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1 

Introdução ao 
RT-Simulator

 
 

 O RT-SIMULATOR é um simulador de Traçado de Raios (Ray-tracing) 

tridimensional (3D) desenvolvido para caracterizar canais rádio-móveis descritos por 

sólidos multifacetados. 

 O cenário do ambiente pode importado de arquivos no formato de intercâmbio 

padrão entre programas CAD, o DXF ou no formato SCE (proprietário). As 

características das antenas transmissora e receptora podem ser inseridas pelo usuário no 

formulário adequado do simulador ou pela importação de arquivos externos de dados 

(arquivos PlanetTM). 

 O RT-SIMULATOR adota a Teoria das Imagens (IT) juntamente com os 

algoritmos de busca por pontos de difração para calcular os percursos dos raios 

referentes aos mecanismos de reflexão e difração, respectivamente. A análise 

eletromagnética é realizada usando a Teoria Uniforme da Difração (UTD).  O uso da 

UTD se justifica por ela ser do ponto de vista prático, a técnica que melhor combina 

precisão com eficiência computacional. No simulador são incluídos mecanismos de 

primeira ordem (raio direto, reflexão simples e difração simples), mecanismos de 

acoplamento de segunda ordem (reflexão dupla e difração dupla) e mecanismos de 

múltiplas ordens (reflexão múltipla). O campo total em um ponto de observação é 

obtido pela soma coerente dos campos de todos os mecanismos de acoplamento 

considerados. O RT-SIMULATOR também calcula parâmetros da dispersão temporal 

canal para avaliação de desempenho. 

 O RT-SIMULATOR apresenta três modos básicos de análise: ponto-a-ponto, 

percurso de recepção e malha de recepção. Também provê uma representação visual de 

vários resultados gerados através da biblioteca gráfica OpenGL. Alguns resultados 

podem ser salvos em arquivos no formato ASCII para pós-processamento. 
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2 
Instalação

 
 

 O RT-SIMULATOR requer a capacidade de uma estação de trabalho ou de um 

poderoso PC. É recomendado o uso apenas dos sistemas operacionais Windows 2000 ou 

XP. 

 

REQUISITOS DO SISTEMA   

 

 Pentium III 800 MHz ou melhor 

 Resolução de 1024 x 768 (recomendado 1280 x 1024 ou maior) 

 No mínimo 256 cores 

 Gráficos AGP (Requerido para aceleração do OpenGL) 

 No mínimo 200 MB de especo livre no disco 

 No mínimo 256 MB de memória (recomendado 512 MB ou maior) 

 

INSTALANDO O SOFTWARE 

 

 Antes de instalar o RT-SIMULATOR, é necessário se “logar” no computador 

como um usuário Administrador (Windows 2000/XP). Execute o arquivo setup.exe no 

CD-ROM e siga as instruções na tela para completar a instalação. 
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3 

Características do 
RT-Simulator

 
 

 O programa RT-SIMULATOR foi desenvolvido na Linguagem de Programação 

Orientada à Objetos DELPHI 6.0TM (Object Pascal). Todas as rotinas desenvolvidas no 

programa foram elaboradas utilizando-se o paradigma da Programação Orientada à 

Objetos (OOP), ou seja, fazendo-se uso dos conceitos de Classes e Objetos. Tais 

conceitos são essenciais para tornarem o programa mais gerenciável, modular e mais 

robusto. A Figura 3.1 mostra a janela principal do programa. 

 

Figura 3.1 – Janela Principal do RT-SIMULATOR 

21 43

 

Na Figura 3.1, a barra de ferramentas principal é dividida em quatro seções: 

 

1) Botões de Acesso Rápido: 

 Botão “Scenario”:  Abre a caixa de diálogo para carregamento do arquivo de 

     cenário nos formatos *.DXF ou *.SCE 

 Botão “Setup”:  Abre o formulário para inserção dos parâmetros da   

   Simulação 

 Botão “Simulate”:  realiza a simulação com os parâmetros inseridos no  

    formulário do Setup 
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2) Botões de Zoom: 

 Botão : Mais zoom (em % do tamanho da imagem original) 

 Botão : Menos zoom (em % do tamanho da imagem original) 
 

3) Menu Principal: 

 Menu “File”: 

 

Abre arquivos de cenários  (*.DXF e *.SCE) 

Abre uma simulação já salva (*.RTS) 

Salva a simulação corrente (*.RTS) 

Encerra o programa 

  Obs:  As opções “Open/Save Project...” não estão implementadas na  

   versão atual do software. 

 Menu “Setup”: 

 

Abre o formulário para inserção dos parâmetros 

da Simulação 

   

 Menu “Option”: 

Mostra/Oculta Cenário 
Mostra/Oculta Eixos 
Mostra/Oculta Diagramas de Irradiação
Mais zoom 
Menos zoom 
     Projeção Isométrica do Cenário 
     Projeção Perspectiva do Cenário 

 

 Menu “Help”: 

 

Abre o Tutorial do Programa 

Informações do Software 

 

4) Barras de Progressão: 

   

 
Computa a progressão do processo 

de carregamento do cenário 

Computa a progressão do processo 

de simulação 
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ARQUIVOS DE CENÁRIO 

 

 O programa é capaz de carregar arquivos de cenários tridimensionais compostos 

por estruturas multifacetadas planas geradas no formato *.DXF. Este formato, 

desenvolvido pela AutoDesk, é um formato padrão para intercâmbio de dados entre 

programas comerciais CAD, tais como 3DStudio, AutoCAD, etc. Esta característica é 

importante pois, permite que ambientes reais gerados por tais softwares comerciais, 

sejam transportados para o programa de traçado de raios. Além disso, vários 

simuladores comerciais tanto de traçado de raios quanto de outras técnicas, como as 

baseadas em FDTD (Finite Difference Time Domain), já utilizam como padrão o 

formato DXF para representar as estruturas em análise, favorecendo assim, 

comparações mais efetivas entre técnicas e/ou simuladores diferentes para efeito de 

validação de modelos. 

 Um aspecto importante referente aos arquivos DXF é que ele possui várias 

entidades primitivas de desenho, como pontos (Point), linhas (Line), círculos (Circle), 

etc. O programa de traçado de raios RT-SIMULATOR define como a entidade padrão 

para desenho dos sólidos (conjunto de faces) o Polyface Meshes, que representa no 

formato DXF, uma variante da entidade Polyline. Isto significa que os cenários criados 

em softwares comerciais só serão carregados corretamente pelo RT-SIMULATOR se o 

cenário for gerado utilizando-se da entidade Polyface Meshes. Embora esta 

exclusividade quanto a entidade adotada pareça uma limitação, ela é na verdade a mais 

lógica e prática, pois a entidade Polyface Meshes representa na verdade um malha de 

faces, que se for uma malha fechada, na qual é o interesse, representará um sólido. É 

mais lógico construir um cenário constituído por faces por entidades que implementem 

um conjunto de faces de que, por exemplo, criar um cenário com apenas pontos, ou 

linhas. Além disso, outro motivo de se trabalhar com as entidades Polyface Meshes, e 

não com linhas (Lines) ou pontos (Point) por exemplo, é que elas fornecem diretamente 

as normais às faces orientadas para fora do sólido do qual a face faz parte, parâmetros 

estes que são fundamentais na implementação das técnicas de traçados de raios. 

 Embora o formato DXF apresente a vantagem de ser um formato padrão de 

intercâmbio, ele não é um formato compacto (contém muitas informações apenas de 

interesse para softwares CAD). Adicionalmente, tem a limitação de fornecer apenas as 

propriedades geométricas das faces (coordenadas dos vértices), necessitando assim, de 

algum pós-processamento para a inserção das propriedades morfológicas (propriedades 
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elétricas) do cenário. Para contornar esta limitação, foi desenvolvido um novo formato 

proprietário chamado de SCE, que representa o cenário de uma forma simples (através 

de blocos de faces) porém completa (propriedades geométricas e morfológicas). No 

formato SCE, é possível individualizar as propriedades elétricas dos sólidos (blocos de 

faces) que constituem o cenário. Entretanto, para o formato DXF, o simulador RT-

SIMULATOR adota a mesma propriedade elétrica para todas as faces do cenário. Esta 

propriedade única é inserida pelo usuário no formulário de inserção de parâmetros de 

simulação, que será descrito adiante.  

 O RT-SIMULATOR adota como plano-base (plano do chão) padrão para 

cenários tridimensionais (3D)  o plano formado pelos eixos x-y (com a componente z 

fixada em zero), sendo a elevação (característica de altura dos elementos do cenário) 

computada ao longo do eixo z (componente ). A origem do sistema de 

coordenadas fixo ao cenário 

0≥z

( 0,0,0 000 )=== zyx  é sempre fixada no centro da tela do 

simulador, sendo sugerido portanto, que no processo de geração do cenário em algum 

software comercial CAD, o cenário seja construído com a origem do sistema de 

coordenadas também no centro do cenário, desta forma, a visualização do mesmo 

através do RT-SIMULATOR ficará bem mais distribuída na área útil do simulador. A 

Figura 3.2 mostra um exemplo de cenário com vista em perspectiva no formato DXF 

carregado pelo programa. 

 
Figura 3.2 – Cenário no formato DXF (vista em perspectiva) 
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PARÂMETROS PARA SIMULAÇÃO 

 

 Após o carregamento do cenário, será necessária a definição de alguns 

parâmetros para a realização da simulação. A Figura 3.3 mostra o formulário para 

inserção de parâmetros (acionado pelo botão Setup ou pelo Menu principal 

Setup/Simulation Setup...): 

 

Figura 3.3 – Formulário para inserção de parâmetros para a simulação 

Paletas (Abas)

1

2

3

4

5

6

7

 

Na Figura 3.3 pode-se identificar três paletas (abas): 

 

IMAGE METHOD PARAMETERS (Parâmetros do Método das Imagens): 

Esta paleta contém os parâmetros necessários para a realização da simulação baseada no 

método das imagens, possuindo sete (07) Grupos (Group Box) de entrada de dados. 
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1. Propagation Classes (Classes de Propagação): Neste grupo, o usuário deverá 

selecionar quais as classes de propagação que serão contabilizadas no cálculo de 

campo. As classes implementadas na atual versão do programa são: 

 Direct Field (Free Space): representa a propagação em espaço livre; 

 Reflection Order: representa a reflexão de múltipla ordem, com a ordem 

sendo especificada na caixa de texto ao lado deste campo; 

 Single Diffraction: representa a difração simples. 

 Double Diffraction: representa a difração dupla. 

 

2. Transmitter (Transmissor): Neste grupo, o usuário deverá fornecer os parâmetros 

do transmissor, como a potência de transmissão (Tx Power) em dBm e sua 

freqüência de operação (Frequency) em MHz. 

 

3. Receiver (Receptor): Este grupo se refere aos parâmetros relacionados ao receptor 

empregado na simulação. Ao contrário do transmissor, este grupo apresenta um 

único parâmetro, representado pelo limiar de recepção do receptor (Rx Threshold) 

em dBm. 

 

4. Reception Mode (Modo de Recepção): Neste grupo o usuário deverá selecionar 

qual modo de recepção será adotado. O RT-SIMULATOR apresenta três formas 

básicas de análise: 

 Reception Point (Ponto de Recepção): 

 Reception Mesh (Malha de Recepção) 

 Reception Path (Percurso de Recepção) 

 

No modo Reception Point, o simulador fará o cálculo dos campos em um único 

ponto. No modo Reception Mesh, será criada uma malha de recepção (definida 

pelo usuário) em alguma região do cenário e o simulador fará então os cálculos 

em todos os pontos da malha (dependente da resolução adotada). Por fim, no 

modo Reception Path, será criado um percurso (definido pelo usuário) no qual o 

simulador efetuará os cálculos de campo apenas nos pontos (dependente da 

resolução adotada) de recepção sobre este percurso. A resolução é um parâmetro 

que somente é usado nos modos Reception Mesh e Reception Path, sendo que 

seu valor, quando necessário, deverá ser inserido na caixa de texto pertencente 
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ao subgrupo intitulado “Resolution” ao lado dos campos de seleção dos modos. 

A resolução é atribuída como sendo 1 ponto de recepção a cada x metros, sendo 

o valor de x inserido na caixa de texto já mencionada (1 point to each [caixa de 

texto] m) 

 

5. Reception Parameters (Parâmetros de Recepção): Neste grupo, o usuário deverá 

fornecer os parâmetros de definição (dados geométricos) do modo de análise 

escolhido no grupo anterior (Grupo 4). Para o modo Reception Point, o usuário 

deverá fornecer apenas a localização do ponto de recepção “Reception Point” nas 

coordenadas x, y e z no sistema fixo ao cenário. As coordenadas devem estar em 

metros, sendo x e y representando a localização no plano-base (plano do chão) e z 

representado a altura em relação a este plano. No modo Reception Mesh, o usuário 

deverá criar uma malha de recepção em alguma região do cenário, para isto deverá 

fornecer o ponto central da malha “Middle Point of the Mesh” em coordenadas x, y e 

z no sistema fixo ao cenário e as dimensões “Length of the mesh” em cada eixo do 

plano-base (x e y). Todos os valores inseridos devem estar em metros. A malha 

criada será simetricamente disposta em torno do ponto central, e o número de pontos 

da malha dependerá da resolução adotada. Um exemplo de como a malha é gerada 

em torno do ponto central é mostrada na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Geração da Malha de Recepção 
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Já no modo Reception Path, o usuário deverá fornecer as coordenadas x e y no sistema 

fixo ao cenário dos pontos inicial “start” e final “end” de um percurso. Adicionalmente, 

deverá fornecer a altura “height” deste percurso. Todos os valores inseridos devem estar 

em metros. O simulador criará então uma linha reta sobre este percurso e criará pontos 

de recepção (dependente da resolução adotada) sobre esta reta (percurso). 

 

6. Delay Spread Parameter (Parâmetro para o Espalhamento Temporal): Este 

grupo, só será acessível se o modo de análise for o Reception Point, pois a análise 

do espalhamento temporal do canal só é realizada no programa para este tipo de 

análise. O parâmetro a ser inserido “Floor Level below to the Maximum Received 

Power Component” se refere ao nível (X dB estipulado) abaixo do maior nível de 

sinal recebido necessário para a realização dos cálculos dos parâmetros da dispersão 

temporal do canal. 
  

7. Environment (Ambiente Móvel): Neste grupo, o usuário deverá selecionar 

primeiramente o tipo de ambiente móvel “Type” a ser analisado: “outddor” ou 

“indoor”. Esta definição de ambiente deverá ser fornecida, pois, os coeficientes de 

reflexão (transmissão) de Fresnel são diferentes para cada tipo de ambiente. Após a 

seleção do tipo de ambiente, o usuário deverá fornecer as propriedades elétricas das 

faces que farão parte do cenário: permissividade relativa “ 0/ εε ” e condutividade 

“σ [S/m]”. Conforme já comentado, essas informações de propriedades elétricas 

serão válidas apenas se o formato de arquivo de cenário carregado for o DXF, pois 

neste caso, todas as faces do cenário terão as mesmas propriedades elétricas. Se o 

cenário carregado for no formato SCE, estas informações serão ignoradas, pois o 

próprio arquivo já fornece as mesmas. O último campo deste grupo que só será 

acessível se o tipo de ambiente selecionado for o “indoor”, é a espessura das paredes 

“d [cm]”, este parâmetro é necessário neste tipo de ambiente para a determinação 

dos coeficientes de Fresnel (reflexão/transmissão), valendo os mesmos comentários, 

quanto ao tipo de formato de cenário, feito anteriormente. 
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TX ANTENNA PARAMETERS (Parâmetros da Antena Transmissora): 

Esta paleta contém os parâmetros que definem o tipo de antena utilizada como fonte na 

simulação. Nesta paleta, existem seis (07) Grupos, cinco (05) para entrada de dados, um 

(01) para visualização e um (01) para informação, conforme mostrado na Figura 3.5: 

 

Figura 3.5 – Paleta “Tx Antenna Parameters” 

3 4
1 2

5

76

 

 

1. Antenna (Tipo da Antena): Neste grupo o usuário deverá selecionar o tipo de 

antena que será adotada como fonte na simulação. As opções são: antena isotrópica 

“isotropic”, omnidirecional “omnidirectional”, dipolo de meia-onda “Half-

Wavelength Dipole” e qualquer outra antena diferente das anteriores “Other”. Sendo 

que neste último caso, o usuário deverá carregar o arquivo contendo as informações 

do diagrama de irradiação da antena no formato MSI (PlanetTM). 
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2. Rotation (Rotação da Antena): Neste grupo o usuário tem a possibilidade de 

rotacionar o sistema de coordenadas original da antena transmissora segundo seus 

três eixos x, y e z. Os valores de rotação em cada eixo deverão ser fornecido em 

graus. 

 

3. Polarization (Polarização): Neste grupo o usuário deverá fornecer o tipo de 

polarização da antena entre Linear (Linear), Circular (Circular) e Elliptical 

(Elíptica). Adicionalmente, o usuário deverá fornecer o ângulo tilt de polarização 

(em graus) e a diferença de fase entre as componentes θ  e φ  do campo elétrico. 

 

4. Localization (Localização da Antena): Neste grupo o usuário deverá fornecer a 

posição da antena transmissora (fonte) em algum ponto do cenário. Esta informação 

deverá ser inserida em metros segundo as três coordenadas x, y e z do sistema fixo 

ao cenário. Para facilitar o posicionamento da antena, o usuário poderá checar a 

posição correta através dos eixos mostrados junto com o cenário (caso a opção 

“View Axes” esteja selecionada). 

 

5. Maximum Power Gain (Ganho Máximo de Potência da Antena): Neste grupo o 

usuário deverá fornecer o ganho máximo de potência da antena em dBi. Para a 

antena isotrópica, dipolo de meia-onda e para antenas carregadas por arquivo, este 

grupo não será acessível, pois o programa determinará o ganho máximo 

automaticamente. 

 

6. Radiation Pattern (Diagrama de Irradiação): Este grupo é destinado mostra o 

diagrama de irradiação da antena transmissora nos planos vertical e horizontal. 

 

7. Information (Informação): Este grupo fornece comentários sobre a antena 

utilizada, como identificação, freqüência de utilização, ganho, tilt e a data no qual 

estes comentários foram criados.  
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RX ANTENNA PARAMETERS (Parâmetros da Antena Receptora): 

Esta paleta contém os parâmetros que definem o tipo de antena utilizada nos pontos de 

recepção na simulação. Nesta paleta, existem quatro (06) Grupos, três (04) para entrada 

de dados, um (01) para visualização e um (01) para informação, conforme mostrado na 

Figura 3.6. Para esses grupos, são válidos os mesmos comentários feitos para a antena 

transmissora, ressalvando-se apenas que os mesmos fazem referência agora à antena 

receptora. 

 

Figura 3.6 – Paleta “Rx Antenna Parameters” 

3
1 2

4
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Após inseridas todas as informações necessárias para a realização da simulação, o 

usuário terá três botões na parte inferior do formulário “Simulation Setup” (Fig. 3.6): 

 

 Botão “Apply”: clicando neste botão, o usuário irá confirmar as informações 

contidas no formulário e o programa fechará o formulário. Após esta 

confirmação, o programa estará habilitado para realização da simulação. 

 

 Botão “Retry”: clicando neste botão, o programa retornará com os 

parâmetros inseridos na última confirmação realizada pelo usuário. Caso seja 

o primeiro acesso do usuário, o programa retornará com valores padrões 

gerados no momento da execução do mesmo. 

 

 Botão “Close”: clicando neste botão, o usuário irá fechar o formulário sem 

confirmação dos parâmetros alterados desde a abertura do mesmo. 
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4 

Resultados de 
Saída

 
 

 Os tipos de saídas (resultados) gerados pelo simulador dependerão do modo de 

análise escolhida. Nesta seção apenas serão descritos os tipos gerados em cada modo, 

sem apresentar explicitamente (figuras ilustrativas) a forma com que serão mostrados ao 

usuário, ficando esta apresentação para a próxima Seção, onde simulações realizadas em 

alguns cenários típicos em ambientes móveis serão mostradas. 

 

As respectivas saídas geradas para cada tipo de análise serão descritas abaixo: 

 

MODO “Reception Point”: 

 

 “Received Power” (Potência Recebida): mostra a potência recebida no 

referido ponto de recepção em dBm proveniente das classes de propagação 

previamente selecionadas. 

 “Delay Spread RMS” (Espalhamento Temporal RMS): mostra o valor do 

espalhamento temporal RMS para o ponto de recepção considerando as 

classes de propagação previamente selecionadas e o nível de patamar abaixo 

da componente de maior nível de sinal. 

 “Coherence Bandwidth” (Banda de Coerência): mostra o valor da banda 

de coerência do canal no ponto de recepção para a faixa de freqüências com 

correlação superior a 50% (0,5). 

 “Power Delay Profile” (Perfil de Retardos de Potência): mostra o perfil de 

retardos de potência para o ponto de recepção considerando as classes de 

propagação previamente selecionadas e o nível de patamar abaixo da 

componente de maior nível de sinal. 

 Visualização do Cenário: o cenário é mostrado ao usuário conforme o 

exemplo da Figura 3.2. 
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 Visualização das Antenas Transmissora e Receptora: as antenas 

transmissora e receptora serão desenhadas sobre o cenário nos respectivos 

pontos de transmissão e de recepção respectivamente. A antena transmissora 

será representada graficamente como um cubo vermelho e a receptora como 

um cubo azul. 

 Visualização dos Diagramas de Irradiação das Antenas Transmissora e 

Receptora: os diagramas de irradiação serão desenhados (se a opção View 

Pattern no menu Option estiver selecionado) sobre o cenário nos respectivos 

pontos de transmissão e de recepção respectivamente. Com este tipo de 

ferramenta (visualização), o usuário poderá, por exemplo, ver o efeito da 

rotação de eixos para ajustar os diagramas das antenas para uma determinada 

situação de cobertura. 

 Visualização dos Raios: os raios provenientes das classes de propagação 

previamente selecionadas serão traçados sobre o cenário, partindo da antena 

transmissora e chegando na receptora. O raio direto (quando existir), será 

traçado na cor vermelha, os raios refletidos na cor azul enquanto que os raios 

de difração simples e dupla serão traçados nas cores verde e laranja, 

respectivamente. 

 

MODO “Reception Mesh”: 

 

 Visualização do Cenário: o cenário é mostrado ao usuário conforme o 

exemplo da Figura 3.2. 

 Visualização da Antena Transmissora: a antena transmissora é desenhada 

sobre o cenário no ponto de localização da antena transmissora definido 

previamente pelo usuário. A antena transmissora será representada 

graficamente como um cubo vermelho. 

 Visualização do Diagrama de Interferências: a malha definida pelo 

usuário será criada (desenhada) sobre o cenário. O simulador fará então os 

cálculos em todos os pontos da malha (dependente da resolução adotada) e 

criará um diagrama de interferências sobre esta malha. A função de cores 

deste diagrama e seu relacionamento com o nível de potência em dBm são 

mostrados em uma legenda de cores, onde os níveis mais fortes terão cores 

tendendo ao vermelho e os níveis mais fracos terão cores tendendo ao azul. 

16 



 

MODO “Reception Path”: 

 

 Visualização do Cenário: o cenário é mostrado ao usuário conforme o 

exemplo da Figura 3.2. 

 Visualização da Antena Transmissora e do Percurso de Recepção: a 

antena transmissora e percurso adotado serão desenhados sobre o cenário nos 

pontos de localização da antena transmissora e nos pontos que fazem parte 

do percurso de recepção, respectivamente. A antena transmissora será 

representada graficamente como um cubo vermelho e os pontos do percurso 

serão representados como cubos azuis. 

 Visualização do Diagrama de Irradiação da Antena Transmissora: o 

diagrama de irradiação será desenhado (se a opção View Pattern no menu 

Option estiver selecionado) sobre o cenário no respectivo ponto de 

transmissão. Com este tipo de ferramenta (visualização), o usuário poderá, 

por exemplo, ver o efeito da rotação de eixos para ajustar o diagrama da 

antena transmissora para uma determinada situação de cobertura. 

 Gráficos da Potência Recebida e da Perda de Propagação: são gerados 

gráficos da potência recebida em dBm e da perda de propagação em dB ao 

longo do percurso. Nestes gráficos são mostradas as contribuições 

individuais assim como a contribuição total das classes selecionadas. 
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5 

Exemplos de 
Aplicação

 
 

 Nesta seção são apresentados alguns exemplos de aplicação do software de 

simulação RT-SIMULATOR. Os exemplos procuram evidenciar, para diferentes tipos 

de cenários, a alteração no comportamento do campo predito conforme variações da 

altura das antenas, da freqüência de operação, da ordem máxima de reflexões estipulada 

e ainda, seu comportamento em regiões de sombra (contribuição difrativa). 

Adicionalmente, também se procurou mostrar as potencialidades de aplicação e as 

formas de resultados gerados pelo RT-SIMULATOR. 

 Em todos os exemplos a seguir, uma tabela apresentará os parâmetros adotados 

em uma determinada simulação. Onde, se houver referência ao posicionamento de 

alguma entidade (fonte ou receptor, por exemplo), esta posição estará segundo o sistema 

de coordenadas fixo ao cenário. Sendo que nas figuras, a origem deste sistema estará 

localizada no centro do cenário, sendo o plano x-y coincidente com a base do mesmo. 

 

Exemplo 01 – Prédio Simples 

 

 Neste exemplo, será considerado como cenário um prédio simples de dimensões 

40 m x 40 m e altura 30 m. Os parâmetros utilizados para esta simulação estão 

mostrados na Tabela 5.1: 

Tabela 5.1 – Parâmetros de Simulação do Exemplo 01 
Parâmetros de Simulação 

Potência de Transmissão: 30 dBm 

Posição da Fonte: x = 40 m, y = 0 m, z = 15 m 

Malha (Receptiom Mesh): 100 m x 100 m (altura = 1,5 m) 

Freqüência: 1000 MHz (1 GHz) 

Permissividade relativa [1]: 7 

Condutividade [1]: 0,047265261 S/m 

Antenas (Tx e Rx): Dipolo de Meia-Onda 
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 Na Figura 5.1, mostram-se os resultados obtidos para a potência recebida 

(código de cores) considerando-se apenas os raios diretos. Uma observação importante a 

ser feita, válida também para os próximos exemplos, é de que a polarização utilizada foi 

sempre a vertical com o diagrama de irradiação horizontal da antena sendo computado 

sobre um plano paralelo ao plano-base x-y (chão). E ainda, a antena utilizada nas 

simulações foi sempre um dipolo de meia-onda, o qual apresenta o diagrama de 

irradiação uniforme no plano horizontal, e diagrama de irradiação vertical com ganho 

máximo sobre o plano  (ou seja, ganho máximo em fontezz = º90=θ ) e decaindo 

segundo a função característica de um dipolo de meia-onda. Dessa forma, a menos que a 

altura da malha de recepção seja a mesma da fonte (ou esteja muito próxima desta), o 

campo nas proximidades da fonte será baixo (devido ao baixo ganho para valores 

correspondentes de θ ), aumentando de valor à medida em que a distância em relação à 

fonte cresce (pelo fato de θ  aproximar-se de 90º), até que o valor de campo predito 

comece a decrescer, agora devido à própria atenuação de espaço livre. 

 

 

 

Figura 5.1 – Contribuição apenas de campos ao longo de raios diretos 
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 Na Figura 5.2 são consideradas, além dos raios diretos, reflexões simples. Foram 

então geradas duas imagens (já empregando a técnica Backface Culling): uma em 

relação ao chão e outra em relação à face imediatamente à frente da fonte. Observa-se 

que, caso a componente z da fonte (altura) fosse maior que a componente z do topo do 

prédio (teto), seria gerada uma terceira imagem, em relação a essa face, para que a 

reflexão no topo do prédio fosse também contabilizada. 

 

 

Figura 5.2 – Contribuição de campos ao longo de raios diretos e refletidos de primeira 

ordem 

 

 Na Figura 5.3 são contabilizadas até duas ordens de reflexão, além dos raios 

diretos. Não é observada grande alteração em relação à situação apresentada na Figura 

5.2 e, claramente, a inclusão de mais uma ordem de reflexão (reflexões até terceira 

ordem) em nada alteraria a predição de campo (potência associada) apresentada na 

Figura 5.3, dada à impossibilidade de percursos envolvendo três ou mais reflexões no 

ambiente apresentado. 

 Por fim, na Figura 5.4 são contabilizados além dos raios diretos e  refletidos de 

até 2º ordem, a contribuição difrativa (difração simples). Verifica-se a grande relevância 

da contribuição difrativa apenas em áreas de sombra, ou seja, em áreas fora da região de 

iluminação da fonte. 
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Figura 5.3 – Contribuição de campos ao longo de raios diretos e refletidos de 1a e 2a 

ordens 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Contribuição de campos ao longo de raios diretos, refletidos de primeira e 

segunda ordens e difratados (difração simples) 
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Exemplo 02 – Corredor 

 

 Neste exemplo, será considerado como cenário um corredor. Cada coluna do 

corredor apresenta 200 m de comprimento por 30 m de altura. O espaçamento entre as 

duas faces internas das colunas é de aproximadamente 40 m. Os parâmetros utilizados 

para esta simulação estão mostrados na Tabela 5.1: 

 

Tabela 5.1 – Parâmetros de Simulação do Exemplo 02 
Parâmetros de Simulação 

Potência de Transmissão: 30 dBm 

Posição da Fonte: x = 0 m, y = 0 m, z = 15 m 

Malha (Receptiom Mesh): 80 m x 240 m (altura = 1,5 m) 

Freqüência: 1000 MHz (1 GHz) 

Permissividade relativa [1]: 7 

Condutividade [1]: 0,047265261 S/m 

Antenas (Tx e Rx): Dipolo de Meia-Onda 

 

 Este tipo de cenário pode ser usado, por exemplo, para modelagem de canal 

rádio em ruas urbanas com grande densidade de prédios e árvores ao longo da mesma, 

pois tais ambientes, podem oferecer um certo padrão de confinamento ao sinal de rádio 

quando as estações rádio-base estão dispostas a uma altura bem abaixo da altura média 

dos prédios e das árvores. 

 Na Figura 5.5 considerou-se o cálculo dos campos (potência associada) apenas 

para os raios diretos. Já na Figura 5.6, levou-se em conta também as reflexões de 1a 

ordem. É interessante observar que ao se incluir a reflexão simples, a área de cobertura 

é aumentada (alargamento da região central de maior intensidade de campo). Por fim, 

na Figura 5.7, são contabilizados além dos raios diretos, os refletidos de até 2a ordem. 

Nesta última figura, pode-se observar variações mais acentuadas na intensidade de 

campo principalmente nas regiões próximas ao início e fim do corredor. Os efeitos 

observados neste cenário, tais como as grandes variações de intensidade de campo e a 

redução da área de cobertura, podem ser explicadas pelas interações construtivas e 

destrutivas entre os campos ao longo de raios diretos e refletidos, que podem se compor 

em fase ou em oposição de fase, respectivamente. 
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 A inclusão de mais ordens de reflexão e a contribuição difrativa praticamente 

não representaram alterações significativas no diagrama de interferências, em relação ao 

obtido na Figura 5.7.   

 

 

 
Figura 5.5 – Contribuição apenas de campos ao longo de raios diretos 

 

 

Figura 5.6 – Contribuição de campos ao longo de raios diretos e refletidos de 1a ordem 
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Figura 5.7 – Contribuição de campos ao longo de raios diretos e refletidos de 1a e 2a 

ordens 

 

 Outro tipo análise que pode ser realizada pelo RT-SIMULATOR é o percurso de 

recepção (Reception Path). Esse tipo de análise é importante quando se deseja tomar 

vários pontos de recepção ao longo de um percurso, conforme mostrado na Figura 5.8 

para pontos ao longo de um corredor. 

 

 
Figura 5.8 – Configuração da Análise Percurso de Recepção (Reception Path) 

Percurso de 
Recepção 

Fonte 
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 Para ilustrar este tipo de análise, considerou-se o exemplo da Figura 5.8, onde 

um percurso de recepção foi criado ao longo do corredor. Os pontos inicial e final do 

percurso são, respectivamente (x = 0 m, y = 80 m) e (x = 0 m, y = -100 m) com altura 

de 1,5 m. A antena transmissora (fonte) é um dipolo de meia onda (considerada para 

todos os exemplos) e está localizada no ponto (x = 0 m, y = 100 m, z = altura = 15 m). 

 As Figuras de 5.9 a 5.11 mostram os resultados gerados pelo simulador para este 

tipo de análise, representando respectivamente a potência recebida ao longo do percurso 

das contribuições individuais de cada classe de propagação considerada, a potência 

recebida total (somatória de todas as contribuições de cada classe de propagação 

considerada) e a perda de propagação associada ao percurso. Conforme pode ser 

observado nas referidas figuras, os resultados gerados constam além de uma análise 

gráfica, de uma tabela de dados contendo os valores da perda de propagação e potência 

total recebida em cada ponto de recepção do percurso considerado. Esses dados podem 

ser salvos em um arquivo ou serem carregados de algum arquivo pré-existente.  

 

Figura 5.9 – Potência recebida ao longo do percurso individual de cada classe de 

propagação considerada 
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Figura 5.10 – Potência total recebida ao longo do percurso 

(somatória de todas as contribuições individuais de cada classe de propagação 

considerada) 

 

 

Figura 5.11 – Perda de Propagação associada ao percurso 
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Exemplo 03 – Cruzamento de Ruas 

 

 Neste exemplo, será considerado como cenário um ambiente típico de cidades 

urbanas, um cruzamento de ruas onde cada esquina desse cruzamento possui um prédio. 

Os prédios possuem dimensões de 40 m x 40 m e altura 30 m e o espaçamento entre os 

mesmos (equivalente à largura das ruas) é de 20 m. Os parâmetros utilizados para esta 

simulação estão mostrados na Tabela 5.3: 

 

Tabela 5.3 – Parâmetros de Simulação do Exemplo 03 
Parâmetros de Simulação 

Potência de Transmissão: 30 dBm 

Posição da Fonte: x = 0 m, y = 0 m, z = 15 m 

Malha (Receptiom Mesh): 110 m x 110 m (altura = 1,5 m) 

Freqüência: 1000 MHz (1 GHz) 

Permissividade relativa [1]: 7 

Condutividade [1]: 0,047265261 S/m 

Antenas (Tx e Rx): Dipolo de Meia-Onda 

 

 Na Figura 5.12 são contabilizados apenas os raios diretos. A localização da fonte 

representa o centro do cruzamento. 

 Na Figura 5.13 é incluído o cálculo do mecanismo de reflexão de até 1a ordem e, 

dada a maior complexidade do cenário em relação aos já apresentados anteriormente, 

observa-se uma nítida ocorrência de interferências construtivas e destrutivas ao longo 

das ruas. Já na Figura 5.14, a ordem de reflexão máxima permitida é alterada para dois, 

ou seja, são contabilizados os campos devido às reflexões de até 2a ordem, além é claro, 

dos raios diretos. Pode-se observar nessa figura que não houve quase nenhuma variação 

em relação ao diagrama de interferências apresentado na Figura 5.13. Isto se deve 

basicamente ao fato de que os raios refletidos seguem trajetórias segundo a Lei de Snell 

para a reflexão, e nesta configuração (posição da fonte e dos prédios) haverá pouca 

contribuição de 2a ordem ou nenhuma no início do cruzamento e pelo menos até a uma 

certa distância da fonte. 
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Figura 5.12 – Cálculo apenas de campos ao longo de raios diretos 

 

 

 

 
Figura 5.13 – Cálculo de campos ao longo de raios diretos e refletidos de 1a  ordem 
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Figura 5.14 – Cálculo de campos ao longo de raios diretos e refletidos de 1a e 2a ordens 

 

 

 A Figura 5.15 e Figura 5.16 apresentam uma análise do comportamento do 

diagrama de interferência com a variação da freqüência. No exemplo da Figura 5.16, há 

uma redução do valor da freqüência de operação por um fator de 10 (ou seja, 100 MHz), 

em relação ao do exemplo da Figura 5.14. Esta redução reduz a variabilidade das 

regiões de interferências. A explicação reside no fato de que, em freqüências mais 

baixas (comprimentos de onda maiores), a taxa de variação da fase do campo com a 

distância (constante de fase) é menor, ou seja, para que haja alterações de fase relativas 

entre campos interferentes, distâncias maiores tenham que ser percorridas. 

 No exemplo da Figura 5.16, há um aumento do valor da freqüência de operação 

por um fator de 10 (ou seja, 10 GHz), em relação ao do exemplo da Figura 5.14. Este 

aumento tem um efeito oposto ao evidenciado no exemplo da Figura 5.15, ou seja, o 

número de composições de fase construtivas e destrutivas entre campos interferentes, 

em pequenas distâncias percorridas aumenta. Esse fato pode ser observado pela maior 

“granulação” apresentada pelo diagrama de interferências (potência associada) da 

Figura 5.16. Um aspecto importante a ser observado é que, para uma melhor observação 

dos efeitos mencionados foi adotado nesse exemplo um limiar de recepção maior que 

dos exemplos anteriores (-70 dBm). 
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Figura 5.15 – Cálculo de campos ao longo de raios diretos e refletidos de 1a e 2a ordens 

(Análise do efeito da redução da freqüência de operação) 

 

 

 
Figura 5.16 – Cálculo de campos ao longo de raios diretos e refletidos de 1a e 2a ordens 

(Análise do efeito do aumento da freqüência de operação) 
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 Na Figura 5.17 é feita uma análise do efeito da altura da antena. Nesse exemplo, 

a altura da antena transmissora (fonte) é reduzida por um fator de 2 (ou seja, 7,5 m). 

Como esperado, ocorre alteração no diagrama de interferência obtido em relação ao 

apresentado no exemplo da Figura 5.14. A determinação da altura ótima da antena 

transmissora de uma determinada célula de uma rede móvel celular é um dos 

parâmetros de projeto de relevância na fase de planejamento. 

  

 
Figura 5.17 – Cálculo de campos ao longo de raios diretos e refletidos de 1a e 2a ordens 

(Análise do efeito da altura da antena transmissora) 

 

 

Exemplo 04 – Fileira de Prédios 

 

 Neste exemplo, será considerado como cenário um outro ambiente também 

típico de cidades urbanas, uma fileira de prédios ao longo de uma rua. Este cenário 

consiste de seis (06) prédios, três (03) em cada lado da rua. Os prédios possuem 

dimensões de 6 m x 9 m e altura 30 m, o espaçamento entre os prédios adjacentes 

(prédios em um mesmo lado da rua) é de 4,5 m e o espaçamento entre as duas fileiras de 

prédios (equivalente à largura da rua) é de 9 m. Os parâmetros utilizados para esta 

simulação estão mostrados na Tabela 5.4: 
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Tabela 5.4 – Parâmetros de Simulação do Exemplo 04 
Parâmetros de Simulação 

Potência de Transmissão: 30 dBm 

Posição da Fonte: x = 13,5 m, y = 0 m, z = 4 m 

Malha (Receptiom Mesh): 27 m x 27 m (altura = 1,5 m) 

Freqüência: 850 MHz 

Permissividade relativa [1]: 7 

Condutividade [1]: 0,047265261 S/m 

Antenas (Tx e Rx): Dipolo de Meia-Onda 

 

 Na Figura 5.18 são contabilizados os raios diretos, refletidos de até 3a ordem e 

difratados (difração simples). Os mesmos comentários feitos aos efeitos verificados nos 

exemplos anteriores foram evidenciados neste exemplo, destacando-se apenas que o 

efeito da difração em zonas fora de região de iluminação dos raios diretos e/ou 

refletidos apresenta uma importante contribuição, conforme já era esperado. 

 

 

 

Figura 5.18 – Cálculo de campos ao longo de raios diretos, refletidos de até 3a ordem e 

difratados (difração simples) 

 

 

 

 

32 



 

 Todos os exemplos anteriormente apresentados destacaram principalmente o 

tipo de análise denominado de Malha de Recepção (Reception Mesh), com exceção do 

Exemplo 02 que mostrou adicionalmente o tipo de análise denominado de Percurso de 

Recepção (Reception Path). Neste tipo de cenário adotado no exemplo atual (fileira de 

prédios), pode-se evidenciar com mais clareza os efeitos de multipercursos, tais efeitos 

podem fornecer parâmetros importantes para a caracterização do canal rádio móvel, 

principalmente parâmetros da dispersão temporal do mesmo. Pelo exposto, este cenário 

será usado para demonstrar o último tipo de análise disponível no RT-SIMULATOR, 

denominada de Ponto de Recepção (Reception Point). 

 Para este exemplo, serão realizadas simulações em cinco (05) pontos de 

recepção distintos, denominados respectivamente de L1, L2,..., L5, conforme mostrados 

na Figura 5.19. Estes pontos estão a uma altura de 1,5 m do chão (piso) do cenário e a 

fonte (representada por Tx na Figura 5.19) continua posicionada conforme a Tabela 5.4. 

 

 
Figura 5.19 – Arranjo de Prédios, transmissor (Tx) e pontos de recepção 
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 Para todos os pontos de recepção mencionados, foram considerados os raios 

diretos, refletidos de até 4a ordem e difratados (difração simples). Os parâmetros 

restantes necessários para a simulação continuam sendo os mesmos apresentados da 

Tabela 5.4 (potência de transmissão, tipo de antena, propriedades elétricas do cenário). 

Adicionalmente, é necessário definir para este tipo de análise (Reception Point), um 

nível de X[dB] (patamar) abaixo da componente de multipercurso de maior nível de 

potência sobre o qual serão contabilizados os parâmetros de dispersão temporal do 

canal. Em todos os casos desta simulação (pontos de recepção L1,..,L5) será adotado um 

nível de 30 dB abaixo da componente de maior nível de potência. Este nível é 

denominado no programa RT-SIMULATOR como Floor Level below to the Maximum 

Received Power Component e é inserido no formulário Simulation Setup.. 

 

Os resultados gerados pelo simulador para cada ponto de recepção são mostrados a 

seguir: 

 

- Ponto L1: 

 

A primeira característica importante do simulador RT-SIMULATOR em relação a este 

tipo de análise (Reception Point), é que ele permite a visualização dos raios 

contabilizados em um determinado ponto de recepção. Para o caso o ponto L1, os raios 

contabilizados são mostrados na Figura 5.20. O programa sempre adota como referência 

para traçar os raios a cor vermelha para o raio direto, a cor azul para os raios refletidos e 

a cor verde para os raios difratados: 

34 



 

Figura 5.20 – Ponto de Recepção L1 

(Visualização dos Raios) 

 

Os outros resultados fornecidos pelo simulador são mostrados na Tabela 5.5: 

 

 Tabela 5.5 – Resultados para o ponto L1 
Potência Recebida [dBm] (Received Power): -11,807 

Espalhamento Temporal RMS [ns] (Delay Spread RMS): 11,819 

Banda de Coerência [MHz] (Coherence Bandwidth): 16,922 

 

 

Além dos parâmetros acima determinados, o simulador pode mostrar o Perfil de 

Retardos de Potência (Power Delay Profile) do referido ponto, considerando é claro, o 

nível de patamar já mencionado anteriormente. O perfil gerado pelo simulador para o 

ponto L1 é mostrado na Figura 5.21. 
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Figura 5.21 – Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) para o ponto L1 

 

 

 Um aspecto importante a ser notado no perfil gerado pelo simulador é que, ao 

invés do eixo vertical representar o nível absoluto de potência das componentes, ele 

representa o nível de potência acima do limiar de recepção estabelecido (inserido no 

formulário Simulation Setup), denominado no programa de Power Level over 

Threshold. Esta troca de representações serve apenas para que as raias de potência das 

componentes de multipercurso estejam sempre apontadas para cima, pois caso 

apresentasse valores negativos, as raias seriam traçadas da referência zero (0) até o valor 

negativo, ou seja, a raia estaria apontando para baixo. Além dessa visualização gráfica 

do perfil, o programa gera uma tabela de dados contendo os tempos de chegada de cada 

componente e seu respectivo nível de potência associado. Estes dados podem ser salvos 

ou caso já exista um arquivo de dados de algum perfil, o programa pode carregá-lo  e 

visualizá-lo. 

 A seguir, serão mostrados apenas os resultados obtidos para cada ponto de 

recepção restante, seguindo a mesma ordem adotada para o caso do ponto L1, ou seja, 

visualização dos raios, resultados numéricos e por fim o perfil de retardos de potência. 

Sendo válido, portanto, os mesmos comentários feitos a respeito da forma como são 

apresentados ao usuário os resultados gerados. 
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- Ponto L2: 

 

A visualização dos raios para o ponto L2 é mostrada na Figura 5.22. Observa-se que não 

há reflexão (de até 4a ordem) em nenhuma parede dos prédios. A única reflexão 

existente é a proveniente do chão do cenário, porém, na angulação mostrada na figura, o 

raio refletido ficou encoberto pelo raio direto. 

 

Figura 5.22 – Ponto de Recepção L2 

(Visualização dos Raios) 

 

 

Os outros resultados fornecidos pelo simulador são mostrados na Tabela 5.6: 

 

 Tabela 5.6 – Resultados para o ponto L2 
Potência Recebida [dBm] (Received Power): -18,624 

Espalhamento Temporal RMS [ns] (Delay Spread RMS): 4,001 

Banda de Coerência [MHz] (Coherence Bandwidth): 49,991 
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O Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) gerado pelo simulador para o 

ponto L2 é mostrado na Figura 5.23. 

 

Figura 5.23 – Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) para o ponto L2 
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- Ponto L3: 

 

A visualização dos raios para o ponto L3 é mostrada na Figura 5.24. Observam-se 

contribuições de raio direto, de raios refletidos nas paredes dos prédios centrais do 

cenário (02 e 05) e no chão além de raios difratados nas quinas dos prédios. Pela 

angulação mostrada na figura, alguns raios ficaram sobrepostos. 

 

Figura 5.24 – Ponto de Recepção L3 

(Visualização dos Raios) 

 

 

Os outros resultados fornecidos pelo simulador são mostrados na Tabela 5.7: 

 

 Tabela 5.7 – Resultados para o ponto L3 
Potência Recebida [dBm] (Received Power): -17,171 

Espalhamento Temporal RMS [ns] (Delay Spread RMS): 2,597 

Banda de Coerência [MHz] (Coherence Bandwidth): 77,019 
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O Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) gerado pelo simulador para o 

ponto L3 é mostrado na Figura 5.25. 

 

Figura 5.25 – Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) para o ponto L3 
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- Ponto L4: 

 

A visualização dos raios para o ponto L4 é mostrada na Figura 5.26. Observam-se 

contribuições de raios refletidos nas paredes e no chão além de raios difratados nos 

quatro prédios mais próximos da fonte (01, 02, 04 e 05). Pela angulação mostrada na 

figura, alguns raios ficaram sobrepostos. 

 

Figura 5.26 – Ponto de Recepção L4 

(Visualização dos Raios) 

 

 

Os outros resultados fornecidos pelo simulador são mostrados na Tabela 5.8: 

 

 Tabela 5.8 – Resultados para o ponto L4 
Potência Recebida [dBm] (Received Power): -23,900 

Espalhamento Temporal RMS [ns] (Delay Spread RMS): 10,915 

Banda de Coerência [MHz] (Coherence Bandwidth): 18,324 
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O Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) gerado pelo simulador para o 

ponto L4 é mostrado na Figura 5.27. 

 

Figura 5.27 – Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) para o ponto L4 
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- Ponto L5: 

 

A visualização dos raios para o ponto L5 é mostrada na Figura 5.28. Observam-se 

contribuições de raios refletidos nas paredes e no chão, além de raios difratados nos 

quatro prédios mais afastados da fonte (02, 03, 05 e 06). Pela angulação mostrada na 

figura, alguns raios ficaram sobrepostos. 

 

Figura 5.28 – Ponto de Recepção L5 

(Visualização dos Raios) 

 

Os outros resultados fornecidos pelo simulador são mostrados na Tabela 5.9: 

 

 Tabela 5.9 – Resultados para o ponto L5 
Potência Recebida [dBm] (Received Power): -34,225 

Espalhamento Temporal RMS [ns] (Delay Spread RMS): 8,834 

Banda de Coerência [MHz] (Coherence Bandwidth): 22,640 
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O Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) gerado pelo simulador para o 

ponto L4 é mostrado na Figura 5.29. 

 

Figura 5.29 – Perfil de Retardos de Potência (Power Delay Profile) para o ponto L5 

 

 

Um comentário adicional sobre os resultados obtidos para o tipo de análise “Ponto de 

Recepção” (Reception Point), é sobre o uso da banda de coerência. Com ela, pode-se 

definir se o canal é apropriado para uma determinada técnica de modulação [tal como as 

usadas em sistemas comerciais tipo o GSM (Global System for Mobile 

Communications), AMPS (Advanced Mobile Phone System), D-AMPS (Digital AMPS), 

etc...] ou se será necessário o uso de equalizadores. Para os resultados encontrados nos 

cinco pontos de recepção adotados (L1, L2, ..., L5), tanto para a técnica utilizada no 

GSM (largura de banda de 200 KHz) quanto para o AMPS e D-AMPS (largura de 

banda de 30 KHz) pode-se utilizar os canais sem a necessidade de equalizadores, pois 

quando a faixa do sinal a ser transmitido é menor que a banda de coerência do canal, o 

sistema é denominado faixa estreita, significando que o canal será pouco afetado pela 

seletividade do multipercurso. Em todos os casos obtidos, a banda de coerência foi 

maior de que as bandas utilizadas nos referidos sistemas comerciais. 
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Exemplo 05 – Sala de Laboratório 

 

 Neste exemplo, será considerado como cenário uma sala que pertence ao novo 

anexo do Laboratório de  Engenharia Elétrica da UFPA. Será avaliada nesse ambiente o 

desempenho (qualidade de predição) do modelo proposto (Ray-Tracing) frente algumas 

medidas de campo realizadas na referida sala. Serão considerados nessa análise dois 

percursos de recepção (Reception Paths), denominados de Rota 1 e Rota 2 

respectivamente, conforme mostrado esquematicamente na Figura 5.30. 

 

 

Figura 5.30 – Esquema de Medição - Percursos de Recepção (Rota 1 e Rota 2) 

21
0,63 m

0,51 m

3,64 m 

Rota 2

Tx

0,57 m
2,78 m

0,494 m

Rota 1

6 m

4,26

 

 Os parâmetros de simulação considerados para as duas rotas estão mostrados na 

Tabela 5.11, sendo estabelecidos de acordo com os parâmetros utilizados na campanha 

de medições realizada no referido local, excetuando-se apenas, as propriedades elétricas 

das paredes, nas quais foram arbitrariamente adotadas como sendo as do concreto para a 

faixa de freqüência considerada. 
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Tabela 5.11 – Parâmetros de Simulação do Exemplo 06 
Parâmetros de Simulação 

Potência de Transmissão: 15 dBm 

Posição da Fonte: x = -1,5 m, y = -2,43 m, z = 1,56 m 

Ordem de Reflexão: 5 

Freqüência: 900 MHz 

Permissividade relativa [1]: 7 

Tipo de Ambiente: Indoor 

Espessura das Paredes: 0,2 m (20 cm) 

Altura da Sala: 3 m 

Condutividade [1]: 0,047265261 S/m 

Antena Tx: Monopolo (Ganho = 0,99 dBi) 

Antena Rx: Dipolo de Meia-Onda 

 

 As Figuras 5.31 e 5.32 mostram respectivamente para as rotas 1 e 2, a potência 

recebida predita pelo modelo proposto (Traçado de Raios) e pelas medidas. 

 

 

  
Figura 5.31 – Rota 1 – Potência Recebida [dBm] verus Distância [m] 
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Figura 5.32 – Rota 2 – Potência Recebida [dBm] verus Distância [m] 

 

 Pode-se observar dos resultados obtidos (Figs. 5.31 e 5.32) que o modelo teórico 

baseado na Técnica de Traçado de Raios apresenta uma boa concordância geral, 

gerando erros dentro de margens bem aceitáveis. Alguns detalhes observados durante as 

simulações devem ser comentados: 

• foram verificadas grandes alterações no nível de potência predito pelo modelo 

com a mudança das propriedades elétricas das paredes (o modelo teórico a 

princípio se torna mais preciso a medida que as propriedades elétricas adotadas 

correspondem o mais próximo possível da realidade); 

• foi verificado que o teto do ambiente corresponde ao principal elemento refletor 

de sinais. Isto se deve ao fato da fonte (antena Tx) considerada ser um 

monopolo, cujo diagrama de irradiação existe (teoricamente) somente acima de 

seu plano de terra (a base da antena); 
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