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� Propagação
◦ Necessidade de otimização do espectro 

radioelétrico;
◦ Redução de interferências.

� Conhecimento
◦ Aplicação dos conceitos adquiridos;
◦ Propor alternativas.
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Fonte: Anatel



� Realizar medições em campo, a fim de 
verificar a validade dos métodos da ITU-R 
para cálculo de difração numa determinada 
região do RJ/Brasil;

� Utilizar softwares para análise e 
comparação dos resultados.

� Utilizar as Redes Neurais Artificiais como 
uma alternativa para predição de cobertura.
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� Santa Cruz:
◦ Região propícia à ocorrência de Difrações;
◦ Base Aérea de Santa Cruz (BASC);
◦ Facilidades;
◦ Frequência escolhida: 150,54 MHz.
◦ Distância percorrida: Aproximadamente 30 km;
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� Medições feitas em duas etapas: 2009 e 2010;
� Procedimentos:
◦ A antena receptora foi instalada na viatura da BASC;
◦ Os dados do Analisador de Espectro e do GPS foram 

coletados para serem processados no computador.
◦ A cada medida a viatura encontrava-se parada.
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� Ao todo foram realizadas 72 medidas considerando os 
dois anos.

� Foi gerada uma planilha contendo as informações de 
localização, distância à transmissora, data, potência 
recebida, entre outras.
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� Para a definição do grau de obstrução, foi utilizado o 
programa disponibilizado pela Anatel, o SigAnatel, 
para visualização do perfil do enlace.
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� Utilizamos o Google Earth para complementar a análise 
das medidas e plotar os pontos, obtendo uma visão 
macro da região estudada.
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� A partir da planilha com os dados consolidados, foi 
possível criar o gráfico com o comportamento da curva 
ao longo do percurso.
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� Para cálculos dos valores teóricos, foi utilizado o 
programa do Prof. Emanoel, da PUC, onde foram 
considerados os métodos contidos na ITU-R:

◦ Deygout
◦ Gume de Faca
◦ Bullington
◦ Epstein-Peterson

� Este software considera apenas as atenuações 
causadas pelo Espaço Livre e pela Difração.

Pr(dBm) = EiRP – A0 - Ad
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� Como base comparativa destes valores, utilizamos a ferramenta 
de predição CelPlanner que, além de considerar as perdas citadas 
no slide anterior, inclui outras recomendações no cálculo de 
cobertura.

Pr(dBm) = EiRP – A0 – Ad – ΣA



� Com os valores teóricos calculados foi gerado um gráfico 
para análise dos pontos nulos.

� Desta forma, foram desconsiderados, nos próximos gráficos, 
os pontos onde não foram possíveis as medições.
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� Retirando os pontos inadequados à curva, foram 
gerados os gráficos para comparação dos valores 
medidos com os teóricos.
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� Por que a utilização de Redes Neurais 
Artificiais (RNAs)?
◦ Reconhecimento de Padrões;
◦ Sem necessidade de modelagem matemática;
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� Aplicação no trabalho proposto

◦ Software para simulaSoftware para simulaSoftware para simulaSoftware para simulaççççãoãoãoão: Matlab 2010;

◦ Tipo de RedeTipo de RedeTipo de RedeTipo de Rede: Backpropagation;

◦ Dados de EntradaDados de EntradaDados de EntradaDados de Entrada: a distância de cada um dos 56 pontos 

medidos e o grau de obstrução definido;

◦ Dados de SaDados de SaDados de SaDados de Saíííídadadada: a potência medida em cada ponto.

◦ NNNNúúúúmero de Neurônios utilizadosmero de Neurônios utilizadosmero de Neurônios utilizadosmero de Neurônios utilizados: 20
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� Divisão do treinamentoDivisão do treinamentoDivisão do treinamentoDivisão do treinamento:

◦ TreinamentoTreinamentoTreinamentoTreinamento: a rede escolhe aleatoriamente os dados;

◦ ValidaValidaValidaValidaççççãoãoãoão: verifica a capacidade da rede de generalização;

◦ TesteTesteTesteTeste: análise de desempenho
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� Foram realizados 3 treinamentos e escolhido o que obteve o 
menor desvio em relação à curva de pontos medidos.
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� Foi criada uma tabela consolidando todos os 
valores teóricos e da RNA. Em seguida foi 
gerado o gráfico comparativo de todos os 
dados vistos até agora.

Medido RNA
CelPlan c/ 
Morfologia

CelPlan s/ 
Morfologia

Deygout
Gume de 

Faca
Bullington

Epstein 
Peterson

Distância 
do TX (m)

Espaço 
Livre (dB)

Pr (dBm) Pr (dBm) Pr (dBm) Pr (dBm) Pr (dBm) Pr (dBm) Pr (dBm) Pr (dBm)

1 45 49,12 -3,45 -18,15 -3,62 -3,62 -11,23 -5,59 -11,23 -5,59

2 66 52,33 -9,37 -19,19 -39,61 -6,83 -14,39 -8,19 -14,39 -8,19

3 111 56,90 -27,46 -21,38 -49,25 -22,03 -18,73 -12,41 -18,73 -12,35
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� Métodos da ITU-R 
◦ Não se adequaram bem à região estudada; 
◦ Foram otimistas, sendo insuficientes para projetar 

um radioenlace.

� Redes Neurais
◦ Resultado positivo, se adequando bem à curva na 

maioria dos pontos analisados.

� Sugestão: 
◦ Realizar novas medições com mais pontos;
◦ Diminuir a quantidade de dados para treinamento;
◦ Testar outros modelos de RNAs.
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