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A comunicação móvel realizada através de ondas de rádio sofre perdas no percurso
entre as antenas de transmissão e de recepção. A predição de potência média do sinal
recebido é essencial para um projeto de radiodifusão, visto que pode-se avaliar o quanto
da energia irradiada pelo emissor chegará ao receptor [2].
Diante disso, baseado em medições realizadas no Japão, Okumura desenvolveu um
modelo empı́rico para cálculo de perda de percurso médio entre a base transmissora e a
receptora em decibéis, PL(d), apresentada na equação (1),
P L(d)[dB] = Aµ (fc , d) + L(fc , d) + [−G(ht ) − G(hr ) − GAREA ].

(1)

em que L(fc , d) é a perda de percurso no espaço livre em função da distância e da frequência
portadora, G(ht ) o fator de ganho devido a altura da estação base transmissora, G(hr )
o fator de ganho devido a altura da estação antena receptora. O modelo foi criado para
frequências de 150 MHz a 1920 MHz, admitindo até 3 GHz, altura de antena de transmissão
30m a 1km e recepção até 10 m, distância de 1 Km a 1000 Km para área urbana e
suburbana [2]. Contudo, a atenuação média adicionada ao espaço livre, Aµ (fc , d), e o
ganho devido ao tipo de ambiente,GAREA , são obtidos através dos ábacos da Figura 1 [2],
que exigem uma medição precisa e maçante para realização do cálculo.
Neste trabalho Aµ (fc , d) e GAREA foram determinados a partir da medição de 30
pontos de cada uma das curvas, doze para atenuação média adicionada ao espaço livre e
três para ganho devido ao tipo de ambiente. Com esses dados, foram levantados gráficos de
dispersão através do software EXCEL [1] e utilizando-se da ferramenta linha de tendência,
baseada no método de mı́nimos quadrados, gerados polinômios de terceiro grau para cada
curva do ábaco. Todas as 15 equações obtidas tiveram, segundo o software, ajuste da
curva superior a 0,99, concluindo-se que descrevem bem as curvas que se baseiam.
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(a)

(b)

Figura 1: (a) Ábaco de ganho devido tipo de ambiente e (b) ábaco de atenuação média. [2]
Com isso, foi desenvolvida ainda em EXCEL, uma interface simples e direta para o
cálculo da potência recebida pelo receptor Pr [dB], equação (2), que é função da potência
irradiada isotrópica efetiva, EIRP[dbm], do ganho da antena receptora Gr [dB] e de PL(d).
P r[dB] = EIRP [dbm] − P L[db] + G(hr [db]).

(2)

Para tanto, é necessário que o usuário informe somente os valores da distância entre a
estação base transmissora e a receptora (km), frequência (MHz), ganho da antena receptora
(dB), altura do transmissor (m), do receptor, a potência (kW), e o tipo de área. O
programa seleciona qual a equação do ganho e da atenuação correspondente aos valores
inseridos e retorna a potência média no receptor, como mostrado na Figura (2).

Figura 2: Interface Montada.
Em sı́ntese, a modelagem desse método utilizado em telecomunicações permitiu a construção de uma plataforma de fácil utilização para realização de cálculos. Isso em software
de fácil acesso, que possui versão para smartfones, tornando seu uso ainda mais prático.
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