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RESUMO 
 

PETERNELA, André Luís. Modelo de Propagação Considerando Difração no Topo e nas 

Laterais dos Obstáculos. 2009. 61f. Dissertação de Mestrado em Gestão de Redes de 

Telecomunicações – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro de Ciências 

Exatas, Ambientais e de Tecnologias, Programa de Pós-Graduação Stricto-Sensu em 

Engenharia Elétrica, Campinas, 2009. 

 

Este trabalho propõe um novo Modelo de Propagação que considera difração lateral em 

edifícios para predições de nível de sinal ponto-multiponto. São apresentadas as teorias 

de difração existentes, assim como tópicos de análise da propagação de sinais 

eletromagnéticos e modelos de propagação. Com as bases teóricas são discutidas as 

premissas da proposição do modelo de difração e propagação que justificam o modelo 

proposto neste trabalho. Por fim são apresentados resultados teóricos comparativos e 

experimentais deste novo modelo. 

 

Termos de Indexação: Difração Superior e Lateral. Predição de Cobertura. Base de 

Dados Geográficos. Modelos de Propagação. Modelos de Difração. Modelo Peternela-

Vivaldi-Reggiani. 

 

 

  



  

 

ABSTRACT 
 

PETERNELA, André Luís. Propagation Model Considering Diffraction on the Top and 

Laterals of Obstacles. 2009. 61f. Dissertation of Mastering in Management of 

Telecommunications Networks – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Centro 

de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias, Programa de Pós-Graduação Stricto-

Sensu em Engenharia Elétrica, Campinas, 2009. 

 

This paper proposes a new Propagation Model that considers lateral diffraction in 

buildings for signal-level point-multipoint predictions.  A review of existing theories of 

diffraction is presented, as well as topics of analysis of electromagnetic signals 

propagation and propagation models. In the sequence the assumptions of the proposition 

of the diffraction and propagation model are discussed in order to justify the proposed 

model. Finally comparative theoretical and experimental results are presented about this 

new model.  

 

Indexing Terms: Superior and Lateral Diffraction. Prediction of Coverage. Geographical 

Database. Propagation Models. Diffraction Models. Peternela-Vivaldi-Reggiani Model. 
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INTRODUÇÃO 

O panorama atual das telecomunicações apresenta sistemas cada vez 

mais complexos, onde a busca por custos menores e resultados melhores é cada 

vez maior (PINHEIRO, 2006). O desafio para evolução destes sistemas é a 

qualidade do planejamento de como o sistema será implantado e expandido 

futuramente. 

Os sistemas de telecomunicações cada vez mais utilizam freqüências 

de operação maiores, conseqüentemente células de cobertura menores 

(PEREIRA, 2007). Para isto, os sistemas necessitam de planejamento, acuidade 

de cálculos e detalhamento muito maior, o que reflete diretamente nas predições 

de cobertura, tráfego e interferência.  

A acuidade das predições é dependente, principalmente, da qualidade 

das bases de dados de topografia e morfologia (clutter) disponíveis e do modelo e 

parâmetros de propagação (KOROWAJCZUK, 2004). As bases de dados de 

Building Hights com resolução de 3x3x3m já estão com custos baixos, 

possibilitando o aprimoramento das predições (LONGLEY, 2005). 

O desvio padrão das calibrações de modelo dependem do ambiente de 

propagação, o que pode gerar uma elevada margem de erro nas predições. Em 

média seu valor é de 6 a 7 dB (PEREIRA, 2007). 

Para a evolução dos resultados das predições de cobertura é 

necessário o aprimoramento da utilização dos fatores de propagação relacionado 

à qualidade de detalhamento que a base de dados geográficos apresenta. 

Um dos fatores de propagação que se destacam por ser ainda pouco 

utilizado pelos modelos de propagação é a difração nos obstáculos morfológicos, 

que gera um fator de atenuação ao sinal transmitido quando ocorre um desvio da 

onda eletromagnética ao contornar um obstáculo (KOROWAJCZUK, 2004). 

Este trabalho vem propor uma evolução dos modelos de propagação 

para melhor utilizar as bases de dados geográficos, aprimorando a utilização do 
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fator de atenuação através de um novo modelo de difração envoltório em 

obstáculos morfológicos. 

Este trabalho inicialmente caracteriza a importância das predições de 

cobertura e base de dados geográficos, contextualiza os princípios básicos sobre 

modelos de propagação e apresenta os principais Modelos de Difração. Na 

seqüência é apresentado e justificado o Modelo de Difração Proposto que é 

analisado teoricamente e comparado com outros modelos já conhecidos. Por fim, 

são apresentados os resultados experimentais práticos, cujos resultados 

trouxeram os parâmetros para maior eficiência do modelo proposto. 

OBJETIVO 

Este trabalho pretende propor um modelamento matemático da 

atenuação de sinais de radiofreqüência por difração no topo e nas laterais em 

edifícios. 

METODOLOGIA 

Este trabalho inicialmente apresenta o conceito de Predição de 

Cobertura e Base de Dados Geográficos, que viabiliza e possibilita a proposição 

do modelo de propagação. Em seguida são abordadas as características 

principais sobre os Modelos de Propagação e Modelos de Difração existentes e 

que são utilizados nos softwares de predição de cobertura, estes dois pontos de 

estudos compõe a base teórica para a elaboração da proposta de modelo de 

propagação. Na seqüência é proposto o modelamento sobre a Propagação 

Lateral e Superior em Obstáculos Morfológicos. Logo após, são apresentadas as 

simulações teóricas do modelo e comparações com outros modelos existentes, 

que buscaram aferir a qualidade e viabilidade teórica do modelo. Por fim, são 

apresentados e caracterizados os experimentos de campo realizados que 

buscaram inserir no modelamento os ajustes e calibrações inerentes a uma 

propagação em ambientes heterogêneos e definir os fatores de ajuste e erro 

médio geral do modelo proposto. 
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1   PREDIÇÃO DE COBERTURA E BASE DE DADOS GEOGRÁFICOS 

Uma predição de cobertura depende diretamente da base de dados e 

dos modelos de propagação (KOROWAJCZUK, 2004). Logo, para poder propor 

um novo modelo de propagação será necessário analisar a qualidade atual da 

base de dados geográficos e as características das predições dos softwares 

atuais. 

A proposição do modelo de propagação e difração deste trabalho só foi 

possível devido à significativa melhora da resolução das bases de dados 

geográficos e a custos mais acessíveis para o planejamento celular. 

A seguir serão descritos os principais pontos para o entendimento de 

uma base de dados geográficos e de uma predição de cobertura. 

1.1  Base de Dados Geográficos 

Para compreender as vantagens que uma base de dados geográficos 

pode agregar à predição, é necessário entender suas características principais. A 

base de dados geográficos, nada mais é do que uma grande matriz de 

informações para cada área de resolução. Ou seja, agrega informações das 

características físicas do ambiente para uma determinada área (d’ÁVILA, 1995). 

Se for utilizada a Topografia do ambiente, será obtida a informação da 

altura do terreno (em relação ao nível do mar). Se for utilizada a Morfologia do 

ambiente, será obtida a informação da altura desta ocupação morfológica assim 

como sua classificação, baseada nas características dielétricas. Por exemplo, as 

classificações mais comuns são: água, vegetação rasteira, vegetação média, 

vegetação densa, área suburbana, área urbana e área urbana densa (MATOS, 

2008). Outras classificações podem ser utilizadas para melhor descrever 

determinado ambiente. 

Em algumas das análises deste projeto utilizou-se o software de 

predição CelPlanner, onde a Base de Dados é em formato RASTER. Ou seja, é 

composta por pixels (área de resolução) com dimensões em décimos de segundo 

geográfico (KOROWAJCZUK, 2004). 
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Um segundo geográfico são aproximadamente 30 metros (próximo ao 

equador), considerando que o perímetro da circunferência da Terra é 

aproximadamente 40 mil quilômetros: 

1  
40000 

360° 60" 60′ 30 .  

Longe da linha do equador, um segundo geográfico tende a diminuir 

nas longitudes, tendendo para uma área trapezoidal. 

 

Figura 1. Pixel de base de dados geográficos. 

Por exemplo, um pixel de 1 segundo por 1 segundo, representa um 

pixel de 30 por 30 metros na base de dados. 

Existem muitos tipos de base de dados geográficos, todas elas se 

diferenciam pela resolução apresentada. Para este projeto, mais atenção é dada 

às bases de dados de morfologia, pois para uma célula de pequena cobertura a 

informação de morfologia é mais importante do que de topografia. A topografia 

neste projeto é utilizada apenas para cálculos de difração no topo da morfologia. 

Para as bases de dados de morfologia atuais, existem extremos de 

resolução como a base de dados conhecida como Building Hights que mapeia 

toda a morfologia com alturas precisas, com pixels de 1 metro quadrado e por 

conseqüência uma base de dados com um custo muito alto (MATOS, 2008). 

Também existem bases de dados com resoluções muito grosseiras, 

que consideram grandes áreas do terreno como sendo uma única altura média, 

por exemplo, pixels de 10 mil metros quadrados como sendo a mesma 

classificação morfológica (MATOS, 2008). Sem dúvida trata-se uma base de 

dados com custo menor, mas também com uma qualidade muito pior. 
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Analisando estes dois extremos, para uma área rural com grandes 

áreas semelhantes morfologicamente, sem dúvida, a base de dados com menor 

resolução pode ser equivalente à base de dados com maior resolução. 

Mas para uma área urbana densa, a utilização da base de dados com 

maior resolução certamente vai fazer uma diferença enorme aos cálculos de uma 

predição de cobertura. 

Para este projeto considera-se uma base de dados que tenha uma boa 

resolução, porém, que não tenha um custo tão elevado, pois é o que se encontra 

no ambiente das empresas de telecomunicações atualmente. 

A base de dados indicada para utilização no modelo proposto é a 

chamada Estimated Building Hights, que tem pixels de 9 metros quadrados (3m x 

3m) e margem de erro de altura de aproximadamente 2 metros. Esta base de 

dados foi cedida gentilmente pela empresa CelPlan Wireless Global 

Technologies® para o uso no software CelPlanner em um dos testes teóricos 

deste trabalho. Esta base de dados provê informação dos edifícios que se 

destacam em relação à morfologia média, assim atendendo às necessidades 

deste projeto. 

1.2  Predição de Cobertura 

As predições de cobertura são imprescindíveis atualmente para um 

bom planejamento das redes sem-fio, e quanto menor sua margem de erro, 

menor será o custo de manutenção desta rede (CHUNGL, 2003). 

É praticamente impossível garantir que uma predição de cobertura gere 

resultados iguais aos reais, pois os fatores imprevisíveis e dinâmicos que 

envolvem uma propagação eletromagnética dificilmente poderão ser 

matematicamente simulados (PEREIRA, 2007). 

Desta forma, é necessário entender o princípio básico que envolve a 

predição de cobertura de um software para garantir a boa adequação do binômio 

modelo de propagação e base de dados geográficos. 
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Para uma predição de cobertura, dois fatores de resolução de base de 

dados são possíveis. Primeiro, uma resolução coincidente com o tamanho do 

pixel da base de dados. E segundo, uma resolução para análise com o tamanho 

do pixel desejado pelo usuário para a base de dados. Estas resoluções entre pixel 

da base de dados e pixel da resolução desejada podem ser iguais (MATOS, 

2008).  

Por exemplo, é possível ter uma base de dados com pixels de 3x3 

metros e no software de predição considerar que o pixel da base de dados como 

6x6 metros. Desta forma, cada 4 pixels da base de dados forma um pixel na 

resolução desejada pelo usuário. Esta consideração pode ser utilizada em áreas 

com pequena ocupação morfológica, com a finalidade de diminuir a resolução da 

base de dados, acelerando o processamento da predição pelo software, mas sem 

comprometer os resultados finais da predição. 

Os softwares de predição dividem a área de cobertura em pequenas 

áreas (pontos de predição) para os cálculos de predição (PINHEIRO, 2006). O 

nível de potência de recepção calculado para o centro deste ponto de predição é 

o nível considerado para toda a área do ponto. 

A seguir é apresentado um exemplo de como é feita a divisão da área 

de cobertura pelos pontos de predição: 

Raio de cobertura: 1000 [metros]. 

Resolução da predição: 10m x 10 m (ou 0,33” x 0,33”). 

Resulta em 100 pontos de predição entre o transmissor e a borda da 

cobertura. Como o exemplo da Figura 2: 
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Figura 2. Pontos de predição. 

Assim ocorre a divisão de toda a área de cobertura pelos pontos de 

predição. A quantidade de pontos de predição é a quantidade total de pontos de 

cálculo da predição, que pode ser mensurada como no exemplo abaixo: 

Raio de cobertura: 3000 metros – Área: π*r2 = 9.000.000π [m2]. 

Resolução do ponto: 10m x 10m – Área: l*l*π = 100π [m2]. 

º _
  

çã    90 000  

A Figura 3 é um exemplo da divisão de uma área de cobertura em 

pontos de predição, os pontos marcados formam a figura apresentada no 

software de predição. 

 

Figura 3. Área de cálculos da predição. 

Assim, todos os pontos de predição são calculados quanto aos fatores 

de atenuação do sinal efetivamente irradiado do transmissor. 

É uma sistemática simples e direta, onde são traçados raios de 

varreduras do transmissor até a borda da cobertura. E para cada raio de 

cobertura, os pontos de predição vão sendo varridos e calculados. 
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2   MODELOS DE PROPAGAÇÃO E MODELOS DE DIFRAÇÃO 

2.1 Modelos de Propagação 

Os modelos de propagação comumente utilizados foram desenvolvidos 

há um bom tempo e, principalmente, em outro contexto de ocupação morfológica. 

Além disso, a utilização é mais adequada para áreas de cobertura maiores e 

freqüências mais baixas que os atuais sistemas. 

Estes modelos, basicamente, predizem a potência do sinal recebido 

calculando fatores de perdas relacionadas à propagação (Path Loss) deste sinal e 

decrementando estas atenuações da potência efetivamente irradiada do 

transmissor (RAPPAPORT, 1996). 

Os 5 principais fatores de atenuação existentes atualmente são 

(KOROWAJCZUK, 2004): 

1) Atenuação por Espaço Livre: 

É a atenuação do sinal na propagação em espaço livre de obstruções. 

Todo e qualquer tipo de propagação terá inevitavelmente esta atenuação. 

2) Atenuação por penetração através da morfologia (por tipo de 
morfologia): 

É a atenuação do sinal ao atravessar uma obstrução morfológica. Cada 

tipo de obstrução terá um valor de atenuação diferente, característico do tipo de 

obstrução. 

3) Atenuação pela propagação sobre a morfologia (por tipo de 
morfologia): 

É a atenuação do sinal que ocorre quando o Elipsóide de Fresnel toca 

uma obstrução morfológica. Cada tipo de obstrução terá um valor de atenuação 

diferente, característico do tipo de obstrução. 

Os fatores 2 e 3 são exclusivos do modelo de propagação Korowajczuk 

(KOROWAJCZUK, 2004). 
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4) Atenuação por Difração: 

Na maioria dos modelos atuais, apenas a difração no topo das 

obstruções morfológicas e topográficas é considerada, o que não condiz com as 

necessidades dos complexos ambientes atuais. Dos modelos de propagação 

existentes podem ser citados apenas alguns que utilizam em seus cálculos de 

atenuação a difração, entre eles os modelos de propagação de Korowajczuk 

(KOROWAJCZUK, 2004) e Walfish-Ikegami (ANDREWS, 2007), onde o Modelo 

de Korowajczuk é um dos que melhor descreve o ambiente propagado e é um dos 

que mais utiliza os fatores de atenuação citados acima em seus cálculos. 

5) Atenuação por Reflexão: 

É um efeito de propagação de um sinal em ambiente multi-percurso no 

qual o sinal chega a um destino através de vários caminhos com diferentes fases. 

Este fenômeno é chamado de desvanecimento (ou fading, que é descrito como a 

flutuação instantânea do nível de sinal – em 10dB acima e 30dB abaixo da média 

do sinal (LEE, 1995)). 

Existem modelos que descrevem esta propagação, por exemplo, o 

modelo de reflexão Raytrace (ou Ray Tracing) que calcula o nível de sinal 

composto no receptor, através da somatória todos os raios refletidos no ambiente, 

levando em consideração todos os desvios dos raios durante o percurso, suas 

atenuações e mudanças de fase. Porém seus resultados são dependentes do 

nível de detalhamento da base de dados. Além disso, qualquer mudança neste 

ambiente, como por exemplo, o movimento de veículos, já altera toda a análise 

das reflexões do ambiente (CHUNGL, 2003). 

Cada modelo, por sua vez, utiliza os fatores que melhor caracterizam a 

propagação no cenário considerado. Quanto mais fatores forem utilizados, melhor 

será o detalhamento da propagação e conseqüentemente o resultado da 

predição. Porém, quanto mais cálculos, mais lenta é a predição por um software 

(d’ÁVILA, 1995). Tanto que atualmente ainda não observamos nenhum software 

comercial de predição que utilize simultaneamente todos os fatores. 
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2.2  Modelos de Difração 

A seguir são descritos modelos de difração existentes, dando ênfase 

aos modelos que são utilizados neste trabalho. 

2.2.1 Modelo de Gume de Faca 

Esta teoria é baseada no princípio de Huygens (RAPPAPORT, 1996), 

que determina que uma obstrução a uma onda propagada gera várias pequenas 

fontes iguais a fonte original nas extremidades desta obstrução, conforme Figura 

4: 

 

Figura 4. Princípio de Huygens. 

O Modelo Gume de Faca consiste no cálculo da difração que ocorre 

nos obstáculos que interrompem a visada direta entre transmissor e receptor ou 

que perturbe o Elipsóide de Fresnel (RAPPAPORT, 1996) desta transmissão 

ponto-a-ponto. 

Este cálculo é baseado nas Integrais de Fresnel (RAPPAPORT, 1996), 

que consideram um semi-plano transversal ao eixo de transmissão no ponto do 

obstáculo e que a onda eletromagnética difrate em um pico infinitamente estreito, 

chamado de Gume de Faca (RAPPAPORT, 1996). 

Esta teoria também considera que a obstrução terá absorção infinita da 

potência recebida em sua face, ou seja, eliminando quaisquer atenuações de 

penetração na morfologia ou topografia. 
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As informações necessárias para este cálculo são (Figura 5): a altura 

do transmissor, a altura do receptor, a distância entre transmissor (d1) e obstáculo 

e entre obstrução e receptor (d2), assim como também a altura da obstrução. 

Destas informações é retirada a distância entre o ponto de incidência 

na obstrução da linha de visada direta da transmissão e a extremidade do 

obstáculo (h), conforme Figura 5: 

 

Figura 5. Exemplo de Difração por Gume de Faca. 

O cálculo da atenuação resultante da Difração por Gume de Faca (em 

dB) é dado por: 

. . .     

onde v é um fator adimensional dado por: 

  

onde: 

v = fator adimensional de correlação; 

h = distância entre ponto de incidência na obstrução da linha de visada 

da transmissão e a extremidade da obstrução, em [metros]; 

λ = comprimento de onda, em [metros]; 

d1 = distância entre transmissor e obstrução, em [metros]; 

(1) 

(2) 
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d2 = distância entre o obstáculo e receptor, em [metros]. 

E C(v) e S(v) são as Integrais de Fresnel, dadas por: 

       (3) 

       (4) 

O Gráfico 1 apresenta a relação entre o fator v e a atenuação por 

Gume de Faca (DGF). 

 

Gráfico 1. Atenuação (em dB) versus fator v. 

As predições de cobertura que utilizam a difração por Gume de Faca 

apresentam resultados, geralmente, pessimistas em relação aos níveis medidos 

em campo. Isto faz com que o erro médio da predição seja mais elevado 

utilizando-se este modelo de difração. 

2.2.2 Modelo de Bullington 

O modelo de Bullington (d’ÁVILA, 1995) é baseado no modelo de 

Gume de Faca, porém considera a difração superior para duas obstruções. Este 

modelo foi escolhido para comparação devido ao modelo proposto também 

considerar a utilização de duas obstruções principais nos seus cálculos. 
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O modelo de Bulllington considera uma única obstrução virtual 

(equivalente) resultante da linha que une o topo das duas obstruções, conforme 

Figura 6, para o cálculo de difração por Gume de Faca. 

 

Figura 6. Modelo de Bullington. 

Esta consideração de obstruções virtuais é utilizada também no modelo 

aqui proposto. 

Este modelo reconhecidamente apresenta resultados com pequena 

margem de erro para o ambiente de duas obstruções (d’ÁVILA, 1995). Porém, só 

leva em consideração a difração do topo da obstrução equivalente. 

2.2.3 Fresnel-Kirchhoff-Based Modeling 

O segundo modelo escolhido para comparação é o Fresnel-Kirchhoff-

Based Modeling (conhecido como FK2D) (MOKHTARI, 1999). Esse modelo é 

baseado nas Integrais de Fresnel, porém utiliza um fator exponencial de 

multiplicação a estas integrais em ambos os perfis (horizontal e vertical), o que 

gera uma superestimação da atenuação para freqüências altas (acima de 2000 

MHz). 

Este modelo foi selecionado por considerar em seus cálculos de 

difração o perfil lateral e o perfil vertical da obstrução, do mesmo modo que o 

modelo proposto neste trabalho. Porém, o modelo proposto não utiliza a função 

exponencial em seu cálculo. 

A Equação 5 calcula a atenuação por difração deste modelo, onde se 

vê a integração de ambos os planos x e y: 
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1 2 exp 2 exp     

onde: 

 = Atenuação resultante das Difrações Superior e Lateral; 

 = Atenuação por Espaço Livre; 

A = equivalente ao fator v (equação (2)) para o plano horizontal; 

B = equivalente ao fator v para o plano vertical. 

2.2.4  Modelo de Deygout 

Este modelo, também baseado do modelo de Gume de Faca, foi 

desenvolvido para o cálculo de difração em múltiplos obstáculos (d’ÁVILA, 1995). 

Para isso este modelo busca a principal obstrução entre o transmissor 

e o receptor (a obstrução O2 ilustrada na Figura 7) e calcula a difração por Gume 

de Faca nesta obstrução, que é definida como a obstrução que irá gerar a maior 

atenuação ao sinal. 

A partir disto calcula-se a perda por difração por Gume de Faca da 

maior obstrução entre o transmissor e a obstrução principal (a obstrução O1 

ilustrada na Figura 7). Em seguida, a perda na maior obstrução entre a obstrução 

principal e o receptor (que não existe no exemplo da Figura 7). Ao fim, somam-se 

estas 3 difrações para se ter a resultante de atenuação por difração da onda 

direta. Este modelo superestima a atenuação em relação aos valores reais 

medidos em campo. 

 
Figura 7. Modelo de Deygout. 

(5)
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onde: 

O1 = é a segunda maior Obstrução entre o Transmissor e o receptor; 

O2 = é a maior Obstrução entre o transmissor e o receptor. 

2.2.5  Modelo de Difração Korowajczuk: 

Este modelo é similar ao Modelo de Deygout, porém se utiliza das duas 

obstruções que mais perturbam a primeira Zona de Fresnel entre o transmissor e 

o receptor para calcular a atenuação por difração (KOROWAJCZUK, 2004). Este 

é um dos modelos de propagação e difração que melhor predizem o ambiente de 

propagação, pois utiliza independentemente todos os fatores de atenuação 

citados em seus cálculos. Uma consideração similar sobre duas obstruções 

principais será base também para o modelo de difração proposto. 

2.2.6  Recomendação ITU-R – P.526-10 

Esta recomendação detalha os modelos indicados pela ITU 

(International Telecommunications Union) para a propagação com difração. Estes 

modelos também se baseiam na teoria da difração por Gume de Faca. 

O modelo “Finite-width scream” (Anexo 1, item 5.1 da P.526-10) (ITU, 

2007) utiliza, como o modelo proposto, a consideração de 3 difrações principais 

(uma superior e duas laterais), onde é apresentado o cálculo da menor difração 

possível das 3 difrações e o cálculo da difração média das 3 difrações. A 

consideração sobre a difração média desta recomendação será adotada pelo 

modelo proposto. 

Porém, a norma da ITU não especifica quais as obstruções que devem 

ser levadas em consideração no perfil de multi-obstruções, o que já ocorre no 

modelo proposto. E inerente a utilização do Gume de Faca, os resultados das 

predições, geralmente, são mais pessimistas que o nível medido em campo. 
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3   RESULTADOS DE SIMULAÇÕES 

3.1  Modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani 

As abordagens dos modelos de propagação que levam em 

consideração a Difração (exemplo: Modelos Korowajczuk e Walfish-Ikegami) e de 

algumas teorias de Difração (exemplo: Deygout e Korowajczuk), exceção ao 

modelo Fresnel-Kirchhoff e a recomendação do ITU, consideram apenas a 

atenuação por difração no topo da morfologia. E consideram como múltiplas 

difrações apenas as obstruções que mais perturbam a Primeira Zona de Fresnel 

da visada direta entre transmissor e receptor. 

A consideração de difração apenas superior ainda não descreve 

totalmente o real comportamento dos sinais nos aglomerados morfológicos, onde 

existem efeitos construtivos de sinais vindos das Difrações Laterais destes 

obstáculos. Além disso, a resolução das bases de dados de morfologia já atende 

adequadamente o detalhamento necessário para a predição de cobertura levando 

em consideração a difração no topo e nas laterais da morfologia. 

O modelo foi denominado como Peternela-Vivaldi-Reggiani em 

referência ao seu autor (André Luís Peternela) e co-autores. O Eng. MsC. Antônio 

Vivaldi Rodrigues, engenheiro de telecomunicações da CelPlan Wireless Global 

Technologies, que com sua vasta experiência em radiofreqüência contribuiu com 

as discussões iniciais do estudo. E a PhD. Dra. Norma Reggiani, professora da 

PUC-Campinas, que contribuiu com as discussões e sistemática das provas de 

conceito experimentais da pesquisa. 

Para este projeto é utilizada como base teórica a Difração por Gume de 

Faca. A escolha deste modelo de difração foi baseada na razoável simplicidade 

de implementação de seus cálculos. 

A análise de difração, segundo as premissas do modelo, são utilizadas 

tanto para enlaces diretos (Downlink), quanto para enlaces reversos (Uplink).  

O modelo de difração proposto está baseado nas seguintes premissas: 
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a) As obstruções para difração lateral e superior serão morfológicas 

(aplicadas a edifícios que se destacam da morfologia média). 

A difração superior poderá adicionar a informação da altura topográfica 

em seu cálculo em algum ambiente cuja diferença de altura entre transmissor e 

receptor (em relação ao nível do mar) seja relevante. 

b) Este modelo deverá ser aplicado em um raio pequeno de cobertura. 

Pois, quanto maior o raio de predição, menor é a relevância da difração lateral em 

relação à difração apenas superior na predição de cobertura. Este raio máximo 

deverá ser determinado de acordo com as necessidades do projeto e da predição. 

Da mesma forma, a base de dados a ser utilizada por este modelo 

deve ter resolução condizente com a necessidade de detalhamento da morfologia 

para os cálculos. Para resultados satisfatórios é indicado bases de dados que 

destaquem os edifícios mais altos da morfologia média e com resolução de 3 

metros por 3 metros. 

c) As obstruções que são consideradas entre o transmissor e o 

receptor para múltiplas obstruções são: 

• A primeira obstrução que interrompe a linha de visada entre o 

transmissor e o receptor; 

• A última obstrução que interrompe a linha de visada entre o 

transmissor e o receptor. 

d) Nos ambientes de múltiplas obstruções, é gerada uma obstrução 

equivalente (altura e largura equivalente) às duas obstruções consideradas acima. 

e) Ao todo, são calculadas três difrações do tipo Gume de Faca 

(Superior, Lateral 1 e Lateral 2) em relação à obstrução. 

Estas três atenuações geram a atenuação resultante do fator Difração 

para cada ponto de predição. A relação entre as atenuações obedecerá à 

seguinte equação: 
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onde:            

AtDPV = Atenuação resultante das 3 difrações; 

DS1 = Difração Superior (calculado segundo Equação (1)); 

DL1 = Difração Lateral 1 (calculado segundo Equação (1)); 

DL2 = Difração Lateral 2 (calculado segundo Equação (1)); 

Para DS1, DL1 e DL2, apenas o Fator v (Equação (2)) se altera entre os 

cálculos das difrações por Gume de Faca. 

A média harmônica proposta na Equação 6 segue a recomendação do 

ITU e é baseada na consideração de que a soma das três fontes transmissoras 

virtuais deverá ser inversamente linear, da mesma forma como ocorre no cálculo 

da resistência equivalente a resistências em paralelo. 

A Equação 6 foi proposta primeiramente baseada na experiência 

profissional do autor e co-autores, que através de muitos projetos implementados 

na prática sobre o tema, foi percebido o comportamento de composição de sinal 

atrás das obstruções, equivalente ao cálculo de resistores em paralelo. Na 

seqüência do estudo do tema, foram encontradas referências e recomendações 

bibliográficas que balizaram a proposição da relação entre as difrações. 

Para uma predição de nível de sinal, o modelo Peternela-Vivaldi-

Reggiani irá levar em consideração a Atenuação por Espaço Livre e o fator de 

Difração (segundo Equação 6). 

Como já citado, um modelo de propagação sempre deve ser calibrado 

para se adequar à característica de propagação em cada tipo de ambiente. O 

modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani, atendendo a esta necessidade, irá inserir em 

seus cálculos um fator de ajuste ao ambiente de propagação (α). 

(6) 
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Desta forma, a equação para uma predição de nível de sinal (potência 

em dBm) segundo o modelo proposto será: 

 

onde: 

PRX = Potência predita no receptor [dBm]; 

α = Fator de ajuste ao ambiente [adimensional]; 

PTX = Potência do transmissor [dBm]; 

GTX = Ganhos de transmissão [dBi]; 

AEL = Atenuação por Espaço Livre [dB]; 

AtDPV = Atenuação por Difração Peternela-Vivaldi-Reggiani [dB]; 

GRX = Ganhos de recepção [dBi]. 

O Fator de ajuste ao ambiente α será determinado empiricamente 

através da calibração do modelo utilizando medidas coletadas experimentalmente 

em campo. Para cada ambiente de propagação um Fator α deverá ser calibrado 

para o modelo se adequar ao ambiente de propagação, como ocorre em todos os 

modelos de propagação utilizados atualmente. 

Para a maioria das análises e testes teóricos deste modelo (para uma 

obstrução) será utilizado o ambiente base descrito nas Figuras 8 e 9. 

Este ambiente foi escolhido por apresentar dimensões e características 

similares aos ambientes de projetos reais e predições encontradas atualmente na 

área de telecomunicações. Atendendo as necessidades de mercado, a freqüência 

de operação simulada foi 2100 MHz, que é freqüência de operação das 

tecnologias 3G (especificamente do downlink), que estão sendo amplamente 

implementadas e utilizadas em todo o mundo. 

. 

(7) 
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Os parâmetros utilizados nas equações (1), (2) e (6) foram: 

Altura da obstrução (Aob) = 30 metros; 

Largura da obstrução (Lob) = 20 metros; 

Altura do transmissor (Atx) = 10 metros; 

Altura do receptor (Arx) = 2 metros; 

Posição do transmissor (em relação ao eixo lateral da obstrução) 

(Postx) = 5 metros; 

Posição do receptor (em relação ao eixo lateral da obstrução) (Posrx) = 

5 metros; 

Distância do transmissor ao obstáculo (Dtxob) = 1000 metros; 

Distância do receptor ao obstáculo (Drxob) = 1500 metros; 

Distância do receptor ao transmissor (Drxtx) = 2500 metros; 

Freqüência de operação do sistema (f) = 2100 MHz (para as 

simulações com freqüência constante); 

As siglas utilizadas nas Figuras 8 e 9 foram: 

Sup – é a difração no topo do obstáculo; 

Lat1 – é a difração em uma lateral do obstáculo; 

Lat2 – é a difração na outra lateral do obstáculo; 

DPV – é a difração resultante do modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani. 

O ambiente simulado é de um edifício mais alto do que largo, com o 

transmissor mais próximo do obstáculo que o receptor e com o transmissor e 

receptor deslocados em relação ao eixo central da obstrução, conforme Figuras 8 

(visão lateral) e 9 (visão superior). 
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Figura 8. Visão lateral – ambiente obstáculo único. 

 

Figura 9. Visão superior – ambiente obstáculo único. 

O Gráfico 2 apresenta, através dos cálculos das Equações 1 e 2 

simulados no MatLab, a atenuação (dB) em função da freqüência (MHz) para os 

cálculos das difrações Superior (Sup), Laterais (Lat1 e Lat2) e a difração proposta 

pelo modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani (DPV). Com o fator de ajuste ao ambiente 

(α) igual a 1. 

 

Gráfico 2. Atenuação por difrações versus freqüência. 

Observa-se que neste ambiente a difração superior (Sup) é maior que 

as duas laterais (Lat1 e Lat2). O deslocamento da posição do transmissor e 

receptor em relação ao eixo central da obstrução gerou uma diferença 
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aproximadamente de 8 dB entre as difrações laterais (Lat1 maior que Lat2). A 

curva da atenuação resultante da difração do modelo proposto acompanha a 

curva da melhor fonte transmissora (Lat2) somada à contribuição das outras duas 

fontes. 

3.2  Comportamento Teórico do Modelo 

Os resultados teóricos dos testes do modelo e das comparações do 

modelo proposto com outros modelos de difração citados no Item 2 são descritos 

a seguir. Para os testes foram realizadas simulações matemáticas dos modelos 

nos softwares Matlab 9.0, Microsoft Excel e CelPlanner. 

  3.2.1 Simulação de Predição de Nível de Sinal 

Primeiramente, foi realizada uma simulação de predição de nível de 

sinal, levando em consideração o efeito da difração proposta somada à atenuação 

por espaço livre (Free Space Loss). 

Para o cálculo de atenuação por espaço livre foi utilizada a Fórmula de 

Friss (RAPPAPORT, 1996) (adaptada para utilização da freqüência em MHz e 

distância em quilômetros):   

.  

onde: 

FSL – atenuação por propagação no espaço livre [dB]; 

DT – distância total da propagação por espaço livre [km]; 

f – freqüência de operação do sistema [MHz]. 

Além das distâncias do ambiente base (descritas nas Figuras 8 e 9), 

onde a freqüência de operação foi de 2100 MHz, a potência efetivamente 

irradiada utilizada (potência de transmissão mais os ganhos de transmissão: 

[ ], segundo Equação 7) foi de 30 dBm (1 Watt). 

  

(8) 
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Das equações (4), (6) e (8) foi gerado Gráfico 3: 

 

Gráfico 3. Atenuação por Espaço Livre (FSL), FSL somado a difração Peternela-Vivaldi-Reggiani 

(FSL+DPV) e FSL somado a difração Superior (FSL+DSup). 

Sobre a potência efetivamente irradiada é decrementada a atenuação 

por espaço livre. Na distância de 1000 metros são consideradas atenuações por 

difração (Superior e Peternela-Vivaldi-Reggiani) e atenuação por propagação no 

espaço livre (Free Space Loss). 

À medida que a posição do receptor se afasta da obstrução, a 

influência da difração se torna menor e as curvas de nível de sinal sob influência 

das difrações tendem a voltar a acompanhar a curva de atenuação por espaço 

livre, conforme indica o Gráfico 3, como pode ser observado na Tabela 1. 

A atenuação por difração apenas superior mostra-se mais acentuada 

logo atrás da obstrução (nos 250 primeiros metros após a obstrução) do que a 

atenuação calculada com o modelo proposto. 

Tabela 1. Nível de sinal (dBm) por distância (a partir do Transmissor). 

Distância 

FSL 
Atenuação Espaço 

Livre 

DPV 
Difração Peternela-

Vivaldi-Reggiani 

DSup 
Difração apenas 

Superior 

1010m -68.99 -106.8 -122.3 

2500m -76.86 -88.28 -100.7 

10000m -88.90 -99.01 -110.2 
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Para comparação da predição do Gráfico 3 com um software de 

predição conceituado, foi replicado o mesmo ambiente e características no 

software de predição CelPlanner. O modelo de propagação utilizado foi o 

Korowajczuk. Abaixo tem-se o resultado da predição no software, onde observa-

se a mesma curva da atenuação por difração superior verificada no Gráfico 3. 

Atentar que o nível de sinal recebido é o mesmo que o da difração superior na 

posição 2500m na Tabela 1. 

 

Figura 10. Exemplo de predição no CelPlanner. 

Verifica-se então que o modelo de difração proposto é mais otimista 

que com as predições de cobertura realizadas pelos softwares atuais, que geram 

resultados mais pessimistas devido a utilização apenas da difração superior. Os 

outros fatores de atenuação (atenuação por penetração na morfologia, atenuação 

por propagação sobre a morfologia e atenuação por reflexão, citados no Item 2.) 

propositalmente não foram levados em consideração nestas predições para 

garantir as mesmas condições de propagação em ambas as simulações e porque 

o modelo proposto não utiliza estes outros fatores. 

  3.2.2 Simulação de Recomposição de Sinal 

Este próximo teste aborda um dos principais problemas no uso da 

difração nos modelos de propagação atuais que é a extrema atenuação por 

difração superior logo atrás da obstrução. Isto reflete na recomposição do sinal na 
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medida em que a distância do receptor para a obstrução aumenta. Este efeito é 

constatado através da experiência profissional e projetos reais realizados na área. 

A recomposição do sinal ocorre quando a curva de atenuação por 

Espaço Livre mais Difração coincide com a curva de atenuação só por Espaço 

Livre. 

A conseqüência deste efeito na predição de nível de sinal é a formação 

de uma área, logo atrás da obstrução, com nível de sinal extremamente baixo 

(conforme pode ser observado no Gráfico 4 à frente), impossibilitando a recepção 

do sinal nas predições dos sistemas de comunicação atuais. 

Os testes a seguir visam comparar a resposta de recuperação de sinal 

logo atrás da obstrução para os modelos de difração DSup (difração superior por 

Gume de Faca) e Peternela-Vivaldi-Reggiani.  

Nos Gráficos 4 a 8 foi variada apenas a altura do transmissor (TX na 

Figura 8), as outras dimensões foram mantidas constantes para garantir a 

visualização apenas do efeito de recomposição do sinal e não o efeito de outras 

mudanças no ambiente. 

No Gráfico 4, a altura do transmissor é de 20 metros. Neste caso, a 

altura do transmissor é 10 metros mais baixo que a obstrução. Observa-se que a 

recuperação de sinal da curva de atenuação DPV tem uma recomposição rápida 

nos primeiros metros, diferente da DSup que é sempre mais acentuada que a 

DPV, principalmente logo atrás da obstrução. Neste caso, as curvas nunca se 

igualarão com o aumento da distância devido o transmissor ser mais baixo que a 

obstrução. 
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Gráfico 4. Altura do TX = 20 metros. 

No Gráfico 5, a altura do transmissor é de 30 metros. Neste caso, a 

altura do transmissor é a mesma da obstrução. Observa-se que a recuperação de 

sinal da curva de atenuação DPV, novamente, tem uma recomposição rápida nos 

primeiros metros, mas neste caso, jamais irá se igualar a curva da atenuação por 

espaço livre. O mesmo ocorre para o Dsup, mas a recuperação do sinal atrás da 

obstrução é muito mais lenta. 

 

Gráfico 5. Altura do TX = 30 metros. 

No Gráfico 6, a altura do transmissor é de 40 metros. Neste caso, a 

altura do transmissor é 10 metros maior que a obstrução. Observa-se que a 

recuperação de sinal é semelhante à do Gráfico 5, porém  a recomposição ocorre 
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por volta de 8 mil e 500 metros. Novamente, o Gume de Faca tem uma 

recuperação mais lenta atrás da obstrução. 

 

Gráfico 6. Altura do TX = 40 metros. 

No Gráfico 7, a altura do transmissor é de 60 metros. Neste caso, a 

altura do transmissor é o dobro da obstrução. Observa-se que a recuperação de 

sinal é muito rápida e bem próxima da obstrução, por volta de 2 mil e 300 metros. 

Da mesma forma, a curva do Gume de Faca tem que ser muito mais acentuada 

para recuperar o sinal próximo da obstrução. Esta característica do Gume de 

Faca apenas superior em uma predição de cobertura pode gerar grande margem 

de erro do predito em relação ao nível real medido, principalmente na região atrás 

da obstrução. 

 

Gráfico 7. Altura do TX = 60 metros. 
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De forma geral, comparando-se as difrações Gume de Faca e 

Peternela-Vivaldi-Reggiani nos gráficos acima, observa-se que a recuperação de 

sinal do modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani é muito mais rápida atrás da 

obstrução do que o Gume de Faca. Portanto, apresentando-se como uma melhor 

alternativa de utilização nos modelos de propagação que o Gume de Faca puro. 

Observa-se também que, a partir de certa altura do transmissor, a 

difração lateral não interfere tanto na resultante da difração Peternela-Vivaldi-

Reggiani, que se aproxima da difração apenas superior, exceção à área logo 

atrás do obstáculo. 

No Gráfico 8, observa-se o efeito da curva de atenuação quando a 

altura da obstrução está abaixo da linha de visada entre transmissor e receptor, 

conforme efeito observado no Gráfico 1. Este efeito ocorre quando o Fator v 

(Equação 2) é menor que zero. 

 

Gráfico 8. Efeito da difração para obstruções menores que a linha de visada TX e RX. 

  3.2.3 Simulação de Mudanças no Ambiente Base 

A seguir será realizado o estudo do comportamento do modelo em 

relação às variações de altura e largura da obstrução, da distância entre 

transmissor e obstrução e entre receptor e obstrução. Por fim, uma análise de 

variação de posição do transmissor e receptor quanto ao eixo central da 

obstrução. 
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Destas simulações resultaram os Gráficos 9 a 13 de atenuação (dB) 

por freqüência (MHz), onde o ambiente base foi o das Figuras 8 e 9. Para cada 

simulação foi alterado apenas um único elemento do ambiente base, mantendo-

se todos os outros fixos. 

O Gráfico 9 apresenta o resultado da alteração da altura da obstrução 

de 30 para 60 metros. Em relação ao Gráfico 2, observa-se que a difração 

Superior (Sup) obteve um grande aumento, corroborando com o esperado para a 

duplicação da altura do obstáculo. 

 

Gráfico 9. Variação da altura da obstrução de 30m para 60m. 

O Gráfico 10 apresenta o resultado da alteração da largura da 

obstrução de 20 para 40 metros. Em relação ao Gráfico 2, observa-se que a 

difração Lateral 1 (Lat1) se torna maior que a difração Superior (Sup) e que a 

difração Lateral 2 (Lat2) não se altera. Corrobora com o resultado esperado, pois 

a largura tornou-se maior que altura do obstáculo, sendo assim, a maior difração 

torna-se a difração lateral, no caso, a Lateral 1. 
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Gráfico 10. Variação da largura da obstrução de 20m para 40m. 

O Gráfico 11 apresenta o resultado do deslocamento da posição da 

obstrução para 500 metros do transmissor. Em relação ao Gráfico 2, observa-se 

apenas uma pequena diminuição das atenuações de todas as curvas, 

aproximadamente de 1.5 dB. 

 

Gráfico 11. Variação da posição da obstrução de 1000m para 500m. 

 O Gráfico 12 apresenta o resultado do deslocamento da posição da 

obstrução para 2400 metros do transmissor. Em relação ao Gráfico 2, observa-se 
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um grande aumento de todas as difrações, isto era esperado para este caso 

extremo onde a obstrução está a apenas 100 metros do receptor. 

 

Gráfico 12. Variação da posição da obstrução de 1000m para 2400m. 

O Gráfico 13 apresenta o resultado da alteração da posição do 

transmissor de 5 para 20 metros com relação a reta de referência da Figura 9. Em 

relação ao Gráfico 2, observa-se a inversão da intensidade de difração da Lateral 

1 com a Lateral 2. Corroborando com a relevância da contribuição lateral na 

composição do nível de sinal no receptor. 

 

Gráfico 13. Variação da posição do transmissor de 5m para 20m. 
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De forma geral, observa-se que o modelo proposto respondeu 

conforme o esperado após os vários tipos de variação sobre ambiente base. 

3.3  Comparação com outros Modelos de Difração 

Na seqüência, foram realizadas comparações do modelo proposto com 

os seguintes modelos de difração: Bullington e Fresnel-Kirchhoff-Based 

Modeling. 

  3.3.1 Comparação com o Modelo de Bullington 

Para esta comparação foi utilizado o ambiente descrito nas Figuras 11 

e 12: 

 

Figura 11. Visão Lateral – ambiente multi-obstáculo. 

 

Figura 12. Visão Superior – ambiente multi-obstáculo. 

Segundo as teorias de Bullington e Peternela-Vivaldi-Reggiani, é 

gerada uma obstrução superior equivalente às duas obstruções principais. A 

difração proposta gera também a equivalência lateral das obstruções. A 

freqüência de operação utilizada na simulação foi 2100 MHz. 



  44 
 

 

 

Considerando a difração por Gume de Faca apenas superior ao 

obstáculo equivalente, a atenuação gerada por Bullington foi de: 34,41dB. A 

atenuação final gerada através da difração Peternela-Vivaldi-Reggiani foi: 23,58 

dB. Uma diferença de 10.83 dB, que se justifica devido contribuição das fontes 

laterais a obstrução, corroborando com a proposta de um modelo mais otimista 

que o Gume de Faca apenas superior. 

  3.3.2 Comparação com o Modelo Fresnel-Kirchhoff-Based Modeling 

O ambiente para esta comparação é uma réplica do encontrado na 

literatura (MOKHTARI, 1999), com a finalidade de comparar também esta 

simulação com material encontrado na literatura. 

Assim, foi utilizado o seguinte ambiente: 

Altura do obstáculo: 10 metros; 

Largura do obstáculo: 20 metros; 

Altura do transmissor: 5 metros; 

Altura do receptor: 5 metros; 

Posição do transmissor (em relação ao eixo central da obstrução): 0 

metros; 

Posição do receptor (em relação ao eixo central da obstrução): 0 

metros; 

Distância transmissor-obstrução: 1000 metros; 

Distância receptor-obstrução: 1000 metros; 

Faixa de freqüência: 0 a 2000 MHz. 

Das equações (1), (5) e (6) foi gerado o gráfico abaixo de atenuação 

(em dB) por freqüência (em MHz) que contém as atenuações resultantes do 

modelo Gume de Faca (GF), Fresnel-Kirchhoff-Based Modeling (FK2D) e do 

modelo proposto (DPV): 
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Gráfico 14. Comparação entre Gume de Faca (GF), FK2D (MOKHTARI, 1999) e Modelo Proposto 

(DPV). 

Segundo o Gráfico 14, pode-se constatar que a atenuação resultante 

do modelo proposto é menos acentuada que a do Gume de Faca puro, porém é 

maior do que a obtida com o modelo FK2D. Demonstrando que está atendendo 

teoricamente as premissas deste trabalho, que é uma proposta de modelo com 

cálculos simples e equalização apropriada dentre os modelos de difração já 

existentes. 

A característica exponencial dos cálculos do modelo FK2D (equação 

(5)) tende para altas atenuações na medida em que a freqüência aumenta, o que 

limita a utilização deste modelo apenas para freqüências mais baixas (até 2000 

MHz (MOKHTARI, 2007)), o que não ocorre no modelo proposto que mantém-se 

estável à medida em que a freqüência aumenta. 
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4   RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A seguir são descritos os testes experimentais do modelo proposto e 

os resultados alcançados. Nestes experimentos foram buscadas provas de 

conceito em ambientes que proporcionassem a caracterização da atenuação por 

difração em obstruções morfológicas. 

4.1  Padrão de Coleta 

Como dito anteriormente, efeitos de reflexões e desvanecimento são 

praticamente impossíveis de se eliminar de um ambiente real de propagação, 

porém é possível minimizar a incidência destes efeitos. Nos testes realizados 

foram utilizadas antenas de transmissão e recepção de pequena abertura 

horizontal e vertical com a finalidade de minimizar estes efeitos. 

Na Figura 13, observa-se que o transmissor (TX) está a uma altura de 

1.85 metros, irradiando sinal com uma potência de 17 dBm, com uma antena de 

Ganho de 16 dBi e aberturas horizontal e vertical de 32° e 28° respectivamente. A 

antena de recepção (RX) está a 1.1 metros do chão, com Ganho de 10.5 dBi e 

aberturas horizontal e vertical de 63° e 52° respectivamente. A antena de 

recepção está conectada a um analisador de espectro através de um cabo com 1 

dB de perda para a freqüência de teste. As configurações do analisador de 

espectro garantiram um piso de ruído por volta de -110 dBm. 

 

Figura 13. Esquemático dos testes realizados. 
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O transmissor utilizado foi um Access Point (AP) sem conexão a 

nenhuma rede, apenas irradiando o canal 6 de Wi-Fi (815.11g) que corresponde a 

freqüência de 2437 MHz. O transmissor está conectado a antena de transmissão 

com um cabo curto com perda desprezível. 

Figura 14 apresenta o Transmissor e Receptor conectados as 

respectivas antenas. 

(a)  (b)  

Figura 14. Fotos do Transmissor (a) e o Receptor (b). 

Para cada ponto de medição, foi coletado o nível de sinal (potência em 

dBm) e retirado do analisador de espectro, que fez uma média de 10 minutos do 

nível de sinal coletado em relação a freqüência central (2437 MHz) do espectro. 

4.2  Experimento 1 

O primeiro experimento foi realizado em um ambiente com uma 

obstrução mais alta do que larga (caixa d’água de alvenaria com parede rugosa), 

conforme Figura 15, onde o transmissor e o receptor estão destacados com um 

círculo. Neste ambiente, devido à proximidade do transmissor para a obstrução, a 

difração superior é muito alta, o que deve contribuir pouco para o resultado final 

do modelo. O mesmo ocorre com uma das difrações laterais que está obstruída 

por uma parede próxima à obstrução. 
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(a)  

(b)  

Figura 15. Ambiente do Experimento 1. Visada TX (a). Visada RX (b). 

O transmissor foi alinhado com o centro da obstrução, e o receptor 

variou de posição a uma distância de 15 metros da obstrução, conforme 

esquemático da Figura 16. 

OBSTRUÇÃO 

OBSTRUÇÃO 
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Figura 16. Esquemático do Experimento 1. 

Foram coletados níveis de sinal de 6 posições diferentes do Receptor. 

As medidas dos Pontos 1 e 6 foram desconsideradas nas análises, pois o Ponto 1 

está próximo a uma parede, devido a esta proximidade a medida pode estar 

comprometida por efeitos de reflexão. Já o Ponto 6, como observado na Figura 

16, mesmo em visada para o transmissor, apresenta um nível de sinal menor que 

o Ponto 5, o que indica que o Ponto de medida 6 está já fora do cone estreito de 

irradiação da antena de transmissão. 
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A caracterização do ambiente está apresentada nas Figuras 17 a 19. 

 

Figura 17. Visada da antena de transmissão. 

 

Figura 18. Visada dos Pontos de recepção 3, 2 e 1, respectivamente. 
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Figura 19. Visada dos Pontos de recepção 6, 5 e 4, respectivamente. 

Na Tabela 2 está a comparação entre os níveis reais coletados e os 

níveis teóricos segundo o Modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani sem a utilização do 

fator de ajuste de ambiente. 

Tabela 2. Níveis de sinal coletados no Experimento 1. 

PONTO TX RX 

Nível 
Medido 
(dBm) 

Nível Teórico 
(dBm) 

Diferença 
(dB) 

1 CENTRO LIMIAR OPOSTO (0m) -85 -103 18 

2 CENTRO CENTRO (2.10m) -95 -106 11 

3 CENTRO LIMIAR (4.20m) -83 -103 20 

4 CENTRO 
VISADA PARCIAL 

(5.20m) -80 -99 19 

5 CENTRO VISADA (10m) -75 -87 12 

6 CENTRO VISADA (15m) -88 -87 -1 

Os níveis medidos se adéquam ao padrão observado nas simulações 

teóricas do modelo.  A diferença entre os valores medidos e teóricos está, 

possivelmente, ligada às reflexões e aos demais fatores de propagação 

característicos do ambiente. 

Foi notado um Efeito de Borda nos Pontos 3 e 4, estes pontos estão 

localizados entre a borda da obstrução e a linha de visada direta entre 

transmissor e receptor. Nestes pontos a diferença entre o medido e predito 

teoricamente pelo modelo é bem superior à diferença entre medido e teórico dos 

Pontos 2 e 5. 
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Outro dado importante observado é a diferença de potência de sinal 

entre os Pontos 2 e 5 (totalmente obstruído e linha de visada, respectivamente), a 

diferença entre estes pontos, tanto no medido quanto no teórico é de 

aproximadamente 20 dB. O que demonstra que para estas duas características 

de pontos de predição, o modelo se adéqua ao comportamento esperado de 

propagação. 

Na sessão 4.5 será aplicado o fator de ajuste ao ambiente para 

determinação da exata margem de erro entre o real medido e o predito através do 

modelo proposto. 

4.3  Experimento 2 

No segundo experimento, foi analisada a difração em um ambiente 

onde a obstrução é alta (lateral de um edifício com grandes janelas de vidro e 

lateral de alvenaria com parede rugosa), o que irá gerar pequena contribuição da 

difração superior, e muito larga, o que irá proporcionar a análise apenas do efeito 

da difração em uma das laterais desta obstrução. Neste experimento foi analisado 

também o efeito da variação de distância do receptor em relação à obstrução. 

 
Figura 20. Esquemático do Experimento 2. 
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Foram coletados níveis de sinal em 4 pontos, 2 obstruídos e 2 em linha 

de visada, conforme Figura 20. O transmissor foi posicionado a 2 metros da borda 

da obstrução. A caracterização do ambiente está apresentada nas Figuras 21 a 

24. 

(a)  

(b)  

Figura 21. Ambiente do Experimento 2. Visada TX (a). Visada RX (b). 

OBSTRUÇÃO 

OBSTRUÇÃO 
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Figura 22. Visada da antena de transmissão. 

 

Figura 23. Visada dos Pontos de recepção 2 e 1, respectivamente. 



  55 
 

 

 

 

Figura 24. Visada dos Pontos de recepção 4 e 3, respectivamente. 

A Tabela 3 apresenta a comparação entre os níveis medisos coletados 

e os níveis teóricos segundo o Modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani sem a 

utilização do fator de ajuste de ambiente. Os pontos assinalados são pontos sob o 

efeito de borda. 

Tabela 3. Níveis de sinal coletados no Experimento 2. 

PONTO 

Nível 
Medido 
(dBm) 

Nível Teórico 
(dBm) 

Diferença 
(dB) 

1  ‐86  ‐92  6 

2  ‐100  ‐111  11 

3  ‐75  ‐87  12 

4  ‐90  ‐105  15 

Conforme o Efeito de Borda observado no Experimento 1, os Pontos 2 

e 4 deste experimento também são pontos que são influenciados por este efeito. 

Os níveis teóricos preditos, assim como nos outros 2 experimentos 

realizados, se adéquam ao comportamento das medidas coletadas e campo. Isto 

pode ser observado comparando o comportamento dos níveis medidos e dos 

teóricos preditos das tabelas de nível de sinal. 

A diferença dos níveis reais entre os Pontos 1 e 2 e os Pontos 3 e 4 

(pontos obstruídos (2 e 4) e pontos com linha de visada (1 e 3)) é de 
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aproximadamente 15 dB, e a diferença teórica é de aproximadamente 18 dB. O 

que corrobora com as diferenças aproximadas entre estes tipos de pontos 

conforme comportamento observado no Experimento 1. 

Ao final desta sessão é aplicado o fator de ajuste ao ambiente para 

determinação da exata margem de erro entre o real medido e o predito através do 

modelo proposto. 

4.4  Experimento 3 

O terceiro experimento também foi em um ambiente (construção de 

alvenaria com parede rugosa) cuja incidência de difração foi maior em uma das 

laterais e menor na outra lateral e na difração superior. A Figura 25 apresenta o 

esquemático deste experimento. 

 
Figura 25. Esquemático do Experimento 3. 
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Neste experimento foram coletados níveis de sinal em 12 pontos. Três 

pontos totalmente obstruídos (1, 4 e 8), três pontos sob o Efeito de Borda (2, 5 e 

9), cinco pontos com linha de visada (3, 6, 7, 10 e 11) e um ponto logo atrás da 

obstrução. A disposição destes pontos está apresentada na Figura 25. O 

transmissor foi posicionado a 2 metros da borda da obstrução. A caracterização 

do ambiente está apresentada nas Figuras 26 a 30. 

(a)  

(b)  

Figura 26. Ambiente do Experimento 3. Visada TX (a). Visada RX (b). 

OBSTRUÇÃO 

OBSTRUÇÃO 
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Figura 27. Visada da antena de transmissão. 

 

Figura 28. Visada dos Pontos de recepção 3, 2 e 1, respectivamente. 

 

Figura 29. Visada dos Pontos de recepção 7, 6, 5 e 4, respectivamente. 
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Figura 30. Visada dos Pontos de recepção 11, 10, 9 e 8, respectivamente. 

A Tabela 4 apresenta a comparação entre os níveis medidos coletados 

e os níveis teóricos segundo o Modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani sem a 

utilização do fator de ajuste de ambiente. Os pontos assinalados são pontos sob o 

efeito de borda. 

Tabela 4. Níveis de sinal coletados no Experimento 3. 

PONTO 

Nível 
Medido 
(dBm) 

Nível Teórico 
(dBm) 

Diferença 
(dB) 

1  ‐105  ‐112  7 

2  ‐90  ‐87  ‐3 

3  ‐75  ‐88  13 

4  ‐102  ‐111  9 

5  ‐98  ‐92  ‐6 

6  ‐80  ‐89  9 

7  ‐82  ‐89  7 

8  ‐104  ‐111  7 

9  ‐103  ‐95  ‐8 

10  ‐86  ‐90  4 

11  ‐83  ‐90  7 

12 
Abaixo do 

piso.  ‐121  ‐‐‐ 

Os níveis coletados e teóricos deste experimento se comportaram da 

mesma forma como o verificado nos Experimentos 1 e 2. No Ponto 12, logo atrás 

da obstrução, não foi possível a coleta do valor real, pois o nível estava abaixo do 
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piso de -110 dB do analisador de espectro (conseguido através dos parâmetros 

de testes citados no início desta sessão). 

Os pontos de efeito de borda, no entanto, apresentaram níveis 

menores que os teóricos, diferentemente do que foi observado nos outros dois 

experimentos. Indicando assim que o efeito de borda não segue um padrão 

definido, portanto, um modelamento matemático dificilmente conseguirá descrever 

adequadamente esta região. 

A diferença de nível de sinal medido entre os pontos totalmente 

obstruídos (1, 4 e 8) e os pontos com linha de visada para o transmissor (3, 6 e 

10) foi em média 23 dB, já a diferença teórica em média foi de 22 dB. Da mesma 

forma como nos outros dois experimentos, corroborou com indicação de que o 

modelo proposto atende adequadamente a predição destes 2 tipos de pontos. 

Também foi percebida a recomposição do sinal na medida em que o 

ponto de medição foi sendo afastado da obstrução. Conforme apresentado e 

simulado teoricamente na sessão 3.2. Este efeito pode ser observado através dos 

níveis coletados nos pontos obstruídos 1, 4 e 8. 

O ponto mais próximo da obstrução (Ponto 1) apresenta grande 

atenuação, mas o ponto um pouco mais distante (Ponto 4) apresenta nível de 

sinal melhor que o Ponto 1, mostrando a rápida recomposição do sinal. Porém, no 

Ponto 8 o sinal apresenta um nível de sinal mais baixo que o Ponto 4, mostrando 

que o fator distância volta a influenciar na atenuação do sinal propagado. 

4.5  Fator de Ajuste ao Ambiente 

Para a utilização apenas do modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani para 

uma predição de cobertura, foi visto que é necessário um fator de ajuste dos 

valores teóricos (Fator α da Equação 7) para adequação ao comportamento real 

de propagação, que é dependente do ambiente. Assim, através dos experimentos 

realizados, foi ajustado um valor que pudesse ser utilizado em qualquer tipo de 

ambiente em que o modelo fosse utilizado. O fator que gerou o menor erro médio 

foi 0.9. 
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Os testes experimentais evidenciaram o Efeito de Borda. Para este 

efeito não se pode utilizar o mesmo ajuste, pois as medidas dos pontos desta 

região apresentam diferenças maiores entre o real e o predito, logo é necessário 

um fator de ajuste diferente do que apenas para o ambiente. O fator que gerou 

menor erro médio para o efeito de borda foi 0.93. 

Utilizando estes dois fatores, são gerados (a partir da Equação 7) os 

níveis ajustados para os 3 experimentos realizados e as Tabelas 5, 6 e 7 

apresentam os resultados obtidos. Os pontos assinalados são pontos sob o efeito 

de borda. 

Tabela 5. Níveis de sinal ajustados para o Experimento 1. 

PONTO 
Nível Medido 

(dBm) 
Nível Ajustado 

(dBm) 
1 -85 -95.79 

2 -95 -95.4 
3 -83 -95.79 
4 -80 -92.07 
5 -75 -78.3 
6 -88 -78.3 

Para o Experimento 1, os dois fatores de ajustes utilizados geram um 

erro médio entre nível teórico ajustado e medido de 7.14 dB. 

Tabela 6. Níveis de sinal ajustados para o Experimento 2. 

PONTO 
Nível Medido 

(dBm) 
Nível Ajustado 

(dBm) 
1 -86 -82.8 

2 -100 -103.23 

3 -75 -78.3 

4 -90 -97.65 

Para o Experimento 2, o erro médio gerado é de 4.35 dB, obtendo o 

menor erro médio entre os experimentos realizados. 

Tabela 7. Níveis de sinal ajustados para o Experimento 3. 

PONTO 
Nível Real 

(dBm) 
Nível Ajustado 

(dBm) 
1 -105 -100.8 

2 -90 -80.91 
3 -75 -79.2 
4 -102 -99.9 



  62 
 

 

 

5 -98 -85.56 
6 -80 -80.1 
7 -82 -80.1 
8 -104 -99.9 

9 -103 -88.35 
10 -86 -81 
11 -83 -81 
12 Abaixo do piso. -108.9 

Para o Experimento 3, o erro médio entre valores reais e teóricos é de 

7.42 dB. 

Como pode ser observado nas tabelas, o que mais contribuiu para o 

aumento do erro médio do modelo são as diferenças obtidas nos pontos de 

medida sobre o Efeito de Borda, mesmo utilizando um fator de ajuste mais 

rigoroso. 

Levando em consideração os experimentos realizados e os fatores de 

ajustes (0.9 para pontos obstruídos e de visada e 0.93 para os pontos sobre o 

efeito e borda) é obtido o erro médio do modelo como sendo de 6.30 dB, com 

variância de 1.70 dB. 

Esta margem se adéqua às melhores margens de erro encontradas 

atualmente nos modelos de propagação utilizados nos softwares de predição, 

conforme citado na introdução deste trabalho. 

Assim, empiricamente são definidos como valores iniciais de ajustes de 

ambiente e de borda do modelo proposto os valores de 0.9 e 0.93, 

respectivamente. 

Salientando, como dito anteriormente, que para cada ambiente de 

propagação é necessário a calibração (ajuste) do modelo. Para a calibração do 

modelo Peternela-Vivaldi-Reggiani são necessários três pontos de medidas, um 

na região totalmente obstruída, outro na região com visada direta para o 

transmissor e por fim outra medida em um ponto de borda. Nos pontos obstruídos 

e com visada o modelo apresenta os menores erros na predição de nível de sinal. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho mostra que a consideração atual de difração utilizada 

pelos modelos de propagação nos softwares de predição não são totalmente 

completos. E que nos planejamentos das redes sem-fio, a complementaridade 

entre base de dados geográficos e modelo de propagação está subutilizada. 

O Modelo de Propagação proposto, Peternela-Vivaldi-Reggiani, se 

apresenta como prática e direta alternativa para ser implementada nos softwares 

de predição de cobertura, possibilitando apenas o uso da teoria da difração, ou o 

cálculo total de predição de nível de sinal proposto. 

 As margens de erro teóricas e experimentais se apresentam 

satisfatórias de acordo com as comparações com outros modelos e erro médio 

alcançado nos softwares de predição atuais. Sendo que o fator de reflexão não é 

considerado devido às premissas de complexidade de implementação 

determinadas neste trabalho. 

Sendo assim, este modelo pode gerar uma contribuição substancial 

para a qualidade e margem de erro das predições de cobertura, pois vem atender 

adequadamente as necessidades dos sistemas de telecomunicações e softwares 

de predição atuais. 

A continuidade deste trabalho se dará no âmbito de novos testes 

experimentais em ambientes diferenciados, buscando refinar o modelo proposto 

através do fator de ajuste geral de ambiente e do efeito de borda. 
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