)
Sistema de Ramal sem fio de CPCT
(sistemas consistindo de uma estação base fixa que se
conecta à Central Privada de Comutação telefônica (CPCT)
e unidades terminais Móveis que se comunicam
diretamente diretamente com a estação base)
Equipamentos Utilizando Tecnologia de Espalhamento
Espectral
(Espalhamento Espectral: Tecnologia na qual a energia
média do sinal transmitido é espalhada sobre uma largura
de faixa muito maior do que a largura de que a largura de

V

V

V

VI

VII

VIII

IX
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40,66-40,70
>70
88-108
54-72
76-88
88-108
174-216
470-608
614-806
174-216
512-566

402-405
890-907,5
915-940
902-907,5
915-928
2435-2465
5785-5815
10500-10550
24075-24175
40,66-40,70
54-72
76-88

46700-46900
76000-77000
72,0-73,0
74,6-74,8
75,2-76,0
43,7-47
48,7-50
902-907,5
915-928
864-868
994-948
1910-1930

902-907,5
915-928
2400-2483,5
5725-5580

X
XI

XII

XIII

XIII

XIII
XIII
XIV

XV
XVI
XVII

faixa que contém a informação)
Sistemas de Acesso sem fio em Banda Larga para Redes
Locais
Equipamentos de Localização de Cabos
(dispositivos usado de forma não contínua com o objeto de
localizar cabos, linhas, dutos e elementos ou estruturas
similares enterrados)
Sistemas de Identificação Automático de veículos

Sistemas de Telecomunicação em geral
(Telecomando: uso das Telecomunicação para a
transmissão de sinais de rádio para iniciar, modificar ou
terminar, á distância, função de equipamento)
Sistemas de telecomando utilizados por portadores de
certificado de operador de estações de Radioamador
(COER)
Sistemas de Telecomando para operação de aeromodelos
Sistemas de Telecomunicação para operação de modelos
de superfície
Equipamento de Radiocomunicação de Uso geral
(unidade portátil com capacidade de transmissão
bidirecional para comunicação de voz)
Sistemas Rádio de baixa potência Operando em 19 GHz
Sistema de Sonorização Ambiental
Equipamento Bloqueador de Sinais de Radiocomunicação
(BSR)
(equipamento destinado a restringir o emprego de rádio
frequência ou faixas de rádio frequências especificas para
fins de comunicações)

5150-5350
5470-5725
9-490 KHz

2900-3260
3267-3332
3339-3345,8
3358-3600
26,27

50,53

72
75
462,53-462,74
767,53-467,74
19165-19255
225-270

-

Tabela 3.2 – Tipos de equipamento de radiação restrita (fonte: ANATEL).

Não há a necessidade de autorização para utilizar freqüências no Brasil quando
se opera com equipamentos que possuam certificação homologada pela ANATEL, com
a designação de radiação restrita. Os produtos que recebem esta certificação são aqueles
que atendem as condições gerais de emissão do regulamento sobre equipamentos de
radiocomunicação restrita ou destina-se a aplicações específicas que tem limites
alternativos menos restritivos também definidos pelo regulamento. A existência desta
categoria de equipamentos simplifica o processo de autorização para operação dos
mesmos como se pode observar pelas várias aplicações específicas abrangidas.

3.6.2. Resolução ANATEL n.º 365/2004
A resolução número 365 publicada pela ANATEL no dia 10 de maio de 2004,
que substituiu a de número 305 de 26 de julho de 2002, aprova o Regulamento sobre
equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.
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Este regulamento tem por objetivo caracterizar os equipamentos de radiação
restrita e estabelecer as condições de uso de rádio freqüência para que possam ser
utilizados com dispensa da licença de funcionamento de estação e independentes de
outorga de autorização de uso de rádio freqüência.
No capítulo II do regulamento - das condições gerais, na tabela III encontra-se a
definição da faixa de freqüência em estudo, que é de 2.400 a 2.483,5MHz e os valores
limites de intensidade de campo média, medidos a uma distância de 3 metros.
A intensidade de campo da freqüência fundamental é de até 50mV por metro e a
intensidade de campo de harmônicos é de até 500µV por metro. A intensidade de campo
de pico de qualquer emissão não deve exceder o valor médio especificado por mais de
20dB.
No capítulo III do regulamento - das condições específicas de uso, a seção IX
especifica os equipamentos que utilizam a tecnologia de espalhamento espectral ou
outras tecnologias de modulação digital para as faixas de 902 a 907,5MHz, 915 a
928MHz, 2400 a 2483,5MHz e 5725 a 5850MHz. Para a freqüência em estudo – 2400 a
2483,5MHz, ressaltam-se resumidamente as seguintes condições:
• As aplicações podem se dar nas topologias ponto-a-ponto e ponto-multiponto;
• Só poderá ser utilizada a tecnologia de Espalhamento Espectral ou a
Multiplexação Ortogonal por divisão de freqüência – OFDM;
• Nesta faixa as condições não valem para os equipamentos cujas estações
utilizem potência E.I.R.P. superior a 400mW, em localidades com população superior a
500.000 habitantes. Para este caso onde a freqüência deve ser licenciada, existe a
Resolução número 397, de 6 de abril de 2005;
• Os equipamentos utilizados no rádio-enlace devem ser homologados e
certificados pela ANATEL, ou seja, devem cumprir os requisitos do Regulamento para
Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela
Agência;
• Os sistemas devem utilizar 15 freqüências de salto não coincidentes no
mínimo;
• O tempo médio de ocupação não deve ser superior a 0,4 segundos em qualquer
freqüência em um intervalo de 0,4 segundos multiplicado pelo número de canais de
salto utilizado;
• Pode-se evitar ou suprimir transmissões nos sistemas em uma freqüência
particular de salto, desde que no mínimo 15 canais não coincidentes de salto sejam
utilizados;
• A potência de pico máxima de saída do transmissor é limitada em 125mW,
para sistemas que utilizam menos de 75 freqüências de salto e 1W para sistemas com 75
ou mais freqüências de salto;
• Para sistemas que utilizam a técnica de modulação digital do tipo seqüência
direta, a largura de faixa deve ser no mínimo de 500kHz a 6dB;
• A potência máxima de pico na saída do transmissor não pode ser superior a
1W;
• Para a densidade espectral de potência, o seu valor máximo não deve exceder a
4dBm em qualquer faixa de 3kHz durante qualquer intervalo de tempo em transmissão
contínua, para estações que utilizem potência E.I.R.P. igual ou inferior a 400mW, em
localidades com população superior a 500 mil habitantes;
• Para a utilização na topologia ponto-a-ponto pode-se empregar antenas de
ganho direcional superior a 6dBi, desde que a potência de pico máxima na saída do
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transmissor seja reduzida de 1dB a cada 3dB que o ganho direcional da antena exceder a
6dBi.

3.6.3 Resolução ANATEL n.º 397/2005
A resolução número 397 publicada pela ANATEL no dia 6 de abril de 2005, que
aprova o Regulamento sobre as condições da utilização de rádio freqüências na faixa de
2.400 a 2.483,5MHz por equipamentos com a tecnologia de Espalhamento Espectral ou
tecnologia de Multiplexação Ortogonal por divisão de freqüência, tem por objetivo
estabelecer as condições de utilização nas estações que utilizem a potência E.I.R.P.
superior a 400mW, em localidades com população superior a 500 mil habitantes. Na
Tabela 3.3 encontram-se resumidamente estes valores.
Regulamento
Aplicável

E.I.R.P.

População
(habitantes)

Licenciamento das
Estações

Resolução 397
06/04/2005
Resolução 365
10/05/2004

>400mW

>500mil

SIM

<400mW
>400mW
<400mW

>500mil
<500mil
<500mil

NÃO
NÃO
NÃO

Tabela 3.3 – Valores para os equipamentos de radiação restrita.

Este regulamento deixa claro que na situação considerada acima, em relação ao
tamanho da população e da faixa de potência, existe a necessidade do licenciamento das
estações, diferente do que é considerada na resolução 365. De forma análoga a
resolução 365, esta também define a operação como de caráter secundário, ou seja, não
existe direito a proteção contra interferências prejudiciais provenientes de qualquer
outra estação de radiocomunicação e nem podem causar interferência em qualquer
sistema operando em caráter primário.
As características técnicas definem que o serviço pode ser utilizado tanto na
topologia ponto-a-ponto, como ponto-multiponto.
Para os sistemas que utilizam a modulação digital do tipo salto em freqüência
com menos de 75 freqüências de salto, a potência de pico máxima de saída do
transmissor não deve ser superior a 0,125W; com um número maior ou igual a 75
freqüências de salto a potência de pico máxima não deve ser superior a 1W.
Para os sistemas que utilizam a modulação do tipo seqüência direta no
Espalhamento Espectral ou a Multiplexação Ortogonal por Divisão de Freqüência –
OFDM, a potência de pico máxima de saída do transmissor não pode ser superior a 1W.
Para as aplicações ponto-a-ponto, pode-se lançar mão das antenas de transmissão
com ganho direcional superior a 6dBi, desde que a potência de pico máxima na saída do
transmissor seja reduzida de 1dB a cada 3dB que o ganho direcional da antena exceder a
6dBi.

3.1

Frequências Licenciadas e Frequências não Licenciadas

Ao escolher o meio de transmissão para uma rede, o profissional se depara com
questões como qualidade, confiabilidade e custos. A decisão entre as tecnologias com
ou sem fio é complexa e recai sobre a detalhada análise de vários fatores tais como a
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distância entre os pontos a serem conectados, a capacidade de informação a ser enviada,
a topografia da região ou o tempo necessário para a implantação entre outros.
Uma vez definida a solução sem fio, deve ser analisado qual o tipo de solução
segundo o parâmetro faixa de freqüência.

3.7.1 Frequências Licenciadas
Os enlaces de rádios licenciados são aqueles que utilizam faixas ou canais de
freqüências predeterminadas para uso exclusivo de um operador para uma dada região,
licenciada pelos órgãos de regulamentação de seus respectivos países, como no Brasil é
a ANATEL, a fim de se evitar qualquer interferência mútua.
As redes de microondas autorizadas raramente sofrem interferência, mas se isso
acontecer, o problema é normalmente resolvido com assistência da agência reguladora.
Assim existe segurança por parte da empresa que se utiliza deste enlace ao saber que o
canal designado é para seu uso exclusivo, dentro de uma área geográfica, e que as
comunicações essenciais não serão prejudicadas por interferências de outras empresas.

3.7.2 Frequências não Licenciadas
Os enlaces não licenciados utilizam faixas que podem ser utilizadas por qualquer
tipo de usuário, sem a necessidade de obtenção de autorização prévia do órgão
regulador para a utilização da freqüência, dentro de uma mesma região. Então, mesmo
que seja obtida uma transmissão livre de interferências na instalação, não há qualquer
garantia de que continue desta forma durante todo o tempo de operação do link. Ou seja,
se houver uma ou várias fontes de interferências que possam surgir a qualquer instante e
provocar a degradação do desempenho do enlace ou a redução da disponibilidade,
deverá ser detectada e anulada a fonte desta interferência.
Quanto mais sinais interferentes no local, mais difícil se tornará a probabilidade
do enlace se manter disponível. Mesmo sendo projetados para suportar determinados
níveis de interferências, os equipamentos não suportam as mais severas. Para se evitar
as surpresas logo no início da implantação, deve-se realizar um rastreamento de rádio
nos arredores do local da instalação, para se assegurar a detecção de quaisquer fontes
permanentes ou intermitentes de interferência.
Em regiões metropolitanas onde o espectro se encontra congestionado, deve-se utilizar
antenas diretivas, de forma a reduzir a quantidade de sinais interferentes que possam
atingir o enlace.
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____________________________________________________________

Capítulo 4
Considerações sobre Redes de Telefonia
Celular Móvel e Redes de Computadores
sem Fio
______________________________________
A transmissão de dados via telefonia celular se tornou uma solução inovadora de
incorporação de novos valores em tecnologia, que permite somar a qualidade de
serviços até então existente em operadoras de serviço de telefonia fixa com o fator
mobilidade, o principal diferencial da telefonia celular. Aliado a isto tem-se hoje uma
total integração entre a telefonia celular e a rede Web, o que forma um potencial
tecnológico de vasta aplicação.
Em termos de comunicação sem fio, diversas tecnologias despontam no mercado
apresentando soluções para Sistemas de Serviço Móvel Celular (SMC). Dentre várias
existentes, podem ser citadas as tecnologias CDMA, GSM e 3G.

4.1

Histórico

Os Serviços Móveis Celulares (SMC) surgiram na década de 80 para atender
uma necessidade latente de comunicação para uso pessoal. A primeira geração foi
baseada em tecnologia analógica – os telefones eram, inicialmente, simples
transmissores e receptores de rádio associados a um “número de telefone”. Tal sistema
era bastante limitado, pois não garantia segurança nas comunicações e, principalmente,
não atendia a demanda de usuários, que crescia vertiginosamente.
A limitação do sistema analógico fez com novas tecnologias fossem
desenvolvidas, surgindo, então, os sistemas celulares de segunda geração, conhecidos
como digitais, que permitem uma comunicação mais segura e, principalmente, que
permitiram o desenvolvimento de terminais telefônicos compactos e de baixo consumo.
As aplicações iniciais envolviam apenas sinais de voz, mas já era possível prever
aplicações envolvendo a transmissão e recepção de dados, que veio logo em seguida.
Porém, as conexões eram baseadas em alocação fixa de canal, tornando o sistema
inadequado para aplicações em comunicação de dados de tráfego por demanda, como é
o caso da Internet. O sistema CDMA-(Code Division Multiple Access) baseou-se nesta
tecnologia.
Visando atender ao aumento da demanda por tráfego de dados, principalmente
na rede de internet, foi elaborado um projeto de terceira geração de telefonia móvel.
Porém, antes foi criada uma família intermediária – a geração 2.5, agregando
comunicação móvel de dados aos tradicionais serviços de voz. Com a evolução, o
aspecto de segurança passou a ser um ponto importante, pois a comunicação de dados
em sistemas móveis envolve troca de informação confidencial entre grandes blocos
corporativos, além da privacidade exigida para as comunicações pessoais. As redes
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móveis agora têm como base uma tecnologia digital com transmissão por comutação de
pacotes. Estes sistemas aceitam serviços clássicos de telefonia e comunicações de dados
e são mais eficientes do que os sistemas de segunda geração, pois permitem que vários
usuários e serviços utilizem simultaneamente os canais. Este sistema é conhecido como
GSM - Global System for Móbile e é baseado numa tecnologia TDMA (Time Divsion
Multiple Access).
A terceira geração dos SMC, conhecida como 3G, já implementada em vários
países e em fase de implementação no Brasil, possibilita o acesso à internet em Banda
Larga, o que irá viabilizar muitas aplicações específicas.
Segundo dados da Anatel, o Brasil terminou Out/11 com 36,5 milhões de
celulares 3G, sendo 30,2 milhões aparelhos WCDMA e 6,3 milhões de terminais de
dados 3G (15,8% dos celulares do Brasil são 3G). Das adições líquidas de 3.141 mil
acessos 3G no mês, 2.941 mil foram via aparelhos WCDMA e 200 mil por terminais de
dados 3G. A Anatel considera banda larga móvel a soma dos acessos WCDMA com
todos os terminais de dados sejam eles 3G ou não. Pelo critério da Anatel existiriam
37,6 milhões acessos de banda larga móvel em Out/11, sendo 30,2 milhões aparelhos
WCDMA e 7,4 milhões terminais de dados, que apresentaram adições líquidas de 189
mil acessos em Out/11.

4.2 Sistema CDMA
O CDMA (Code Division Multiple Access) é um padrão digital de segunda
geração da telefonia celular desenvolvido nos Estados Unidos. Sua tecnologia utiliza
espalhamento espectral (spread spectrum) de sinais como meio de acesso para permitir
que vários usuários compartilhem uma mesma banda de freqüências. Nessa tecnologia,
os bits provenientes da conversão da fala (conversão analógico-digital), em conjunto
com outros bits de controle, são literalmente espalhados por todo o espectro de uma
maneira "aleatória". As aspas são necessárias porque o aleatório do CDMA não é tão
aleatório assim. O lado transmissor espalha os bits e o lado receptor reordena os bits. O
CDMA permite uma melhor utilização do espectro possibilitando um aumento de
capacidade dos sistemas celulares.
A família de normas da TIA (Telecommunications Industry Association)
padronizou os sistemas celulares digitais de segunda geração conhecidos popularmente
como CDMA, ou cdmaOne, que são baseados no padrão IS-95. Esta tecnologia foi, em
grande, parte desenvolvida pela empresa americana Qualcomm.

4.2.1 Forma de transmissão do CDMA
A figura 4.1 mostra como é transmitido um canal de RF no sistema CDMA.
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Figura 4.1 - Forma de Transmissão de um Canal de RF no sistema CDMA.

Quanto maior o número de usuários, maior será o ruído e as interferências.
Assim, existe um número máximo de canais por banda de freqüência que permite um
uso com qualidade aceitável. O problema se torna mais grave quando as potências de
transmissão individuais aumentam.

4.3 Sistema 3G
A evolução do GSM para serviços de terceira geração, que permitem taxas de
dados de até 2 Mbit/s, vem sendo padronizada pelo 3rd Generation Partnership Project
(3GPP).
Esta evolução exigiu a definição de um novo padrão para a interface entre
Estação Móvel e ERB com canais de RF de 5 MHz nos sistemas utilizados em CDMA.
Este novo padrão WCDMA – WideBand CDMA implica em mudanças na estrutura de
canalização do GSM e exige uma banda adicional de freqüências para implementação
do serviço por parte das operadoras, mantendo, no entanto, a compatibilidade e demais
interfaces da arquitetura GSM.

4.4 Sistema GSM – Global System for Mobile
Devido aos diversos sistemas que foram desenvolvidos com diferentes formas de
envio de dados, protocolos e freqüências de comunicação, em 1982 foi realizada a
Conference of European Posts and Telegraphs (CEPT) onde se formou um grupo
denominado Group Special Mobile (GSM), com o objetivo de estudar e desenvolver um
sistema móvel baseado nas seguintes diretrizes básicas:
· Boa qualidade de voz;
· Eficiência espectral;
· Terminais pequenos e baixos custos;
· Suporte para "roaming" internacional;
· Capacidade para suportar "handheld" terminais;
· Suportar uma larga área de novos serviços e utilidades;
· Compatibilidade RDSI – Rede Digital de Serviços Integrados.
Em 1989 a responsabilidade passou para o European Telecomunication
Standards Institute (ETSI) e em 1990 foram publicadas as especificações do GSM. Tal
padrão generalizou-se então pelo resto do mundo. A sigla GSM passou a denominar
então Global System for Mobile Communication e atualmente é considerado um padrão
digital de segunda geração do celular adotado na maior parte do mundo. Desenvolvido
inicialmente para a faixa de 900 MHz, o GSM teve posteriormente uma versão adaptada
para as faixas de 1800 e 1900 MHz.

4.4.1 Freqüências de Operação do GSM (MHz)
Em um sistema de comunicação sem fio, existe as estações móveis (assinantes) e
a estação fixa, conhecida como estação de Rádio Base (ERB). Como qualquer sistema
de comunicação bi-direcional, os canais são pré-definidos por uma faixa de freqüência.
A tabela 4.1 ilustra a faixa de freqüência de operação destes canais.
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Estação Móvel->
ERB
ERB-> Estação
Móvel
Espaçamento
entre
Freqüências
de Transmissão
Recepção

GSM 900
880-915

DCS 1800
1710-1785

PCS 1900
1850-1910

925-900

1805-1880

1930-1990

45

95

80

Tabela 4.1 – Freqüência de Operação do GSM.

O GSM foi padronizado para operar nas faixas de freqüências conforme
apresentadas na Tabela 2.0, sendo o GSM 900 e o DCS 1800 adotados na Europa e o
PCS 1900 nos Estados Unidos.
No Brasil, as Bandas C, D e E estão na faixa de freqüências do DCS 1800, tendo
sido licitados inicialmente 15 MHz por operadora em cada direção.

4.4.2 A Estação Móvel
A estação móvel nada mais do que o aparelho celular (terminal) controlado por
um cartão “inteligente” designado de SIM (Subscriber Identity Module). O cartão
providencia mobilidade pessoal, de tal forma que o assinante consegue ter acesso aos
serviços subscritos independentemente do terminal utilizado, isto é, ao inserir o cartão
SIM num terminal diferente, o assinante pode usufruir os serviços a partir desse
terminal. O cartão SIM tem uma identificação única mundial denominada de IMSI
(International Mobile Subscriber Identity), o que garante maior mobilidade e segurança
pessoal (uso não autorizado).

4.4.3 Subsistema Rádio Base
Este subsistema encarrega-se do controle de ligação rádio com a estação móvel.
É dividido em duas partes: a estação rádio base de transmissão (BTS) e a estação rádio
base de controle (BSC). A comunicação entre estas duas estações é realizada através da
interface ABIS (Air Base Inteface Station), permitindo (como no resto do sistema) a
operação entre componentes realizada por diferentes fornecedores. A BTS é composta
de receptores e transmissores de rádio, que definem a célula e suportam os protocolos
de comunicação com a estação móvel. O número de BTS’s depende da área de
cobertura do sistema. A BSC gerência os recursos para uma ou mais BTS's, tais comoc,
onfiguração dos canais de rádio, mudanças de freqüência e transição entre células
(hand-off). A BSC realiza a conexão entre as estações móveis celulares e o Centro de
Comutação Móvel (MSC).

4.4.4 O Subsistema Rede
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Este subsistema é composto basicamente pela MSC e é responsável pela
comutação de chamadas entre estações móveis ou entre uma estação móvel e um
terminal fixo.
Comporta-se como um nó de comutação da PSTN (Public Switched Telephone
Network) ou da ISDN (Integrated Services Digital Network) e, adicionalmente,
providencia toda a funcionalidade necessária para o tratamento de um assinante móvel,
tais como: registro, autenticação, atualização da localização, transição entre células
(Hand-off), roaming, etc.
Estes serviços são providenciados em conjunto com várias entidades funcionais
e formam o subsistema rede, composto por MSC (Mobile Services Switching Center),
HLR (Home Location Register), VLR (Visitor Location Register), EIR (Equipment
Identity Register), AuC (Autentication Center). O HLR, o VLR e o MSC, em conjunto,
providenciam as capacidades de roaming do GSM.
O HLR (Home Location Registrer) contém toda a informação administrativa de
todos os assinantes registrados na correspondente rede GSM, juntamente com a
localização da estação móvel. A localização da estação móvel está geralmente na forma
do endereçamento do VLR (Visitior Location Registrer).
As informações fornecidas pelo VLR são necessárias para controlar a chamada e
providenciar os serviços de cada assinante, situada dentro de uma determinada área de
controle. Outros dois registros são usados para segurança e autenticação. O EIR
(Equipment Identity Register) é uma base de dados que contém listagens de todos os
equipamentos móveis válidos na rede, com todas as estações móveis sendo identificadas
pelo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Um IMEI é considerado como
inválido se declarado como roubado ou incompatível com a rede. O AuC (Autentication
Center) é uma base de dados protegida que guarda uma cópia do código de cada SIM
(Subscriber Identity Module), que é usado para autenticar e criptografar dados do
assinante através do canal de rádio.

4.4.5 Codificação de canal e voz
A voz em GSM é codificada digitalmente a uma taxa de 13Kbps (bits por
segundo) e organizados em blocos de 260 bits a cada 20 ms. Com a adição posterior de
código para a correção de erros, a taxa foi elevada para 22.8 Kbps e os dados agrupados
em blocos de 456 bits a cada 20 ms. Os dados obtidos de 456 bits são organizados em 8
blocos de 57 bits e transmitidos em 8 slots de tempo sucessivos, o que protege contra
erros de transmissão.
Essa transmissão tem 156 bits e contém 2 blocos de 57 bits, além de uma seqüência de
treinamento de 26 bits usada para equalização. Cada transmissão leva 0.577 ms para
uma taxa total de 270.8 Kbps e é modulada usando GMSK (Gaussian Minimum Shift
Keying) numa portadora de 200 kHz.
O controle de erro e equalização contribuem para a robustez do sinal de rádio
contra interferência e atenuação na transmissão. A natureza digital do sinal TDMA
permite melhorar a qualidade de transmissão, aumentar o tempo de vida útil da bateria e
a eficiência espectral.
O sistema GSM e os sistemas nele baseados, DCS1800 (operando a 1.8 GHz) e
PCS1900 (operando a 1.9 GHz), são uma primeira aproximação para um sistema de
comunicação verdadeiramente pessoal. O cartão SIM trouxe mobilidade pessoal e
mobilidade para o terminal. Junto com o roaming internacional e o suporte a uma
grande variedade de serviços tais como voz, transferência de dados, fax, SMS, e outros,
o GSM chega próximo de uma satisfação total das necessidades de comunicação
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pessoal. Dessa forma, ele poderá ser baseado projeto UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System), que é uma das tecnologias que será utilizada da Terceira
Geração – 3G. Deve-se salientar ainda que o GSM é compatível com a rede digital
ISDN

4.5 GPRS - General Packet Radio Service
As redes GSM surgiram da tentativa do ETSI de padronizar os sistemas
celulares privados que os países europeus vinham desenvolvendo na década de 1980.
Esses sistemas eram incompatíveis e permitiam apenas comunicação roaming nacional,
limitando fortemente o mercado de celulares na Europa. O Sistema GSM foi
desenvolvido para garantir boa qualidade de voz, baixo custo, compatibilidade com a
rede ISDN e roaming por toda a Europa. No entanto, GSM cresceu muito mais do que o
esperado e hoje é usado por mais de 200 países em todo o mundo.
Com a popularização do uso da Internet e de outros serviços de dados em
meados da década de 1990, previu-se que as redes GSM não seriam capazes de
comportar grandes quantidade de dados nos diferentes estágios do sistema. Para garantir
os serviços futuros, em 1997 o ETSI publicou o modo de funcionamento do GPRS
(General Packet Radio Service) na especificação da FASE 2+ do GSM.
As redes GPRS foram desenvolvidas para aceitar serviços de dados, pois foram
criadas com base em transmissão por comutação de pacotes, diferentemente do GSM.
Comutação de pacotes utiliza mais eficientemente a fonte de rádio para tráfego em
rajadas, que é uma característica da maioria dos serviços de dados.
Para que as operadoras possam utilizar seus serviços GSM e os serviços de
dados GPRS a partir de uma única base dinâmica e flexível, os dois sistemas
compartilham várias características entre si, como bandas de freqüência, estrutura de
frames e técnicas de modulação. No entanto, a cobrança pelo uso do GPRS é feita por
quantidade de dados transmitidos, enquanto que no GSM é feita por tempo de conexão.
A rede GPRS pode ser considerada como um revestimento à rede GSM,
acrescentando tráfego orientado a pacotes mediante leves modificações da arquitetura.
A rede GPRS pode ser analisada como sendo “GSM + dados”. Sua integração com a
rede Internet permite o envio e o recebimento de dados de uma forma bem simples por
qualquer aparelho que utiliza esta tecnologia.

4.5.1 Arquitetura de Redes GPRS
Para a adição de tráfego orientado a pacotes, alguns elementos foram
substituídos e alguns adicionados à arquitetura GSM, viabilizando, assim, a rede GPRS.
A principal diferença entre as arquiteturas é a substituição do MSC (Mobile Services
Switching Center) pelo SGSN (Serving GPRS Support Node) e a do GMSC (Gate
Mobile Services Switching Center) pelo GGSN (Gateway GPRS Support Node). Entre
os elementos que se diferenciam na rede GPRS estão: o BG (Border Gateway), o HLR
(Home Location Register), o MSC/VLR (Mobile Service Center/Visitor Location
Register), o SMS-GMSC (Short Message Service – Gate Mobile Services Switching
Center) e o próprio Backbone GPRS.
A figura 4.3 apresenta a arquitetura básica do sistema GPRS.
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Figura 4.2 - Arquitetura básica do Sistema GPRS [44 ].

O SMSC (Short Message Service Center) é responsável pelo tráfego de pacotes
que tem as unidades móveis (MS) como origem ou destino e por funções como
autenticação, roteamento, gerenciamento de mobilidade, controle de acesso e
contabilidade de uso da rede de rádio.
Já o GGSN gerencia o roteamento entre a rede GPRS e outras redes de dados
(Internet, X.25, etc). Também é responsável por controlar a alocação de endereços IP
por parte dos MS´s e por traduzir os formatos de pacotes de endereços externos para o
formato de endereçamento GPRS e vice-versa.
Nesta arquitetura, tanto o SMSC quanto o GGSN possuem um LR (Location Register).
O LR armazena a localização atual e as informações permanentes de todos os usuários
que estão na área de serviço. É possível recuperar, a partir destas unidades, a célula e o
endereço SMSC em que o MS está localizado, basicamente substituindo a
funcionalidade do VLR nas redes GSM.
O Backbone (Suporte Principal) GPRS é essencialmente uma rede IP que
interconecta os componentes internos às redes GPRS. O roaming entre diferentes redes
é feito pelo BG. Algumas modificações foram feitas no HLR para comportar as
informações GPRS pertinentes aos usuários. Este agora também armazena o endereço
PDP (Packet Data Protocol) de cada usuário.

4.5.2 Elementos Internos de uma Rede GPRS
O GSN (GPRS Support Node) é composto pelos elementos que compõem a rede
GPRS, os quais são interconectados pelo backbone. Os principais elementos são
apresentados pela Figura 4.3.
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Figura 4.3 – Elementos Internos de uma Rede GPRS [44].

O CGF (Charging Gateway Functionality) é responsável pela coleta e
direcionamento ao sistema de bilhetagem dos dados de contabilidade; o LIG (Lawful
Interception Gateway) permite interceptar e armazenar o tráfego de um determinado
MS por questões legislativas; o DNS (Domain Name Server) é um servidor de nomes
convencional que traduz nomes lógicos em endereços IP.

4.5.3 Forma de Transmissão de uma Rede GPRS
A transmissão de dados a partir do usuário é feita na forma de protocolos em
camadas. Esta estrutura de protocolos é denominada pelas especificações do GPRS de
Plano de Transmissão. As especificações do GPRS padronizaram o plano de
transmissão para permitir serviços de dados IP e X.25. A figura 4.5 apresenta o plano de
transmissão para o TCP/IP.
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Figura 4.4 – Plano de Transmissão para TCP/IP [44].

· SNDCP (Subnetwork Dependent Convergence Protocol): esta camada faz o
mapeamento de características ao nível de rede em características das camadas
inferiores da rede entre a Estação Móvel e o SGSN. Ela está especificada em GSM
04.65.
· LLC (Logical Link Control): esta camada prove um link lógico altamente confiável e
criptografado. Ele é especificado em GSM 04.64.
· BSSGP (Base Station System GPRS Protocol): esta camada é responsável pelo
roteamento e informação relativa a QoS entre o BSS e o SGSN. Ela não faz correção de
erro. BSSGP esta especificada em GSM 08.18.
· NS (Network Service): esta camada transporta pacotes de dados do BSSGP. Ela é
baseada no protocolo Frame Relay e especificada em GSM 08.16.
· RLC/MAC (Radio Link Control/Media Access Control):esta camada tem duas
funções: O Radio Link Control fornece um radio-solution-dependent relible link.
A função de controle de acesso ao meio (MAC) controla a sinalização de acesso ao
canal de radio, e o mapeamento dos frames LLC nos canais físicos RF gsm. RLC/MAC
é definido em GSM 4.60:
· GTP (GPRS Tunnelling Protocol): este protocolo provê um túnel para dados do
usuário e sinalização entre os Nós de suporte do GPRS no backnone GPRS. GTP é
especificado em GSM 09.60.
· L2: Camada 2 do modelo OSI (Open Systems Interconnection).
· L1: Camada1 do Modelo OSI.

4.5.4 Conexão de dados entre um terminal móvel e um servidor de uma
rede IP externo.
Este tipo de conexão é necessário em serviços de e-mail, acesso à internet ou a
um servidor WAP (Wireless Application Protocol). Na operação, um pacote de dados
TCP/IP é mapeado na camada LLC pelo SNDCP. A camada LLC garante um serviço
confiável no enlace entre a estação móvel e o SGCN. Para chegar ao SGCN este pacote
utiliza camadas de protocolo específicas das interfaces “Um” (composto de RLC/MAC
e interface rádio) e “Gb” (BSSGP e NS baseado em Frame Relay). O chaveamento
entre as camadas RLC e BSSGP no BSS é feito na camada LLC.
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No SGSN, os pacotes são chaveados para o backbone GPRS (interface GN)
onde são transportados através de um protocolo de tunelamento de dados (GTP) em
uma rede IP utilizando TCP ou UDP como camada de transporte. Os dados trafegados
no backbone GPRS acabam tendo o IP em dois níveis. Este procedimento não é o mais
eficiente, mas torna a solução segura e fácil de implementar.
Finalmente, no Gateway, o pacote de dados é roteado através de uma rede IP
externa até o servidor de aplicação De modo análogo, as especificações do GPRS/GSM
definem planos de sinalização para conexões entre os vários nós envolvidos na
prestação do serviço GPRS. Estes protocolos são baseados no protocolo de sinalização
SS7.

4.5.5 Forma de Identificação de assinante em uma Rede GPRS/GSM
Cada usuário tem sua IMSI (International Mobile Subscriber Identity), única em
todas as redes GSM ao redor do mundo, que não varia em função do tempo (a não ser
em caso de perda ou troca do SIM-Card pelo assinante, por exemplo) [59]. O IMSI tem,
nas redes GSM, função análoga ao do ESN (Eletronic Serial Number) que é constituído
por 11 números que indicam a combinação entre o número do telefone celular e o seu
número serial existente nos celulares analógicos. Como esta identificação única, se fizer
trafegar abertamente, irá permitir que o telefone possa ser clonado ou que o assinante do
serviço possa ter sua localização traçada.
Para evitar que o IMSI seja interceptado, a rede GSM utiliza o recurso do TMSI
(Temporary Mobile Subscriber Identity). Em geral, no momento em que o aparelho
móvel é ligado, o IMSI é transmitido e a rede, no VLR, estabelece uma relação entre o
IMSI e um TMSI gerado. A partir deste momento, somente o TMSI trafega. O IMSI só
é reutilizado em caso de perda do TMSI por pane da MS ou da rede.
A substituição do TMSI ocorre a cada troca de VLR (havendo possível troca de
operadora) e, eventualmente, mediante requisição de uma das partes. O esquema da
figura 4.6 exemplifica a troca do TMSI no momento de atualização da localização
geográfica feita pelo aparelho.

Figura 4.5 – Esquema de troca do TMSI no momento de atualização da localização geográfica feita pelo
aparelho [44].
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4.5.6 Autenticação de um assinante em Redes GPRS/GSM
Autenticar a identidade do assinante (ou simplesmente identificá-lo) é assegurar
que ele é realmente a entidade que diz ser. No caso dos telefones móveis, dá-se à
entidade móvel, a partir de sua identificação, os direitos (de recepção e transmissão de
informações) que o assinante teria sobre a rede. Se um usuário “L” inapropriadamente
se identificar como outro usuário (impersonation), por exemplo “A”, então “L” poderá
utilizar recursos como utilizar o sistema e fazer com que a cobrança decaia em “A”, se
ident ificar como “A” para receber mensagens de caixa postal, SMS, e-mail ou ainda
utilizar o nome de “A” para atividades ilegais (vide, por exemplo, episódio da utilização
de telefones móveis em penitenciárias brasileiras).
As redes GSM-GPRS autenticam a identidade do assinante através de um
mecanismo de desafio e resposta (challenge-response mechanism). A BTS envia para a
MS um número aleatório de 128 bits (RAND). O SIM-Card então recebe o número
RAND e computa, fornecendo RAND e uma chave Ki (compartilhada entre o SIM-card
e a AUC) como parâmetro do algoritmo A3 – uma função de Hash dependente de chave
– um número (SRES) de 32 bits. O número SRES é verificado pela AUC, que também
conhece A3, Ki e RAND. O SRES calculado pelo SIM só será igual, portanto, caso ele
tenha a mesmo Ki.
Uma das questões polêmicas quanto a este procedimento é que a baixa
capacidade de processamento do SIM-Card impede que Ki seja uma chave grande, o
que torna o sistema relativamente frágil (vide item 6 sobre possibilidades de ataques).
Como A3 é um algoritmo somente utilizando dentro do SIM-Card e da AUC, ele não é
especificado pelos padrões GSM ou GPRS – cada operadora é livre para adotar seu
próprio A3.

4.5.7 Terminais GPRS –Conexão
A conexão de um terminal a uma rede GPRS é feita através dos seguintes
passos:
1. Um terminal GPRS, ao ser energizado, será reconhecido pela rede de forma
semelhante ao que ocorre com um terminal GSM para Voz. É então criado um enlace
lógico entre o terminal e o SGSN. O Terminal é dito attach, o que significa que ele está
registrado e autenticado na rede.
2. O próximo passo é conseguir um endereço IP estabelecendo uma conexão em
GPRS, através da ativação do contexto do Packet Data Protocol. Este endereço IP é
normalmente dinâmico sendo fornecido pela operadora móvel ou outro operador
dependendo de como está configurada a rede.
3. O Terminal GPRS está então pronto para enviar e receber pacotes. Ele pode
então assumir os seguintes estados de forma a economizar energia: Idle (ocioso), Ready
(pronto) em que ele pode enviar e receber pacotes instantaneamente ou stand-by
(Espera).

4.5.8 Classes de Terminais GPRS
As especificações GPRS definem três classes de terminais:
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Classe A: Terminais que podem tratar voz e dados ao mesmo tempo.
Classe B: Terminais que podem tratar voz e dados, mas não ao mesmo tempo.
Classe C: Terminais que podem tratar apenas dados, como cartões GPRS
PCM/CIA para computadores portáteis.
Devido ao alto custo dos terminais Classe “A”, a maior parte dos terminais
lançados comercialmente é de classe B.

4.5.9 Interface R
O terminal GPRS pode ser utilizado diretamente para acesso de dados ou
internet utilizando o WAP ou pode ser conectado a um outro equipamento, como por
exemplo, um microcomputador. Um exemplo de conexão que pode ser utilizada neste
caso é o Bluetooth.
As especificações do GSM definem uma interface de referência denominada de
Interface R entre o terminal móvel e o equipamento terminal, quando estes estão
fisicamente separados. Foram definidos comandos de atenção (AT), de acordo com a
recomendação ITU V.25 ter (Serial Asynchronous Dialing and Control). A
especificação GSM 07.07 descreve o conjunto de comandos AT para terminais GSM.

4.5.10 APN (Access Point Name)
A conexão entre o operador e uma rede IP externa é feita através de um APN
(Access Point Name). O operador estabelece APNs para as várias redes, sendo um
tipicamente definido para a rede pública WAP. O número de APNs de um terminal
varia com o modelo e fabricante.

4.2

Internet - A Rede mundial de Computadores

Uma das inovações importantes deste trabalho é o uso da internet para monitorar
os dados à distância. Como se sabe, essa rede está monopolizando todos os meios de
comunicação. Atualmente, até pode-se utilizar na prática, serviços de comunicação de
voz, processo inimaginável até pouco tempo atrás quando surgiu a “Grande Rede” ou a
“Rede das Redes”. E os limites a serem alcançados simplesmente não se resumem
somente a isso.
Já se discutem meios para a transmissão digital de imagem em tempo real com
alta qualidade, além da esperada convergência tecnológica, que prevê que todos os
equipamentos eletrônicos poderão, no futuro, estarem conectados à Grande Rede.

4.6.1 Histórico
A Internet foi idealizada e criada em meados do ano de 1962 pelo governo norte
americano com objetivos militares. O objetivo era manter o comando de mísseis e
bombardeios depois de ataque nuclear, ou seja, uma rede de pesquisa nuclear que
sobrevivesse a uma catástrofe nuclear de maneira que se qualquer cidade dos EUA fosse
atacada, os militares teriam o controle de suas armas nucleares para um possível contra
ataque.
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Posteriormente, outros projetos surgiram como, por exemplo, a ARPANET, que
colocou em rede os computadores do Departamento de Defesa dos EUA. Porém, a
Internet tal qual se conhece, com uma interface gráfica denominada de WWW (World
Wide Web) foi efetivamente implementada em 1993, época em que deixou de ser uma
rede meramente acadêmica e passou a ser explorada comercialmente, passando a ter um
backbone base para acesso à rede internet.
Atualmente, ela agrega diversas modalidades de serviços que permitem atender
desde um simples usuário doméstico até grandes empresas e corporações, oferecendo
serviços complexos como a rede VPN (Virtual Privative Network). Para cada tipo de
serviço utilizado existe um protocolo padrão da camada de Aplicação do Modelo OSI
(Open Systems Interconnection) que é a linguagem de comunicação entre dois
computadores.
Além disso, toda conexão só é efetuada a partir da abertura de uma porta de
comunicação.

4.6.2 Serviços de Internet
Entre várias modalidades de serviços existente na Grande Rede podem ser
destacados:
Hospedagem de Páginas e Banco de Dados em um Servidor de Rede
O serviço de Hospedagem de Páginas, sem dúvida o mais utilizado, permite que
qualquer usuário armazene e disponibilize informações para qualquer pessoa em
qualquer parte do mundo em um provedor de uma forma simples e de fácil visualização.
As informações podem estar em formato de texto, imagem, som e, atualmente, até em
vídeo.
Sua interface gráfica amigável, cujo arranjo e disposição foram previsto para a
tela de um computador, permite atualmente a disponibilização em qualquer dispositivo
que aceite o protocolo padrão HTTP (Hiper Text Transfer Protocol). Essas páginas
podem possuir um caráter dinâmico, ou seja, interagir com quem estiver
momentaneamente visualizando e trocar informações com o servidor em que estiver
hospedado. Caso este servidor possua um Banco de Dados integrado com a interface
Web, o mesmo pode oferecer as informações nele contidas.
Transferência de Arquivos
Para a Transferência de Arquivos de um servidor para outro se utiliza, na
Internet, o protocolo FTP (File Transfer Protocol), que permite através de uma conexão
virtual uma transferência rápida e segura.
E-mail
O serviço de entrega de mensagem eletrônica E-mail foi um dos primeiros a ser
utilizados na Internet e, até hoje, ainda é um dos mais utilizados.Ele utiliza o protocolo
POP3 (Post Office Protocol), que serve para o acesso remoto a uma caixa de correio
eletrônico, e também o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que permite o envio e a
postagem de uma mensagem eletrônica.

4.6.3 Endereçamento na Rede Internet
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A Rede Internet utiliza o endereçamento IP (Internet Protocol) [44] para
identificar uma máquina conectada a sua rede TCP/IP, que normalmente é um
computador ou um roteador.
Tal endereço é um número composto por quatro Bytes ou Octetos, normalmente
representados por pontos que tem os formatos x.y.z.w. Na Rede, não podem existir duas
máquinas com o mesmo número IP. Se for configurada uma nova máquina com o
mesmo endereço IP de um outro já existente, será gerado um conflito de Número IP
para o segundo equipamento. O valor máximo para cada um dos números (x, y, z ou w)
é 255 (28-1).
Uma parte do Número IP (1, 2 ou 3 dos 4 números) é a identificação da rede e a
outra parte é a identificação da máquina dentro da rede. A definição dos números de
identificação da rede e dos números de identificação da máquina é feita através de uma
máscara de sub-rede (subnet mask). Na Figura 4.6 mostra-se uma rede com
endereçamento baseado no protocolo TCP/IP. Se for tomado como exemplo de
endereço do IP da máquina o número 10.200.150.1 e da sua Máscara de Sub-Rede o
número 255.255.255.0, é verificado que as três primeiras partes da máscara de sub-rede
(subnet) iguais a 255 indicam que os três primeiros números do endereço de rede
representam a identificação da rede e o último número é a identificação do equipamento
dentro da rede. Neste caso, a rede tem o endereço: 10.200.150 e, portanto, o endereço IP
de todos os equipamentos desta rede começam com este número. Neste caso, tem-se um
limite de 254 equipamentos que podem ser ligados nesta rede. O primeiro
número(10.200.150.0) e o último número (10.200.250.255) não podem ser utilizados
como números IP de equipamentos de rede. O primeiro é o próprio número da rede e o
último é o endereço de Broadcast. Ao enviar uma mensagem para o endereço de
Broadcast, todas as máquinas da rede receberão a mensagem.

Figura 4.6 - Uma Rede baseada no Protocolo TCP/IP.

4.6.4 DNS – Domain Name Server
O DNS é um serviço de resolução de nomes análogo a uma lista telefônica, que
armazena todos os nomes e endereços, com os respectivos números de telefones, que
tem como objetivo facilitar a consulta de um site através do navegador de Internet.
Assim, um usuário da rede envia a busca através do nome do servidor ao invés do seu
número IP, pois, para o usuário, é muito mais fácil decorar um nome do que consultar
uma
tabela
de
números
IP.
Por
exemplo,
pode-se
digitar
“http://www.microsoft.com/brasil” para acessar o site da Microsoft no Brasil, sem ter
que se preocupar e nem saber qual o número IP do servidor onde está hospedado o site
da Microsoft Brasil, pois o protocolo TCP/IP “descobre” (o termo técnico é resolver o
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nome) qual o número IP está associado a este endereço. O DNS pesquisa na sua base de
dados ou envia a pesquisa para outros servidores DNS. Uma vez encontrado o número
IP, o DNS retorna o número IP para a máquina que efetuou a consulta.
O DNS é baseado em conceitos de espaço de nomes e árvore de domínios. O
espaço de nomes da Internet é hierárquico, baseado no DNS. Na figura 4.7 é
representado este conceito.

Figura 4.7 - Estrutura hierárquica do DNS.

O principal domínio, o domínio root, é o de mais alto nível. No exemplo da
figura 4.8, o mesmo está nomeado como sendo “abc” e separado por um ponto (.). No
segundo nível estão definidos os domínios de níveis mais elevados (Top-level-domains).
Estes domínios são bastante conhecidos, sendo os principais descritos na Tabela 4.2.
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Domínio de Níveis mais elevados
Domínio de Níveis mais elevados
Com
Gov
Edu
Org
Net
Mil

Descrição
Organizações comerciais
Organizações governamentais
Instituições educacionais
organizações não comerciais
Diversos
Instituições militares

Tabela 4.2 - Domínios de Níveis Mais Elevados.

Na seqüência da definição do endereço, a estrutura hierárquica continua
aumentando, sendo então criados os subdomínios para cada país Por exemplo: br para o
Brasil (.com.br), fr para a França (.com.fr), uk para a Inglaterra (.com.uk) e assim por
diante. Pode-se observar que o nome completo de um domínio é o nome do próprio
domínio e mais os nomes dos domínios acima dele, no caminho até chegar ao domínio
root.
Neste exemplo, todos os equipamentos da rede da empresa abc.com.br, fazem parte do
domínio.
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______________________________________________________________________

Capítulo 5
Modelos de Propagação
______________________________________
Os modelos abordados neste trabalho possuem características determinísticas,
empíricas e/ou estatísticas e todos eles procuram uma descrição do ambiente de
propagação. Após a descrição dos mesmos realiza-se a utilização de cada um deles na
propagação de redes sem fio em um ambiente urbano.
Estes modelos estão na forma original como foram apresentados em estudo e
pesquisas internacionais reconhecidas.
A maioria dos modelos fornece o valor mediano do sinal. Torna-se assim
necessário conhecer a estatística do sinal para determinar a sua variação. A abordagem
do problema da estimação do sinal não pode ser feita de modo exclusivamente
determinística. A estimação correta do sinal, e o desenvolvimento de modelos para o
efeito, implicam o conhecimento de todos os fatores que influenciam a propagação em
comunicações móveis.
O sinal está normalmente sujeito a dois tipos de desvanecimento: lento,
dependente essencialmente da distância, com distribuição log-normal e rápido,
associado ao movimento do terminal e ao multipercurso, com distribuição de Rice.
É importante conhecer as distribuições estatísticas adequadas ao sinal rádio de
forma a ter um conhecimento completo do seu comportamento no meio de propagação.
Os modelos de Propagação dividem-se em duas grandes categorias:



Empíricos: baseados em medidas e conduzindo a relações simples entre a
atenuação e a distância;
Teóricos: requerendo a utilização de bases de dados topográficas e utilizando os
métodos das ligações fixas.

As principais características dos modelos Empíricos são:




Conduzir a curvas e equações que melhor se ajustam às medidas;
Ter a vantagem de contabilizar todos os fatores que afetam a propagação;
Necessidade de estarem sujeitos à validação para locais, freqüências e condições
de diferentes ambientes.

Quanto aos modelos Teóricos, temos que:





Não contabilizam todos os fatores;
Não tem em consideração o ambiente em que o móvel se desloca;
Permitem uma fácil alteração para outros valores dos parâmetros;
Dependem da definição de bases de dados geográficos.
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Não existe um modelo de aplicação genérico em todos os tipos de ambientes,
freqüências e parâmetros, assim, atualmente são utilizados modelos híbridos que
contemplam as características tanto dos modelos empíricos quanto dos teóricos. Estes
modelos têm certa flexibilidade podendo ser aferidos com medidas reais realizadas nos
ambientes de propagação específicos onde são utilizados.
Desta forma, minimiza-se o erro entre a estimação do sinal previsto pelo modelo de
propagação e a posterior realidade, quando da implementação física da estação rádio
base. Porém, a aplicação de modelos com uma componente empírica requer a
classificação de ambientes.
É usual se distinguir três grandes categorias:





Rural;
Suburbano;
Urbano.

Existem vários tipos de classificações, geralmente associadas a modelos de
propagação distintos. A classificação de ambientes considera, entre outros, os
parâmetros seguintes:






Ondulação do terreno;
Densidade da vegetação;
Densidade e altura dos edifícios;
Existência de áreas abertas;
Existência de superfícies aquáticas.

Os edifícios vão provocar a existência de numerosos raios refletidos causando
desvanecimento, e de zonas não iluminadas diretamente onde a atenuação é grande. A
atenuação e reflexão variam de acordo com os materiais de construção. A existência de
ruas conduz a fenômenos de propagação guiada, com características diferentes nas ruas
radiais e nas circunferências. A proximidade dos edifícios entre si, e destes ao terminal
móvel, pode conduzir a erros elevados na aplicação dos modelos de obstrução múltipla
por lâminas, usados nas ligações fixas.
Devido a estas características, a tarefa de aferição do modelo de propagação com
base em medidas reais é extraordinariamente difícil e geralmente ocorrem desvios
significativos entre a previsão de sinal e a realidade posteriormente implementada.
Serão descritos alguns modelos, tendo em vista este trabalho.

5.2

Modelo de Okumura-Hata

O modelo de Okumura foi proposto em 1968 [43], baseado em medidas na
banda [150, 2000] MHz, para distâncias de 1 a 100 Km e altura efetiva da antena da
ERB de 30 a 1000 metros. Okumura apresenta os resultados em forma de curvas,
posteriormente, Hata em 1980 estabeleceu expressões que aproximam algumas dessas
curvas.
Diversas características de atenuações e variações do nível de sinal foram
levantadas e questionadas. Tabelas, gráficos e diversos parâmetros como potência
transmitida, antena transmissora e receptora (tipo e ganho) e freqüências usadas foram
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relatadas no extenso trabalho e com muitas informações. Avaliou-se, também, com o
auxílio de mapas (escala de 1:50 000) ondulações e variações de terreno no caminho de
propagação.
Hata elaborou e desenvolveu uma fórmula aplicável ao projeto de rádio móvel
de UHF e VHF, sendo o erro cometido na utilização dessa fórmula, entre 0 e 2dB:
● Faixa de freqüência de 100 a 1500 MHz;
● Distância de 1 a 20 Km
● Altura da antena da estação rádio base, de 30 a 200 m;
● A altura da antena da EM, de 1 a 10 metros.
Hata, em seguida, observou que muitos autores desenvolveram métodos que
calculavam o sinal de recepção de um determinado transmissor e, ainda, que as perdas
na propagação mantinha uma dependência logarítmica com a distância.
A partir daí, algumas considerações no modelo de Okumura (HATA, 1980), as
quais são apresentadas abaixo:
● Considera-se a perda de propagação entre duas antenas isotrópicas;
● O terreno considerado é quase plano
● As perdas de propagação em áreas urbanas são consideradas como padrão e um fator
de correção é utilizado para as demais áreas.
Conforme a região, as equações de perdas obtidas em (HATA, 1980), são:
1. Área urbana
Lp = 69,55 + 26,16 log fc – 13,82log hb – a* + (44,9 – 6,55 log hb) log R ( 5.1)
Onde:
● fc = Freqüência de 100 a 1500 MHz;
● hb = Altura efetiva da antena da estação rádio base, de 30 – 200 m;
● hm = Altura da antena da estação móvel , de 1 – 10 m;
● R = Distância, 1 – 20 km;
● a*= Fator de correção, assumindo valores característicos conforme a dimensão do
problema.
* Este fator de correção a é uma função da altura do móvel. Este fator de correção para
a altura da estação móvel é apresentado, abaixo, para cada tipo de ambiente urbano:
a) Cidade pequena - média
a = (1,1 log fc – 0,7) hm – (1,56 log fc – 0,8) ( 5.2)
b) Cidade grande
a = 8,29 (log 1,54 hm)2 – 1,1 para fc ≤ 200 MHz
e
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( 5.3)

a = 3,2 (log 11,75 hm)2 – 4,97 para fc ≥ 400 MHz

( 5.4)

Lps = Lp { AreaUrbana} – 2 { log(fc/28)}2

( 5.5)

2) Área Suburbana

3) Área aberta
Lop = Lp { AreaUrbana} – 4,78 (log fc)2 – 18,33 log fc – 40,94 ( 5.6)
Este modelo é amplamente utilizado para as redes celulares na banda de 800
MHz / 900 MHz. Como outras redes começam a operar em 1800 MHz / 1900 MHz, o
modelo Hata foi modificado pela Européia COST, para se adaptar a estas novas faixas
de freqüência, sendo muitas vezes referido como o Modelo COST-231 Hata.
Para este trabalho, as condições de validade das equações acima são válidas,
com exceção da faixa de freqüência, que vai de 2400 a 2483 MHz. As equações do
modelo serão utilizadas devido à importância do mesmo e para efeitos de comparação
com outros modelos mais adequados. Iremos utilizar as equações 5.1 , 5.2 e 5.5 nesta
situação de propagação em ambiente urbano da rede wireless.

5.2

Modelo do CCIR

Este modelo foi desenvolvido tomando como base o de Okumura-Hata e foi
publicado pelo CCIR (Consultative Committee for International Radio, atualmente
conhecido como ITU-R – International Telecommunication Union – Radio
Communication Sector) e é dado por:
L = 69,55 + 26,16 log fc – 13,82 log hb – a + (44,9 – 6,55 log hb) log R – B ( 5.7)
Neste modelo o termo a é o mesmo da equação 3.2.
As equações 5.1 e 5.7 são as mesmas, com exceção do termo B, que é acrescentado no
final da equação 3.7, sendo um fator de correção de prédios sobre o terreno B1, dado
por:
B = 30 – 25 log B1

( 5.8)

B1 representa a porcentagem de prédios sobre o terreno e varia de 3 a 50.
Okumura considerou o ambiente urbano como uma situação padrão, mas tornase necessário a inclusão de fatores de correção para os ambientes abertos e áreas
suburbanas. As equações 5.7 e 5.8 são utilizadas, uma vez que foram sugeridas pelo
órgão internacional de regulamentação em telecomunicações ( CCIR (ITU)).

5.4

Modelo de Hata – Estendido
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Durante os estudos para aplicações de PCS ( Personal Communication Services
– Serviços de Comunicações Pessoais) desenvolveu-se o modelo de Hata-Estendido,
que trabalha na faixa de freqüência de 1,5 a 2 GHz.
De acordo com COST 231 o modelo de Hata subestima as perdas de
propagação, sendo este modelo de Hata-Estendido desenvolvido para correção em
determinadas situações. Este modelo, conforme equação abaixo, ajusta alguns
parâmetros da equação para que a mesma tenha validade na faixa de 1500 a 2000 MHz.
Lxhata= 46,33 + (44,9 – 6,55 log hb) log R + 33,9 log fc – a – 13,82 log hb + C

(5,9)

Onde C é é um parâmetro de ajuste, compreendendo as seguintes situações:
1. C = 0, para cidades de médio porte e áreas urbanas.
2. C = 3, em grandes centros urbanos.
O termo a é o mesmo usado as equações 5.2 e 5.4 e abrange os dois tipos de
área: suburbana e urbana.
A validade é dada nas restrições abaixo:
1500 ≤ fc ≤ 2000 MHz
1 ≤ R ≤ 10 km
30 ≤ hb ≤ 200 m
1 ≤ hm ≤ 10 m

( 5.10)
( 5.11)
( 5.12)
( 5.13)

Neste modelo, baseado no de Okumura-Hata, são feitos ajustes para diminuir o
erro cometido.

5.5 Modelo Okumura-Hata Modificado
Neste modelo são feitas modificações nas equações de Hata (Hata, 1980) através
da incorporação de novos fatores, os quais são apresentados abaixo e permitem que a
precisão das fórmulas de Hata possam ser elevadas dentro da faixa total de validade das
curvas de Okumura.
As equações modificadas de Hata são:
1. Funções de transição:
F1 = 3004 / fc4 + 3004

( 5.14)

F2 = fc4 / 3004 + fc4

(5.15)

2. Fator de correção da curvatura da terra:
Sks=[ 27+fc/230 ] log[17(hb+20) / 17 (hb+20 )+R2 ] +1,3 - |fc – 55 |/750
Onde:
Fc = Frequêencia, de 100 – 3000 MHz
Hb = Altura efetiva da antena da estação rádio base, de 30 – 300 m
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( 5.16)

Hm= Altura da antena da estação móvel, de 1 – 10 m
R = Distância, de 1 – 100 km
3. Fator de correção para áreas suburbanas e urbanas:
So = ( 1 – Ur) [( 1 – 2Ur) Lpo + 4 UrLps]

( 5.17)

U: 0 ou 1, sendo 0 para cidade pequena ou média e 1 para centros urbanos
Ur = Área aberta, 0; suburbanas, 0,5; áreas urbanas, 1
Lpo e Lps são encontrados a partir das equações 5.5 e 5.6.
4. Fator geral de correção da antena móvel
Ax = ( 1 – U)a + U[ a2F1 + a4F2]

( 5.18)

Onde o termo a é a equação 5.2 e os termos a2 e a4 referem-se às equações 5.3 e 5.4.
5. Fator da porcentagem de prédios sobre o terreno
Este fator é o mesmo da equação 5.8:
Bo = 25 log (B1) – 30

( 5.19)

Onde:
B1 é 0,5 para áreas suburbanas e 1 para áreas urbanas.
A perda média de propagação é dada por:
Lmh = ( Lp + So + ax + Sks + Bo )

5.6

( 5.20)

Modelo de Walfisch-Bertoni

Neste modelo foi apresentado um modelo físico do processo de propagação em
um ambiente urbano, explicando a influência das edificações residenciais, prédios
comerciais e industriais.
No modelo de Walfisch-Bertoni considera-se uma antena rádio base, elevada,
irradiando campos que se propagam sobre os topos das edificações em um processo de
múltiplas difrações, através de colunas de estruturas, as quais atuam como cilindros de
obstáculos, com dimensões maiores que o comprimento de onda. Pode-se visualizar
melhor o modelo, pela figura 5.1.
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Fig. 5.1: Modelo de Walfisch-Bertoni.

Sobre este modelo, foi sugerido em (CHUNG; BERTONI, 1993) o caso em que
o receptor localiza-se no topo da edificação, mostrado pelo no 5, na Figura 5.2 e não no
nível do solo como indica o número 2 tanto na Figura 5.1 quanto na Figura 5.2. A
comunicação entre a estação base da rede sem fio e a antena instalada no cliente pode
ser visualizada pela modificação na localização do receptor e marcado com 5 na Figura
5.2.
Com estas alterações o receptor cliente está no topo do edifício e/ou casa,
marcado na Figura 5.2 com o número 5 e não mais ao nível do solo, como marcado pelo
número 2, Figura 5.1. A linha de visada direta com a estação rádio base, indicada pelo
raio marcado com o número 1, vai nos conduzir a a uma necessidade de modificação
nos parâmetros de Walfisch-Bertoni.

Figura 5.2: Modelo de Bertoni-Walfisch neste trabalho.

Os demais componentes do sinal, mostrados pelos caminhos numerados por 2, 3,
4 e 6, são as mais diversas maneiras que o sinal transmitido pode se propagar até chegar
ao receptor.
Este processo foi muito bem detalhado por Ikegami (IKEGAMI; YOSHIDA,
1980). O sinal total recebido é a composição dos diversos sinais e, de acordo com a fase
temporal (tempo em que eles chegam ao receptor) e nível de potência, pode tornar-se
um ruído, causando desvanecimento na componente principal do sinal ou aumentar o
nível de sinal recebido.
Considerações feitas neste modelo:
● Propagação em ambiente urbano;
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● Frequência de validade do modelo: 300 – 3 Ghz;
● Estação base fixa e elevada, radiando campos que se propagam por sobre os topos dos
prédios e casas, por um processo de múltiplas difrações sobre as estruturas;
● O ambiente urbano é composto de residências, prédios comerciais e industriais;
● Parâmetros que influenciam na propagação: Altura das edificações, largura das ruas,
rugosidade do terreno e espaçamento entre as edificações;
● Grande parte do sinal não consegue atravessar estruturas sólidas;
● As colunas de edificações são consideradas como formas cilíndricas de obstáculos
sobre o terreno;
● A propagação por cima dos edifícios envolve difração por uma série de cilindros
paralelos, com dimensões bem maiores que o comprimento de onda;
● A maioria das áreas possui construções com uma relativa uniformidade de altura e se
espalhando por vários blocos, exceto por alguns picos de edifícios mais altos.
A modelagem feita em (Walfisch-Bertoni, 1988), Figura 5.1, é utilizada para
encontrar a perda média entre uma antena transmissora e o móvel. A perda total é
encontrada a partir dos seguintes fatores:
● Perdas de propagação entre as antenas, no espaço livre;
● A redução do Q, através das edificações;
● O efeito da difração do topo das edificações, até o nível do solo.
Como a antena do cliente está no topo das edificações, o 3o fator, difração, não
será considerado no cálculo de comparação com as perdas de propagação na rede de
computadores sem fio.
A perda no espaço livre, não considerando os ganhos das antenas, é dada por:
Lo = 32,4 + 20 log fc + 20 log R

( 5.21)

Onde:
Fc é a freqüência, em MHz.
R é a distância entre a antena transmissora e a antena receptora, em km.
Nas equações dadas por Bertoni ( WALFISCH; BERTONI, 1988), temos;
Q≈ 0,1[ α (d/)גּ1/2/ 0,03]

( 5.22)

O termo d é a distância média de separação entre os prédios.
Se
gp = α(d/)גּ1/2

( 5.23)

Então, o termo Q, redução da amplitude do sinal por difrações múltiplas, pode
ser obtido por:
Q≈ 2,35 gp0,9
Onde:
O ângulo α, em radianos, Figura 5.1, é dado por;
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para 0,01< gp < 0,4

( 5.24)

α = H / R – R/2Re

( 5.25)

α ≈ H/R

(5.26)

podendo ser aproximado por:

Re é o raio efetivo da terra, sendo ≈ 8,5 x 103 km.
H é a altura da antena transmissora, acima da altura média das edificações, h.
O desenvolvimento usado para se obter as equações acima pode ser visto em
(WALFISCH; BERTONI, 1988) e (BERTONI, 2000). Mostra, aqui, os resultados
obtidos para as perdas excedentes ( Lex) na propagação entre a antena transmissora e a
antena receptora, no nível do solo:
As perdas
Lex= 57,1 + A + log fc + 18 log H – 18 log [ 1 – R2/17H]

( 5.27)

O último termo é a parcela a da curvatura da terra e o valor de A é dado por:
A = 5 log [ (d/2)2 + ( h – hm)2] – 9 log d + 20 log { arctan[2(h – hm)/d ]} ( 5.28)
Esta equação representa a influência da geometria das edificações sobre o nível
de sinal que chega ao móvel situado perto do solo.
Nesta equação, temos:
● h é a altura média, considerada, das edificações.
● hm é a altura do receptor móvel.
O nível de sinal que chega no receptor é obtido através do somatório da potência
transmitida com os ganhos das antenas transmissora e receptora e em seguida
subtraindo os resultados encontrados de Lo ( 5.21) e Lex ( 5.27).

5.7 Modelo de Ikegami-Walfisch ( COST 231)
O COST 231 também desenvolveu um modelo que conjuga os modelos de
Ikegami e de Walfisch-Bertoni com os resultados de medidas realizadas na cidade de
Estocolmo [COST 231]. O modelo assume o pressuposto de que apenas há o ambiente
urbano.
A grande inovação do modelo do COST 231 está relacionada com a
consideração de fenômenos de propagação guiada quando existe linha de vista entre a
estação-base e o móvel na direção de uma rua cercada por edifícios diferentemente da
propagação em espaço livre.
Nos outros casos, o modelo COST 231 Walfisch-Ikegami é composto por três
termos e restringido pela atenuação de espaço livre: o primeiro termo representa a
atenuação de espaço livre, o segundo termo a atenuação por difração e dispersão no
topo dos edifícios (roof-top-to-street diffraction and scatter loss) e o terceiro a
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atenuação já ao nível das ruas devido às múltiplas difrações e reflexões que ocorrem
(multi-screen diffraction loss).
A interferência na propagação via rádio em áreas urbanas foi considerada como
um fenômeno aleatório. Isso porque o terreno sobre o qual ocorre a propagação é
caracterizado por estruturas artificiais, edificações e torres, que possuem tamanhos,
formas e materiais muito diversificados. Muitas das ondas que chegam ao receptor em
ambientes urbanos têm direções variadas, sendo o número de ondas principais limitado
a três ou quatro. Uma onda pode ser considerada como “principal” quando seu nível de
sinal é bem forte e não contém componentes de atraso muito longo.
Um grupo de pesquisa, na Europa, chamado (COST) desenvolveu modelos
empíricos e semi-empíricos que descrevessem a propagação rádio móvel.
O projeto 231 (COST 231) ( LEE, MILLER, 1998), (COST231, 2005), (COST,
1991), (IKEGAMI, YOSHIDA, UMEHIRA, 1984) intitulado “Evolution of Land
Mobile Radio Communication”, resultou na recomendação da adoção de um modelo de
propagação para a telefonia celular e aplicações PCS pela ITU ( International
Telecommunications Union). Este modelo semi-determinístico, para células de tamanho
médio e grande, é também conhecido Walfisch-Ikegami, uma vez que tem como
referência os trabalhos feitos Walfisch-Bertoni (WALFISCH, BERTONI, 1988).
A Figura 5.3 mostra os diversos parâmetros utilizados no modelo.

Figura 5.3: Modelo de Walfisch-Ikegami e seus parâmetros.

Onde:
R = Distância ERB-EM, de 0, 02 a 5 km;
fc = Frequência de operação na faixa de 800 a 2000 MHz;
hb = Altura da estação rádio base sobre o nível da rua, entre 4 e 50 metros;
hm = Altura da antena da estação móvel, entre 1 e 3 metros;
h = Altura média das edificações, em metros;
H = Δhb = hb – h, altura da antena da ERB, acima das edificações;
Δhm = h – hm, altura da antena da EM, abaixo das edificações;
D = Separação entre edificações, na faixa de 20 a 50 metros, se não houver
informações;
w = Largura da rua (Utiliza-se d/2, não havendo informações);
Φ = Ângulo de incidência da onda em direção ao nível da rua.
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Na condição em que a altura da estação rádio base ≥ 30 metros, garantindo a
LOS (Line of Sight) e que a 1a zona de Fresnel tenha o maior grau de obstrução, as
perdas no caminho de propagação são dadas por:
LLOS = Lfs + 10,19 + 6 log R

( 5.29)

Lfs = 32,45 + 20 log R + 20 log fs

( 5.30)

Onde:

Refere-se à perda no espaço livre.
Na falta de dados sobre a altura média da antena das edificações, estima-se a
altura em metros, como três vezes o número de andares mais três metros se o telhado
não for plano.
Se a propagação for NLOS ( Non Line of Sight), o modelo sugere, para as perdas, a
equação:
LNLOS = Lfs + Lrts + Lmds, para Lrts + Lmds ≥ 0

( 5.31)

LNLOS= Lfs ,

( 5.32)

Ou
para Lrts + Lmds < 0

Onde:
Lrts é a perda da última difração ao nível do solo
Lmds, a perda por múltiplas difrações
O Lrts pode ser calculado por:
Lrts = -16,9 – 10 log w + 10 log fc = 20 log Δhm + Lori

( 5.33)

Onde Lori, perdas de orientação, é:
Lori = -10 + 0,345Φ,

para

Lori = 2,5 + 0,075 (Φ – 35o ),
Lori = 4,0 – 0, 114( Φ – 55o),

0 ≤ Φ ≤ 35o

( 5.34)

para 35o ≤ Φ ≤ 55o

( 5.35)

para 55o ≤ Φ ≤ 90o

( 5.36)

Na Figura 5.4 os três casos acima, envolvendo diferentes angulações, são
visualizados.
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Figura 5.4: Perdas por orientação ( IKEGAMI, YOSHIDA, 1980 ).

As perdas por múltiplas difrações são dadas por:
Lmsd = Lbsh + ka + kd log R + kf log fc – 9 log d

( 5.37)

onde:
Lbsh, perda por sombreamento, é dada por:
Lbsh = -18 log (1 + Δhb),

para Δhb > 0

( 5.38)

e
Lbsh = 0,

para Δhb ≤ 0

( 5.39)

O Lmsd depende da largura média das edificações, d, da altura média da ERB, H
(Δhb), da distância entre a ERB e o cliente, R (km) e das quantidades ka, kd e kf, onde ka
é definido conforme as condições abaixo:
1. Ka = 54,
para Δhb > 0
2. Ka = 54 + 0,8 |Δhb|,
para Δhb ≤ 0 e R ≥ 0,5
3. Ka = 54 + 0,8 |Δhb| (R/0,5),
para Δhb ≤ 0 e R < 0,5

( 5.40)
( 5.41)
(5.42)

No caso 1, a condição determinante é a variação da altura da ERB. Nos outros
dois casos a altura da ERB é no máximo zero e ocorre a influência da distância entre a
ERB e o cliente.
Kd, fator de distância, é determinado por:
Kd = 18
Kd = 18 + 15 (|Δhb|/hb)
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( 5.43)
( 5.44)

Mas neste caso quando a altura da ERB é maior que a altura média das
edificações, então Kd é constante. Caso contrário, Kd varia em função da diferença de
altura e da própria altura da ERB.
O fator da freqüência, Kf, é determinado pela densidade de ocupação (população
e/ou edificações), como:
Kf = -4 + 0,7 [ (fc / 925) - 1]

( 5.45)

Para cidades médias ou áreas suburbanas.
Kf = -4 + 1,5 [( fc/925) – 1 ]

( 5.46)

Para áreas metropolitanas.

5.8 Modelo Maciel-Bertoni-Xia
Este modelo é caracterizado por apresentar um resultado teórico do sinal
recebido no celular no nível da rua que é função da altura da ERB. As condições do
ambiente urbano são bem similares às do modelo de Walfisch-Bertoni, descrevendo
áreas residenciais, comerciais e industriais, faixa de freqüência, modelamento das
edificações e parâmetros que influenciam na propagação. Neste modelo, a sua
dependência com a estação rádio base é o seu grande diferencial e esta dependência é
aceita para uma altura da ERB acima do nível médio das edificações situadas ao seu
redor.
Outros pontos importantes descritos em (MACIEL, XIA, 1993) são:
● A linha de visada ( LOS – Line of Sight ) será de grande importância na hora de
definir a área de cobertura para antenas baixas por causa das menores perdas de
percurso, comparadas à propagação sobre as edificações.
● Sinais interferentes são esperados nos resultados em propagações sem linha de visada
( NLOS – Non Line of Sight).
A expressão desenvolvida para a influência da dependência da altura da estação
rádio base sobre a média do sinal recebido pelo móvel ao nível da rua foi deduzida a
partir da dependência da predição com a distância, que foi desenvolvida em (
WALFISCH, BERTONI, 1988) e ( XIA; BERTONI, 1992).
Um caminho sistemático para verificação das perdas de propagação é
providenciado neste modelo e alterado seu valor, conforme as alturas das estações rádio
base. A partir daí são mostrados os resultados para estações rádio base com antenas
altas e desenvolvida uma aproximação simples para antenas abaixo do nível das
edificações. Os resultados obtidos são comparados utilizando (XIA; BERTONI, 1992)
com medidas de -8 a 6 metros.
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Figura 5.5. Modelo de Maciel-Bertoni-Xia.

No modelo de Walfisch-Bertoni, Figuras 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, a estação rádio base
é considerada como fonte e a móvel como receptor, além de que a perda total de
propagação no percurso é a soma das perdas no espaço livre, Lo, com as perdas em
excesso, Lex.
Como no modelo anterior a perda no espaço livre, em dB, é expressa por:
Lo = -10 log [(גּ/4πR)2]

( 5.47)

Onde:
 גּé o comprimento de onda e R a distância entre a ERB e a EM.
A perda em excesso, Lex, pode ser determinada com a soma de dois termos:
Lex = Le1 + Le2

( 5.48 )

O termo Le1 é obtido do campo difratado no topo da edificação e antes de chegar
ao receptor. O termo Le2 é a redução do campo resultante da propagação por cima das
edificações. As Figuras 5.6, 5.7 e 5.8 mostram as condições para o cálculo de Le1 e Le2.
Le1 pode ser obtido de ( MACIEL; XIA, 1993):
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Figura 5.6: Modelo de Maciel-Bertoni-Xia – Estação Rádio Base acima do nível das edificações.

Figura 5.7: Modelo de Maciel-Bertoni-Xia – Estação Rádio Base abaixo do nível das edificações.

Le1 = -10 log [G1/ πkr(1/Φ – 1/ 2π + Φ)2

( 5.49)

Em que:
G1 é o ganho da antena do receptor na direção Φ
k, o número de onda dado por 2π / גּ
Φ = arctan ( h – hm/ x)

( 5.50)

r = [ (h – hm)2 – x2]1/2

( 5.51)

Le2 é obtido de ( Maciel; XIA, 1993):
Le2 = -10 log ( G2Q2 )
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( 5.52)

Figura 5.8: Modelo de Maciel-Bertoni-Xia – Geometria para o cálculo de Le1.

Para o cálculo de Le1 leva-se em consideração o ganho da antena transmissora
(G2), além do valor de Q, o qual é definido logo abaixo e se comporta do mesmo modo,
tanto com antenas baixas quanto altas.
Mas quando se trata de antenas bem mais altas, a situação é outra.
Le2 para antenas altas
A dependência Q em relação à altura da estação rádio base, hb, e com o
espaçamento entre os prédios, d, será dada pela equação, mais embaixo, conforme o
modelo de Maciel-Bertoni-Xia.
gp = α(d / )גּ1/2

( 5.53)

α = arctan (hb – h / R) ≈ hb – h / R

( 5.54)

onde

E então,
Q = 3,50 gp – 3,327 gp2 + 0,962 gp3 ,

para 0,01 < gp < 1

( 5.55)

A equação abaixo é o fator de correção da curvatura da terra.
- 18 log [ 1 – R2 / 17H]

( 5.56)

5.2 Modelo Simplificado de Xia
Este modelo simplificado de Xia explica a perda de percurso como um resultado
da medição do sinal resultante da propagação no espaço livre, devido às difrações
múltiplas sobre as colunas de edificações e ao sombreamento da edificação.
A predição da propagação do sinal de rádio para cada situação específica do
meio é extremamente importante para proporcionar uma implementação rápida dos
sistemas de comunicações sem fio e inclusive otimização e expansão das redes já
existentes.
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O sinal recebido pela estação móvel oriundo de uma estação rádio base à uma
distância R é proporcional a
10£/10 / RƳ

( 5.57)

Esta expressão também pode ser expressa na notação logarítimica como uma
soma de termos que compõem a perda do percurso L e uma componente de
sombreamento estatística £.
L = C + 10Ƴ log R

( 5.58)

Onde Ƴ é o índice de inclinação e C é um ponto de interseção geralmente
coletado de perda de percurso a 1 km. Os termos Ƴ e C proporcionam uma maneira
simples de medição na perda de percurso.
Com o objetivo de atender às necessidades de projeto rápido da cobertura de
uma célula precisa-se verificar a interferência co-canal e canal adjacente, a capacidade
do sistema. Assim, uma versão simplificada do modelo analítico é apresentada, com
validade em três situações distintas de propagação: A estação rádio base está bem acima
do nível das edificações, abaixo do nível e um pouco acima.
O processo de propagação foi caracterizado como sendo o mais importante na
descrição da rádio propagação em ambientes urbanos e suburbanos e nela ocorrem os
seguintes fenômenos:
1. Perdas no espaço livre;
2. Difração do topo para o nível da rua;
3. Difrações múltiplas sobre as edificações.
As perdas totais podem ser expressas pela soma de três termos independentes:
perdas no espaço livre, Lfs, perdas da difração do topo ao nível da rua, Lrts, e a redução
por múltiplas difrações sobre as edificações, Lmd.
L = Lfs + Lrts + Lmd

( 5.59)

Lfs = -10 log (  גּ/ 4πR)2

( 5.60)

Sendo:
גּ, comprimento de onda e R a distância entre transmissor e receptor
Lrts = - 10 log [  גּ/ 2π2r ( 1/Φ - 1 / 2π + Φ )]

( 5.61)

Φ = arctan ( Δhm / x )

( 5.62)

r = [ (Δhm)2 + x2 ]1/2

( 5.63)

Onde:

Δhm, a diferença de alturas entre o nível médio das edificações e a estação móvel.
w, a largura da rua.
x, em geral é w/2.
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Nos cálculos em geral supõe-se que a estação rádio móvel tem 1,5 m de altura e
cada andar das edificações tem 3 m de altura média.
Em ( XIA; BERTONI, 1992)
Lmd = - 10 log ( Q2)

( 5.64)

O valor de Q compreende três situações específicas, as quais são:
1. A antena da ERB numa altura próxima ao nível médio das edificações.
Após as simplificações feitas:
Q = 1/M = d/R

( 5.65)

Em que M é a quantidade de edificações entre o transmissor e receptor.
Então, a perda é dada por:
L=-10log[גּ/2(2πR)1/2]2–10log[גּ/ 2π2r (1/Φ – 1/2π + Φ)2]–10log(d/R)2

( 5.66)

Estando a antena da estação rádio base dentro de um “cluster” de edificações, um
fator 2 foi incluído no termo do espaço livre para levar em consideração o espalhamento
dos obstáculos em volta da estação base que reforçam o sinal na direção de propagação.
2. A antena da ERB bem acima do nível médio das edificações
Neste caso, o campo da onda plana por múltiplas difrações se reduz e o fator Q
simplifica-se, resultando em:
Q = 2,35 ( gp/M)0,9 ≈ 2,35 [ Δhb/R (d/)גּ1/2]0,9

( 5.67)

A perda total é dada por:
L=- log [( גּ/4πR)2] –10log [ גּ/ 2π2r (1/Φ -1/ 2π+Φ)]–10log[(2,35)2 [Δhb/R (d/)גּ1/2]1,8]
( 5.68)
3. A antena da ERB abaixo do nível médio das edificações
Q = [d / 2π(R – d)]2  גּ/ [(Δhb)2 + d2]1/2 (1/Φ – 1 / 2π + Φ)2

( 5.69)

L = -10 log [  גּ/ 2(2πR)1/2]2 – 10 log{ [( גּ/ 2π2r] (1/Φ - 1 / 2π + Φ)} – 10 log {[
d / 2π(R – d)]2 [  גּ/ (Δhb)2 + d2] ( 1/Φ - 1 / 2π + Φ )}
( 5.70)
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____________________________________________________________

Capítulo 6
Resultados Experimentais
______________________________________
6.2 Introdução
Algumas medidas foram feitas no laboratório da RN Net e serviram para validar
o método de medição proposto neste trabalho. Em seguida foram realizadas as medições
externas necessárias para se chegar aos objetivos desejados. As medidas são feitas em
ambiente urbano.
As medidas foram feitas com o Rádio Mobile, que é uma ferramenta poderosa
para traçar padrões de rádio freqüência e predizer o desempenho dos sistemas de rádio.
Com o Rádio Mobile pode-se trabalhar no relevo do terreno, produzir visualizações em
3-D estereoscópico e animações sobrevôo. É um soft bem sofisticado, mas a RN Net,
parceira neste trabalho, somente o utilizou nas medições, tendo vista o tempo limitado
para conclusão deste trabalho. O Rádio Mobile pode traçar a cobertura e o design das
ligações de rádio em um provedor wireless, mas não foi utilizado este recurso.
O Rádio Mobile, por exemplo, pode interagir com o Google Earth, tendo-se uma
ótima visualização dos mapas e links, com um nível de detalhamento conseguido apenas
no Google Earth.
A sequência, para esta operação, será:
1 – Configurar todos os pontos desejados no Rádio Mobile;
2 – Acertar os campos de azimute e elevação;
3– O LINK já configurado e acertado fornecerá uma imagem como a mostrada abaixo:

Figura 6.1: Imagem no Google Earth com o link configurado e acertado.
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4 – Depois clica-se em editar e exportar.

Figura 6.2: Imagem após clicar em editar e exportar, no Google Earth.

5 – Em seguida seleciona-se o campo Google Earth e clica-se em ok;
6 – Finalmente, salva-se o arquivo em .KML e logo depois forçar a abertura no Google
Earth, conforme Figura abaixo.

Figura 6.3: Imagem final no Google Earth.

Mas assim como em outras tecnologias de transmissão via rádio, a distância que
o sinal é capaz de percorrer em uma rede Wi-Fi vai depender não apenas da potência do
ponto de acesso, mas também do ganho da antena e de fatores ambientais, como
obstáculos e interferência eletromagnética. A potência total é medida em dBm (decibel
miliwatt) enquanto o ganho é medido em dBi (decibel isotrópico). Em ambos os casos,
é usado o decibel como unidade de medida, porém o parâmetro de comparação é
diferente, daí o uso de duas siglas distintas.
No caso da potência de transmissão, o parâmetro de comparação é um sinal de 1
miliwatt, e dentro da escala, de 1 miliwatt corresponde a 0 dBm. A partir daí, cada vez
que é dobrada a potência do sinal, são somados aproximadamente 3 decibéis, uma vez
que, dentro da escala, um aumento de 3 decibéis corresponde a um sinal duas vezes
mais forte.
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Estas medidas externas em ambiente urbano são um conjunto de dados coletados
em uma situação em que a antena de estação rádio base, de uma rede sem fio, transmite
para diversas antenas clientes, aleatoriamente distribuídas, numa configuração
conhecida como ponto-multiponto.

6.2 Medidas externas em ambiente urbano
As medidas externas em ambiente urbano foram realizadas no bairro de
Cajupiranga, na cidade de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, Rio Grande do
Norte, Brasil, conforme tabela 6.1.
Estas medições foram realizadas no município de Parnamirim, em decorrência
do mesmo já ter infra-estrutura com a tecnologia Wi-Fi e pela facilidade em realizar as
medidas necessárias.
A infra-estrutura, descrita na figura 6.1, instalada para distribuição sem fio do
acesso à Internet no ambiente urbano, consiste em: roteador, servidor e AP (ERP). O
roteador (CISCO, 2006) serve de interface entre o servidor principal e o modem de
acesso a Internet fornecida pela companhia telefônica (GARMIN, 2006) (serviço de
acesso dedicado a Internet). O servidor, conectado ao roteador, é responsável por todo o
gerenciamento do fluxo de dados entre a rede sem fio e a Internet. Utilizando o sistema
operacional Linux (software livre) devidamente configurado para realizar tal tarefa.
Neste servidor Também foi colocado um sistema.

Cidade:

Parnamirim/RN

Fundação:
Altitude
(m):
População
(Nº habitantes)
Área Total
(Km²):
Dens.
Demográfica
(Hab/Km²):
Coordenadas
Geográficas:

1958
53
202.456
1559
172,67
S 05°54’ 22”
W 35°15’ 37”

Distância da
Capital (km):

25

Tabela 6.1: Dados gerais de Parnamirim, onde foram realizadas as medições. (IBGE, 2011).

A estação rádio base consiste de:
 Antena Omni Direcional de 15 dBi (Figura 6.2 e tabela 6.2);
 Tubo de aço galvanizado, com uma polegada de diâmetro e 5 metros de
comprimento, para a sustentação da antena omni;
 Cabo com 6 metros de comprimento (Figura 5.3);
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Conectores;
Cartão PCMCIA Wireless;
Ponto de acesso (Figura 5.4);
Cabo par trançado com 20 metros (Figura 5.5);
Conectores RJ 45 (Figura 5.5).
Lóbulo de Radiação:
Peso
Comprimento
Material do Radome
Resistência ao vento
Conectorização
Frequência

Vertical
0,820 kg
1,56 m
Fiberglass
100km/h
“N” Fêmea
2.400-2.500
MHz
15 dBi
50 Ohm

Ganho
Impedância
Máxima
potência
entrada/
Utilizada na ERB
VSWR
Polarização

de
100W/1W
1: 1.5 Max
Vertical

Tabela 6.2: Características da antena omni direcional.

A antena omni-direcional da ERB, no local onde foi colocada, possui
visibilidade de 85% da área urbana do bairro de Cajupiranga, conforme fotos do local.

Figura 6.4: Antena Omni Direcional Utilizada na ERB e seu diagrama de radiação.

64

Figura 6.5: Cabo utilizado na ERB e nas conexões das antenas clientes. Possui perda de 25,2 dB/100m na
faixa de freqüência de 2.400 - 2.500 MHz.

Figura 6.6: Ponto de acesso AP.

Figura 6.7: Conectores RJ 45 e cabo do tipo par trançado utilizados para conectar a ERB ao servido
Principal.

A área urbana restante, 15%, está em área de sombra, árvores e depressão
acentuada do revelo. Para funcionamento correto do Wi-Fi é necessário que a linha de
visada direta entre as antenas esteja totalmente desobstruída.
Os dados de posição (coordenadas geográficas, altura e precisão das Medidas)
foram obtidos com um GPS (Global Position System) (GARMIN, 2006). Este modelo
de GPS já vem com o cabo de interface serial para a conexão com o Notebook e
aquisição dos dados de posição pelo software Net Stumbler. Durante o Período de
aquisição de dados de posição, observou-se que a precisão do GPS ficava entre 5,2m e
10,4m, dependendo do nível de sinal e número de satélites capturados pelo
equipamento.
Os dados referentes à posição da ERB estão na tabela 6.3 e que entendemos
como ponto de referência, uma vez que todas as antenas estão apontadas para esta ERB.
Trabalhou-se com vinte pontos (20 usuários) aleatórios, os quais estão
distribuídos no bairro de Cajupiranga, onde, na Figura 6.8, há o detalhamento da
Estação Rádio Base e Figuras 6.9 e 6.10, com detalhes do bairro.
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Figura 6.8: Imagem mostrando a ERB de Cajupiranga.

Figura 6.9: Imagem focando a ERB de Cajupiranga.
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Figura 6.10: Imagem de Cajupiranga, com a visão da ERB.

Coordenadas
S 05o 56´42,60”
Geográficas:
W 35o 15´00,78”
Altura registrada pelo GPS
52,7m
Precisão do GPS no instante da 5,2m
medição
Altura da antena acima do GPS
4m
Comprimento aproximado
5m
Do cabo-Antena / Ap
Conectores N-Macho
1
Conectores N-Fêmea
1
Pigtail
1
Tabela 6.3: Dados obtidos no local da ERB.

Clientes do provedor de acesso à Internet e que possuíssem as seguintes
características:
 Antenas em grade instalada e com visada direta com a ERB;
 Fácil acesso e permissão do usuário para realização dos testes;
 Equipamentos de aquisição dos dados funcionando corretamente.
As antenas instaladas nas edificações, clientes, e utilizadas nestes testes, possuem
características mostradas na tabela 6.4 e ilustradas na figura 6.11.
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Figura 6.11: Equipamentos utilizados nas medições em cada cliente.

Faixa de frequência de operação
(GHz)
Polarização
Ganho de frequência central (dBi)
Largura de feixe de 3dB (Graus)
Impedância de entrada (Ohms)
Relação de onda estacionária máxima
Relação frente costas mínima (dB)
Isolação de polarização mínima (dB)
Sobrevivência a ventos (km/h)
Conector
Peso embalada (klf)
Tamanho da embalagem
L(cm)xP(cm)xA(cm)

2,4-2,4835
Linear
24,0
9,8
50
1,3: 1
28
20
100
N-Macho
2,5
83x69x15

Tabela 6.4: Características da antena em grade utilizando nas medições nos clientes.

Nos usuários escolhidos para se realizar as medições, o cabo conectado a antena
a cliente e que estava conectada a placa PCI de rede sem fio do PC por meio do meio do
pigtail, foi desconectado e ligado ao equipamento de para aquisição dos dados da
maneira como ilustra a figura 6.11.
Durante as medições obteve-se a permissão dos usuários para interromper o
acesso à internet, facilitando o trabalho. O GPS devia ficar em ambientes abertos e
externos para permitir que o equipamento obtivesse níveis de sinais dos satélites,
suficiente para o correto funcionamento do mesmo. As extremidades dos cabos que
ligam as antenas, localizadas na parte superior das edificações aos computadores dos
usuários, ficam em ambientes internos (quartos, salas, etc.). Por isso utilizou-se um cabo
de 5,10 metros com dois conectores, como ilustra a figura 6.11, e realizou-se a coleta
dos dados, por aproximadamente 5 minutos, em cada cliente. Nesse período foram
coletadas entre 100 e 250 medidas de posição (coordenadas, altura e precisão), nível de
sinal, nível de ruído e SNR. Dependendo do período de tempo utilizado obteve-se uma
menor ou uma maior quantidade de posições.
68

O procedimento descrito acima foi repetido em cada um dos vinte usuários
escolhidos. O software de aquisição de dados permitiu gravar e exportar, os dados
coletados para uma planilha do Excel. Com isso foi possível usar as próprias
ferramentas da planilha para obtermos os valores médios e desvios padrão das medidas
desejadas.
A Tabela 6. 5 ilustra os resultados médios obtidos.
Usuário
S(sul)
W(oeste)

1
S 5,9455560
W 35,2497220

2
S 5,9458330
W 5,24972230

3
S 5,9450
W 35,2511110

4
S5,9411110
W35,2469440

Altura(m)
Precisão
Do GPS
(3D)
SNR (dBm)
Nível de
Sinal (dBm)
Nível de
Ruído
(dBm)
Nº de
Medidas
Tamanho do
Cabo
Delta H (m)

52,50
9,1m

50,20
7,9m

51,87
9,2m

52,10
10,1m

9,745776
-71,74126

21,84194
-75,54194

7,388163
-81,42857

19,59032
-76,56774

-81,475036

-98,39388

-86,736733

-95,10806

250

155

148

162

5

6

7

5

3

4

5

3

Tabela 6.5: Dados coletados nos usuários.

69

___________________________________________________________

Capítulo 7
Análise das Informações Coletadas
______________________________________
São descritos e analisados, neste capítulo, os resultados obtidos bem como uma
comparação entre os resultados medidos e os previstos pelos modelos de propagação,
para distribuição em uma área urbana (Ponto-Multiponto).
Inicialmente, converteram-se os valores obtidos pelo GPS, coordenadas
geográficas, W(Oeste) e S(Sul) para um sistema de coordenadas esféricas.
Os sistemas de coordenadas geográficas e coordenadas esféricas são ilustrados
na Figura 7.1.

Figura 7.1: Coordenadas Esféricas.e Coordenadas Geográficas.

Para se calcular a distância entre a Estação Rádio Base e uma antena cliente há
necessidade da conversão adequada dos dados. Assim, a leitura do ângulo S(Sul) do
GPS será o ângulo formado entre a linha do equador e o ponto medido. Para se fazer a
conversão do ângulo θ em coordenadas esféricas soma-se o valor medido com um
ângulo de 90o. Na obtenção do ângulo ϕ utiliza-se o valor negativo do ângulo medido
W(Oeste), já que em coordenadas geográficas o ângulo da longitude medido se encontra
no sentido contrário ao ângulo utilizado em coordenadas esféricas.
O valor de “r” em coordenadas esféricas é calculado através da adição entre o
valor da altura coletado pelo GPS, a altura da antena acima do GPS e o valor médio do
raio da terra.
As equações utilizadas nestas conversões são:
Θ = 90o + ANGS
70

(7.1)

Em que:
ANGS = Ângulo S(Sul) marcado pelo GPS
Φ = (-1) ANGW

(7.2)

ANGW = Ângulo W(Oeste) marcado pelo GPS
r = Re + hGPS + hant

(7.3)

Onde:
Re = Raio médio da terra, dado por 6.378 Km.
hGPS = altura marcada pelo GPS.
hant = Altura da antena.
Em seguida, utilizamos a equação abaixo(HAYT, 1994) para calcularmos a
distância entre dois pontos:
d = [(XERB – Xc)2 + (YERB – Yc)2 + (ZERB + Zc)2]1/2

(7.4)

Onde:
XERB = rERB.senθERB . cosϕERB
YERB = rERB. Senθc . senϕERB
ZERB = rERB . cosθERB

(7.5)

Xc = rc.senθc.cosϕc
Yc = rc.senθc.senϕc
Zc = rc.cosθc

(7.6)

e

Com a utilização dos dados da Tabela 6.3 e das equações 7.1, 7.2, 7.3 e 7.5,
foram obtidos os dados da ERB de Cajupiranga.
Ângulos

S 05o 56´42,60”
W 35o 15´00,78”

Altura registrada pelo GPS
Precisão do GPS no instante da
medição
Altura da antena acima do GPS
Comprimento aproximado
do cabo – Antena/AP
Raio total
Xerb
Yerb
Zerb

52,7 m
5,2 m
4m
5m
6.378.056,7 m
5.180.552,7686 m
-3.661.290,4138 m
-660.629,9286 m

Tabela 7.1: Dados obtidos para a ERB Cajupiranga.
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Com procedimento análogo determinaram-se os dados dos clientes, mostrados
na Tabela abaixo e nos anexos ilustraremos os demais clientes.
Portanto, apresenta-se na Figura 7.2 os valores da potência do sinal recebido
pelo cliente versus distância entre o cliente e a ERB, dados esse que foram obtidos da
Tabela 7.2, logo abaixo, e das do anexo. O gráfico foi construído com o auxílio do
MATLAB.
Usuário
Altura registrada
Pelo GPS(m)
Delta H (m)
(Altura da antena
acima do GPS)
Nível de
Sinal (dBm)
Ângulo 0 (rad)
Ângulo (rad)
Raio total (m)
Xc (m)
Yc (m)
Zc (m)
Distância ERB
Cliente (m)

1

2

3

51,5

52,2

53,7

3,00

4,00

5,00

-70,64126

-76,32694

-80,56757

1,6745659
5,6679616
6.378.054,50
5.179.909,4013
-3.661.236,9880
-660.660,5705
646,3085

1,6745707
5,6679616
6.378.056,20
5.180.582,5179
-3.661.236,1234
-660.691,3613
87,2149

1,6745562
5,6679374
6.378.058,70
5.180.483,3492
-3.661.353,9617
-660.590,1384
102,1795

Tabela 7.2: Dados convertidos dos usuários.

Na sequência foram feitas comparações dos resultados medidos com os
resultados previstos em alguns modelos de propagação em ambiente urbano.
Foram acrescentados nos modelos de propagação um valor G1 (Ganho total), que
se refere aos ganhos das antenas e dos cartões PCMCIA, somado algebricamente com as
perdas dos cabos, conectores e pigtails presentes da ERB e nos pontos de medição.

7.2 Comparando com o Modelo de Okumura-Hata
Utilizou-se, neste modelo, as equações 5.1, 5.2 e 5.5, as quais foram
apresentadas no capítulo 5, mas serão repetidas, para facilitar o trabalho.

72

Figura 7.2: Nível de Sinal x Distância – Realizados nas medições dos usuários.

Transmissor

Ganho / Perda

Ganho da Antena Omnidirecional (ERB)
Perdas nos conectores da ERB (2 unids.)
Perda no pigtail da ERB (1 unid.)
Perdas no cabo da ERB (6m x -0,252dB)
Ganho do Cartão PCMCIA usado no
AP(ERB)
Potência Transmitida
Receptor
Ganho da Antena em grade (cliente)
Perda nos conectores do equipamento de
medição
Perda no pigtail (1 unid.)
Perdas no cabo ( aprox. 10m x -0,252dB)
Ganho do Cartão PCMCIA usado na medição

15 dB
(1 dB)
(0,5 dB)
(1,512 dB)
2,5 dB
15 dBm (+/- 2 dBm)
Ganho / Perda
24 dB

Total (Gt)

50,968 dB

( 2 dB)
(0,5 dB)
(2,52 dB)
2,5 dB

Tabela 7.3: Composição do valor de Gt.

Lp = 69,55 + 26,16 log fc – 13,82 log hb – a* + (44,9 – 6,55 log hb) log R

( 7.7)

Em que
a = (1,1 log fc – 0,7) hm – (1,56 log fc – 0,8)

( 7.8)

Assim,
Lps = Lp { AreaUrbana} - 2 { log (fc /28)}2 – 5,4

( 7.9)

A altura da Estação Rádio Base (ERB) analisada, foi de 22 metros. A distância
“R” (km), da ERB ao cliente, foi verificada com uma variação entre 100 metros(0,1 km)
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e 1000 metros (1 km), com incrementos de 10 em 10 metros ( 0,01 km). Utilizou-se o
canal 1, nas medidas utilizadas, na ERB, sendo a frequência central de trabalho 2,412
GHz.
Os resultados encontrados, quando inseriu-se no mesmo gráfico as medidas
realizadas e as curvas geradas no MATLAB, para este modelo, são ilustrados na Figura
7.3. Os valores 2,3, 4 e 5 metros sinalizam a altura média da antena cliente (hm), as
quais foram usadas nas equações.
Quando comparou-se os valores medidos com os obtidos pelo modelo, as curvas
encontradas apresentam valores de perdas de propagação menores que os valores
encontrados nas medições efetuadas. E para distâncias inferires a 600 metros fica mais
evidente esta diferença.
Outros fatores relevantes:
● A altura da ERB está abaixo das medidas adotadas para o modelo.
● A freqüência utilizada no trabalho, 2,412 GHz, está bem acima da faixa de freqüência
de validade do modelo de Okumura-Hata, que vai até 1, 50 GHz.
Este modelo de Okumura-Hata é utilizado como referência em diversos outros
modelos de perdas de propagação, em ambiente urbano, o que justifica a importância da
comparação feita neste trabalho.
Alguns fatores foram considerados desfavoráveis, neste modelo, contudo, a
margem de precisão do GPS, com média de 9,1 metros e variação entre 5,2 e 10,2
metros, mostra que o modelo apresentou resultados coerentes.

Figura 7.3: Curvas encontradas no Modelo Okumura-Hata.
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7.3 Comparação com o Modelo do CCIR
Este modelo é baseado no de Okumura-Hata e suas equações são quase
idênticas, com exceção do fator de correção B, para o cálculo das perdas e que se refere
à porcentagem de prédios sobre o terreno, B1 e que é obtido através da equação 5.8.
L= 69,55 + 26,16 log fc –13,82 log hb – a+(44,9–6,55 log hb)log R–B ( 7.10)
Onde:
O termo a é o mesmo da equação 7.8
B = 30 – 25 log B1
Com B1 = Porcentagem de prédios sobre o terreno, que varia entre 3 e 50.
Os resultados apresentados nas próximas figuras consideram valores para o
termo B1 como tendo 5%, 10%, 15% e 20%. Considerou-se, neste trabalho, que B1
também serviria para a porcentagem de edificações sobre o terreno, situação do
ambiente urbano onde foram feitas as medições.

Figura 7.4: Curvas obtidas no Modelo CCIR, para B1 = 5%.

Figura 7.5: Curvas obtidas no Modelo CCIR, para B1 = 10%.
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Figura 7.6: Curvas obtidas no Modelo CCIR, para B1 = 15%.
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Figura 7.7: Curvas obtidas no Modelo CCIR, para B1 = 20%.

São apresentadas curvas para três valores de hm (3, 4 e 5 metros). Esta variação
na altura da antena cliente tenta mostrar a influência daquele parâmetro no modelo de
propagação, além de aproximar mais o modelo dos valores medidos.
Outro dado importante é que o aumento no número de edificações no terreno faz
com que o modelo se aproxime das medidas realizadas, especialmente para os pontos
distantes da ERB. Nos pontos mais próximos à ERB a grande discrepância se repetiu.
Como as equações deste modelo são as mesmas do modelo de Okumura, com exceção
do termo B, os motivos das diferenças citadas no mesmo também são válidas para este
modelo.
Um outro fator importante observado é que as curvas também sugerem que se
considerarmos o fator B1 como porcentagem de edificações sobre o terreno, incluindo
casas e não somente edifícios com mais de um pavimento, teríamos resultados bem
melhores, se estivéssemos com informações mais concretas sobre a densidade das
edificações na cidade.

7.3 Comparando com o Modelo de Hata-Estendido
Neste modelo, que também é baseado no de Hata, houve alteração para abranger
uma faixa de freqüência maior. Nele a freqüência usada nas medidas se aproxima da
freqüência proposta no modelo.
Lxhata=46,33+(44,9 – 6,55 log hb)log R+33,9 log fc– a–13,82 log hb+ C ( 7.11)
Em que C é um parâmetro de ajuste englobando os seguintes casos:
1. C = 0, para cidades de porte médio e áreas suburbanas.
2. C = 3, para grandes centros urbanos.
O termo a é o mesmo termo usado nas equações 5.2 e 5.4, abrangendo os dois tipos
de área: suburbana ou urbana.
Na equação usada aparece um fator C, que é um parâmetro de ajuste concernente ao
tamanho da área de urbanização e considera-se seu valor como zero. Os resultados
obtidos estão bem próximos do CCIR e com a vantagem da não necessidade do
parâmetro B1, porcentagem de edificações sobre o terreno.
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Figura 7.8: Curvas no Modelo de Hata-Estendido.

Mesmo quando os resultados obtidos foram coerentes, a partir de distâncias de
200 metros, valores menores de distâncias apresentam resultados muito diferentes dos
esperados no modelo de propagação avaliado.
Nos modelos anteriores bem como neste, os problemas envolvendo condições de
freqüência, distância da ERB ao cliente e altura da antena ERB estão fora dos valores
propostos no modelo, o que mostra a necessidade desta dissertação.

7.4 Comparando com o Okumura-Hata Modificado
Este modelo de Okumura-Hata modificado mostra diversos parâmetros de
correção para o de Hata, com o objetivo de melhorar a sua precisão e ampliar a faixa de
validade do modelo (Distância da ERB, Frequência). Apesar das modificações de ajuste
do modelo, fazendo com que o caso avaliado neste trabalho esteja dentro da faixa de
validade de freqüência, os resultados previstos são excessivamente baixos.
As equações modificadas de são:
1. Funções de transição:
F1= 3004/ fc4 + 3004

(7.12)

F2= fc4 / 3004 + fc4

(7.13)
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2. Fator de curvatura da terra:
Sks= [27 + fc / 230] log[17(hb + 20) / 17(hb + 20) + R2] + 1,3 - |fc-55| / 750 (7.14)
Onde:
fc= Frequência 100 – 3000 MHz
hb= Altura efetiva da antena da estação rádio base 30 – 300 metros
hm= Altura da antena da estação móvel 1 - 10 metros
R = Distância 1 - 100 Km
3. Fator de correção para área urbana / suburbana
So= (1 – Ur). [(1 – 2Ur). Lpo + 4Ur.Lps]

(7.15)

Em que:
U: 0 ou 1 / zero para cidades pequena ou média e um para centros urbanos.
Ur= zero em área aberta; 0,5 na suburbana; 1 áreas urbanas
4. Fator geral de correção da altura da antena móvel:
Ax= (1- U).a + U.[a2.F1 + a4.F2)

(7.16)

O termo a representa a equação 5.2 e os termos a2 e a4 referem-se às equações 5.3 e
5.4, respectivamente.
5. Fator de porcentagem de prédios sobre o terreno
É o mesmo da equação 7.8:
Bo= 25.log(B1) – 30

(7.17)

Onde:
B1 vale 0,5 para áreas suburbanas e 1 para áreas urbanas.
Então, a perda média de propagação é dada por:
Lmh= - (Lp + So + ax + Sks + Bo)

(7.18)

7.5 Comparando com o Modelo de Bertoni-Walfisch
As equações desse modelo estão mostradas abaixo e as perdas totais foram
obtidas pela soma de Lo (perdas no espaço livre), Lex(perdas excedentes no caminho de
propagação) e G1(ganhos das antenas e perdas nos cabos e conectores).
Lo= 32,4 + 20.log fc + 20.log R

(7.19)

e
Lex= 57,1 + A + log fc + 18.log R – 18.log H – 18.log[1 – R2 / 17.H]
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(7.20)

O último termo é a parcela da curvatura da terra, sendo o valor de A dado por:
A= 5.log[(d/2)2 + (h – hm)2] – 9.log d + 20.log {arctan[2.(h – hm)/d]}

(7.21)

Nas equações a altura média das edificações foi considerada como 5 metros e a
largura média das ruas consideramos 5 metros.
A altura das antenas dos clientes foi considerada como valores de 2, 3, 4 e 5
metros.
Na Figura 7.9 são apresentados os resultados para o modelo de Bertoni. Para hm
= 3, 4 e 5 os valores do parâmetro A foram -4, 65443, -10, 3821 e -30, 3745
respectivamente. O último termo da equação (7.21), que determina o parâmetro A,
possui uma diferença (h – hm) que significa a diferença entre a altura média das
edificações e a altura da antena cliente, de forma que o termo citado se aproxime de
zero quando usamos o valor 5 metros para hm e o valor do arco tangente também se
aproxime de zero. Com isso o logaritmo tem seu valor tendendo para + . E assim, no
gráfico obtido, o valor para a altura da antena
Cliente de 5 metros tem um valor tão diferente dos outros valores. Se
considerarmos, por exemplo, hm= 6 metros o valor do arco tangente é um valor
negativo, sendo o resultado do logaritmo um número complexo. Consideramos, então, o
valor do parâmetro A como sendo igual a zero.
Desprezar o valor de A é possível e coerente, uma vez que este parâmetro
determina a componente de perda do sinal entre o topo do edifício e a região próxima ao
solo, mas esta situação não é a avaliada nesta dissertação, já que a antena cliente está
sempre no topo da edificação e com visada direta com a ERB.
Observa-se, na Figura 7.9, que este modelo de Bertoni expõe os melhores
resultados até o momento, quando se trabalha especialmente na faixa de distância entre
220 e 750 metros. Valores abaixo desta faixa, continuamos com a mesma discrepância
com os valores medidos. Valores acima de 800 metros, este modelo apresenta um valor
de perdas maior que os obtidos nas medições.
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Figura 7.9: Curvas obtidas no Modelo de Walfisch-Bertoni.

7.6 Comparando com o Modelo Walfisch-Ikegami (COST 231)
Este modelo utiliza, na situação de LOS (Line of Sight), as seguintes equações:
LLOS= Lfs + 10,19 + 6.log R

(7.22)

Lfs= 32,45 + 20.log R + 20. log fc

(7.23)

Em que:

Na situação NLOS, as equações usadas foram:
LNLOS= Lfs + Lrts + Lmds

(7.24)

Onde:
Lrts= -16,9 – 10.log w + 10.log fc + 20.log Δhm + Lori

(7.25)

e
Lmds= Lbsh + ka + kd.log R + kf.log fc – 9.log d

(7.26)

O termo Lbsh é a perda por sombreamento, sendo dada por:
Lbsh= -18.log(1 + Δhb), para Δhb > 0
Para
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(7.27)

Ka = 54

(7.28)

kd = 18

(7.29)

e

Segundo a densidade de ocupação (população e/ou edificações), o fator da
freqüência é definido por:
Kf = -4 + 0,7.(fc/925 – 1)

(7.30)

Na equação 7.25 os dois últimos termos são iguais a zero e o Lori refere-se à
componente de perdas entre o topo do edifício e o nível do solo que não é a situação
desta dissertação. O termo Δhm, também é uma situação fora do caso estudado neste
trabalho.
Houve resultados melhores na situação de NLOS em detrimento da LOS e para
distância muito pequena ( menor que 200 metros) os resultados foram pouco
satisfatórios. Com distâncias acima de 200 metros e com d4 = 18 metros e w4 = 09
metros, os resultados, considerando a precisão do GPS bem como a falta de mais
informações sobre a largura da rua e separação das edificações, os resultados foram bem
mais próximos, apresentando o mesmo comportamento de redução com a distância.
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___________________________________________________________

Capítulo 8
Conclusões e Recomendações
______________________________________
Foram realizadas, nesta dissertação, em ambiente urbano, uma análise e uma
comparação de alguns modelos de predição de perdas de propagação, em uma rede de
computadores sem fio. Para isso foram escolhidos os modelos de maior destaque na
bibliografia pesquisada. Estes modelos, é bom lembrar, foram criados para a análise na
telefonia móvel celular. Um motivo para realizarmos este trabalho foi a falta de um
modelo específico na descrição das perdas de propagação em uma rede de
computadores sem fio, em ambiente urbano.
Neste trabalho verificou-se que:
● A localização da antena do cliente no topo das edificações e não no nível dos
solos, tem bastante influência nos resultados de vários modelos, pois as equações
apresentam uma componente das perdas de propagação que leva em consideração a
atenuação do nível do sinal entre o topo da edificação e o nível do solo.
● A altura da antena cliente acima das edificações, com linha de visada, é outro
fator relevante
.
● Os dados de posição foram coletados utilizando um GPS, que apresentava
uma precisão que variava entre 5,2 e 10,5 metros. Estes valores dependem da
localização, do nível e número de satélites captados pelo equipamento.
Os níveis de potência obtidos no modelo de Okumura-Hata foram bem maiores
que os valores medidos. A freqüência utilizada, distância ERB-cliente e altura da
estação rádio base foram os principais fatores que influenciaram nos resultados, por
estarem fora da faixa de validade.
Os valores do modelo COST 231, tanto em LOS e NLOS ficaram acima dos
valores medidos. A situação em NLOS apresentou resultados melhores que o LOS, mas
as equações do LOS dependem de parâmetros de difícil obtenção na prática (largura de
rua e distância entre edificações).
O modelo de Walfisch-Bertoni foi o modelo que apresentou melhores resultados,
comparados com os valores medidos.
No modelo de Walfisch-Bertoni os melhores resultados foram obtidos quando se
considerou o termo “A”(5.28) como sendo igual a zero. Esta consideração é coerente
porque o parâmetro “A” é a componente da perda do sinal entre o topo do edifício e a
região próxima ao solo ( comum na telefonia celular).
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A flutuação dos pontos sobre a curva, modelo, se deve à variação na altura da
antena cliente, perdas nos cabos (comprimentos diferentes do adotado em Gt) bem
como à precisão do GPS.
O bom resultado com o modelo de Walfisch-Bertoni se deve também à maior
similaridade do modelo com a situação avaliada. Bertoni faz uma previsão em
(Chung;Bertoni, 1993) da necessidade do modelamento das perdas de propagação numa
situação de serviços para assinantes residenciais com antenas localizadas no topo das
edificações. Este fato reforçado pelos bons resultados obtidos, este modelo seria o que
melhor serviria para modelagem das perdas de propagação em ambiente urbano.

Propostas para trabalhos futuros
● Aumentar a quantidade de usuários, ou seja, os pontos de medição.
● Fazer um levantamento mais detalhado dos parâmetros de topografia dos locais de
medição, como largura de rua e distâncias entre edificações e suas alturas médias.
● Realizar testes em uma torre de uma ERB celular com equipamentos de rede sem fio
de computadores instalados, o que seria um trabalho bem interessante, em decorrência
da convergência cada vez maior de mídias e tecnologias nos celulares.
● Realizar medições em ambientes urbanos em uma densidade com maior densidade
populacional.
● Utilização de SIGs, Sistemas de Informações Geográficas, onde se deve
georeferenciar todos os pontos medidos, de forma a se ter uma visão espacial melhor do
ambiente em que se trabalhou.
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Apêndice
___________________________________________________________
1. Vista aérea de Parnamirim

2. Vista aérea de Parnamirim, vendo à direita o bairro de Cajupiranga
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3. Foto da Estação Rádio Base Cajupiranga
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4. Restante dos resultados obtidos da Tabela 6.5
Usuário
S(sul)
W(oeste)

5
S 5,9411110
W 35,2472220

6
S 5,9344440
W 35,2477780

7
S 5,9355560
W 35,2491670

8
S 5,9397220
W35,2491670

Altura(m)
Precisão
Do GPS
(3D)
SNR (dBm)
Nível de
Sinal (dBm)
Nível de

55,30
9,20

54,10
7,70

52,70
10,10

50,30
10,20

13,38475
-71,79542

8,09752
-79,56718

24,99378
-67,76808

18,18790
-71,52632

-87,13480

-88,09190

-96,00283

-96,38209
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Ruído
(dBm)
Nº de
Medidas
Tamanho do
Cabo
Delta H (m)
Usuário
S(sul)

190

286

206

193

8,00

19,00

7,00

6,00

5,00
9
S 5,9402780

8,00
10
S 5,9416670

4,00
11
S 5,9408330

4,00
12
S5,9427780

W(oeste)

W 35,2452780

W 35,2477780

W35,2483330

W 35,2505560

Altura(m)
Precisão
Do GPS
(3D)
SNR (dBm)
Nível de
Sinal (dBm)
Nível de
Ruído
(dBm)
Nº de
Medidas
Tamanho do
Cabo
Delta H (m)

51.90
9,80

54,30
9,50

53,50
7,33

52,20
8,13

30,92508
-54,80428

15,08735
-80,76844

22,08713
-72,345421

21,48033
-74,09769

-86,93187

-95,95819

-94,34280

-96,00154

408

182

165

148

5,00

9,00

3,00

6,00

5,00

5,00

4,00

5,00

Usuário
S(sul)

13
S 5,9450
W35,2530560

14
S 5,9441670
W 35,2527780

15
S 5,9444440
W 35,2513890

16
S 5,9455560
W
35,2520560

56,70
7,91

54,50
8.90

51,85
8,22

54,60
7,34

19,10780
-79,10571

13,18791
-80,92276

7,63087
-78,98754

19,68011
-72,0250

-97,81388

-94,68781

-86,98963

-92,08109

170

138

267

232

11,00

7,00

6,00

5,00

6,00

5,00

6,00

3,00

W(oeste)
Altura(m)
Precisão
Do GPS
(3D)
SNR (dBm)
Nível de
Sinal (dBm)
Nível de
Ruído
(dBm)
Nº de
Medidas
Tamanho do
Cabo
Delta H (m)
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Usuário
S(sul)

17
S 5,9438890
W 35,2497220

18
S 5,9472220
W 35,2550

19
S 5,9455560
W 35,2544440

20
S 5,9430560
W
35,2513890

55,20
9,91

52,70
8,44

51,50
7,62

52,10
6,86

15,39782
-68,9239

31,02308
-66,06957

26,00832
-66,02753

13,92507
-80,07821

-85,12043

-96,40812

-95,01182

-96,30842

310

189

199

177

7,00

5,00

4,00

7,00

5,00

6,00

5,00

6,00

W(oeste)
Altura(m)
Precisão
Do GPS
(3D)
SNR (dBm)
Nível de
Sinal
(dBm)
Nível de
Ruído
(dBm)
Nº de
Medidas
Tamanho
do
Cabo
Delta H (m)

5. Restante dos dados da Tabela 7.2
Usuário
Altura registrada
Pelo GPS(m)
Delta H (m)
(Altura da antena
acima do GPS)
Nível de
Sinal (dBm)
Ângulo 0 (rad)
Ângulo (rad)
Raio total (m)
Xc (m)
Yc (m)
Zc (m)
Distância ERB
Cliente (m)

4
53,10

5
55,30

6
54,10

3,00

5,00

8,00

-73,63774

-71,79542

-79,56718

1,6744883
5,6680101
6.378.056,10
5.180.804,3362
-3.661.016,1404
-660.168,3503
607,9200

1,6744883
5,6680052
6.378.060,30
5.180.789,9852
-3.661.043,9264
-660.525,9564
357,5464

1,6743719
5,6679995
6.378.062,10
5.180.818,4268
-3.661.139,2461
-659.431,0296
1.237,3297
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Usuário
Altura registrada
Pelo GPS(m)
Delta H (m)
(Altura da antena
acima do GPS)
Nível de
Sinal (dBm)
Ângulo 0 (rad)
Ângulo (rad)
Raio total (m)
Xc (m)
Yc (m)
Zc (m)
Distância ERB
Cliente (m)

7
52,70

8
50,30

9
51,90

4,00

4,00

5,00

-67,76808

-71,52632

-54,80428

1,6743913
5,6679713
6.378.056,70
5.180.714,8088
-3.661.254,3931
-659.553,5677
1.089,0855

1,674464
5,6679713
6.378.054,30
5.180.673,7965
-3661.225,4081
-660.014,4529
630,6218

1,6744737
5,6679955
6.378.056,90
5.180.919,3752
-3.660.871,7725
-660.076,5891
784,7583

Usuário
Altura registrada
Pelo GPS(m)
Delta H (m)
(Altura da antena
acima do GPS)
Nível de
Sinal (dBm)
Ângulo 0 (rad)
Ângulo (rad)
Raio total (m)
Xc (m)
Yc (m)
Zc (m)
Distância ERB
Cliente (m)

10
54,30

11
53,50

12
52,20

5,00

4,00

5,00

-80,76844

-72,345421

-74,09769

1,674498
5,66679995
6.378.059,30
5.180.749,4806
-3.661.090,5237
-660.230,5487
488,0122

1,6744834
5,6679858
6.378.057,50
5.180.719,8989
-3.661.144,3917
-660.137,8805
539,7836

1,6745174
5,667947
6.378.057,20
5.180.599,0070
-3.661.332,4341
-660.353,2365
283,6586

Usuário
Altura registrada
Pelo GPS(m)
Delta H (m)
(Altura da antena
acima do GPS)
Nível de
Sinal (dBm)
Ângulo 0 (rad)
Ângulo (rad)
Raio total (m)
Xc (m)

13
56,70

14
54,50

15
51,85

6,00

5,00

6,00

-79,10571

-80,92276

-78,98754

1,6745562
5,6679034
6.378.062,70
5.180.382,9042

1,6745416
5,6679083
6.378.059,50
5.180.405,7761

1,6745464
5,6679325
6.378.057,85
5.180.490,5809
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Yc (m)
Zc (m)
Distância ERB
Cliente (m)

-3.661.546,7048
-660.599,5527
308,9687

-3.661.525,4485
-660.507,2496
303,1472

-3.661.397,0542
-660.537,1831
154,4060

Usuário
Altura registrada
Pelo GPS(m)
Delta H (m)
(Altura da antena
acima do GPS)
Nível de
Sinal (dBm)
Ângulo 0 (rad)
Ângulo (rad)
Raio total (m)
Xc (m)
Yc (m)
Zc (m)
Distância ERB
Cliente (m)

16
54,60

17
55,20

18
52,70

3,00

5,00

6,00

-72,0250

-68,9239

-66,06957

1,6745659
5,6679209
6.378.057,60
5.180.437,2788
-3.661.449,8405
-660.660,8278
198,3378

1,6745368
5,6679616
6.378.060,20
5.180.588,5639
-3.661.240,1496
-660.476,1972
165,6537

1,6745949
5,6678695
6.378.058,70
5.180.234,6750
-3.661.706,0388
-660.845,2629
565,9453

Usuário
Altura registrada
Pelo GPS(m)
Delta H (m)
(Altura da antena
acima do GPS)
Nível de
Sinal (dBm)
Ângulo 0 (rad)
Ângulo (rad)
Raio total (m)
Xc (m)
Yc (m)
Zc (m)
Distância ERB
Cliente (m)

19
51,5

20
52,1

5,00

6,00

-69,02753

-80,07821

1,6932907
5,6573249
6.378.056,50
5.180.283,8182
-3.661.030,7754
-660.660,7139
375,0922

1,6745222
5,6679325
6.378.058,10
5.180.503,8573
-3.661.406,4375
-660.384,0719
276,2233

6. Dados Convertidos
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