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Resumo—Este trabalho reúne as principais atividades de 
pesquisa em radiopropagação propostas ou desenvolvidas no 
Laboratório de Computação e Telecomunicações da 
Universidade Federal do Pará. As pesquisas são aplicadas para o 
sistema de TV Digital implantado na Região Amazônica. Uma 
breve análise dos principais modelos e mecanismos já 
desenvolvidos para ambientes outdoor será mostrada e algumas 
considerações são apresentadas em relação aos enlaces de TV 
Digital em percursos mistos (solo-agua doce) e diferentes 
condições climáticas. É dada ênfase a utilização do modelo da 
ITU-R P.1546 e aos modelos analíticos propostos utilizando as 
Funções de Green Diádicas e as Equações Parabólicas. 
Campanhas de medições foram realizadas nos ambientes 
sugeridos para validar os modelos propostos e os resultados 
mostraram uma boa concordância. 

Palavras-Chave—Radiopropagação, Funções de Green 
Diádicas. Equações Parabólicas, Perdas de propagação, TV Digital. 

Abstract-This work brings together the main research 
activities in radio propagation proposed or developed at the 
Computer and Telecommunications Laboratory of the Federal 
University of Pará. The research is applied to the Digital TV 
system implemented in the Amazon region. A brief analysis of the 
main models and mechanisms already developed for outdoor 
environments will be shown and some considerations are 
presented in relation to digital TV links on mixed routes (ground- 
fresh water) and different climatic conditions. Emphasis is given 
to use of the ITU-R P.1546 model and the proposed analytical 
models using the Dyadic Green's Functions and Parabolic 
Equations. Measurement campaigns were carried out in the 
suggested environments to validate the proposed models and the 
results showed a good agreement. 

Keywords—Radio-propagation, Dyadic Green's Functions, 
Parabolic Equations,, Path Loss, Digital TV. 

I.  INTRODUÇÃO 
 A fim de prever, simular e projetar sistemas de 
comunicação sem fio de alto desempenho é importante o 
conhecimento das características da rádio propagação em 
ambientes complexos.  Com o advento da TV Digital houve a 
necessidade de uma avaliação das principais características 
que afetam um enlace aberto. Inúmeros trabalhos têm surgidos 
na literatura para avaliar essas características e subsidiar os 
operadores e projetistas com informações relevantes sobre o 
desempenho dos sistemas implantados ou a serem implantados 
[1-4]. Nas principais cidades da região amazônica destacam-se 
um ambiente misto, onde as edificações são entremeadas de 
uma vegetação e em alguns casos de rios de água doce. Além,  
das condições climáticas que se destacam por dois períodos 
clássicos: um período do ano com muita chuva e outro com 
pouca chuva e muito sol. Ressaltando-se ainda o grande grau  
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de umidade relativa do ar. Esses fatores são importantes de 
serem avaliados para que uma melhor proposta de cobetura 
atenda as diversas áreas de interesse do operador.  
 Neste trabalho são apresentados os principais estudos 
realizados na Universidade Federal do Pará, especificamente 
no Laboratório de Computação e Telecomunicações da 
Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações 
do Instituto de Tecnologia. Inicialmente foram realizadas 
várias campanhas de medições, em parcerias com emissoras 
de TVs da cidade de Belém (PA), em vários períodos do ano, 
para balizar os modelos matemáticos propostos e propor os 
ajustes necessários para uma melhor qualificação da 
transmissão do sinal digital. 
 O presente trabalho está dividido em cinco seções: seção 
II apresentando um modelo de multi-camadas, usando as 
Funções de Green Diádicas para predição do campo elétrico 
considerando diferentes condições climáticas; seção III 
Modelo da ITU-R P.1546 para trajetos mistos; seção IV 
Equações Parabólicas e; seção V com as conclusões. 
 

II. A UTILIZAÇÃO DAS FUNÇÕES DE GREEN DIÁDICAS COMO 
MODELO DE PREDIÇÃO DE CAMPO ELÉTRICO NA FAIXA DE 
FREQUÊNCIA UHF EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. 

 
Este tópico descreve um modelo de propagação de ondas de 

rádio para UHF baseado em funções de Green diádicas (FGD). 
Um meio de três camadas foi considerado para caracterizar o 
trajeto entre transmissor e receptor. A Diádica é uma 
ferramenta robusta para a resolução de problemas na área do 
eletromagnetismo, que permite que as propriedades do meio 
sejam incorporadas. O estudo também leva em conta a 
anisotropia do meio [1-6]. O modelo proposto tem um bom 
desempenho, apresentando um erro RMS satisfatório. Uma 
campanha de medição foi conduzida juntamente com 
comparações com os modelos tradicionais para validar o 
modelo levando em consideração diferentes condições 
climáticas [7]. A formulação matemática do modelo pode ser 
encontrada na referência [8]. 

As campanhas de medição foram realizadas na cidade de 
Belém-PA, localizada na região amazônica brasileira. Dados de 
potência e de campo elétrico de duas estações de TV digital 
foram coletados. A frequência nominal do Transmissor 1 (Tx1) 
é de 521,14 MHz e a do Transmissor 2 (Tx2) é de 515,14 
MHz. As medições ocorreram em 84 pontos espalhados por 14 
radiais. Os pontos selecionados estão distribuídos em uma área 
a uma distância mínima de 1 km e distância máxima de 43 km 
do Tx1. Devido a forma geométrica da cidade, algumas radiais 
têm mais pontos do que as outras. Nesta área, existem 
diferentes tipos de terrenos, tais como trechos 
urbanos/suburbanos, trechos de floresta tropical e de água 
doce. A Figura 2.1 mostra um mapa esquemático da cidade. 
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Figura 2.1 - Mapa esquemático de Belém - Radial (linhas vermelhas); 
transmissores (amarelo); água doce (região azul). 

Houve duas campanhas de medição durante o ano de 2013, 
que previam a obtenção de dados da potência recebida em 
duas estações climáticas: a estação chuvosa e a estação seca. A 
primeira campanha de medição foi realizada durante os meses 
de março e abril, período descrito como o "Inverno 
Amazônico”, com chuvas fortes e de longa duração. A 
segunda foi em setembro durante o “Verão Amazônico”, 
quando havia longos períodos de seca. A tabela I apresenta 
alguns dados climatológicos sobre Belém. 

 
Tabela I – Dados Climatológicos sobre Belém. 

Mês Março Abril Setembro 

Precipitação (mm) 436,2 360 140,8 

Horas de luz solar 102,3 123 228 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
 

As Figuras 2.2 e 2.3 ilustram a comparação feita entre os 
dados medidos e a FGD das duas estações climáticas para os 
transmissores TX1 e TX2, respectivamente. Uma estatística de 
erros é mostrada na Tabela II. Os dados medidos mostram 
níveis mais elevados de energia em solo úmido nas duas 
frequências medidas. A FGD tem uma diferença média de 5-6 
dB entre os dados de chão molhado e seco, menor do que o 
mostrado pelos dados de medição, que é de cerca de 10 dB. 
No entanto, o modelo proposto corresponde aos dados 
medidos, mostrando diferenças nos valores de potência 
recebida para as duas condições climáticas sob consideração.  

 
Figura 2.2 - Comparação entre os dados medidos e FGD para as duas 

estações do ano (solo úmido e solo seco) para Tx1. 
 
 

Uma vez que existe um grande desvio padrão nos dados 
medidos (cerca de 10 dB), a análise dos erros RMS foi 
baseado nas tendências mostradas nos dados de medição. Os 
erros são RMS 3-7 dB, que é suficientemente pequeno para 
validar o bom desempenho do modelo usando a Função de 
Green diádica e para a faixa de UHF, bem como a previsão da 
potência recebida em condições climáticas diferentes. 
 

 
Figura 2.3 - Comparação entre os dados medidos e FGD para as duas 

estações do ano (solo úmido e solo seco) para Tx2. 

 
Tabela II – Comparação de Erros e Diferença Média nos 

Dados. 

Erros e Diferenças Tx1 Tx2 
RMS (Solo Úmido) (dB) 4,95 6,73 
RMS (Solo Seco) (dB) 7,5 3,90 

Diferença Média dos dados 
Medidos (dB) 

10,24 9,43 

Diferença Média da FGD (dB) 5,51 5,59 
 
Esta ferramenta proposta para a formulação matemática 

usando Funções de Green Diádicas para a predição de campo 
elétrico para TV digital permite que algumas propriedades do 
meio em questão possam ser incorporadas. A solução usando a 
FGD foi obtida a partir de sua expansão em autofunções para a 
predição de campo elétrico. Os campos eletromagnéticos 
foram computados em sua forma integral, dentro de condições 
de contorno apropriadas. As principais vantagens desta 
metodologia são as seguintes: i) a precisão da expansão em 
autofunções (garantido pela teoria espectral); ii) uma maior 
flexibilidade no que diz respeito às características do meio; iii) 
a possibilidade de incluir as fontes com uma corrente de 
distribuição arbitrária; iv) a sua aplicação em meios 
isotrópicos e/ou anisotrópicos. E finalmente o modelo aqui 
proposto permite também que uma análise possa ser 
conduzida da influência das condições climáticas sobre a 
transmissão de sinais eletromagnéticos na faixa de UHF, um 
fator que pode levar a um melhor planejamento de sistemas de 
TV digital.  

III. PROPAGAÇÃO DE CAMPO ELÉTRICO PARA TV DIGITAL 
EM TRAJETO MISTO: ANÁLISES E MEDIÇÕES 

 
Neste tópico é apresentado o estudo da propagação de 

campo elétrico para TV Digital, em percurso misto na região 
Amazônica. Foram medidos um total de 239 pontos, dos quais 
19 em terra e 220 na água, distribuídos em 3 Radiais 
mostrados na Figura 3.1. Os dados coletados foram 
comparados com modelos de propagação encontrados na 
literatura. A métrica para testar o desempenho dos modelos foi 
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o erro RMS. O modelo da ITU-R P.1546 [8] para trajetos 
mistos em uma área suburbana apresentou concordância com 
os dados medidos. Os outros modelos usados foram: 
Okumura-Hata, Funções de Green Diádicas e Traçado de 
Raios [10]. 

 
Figura.3.1. Pontos de medição, trajeto misto Belém - Baía do Guajará. 

Para calcular o campo elétrico com o Modelo da ITU-R 
1546-5 no caso da terra e da água foram usadas as curvas para 
100 MHz e 600 MHz em terra e mar quente, com uma 
porcentagem de tempo de 50%.  Com a ajuda das curvas foram 
realizadas interpolações com respeito a frequência, a distância 
do transmissor a cada ponto medido e a altura do transmissor. 
A seguir é mostrada a fórmula para obter o campo elétrico 
interpolando a distância. Para as outras interpolações as 
formulas são encontradas em [9]. 
 

            (III.1) 
onde: 

: distância para predição requerida (MHz). 

 
distância mais próxima inferior a d.  

 
distância mais próxima superior a d.  

 valor da intensidade do campo pra  . 

 valor da intensidade do campo pra ; 
 

Uma vez Calculados os campos para terra e água, usa-se a 
seguinte formula para o calculo do trajeto misto: 

 
(III.2) 

Onde A e um fator de interpolação do trajeto misto, 
 são os valores de campo elétrico tanto para a terra 

como para a água. [9]. Os dados calculados usando a 
recomendação e comparados com os dados experimentais são 
apresentados na Fig. 3.2 

 

Figura 3.2 – Intensidade de Campo Elétrico, dos dados Medidos e 
dados Calculados com o Modelo ITU-R P.1546 

Os resultados para o trajeto misto apresentaram o menor 
erro RMS em comparação com os outros modelos estudados: 
Okumura-Hata, Funções de Green Diádicas e Traçado de 
Raios. Para trabalhos futuros objetiva-se considerar as 
características elétricas dos meios, representar o Recovery 
Effects observado na zona de transição terra-água, além de 
possíveis difrações também nessa zona. 

 

IV. ANÁLISE DO SINAL DE TV DIGITAL USANDO AS EQUAÇÕES 
PARABÓLICAS PARA PEQUENOS ÂNGULOS 

Neste tópico é utilizado o formalismo de Equações 
Parabólicas para pequenos ângulos e um método estatístico, a 
média móvel, para estudar a qualidade do sinal de algumas 
emissoras de televisão digital na banda de UHF. Os resultados 
são comparados com os dados experimentais, obtidos em um 
ambiente misto, com várias edificações cercadas de vegetação 
amazônica. O esquema implícito de diferenças finitas tipo 
Crank-Nicolson é utilizado para solucionar a equação 
parabólica. É considerada a propagação em 15º com a direção 
paraxial. Os resultados mostram que o formalismo de 
equações parabólicas pode ser usado para o estudo da 
qualidade do sinal emitido por canais de televisão digital.  

Existem na literatura vários métodos para modelar a 
vegetação e analisar a propagação de ondas eletromagnéticas. 
Uma técnica que pode ser utilizada é o Método de Equações 
Parabólicas (EP). A maior vantagem deste método é que 
permite uma solução de onda completa para o campo em 
ambientes dependentes da distância. Este método fornece uma 
excelente combinação de precisão e eficiência para muitos 
problemas de propagação de ondas eletromagnéticas. Para 
resolver a equação parabólica resultante, o esquema implícito 
de diferenças finitas tipo Crank-Nicolson foi usado para 
pequenos ângulos de propagação, até 15º [11], [12]. 

O uso de médias móveis pode ser utilizado na análise 
técnica e isso tem um motivo: médias móveis são úteis. Uma 
média, como o nome diz, mostra o valor médio de uma 
amostra de determinado dado. Uma média móvel aritmética é 
uma extensão desse conceito, representando o valor médio, 
normalmente de dados, em um período de tempo. A palavra 
móvel está presente pelo fato de que quando uma cotação 
entra no cálculo outra cotação sai [13]. 

Com este modelo objetiva-se calcular o campo elétrico em 
um ambiente misto, ou seja, na cidade de Belém (PA), a qual 
representa uma cidade amazônica onde áreas de floresta, 
vegetação e edificações se encontram misturadas. Considera-
se aqui o índice de refração complexo e com valores 
diferenciados, dependendo da permissividade relativa e da 
condutividade da área de cobertura considerada. As 
frequências utilizadas foram as usadas nas campanhas de 
medições das estações de TV digital. O resultado das 
simulações foi comparado aos valores analisados através de 
um modelo estatístico, a média móvel, e aos dados 
experimentais. 

A equação parabólica 2-D é tomada a partir da equação de 
Helmholtz em coordenadas cartesianas, para condições de 
contorno apropriadas. O meio de propagação é homogêneo e 
com índice de refração n. As componentes  satisfazem a 
equação de onda escalar dada por [12] 

 
2 2

2 2
2 2 0k n

x z
   

  
 

                        (IV.1) 
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onde k é o número de onda no vácuo. Escreve-se, então,  em 
termos do campo elétrico reduzido    , ,ikxu x z e x z , 
define-se o pseudo-operador diferencial como [12] 
 

 
2

2
2 2

1 ,Q n x z
k z


 


                             (IV.2) 

 
e fatora-se (IV.2) da seguinte maneira 
 

   1 1 0ik Q ik Q u
x x
            

            (IV.3) 

 
sendo que os dois termos correspondem, respectivamente, a 
ondas progressivas e regressivas. 

Para propagação até 20º, faz-se 1 1 0,5Q q q    , 
aproximação de Tappert [12], no termo que considera apenas 
as ondas progressivas, obtendo-se a equação parabólica padrão 
[12]. 
 

        
2

2 2
2 , 2 , , 1 , 0u ux z ik x z k n x z u x z

xz
 

   


      (IV.4) 

 
Que será discretizada em x e z através do esquema de 

diferenças finitas de Crank-Nicolson [12] 
 
A. O Modelo Estatístico – Media Móvel 

 
A média móvel é uma técnica usada para analisar dados 

em um intervalo de tempo. É aplicada principalmente na 
análise técnica. O principal objetivo da média móvel é 
fornecer o valor médio da cotação dentro de um determinado 
período. É comumente usada com dados de séries temporais 
para suavizar as flutuações de curto prazo e destacar 
tendências de longo prazo ou ciclos. Matematicamente, uma 
média móvel é um tipo de convolução e por isso pode ser 
considerada como um exemplo de um filtro passa-baixa 
utilizado no processamento de sinal. Quando usada com dados 
de séries não-temporais, a média móvel para altas frequências 
funciona como um filtro médio, sem qualquer ligação 
específica com o tempo. Vista de forma simplista, pode ser 
considerada como suavização dos dados, utilizada no 
processamento de sinal. 

Cada valor de previsão toma como base a seguinte fórmula 
[14]: 

   1 1
1

1 N

t t j
j

F A
N  



                      (IV.6) 

onde: 
N é o número de períodos anteriores para incluir na média 
móvel 
Aj é o valor real no período de tempo j 
Fj é o valor previsto para o tempo j  
 
B. Descrição do Ambiente 

 
Para este trabalho foram selecionados dados de três 

estações de TV digital, localizados próximos do centro de 
Belém, caracterizado como um ambiente misto, pois possui 
áreas com grandes edifícios mescladas com vegetação. Os 
parâmetros considerados na análise das três Estações de TV 
digital estudadas neste trabalho estão em [15], [16]. 

A campanha de medições foi realizada para a aquisição de 
dados a serem analisados sobre a qualidade do sinal da TV 

digital na banda UHF. As medições ocorreram em 59 pontos 
na região metropolitana de Belém, incluindo o centro e o 
distrito de Mosqueiro. Figura 4.1 ilustra a disposição dos 
pontos em Belém. Os pontos de 1 a 14 estão situados em 
Mosqueiro (Distrito de Belém), e o restante dos pontos, de 15 
a 59, estão em Belém. Também foram gerados dados 
quantitativos, como a intensidade de campo elétrico, potência, 
perfis de atraso, distâncias Tx-Tr, etc [16].  

  

 
 

Fig. 4.1. Pontos escolhidos para medição na região metropolitana de 
Belém [14] 

 
C. Perda de Propagação calculada via Equações Parabólicas 
 

Na simulação feita para este trabalho, via equações 
parabólicas (EP), considerou-se o sinal transmitido por uma 
onda plana polarizada verticalmente incidindo sobre a rua em 
visada direta; foi escolhida a direção paraxial com 
aproximação para pequenos ângulos de propagação, até 15º.  

A perda de propagação foi calculada por [17] 
 

10 10 0 10( ) 36,57 20 log 20 log 20log T RL dB f u u G G      (8) 
 

sendo 0u  o campo na distância de referência (d0), u  o campo 
recebido, f  a freqüência expressa em GHz e GT e GR os 
ganhos das antenas transmissora e receptora em dB, 
respectivamente. 
 
C. Resultados 

 
Para efeito de ilustração é apresentado apenas o resultado 

obtido da estação de TV Digital A. Na Fig. 4.2 o Campo 
elétrico versus distância para os dados experimentais, a 
equação parabólica e média móvel. A Tabela IV apresenta a 
estatística de erros das estações A, B e C em relação aos dados 
experimentais. 

 
Fig. 4.2.  Campo elétrico versus distância para os dados experimentais, a 

equação parabólica e média móvel da estação A 
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TABELA IV - ERRO MÉDIO, DESVIO PADRÃO E ERRO RMS PARA AS ESTAÇÕES 
A, B E C 

 

 

Modelo 
Erro 

Médio 
(dB) 

Desvio 
Padrão 

(dB) 

Erro rms 
(dB) 

Estação 
A 

EP  1,82 4,03 4,42 
Média Móvel 3,47 3,25 4,76 

Estação 
B 

EP  1,14 3,14 3,34 
Média Móvel 3,68 2,49 4,44 

Estação 
C 

EP  1,90 5,21 5,55 
Média Móvel 4,87 4,54 6,66 

 
Neste tópico foi utilizado um modelo determinístico, o 

método de equações parabólicas, para o estudo da perda de 
propagação em um ambiente misto.  

Notou-se que a utilização deste modelo tem grande 
eficiência no processamento dos dados. Isto é possível pelo 
fato de que, na resolução do sistema, utiliza-se o esquema 
implícito de diferenças finitas do tipo Crank-Nicolson onde, 
em lugar de ter-se que resolver uma matriz com todos os 
elementos diferentes de zero, resolve-se uma matriz 
tridiagonal; este esquema foi escolhido por ser 
incondicionalmente estável. 

Para o cálculo do índice de refração foram consideradas as 
partes real e imaginária, o que aumenta a precisão do modelo 
proposto. 

Verificando-se na Tabela IV, nota-se que os erros médios 
das Estações A, B e C utilizando-se o formalismo de equações 
parabólicas são bem menores que usando-se o formalismo 
estatístico de média móvel. 

Posteriormente foram feitas simulações para ângulo de 
propagação até 900 com a direção paraxial e não foram 
apresentadas modificações significativas nos erros. 

 
V. CONCLUSÃO 

 
O presente trabalho objetivou apresentar algumas 
contribuições do Grupo Telecomunicações da UFPA relativas 
a rádio propagação na Região Amazônica. Especificamente 
em percursos mistos para atender aos novos desafios da 
implantação da TV Digital na região. Foram destacados 
trabalhos com proposições de modelos determinísticos que 
destacassem a influência das características da região, tais 
como: diferentes estações climáticas; percursos mistos (terra-
água doce). O primeiro trabalho, na seção II, usou as Funções 
de Green Diádicas para predição do campo elétrico 
considerando o ambiente com multi-camadas e observando 
duas estações do ano: com chuva e sem chuva (ou seja, solo 
úmido e solo sêco). Os resultados foram satisfatórios e 
apresentaram uma diferença menor que 10dB no campo 
recebido para essas duas situações. O segundo trabalho (seção 
III) usou como referência o modelo ITU-R P.1546 para 
trajetos mistos em uma área suburbana. Os resultados 
apresentaram uma boa concordância com os dados medidos. 
Os outros modelos usados foram: Okumura-Hata, Funções de 
Green Diádicas e Traçado de Raios. Na seção IV foram 
propostos os modelos usando Equações Parabólicas e o 
modelo estatístico – média móvel. O modelo EP apresentou 
um melhor desempenho em relação o de media móvel. 
  
 
 
 
 
 

 Nessa avaliação preliminar dos modelos apresentados 
pode-se destacar que os aqui propostos tiveram, de uma 
maneira geral, um bom desempenho comparativamento com 
os dados medidos nos ambientes considerados. O projetista do 
sistema poderá escolher o modelo que melhor atenderá as 
características do seu projeto. Outros trabalhos estão sendo 
desenvolvidos pelo grupo usando inteligência computacional e 
outras métricas de avaliação da qualidade do serviço ou do 
experimento para as novas exigências de qualidade do sinal. 
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