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Proposta

• O estudo tem como proposta avaliar as predições

de propagação sob mecanismo de difração utilizando

redes neurais.

• O objetivo é dar continuidade ao estudo realizado

para a ITU – (3J/143) Contribution 01 - WP3J - Brazil e

aprimorar os modelos de predição.
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Matlab

• Os dados serão

processados no

toolbox do Matlab e

no final serão

gerados os gráficos

com a curva do

padrão reconhecido.
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Matlab
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Redes Neurais

• Para a utilização das redes neurais é necessário que
tenhamos um grande banco de dados.

• Para garantir que a rede tenha uma alta taxa de acerto,
deverão ter no mínimo, para este estudo, 3000 medidas para que
ela seja treinada.

• Este treinamento deve ser feito de tal forma que a rede
aprenda com os níveis de sinais medidos, fazendo uma predição,
com eficiência, nos pontos onde não foram feitas as medições.
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Medições

• Serão feitas medições a cada 1s, coletando simultaneamente
a localização do GPS e a intensidade do sinal medido.

• Os equipamentos utilizados serão os mesmos da contribuição,
mantendo as mesmas configurações do sistema, servindo como
base de comparação para as novas medições.
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Medições

• O equipamento ficará na viatura da Aeronáutica que se
deslocará com a velocidade máxima de 20 km/h.

• A distância percorrida será de aproximadamente 40 km,
gerando 2 horas de medidas, ou seja, algo em torno de 7000
medidas.
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Participantes

• Eng. Ericson – Petrobras

• Eng. Gilbert – Petrobras

• Eng. Canavitsas - Petrobras

• Prof. Leni – UFF

• Prof. João Marcos – UFF

• Sargento Arraes – Aeronáutica
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Pós-Processamento

• Os dados serão processados e serão feitas

comparações dos resultados entre os modelos de

predição da literatura para verificarmos os seus

desempenhos de acordo com as recomendações da

ITU, principalmente da ITU-R 526.

• Será montada uma planilha com os dados

organizados e serão gerados gráficos para analisarmos

as curvas do sinais medidos.
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Pós-Processamento

• Para cada medida, teremos que gerar um perfil do

enlace pelo programa SIGAnatel.

• O software disponível da Anatel só possibilita a

criação de um perfil por vez, isso demandará um

trabalho manual demorado.
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Pós-Processamento

• Alimentaremos a rede neural com os dados

medidos para verificarmos se conseguimos gerar uma

curva com menor desvio padrão.

• Após o primeiro processamento dos dados, será

disponibilizada uma planilha como banco de dados com

as distâncias, intensidades dos sinais medidos e o

perfil de terreno para cada ponto medido.
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Pós-Processamento

• Um perfil é gerado em média em 30s no SIGAnatel;

• Considerando 7000 medidas, teremos 3500 minutos

de processamento, aproximadamente 60h.

• Estimando 10h de trabalho semanal, será concluído

em 6 semanas.

• Será necessário 2 meses de processamento dos

dados para organizar a planilha e disponibilizarmos os

dados.
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