


PIMENTEL, LUIS FERNANDO FERNANDES 

Sistemas de Comunica~ão Mõvel Digital: um Exemplo de 

Ayliçaç%o em Telemediçina [ Rio de Janeiro I - 1990 

X I T I ,  176 P .  29,7 çm C COPPE/UFRJ, M.Sç., Engenharia de 

Sistemas, 1990 ) 

Tese, Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE 

a. Sistemas de Comuniçaãão Móvel Digital 

I. COPPE/UFRJ 1%. Titulo ( serie ) 



i i i  

A minha eaaosa MBnica o aas 

meus filhos Felipe e Erika. 



Agradeço todas as pessoas que, de alguma forma, 

contribuiram para o sucesso deste trabalho, em especial aos 

meus orientadores, Gerhard Bchwarz e Geíson Vieira Mendonça. 



Resumo da Tese apresentada .A COPPE/UFRJ como parte dos 

requisitos necess rios para a obten~ão do grau de mestre em 

Luis Fernando Fernandes Pimentel 

abril, 1990 

Orientador: Gelson Vieira Mendon~a 

Programa : ngenkaria de Sistemas e Computação 

Neste trabalho realizado o pro~eto de um sistema de 

comunica~ão m6vel digital de telemediçina , cujo objetivo 

maior a manutençzo de altos niveis de confiabilidade e 

disponibilidade para o canal de comunicação, o sue permite 

Zo em serviços de telemedicina. 

Desse modo, a rede proposta pretende situar os eÉeltos 

de ruidos e interfer ncias a niveis minimos. Para a obten~ão 

de um comprimento maximo para o enlace de comunicação são 

sugeridas t6cnicas que permitem lidar com os efeitos de 

obstdculos e de variacões no canal devidas aos 

multipercursos dos sinais. Sdo %amb&m propostos o formato 

dos dados digitais, os protocolos de comuniçação e o m 

de modula~ão digital, com a apresentacão de t 

alternativas ue podem permitir a obten~" de um melhor 

desempenho, se necess 
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This thesis is çoncerned with a mobile digital 

communication system, whiçh main pur ose is the maintenanee 

h reliability and availability levels for the 

communication channel, allowing its applieation in 

telemedicine services. 

Thus, the proposed network was designed to fix the 

effect of impairments such as noise and interferenee at very 

low levels. Maximum ranges may be covered as techniques are 

suggested to deal with the obstaclea and the variable 

multipath nature of the channel. Jn addition, are propose 

the work the format of digital data, protocols of 

communication and the digital modulation method, with the 

presentation of alternative techniques that enable a better 

performance, i% necessary. 
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Com a evolução dos sistemas digitais para transmissão de 

dados, foram surgindo inttmeras aplica~ões dos mesmos em di- 

versas areas de conhecimento e para diversos fins, na forma 

de servicos privados ou ptlblicos . Uma das a~licações a se 

destacar pelo seu cunho social relevante a transferencia de 

informacses de/para veiculos na prestacão de servicos mkdicos 

aãsistençiais e emerqençiaiã, sue tem como objetivos 

principais C401: 

. tornar disponfveis recursos m&dicos complexos em re- 

giaes carentes,atrav&s do acesso 8 distància a medicas 

especialistas, equipamentos sofisticados e informações 

contidas em bancos dê dados centralizados; 

. possibilitar maior rapidez e acuracia de diagnósticos 

em casos de urgencia atraves de acessos aos recursos 

mencionados, mesmo durante o transporte de pacientes 

para uma unidade central; 

tornar mais viãvel a aplicacão de medicina 

preventiva em regiões carentes. 

Entretanto, tal tipo de serviço acarreta a elevacão do 

nivel de qualidqde e confiança d a s  cunex8es entre a ~ t a ~ o e s  da 

forma a evitar erros e falhas que possam incorrer em risco 

de saode para um paciente. Para isso, a modelagem do sistema 



deve considerar tecnicas que permitam a obtenção de um servi- 

~o otimizado e confiavel. 

Dessa forma , o presente trabalho se propõe a 

delimitar os contornos de um sistema mõvel digital de 

comunicação voltado para aplica~ões de atendimento medico em 

viaturas e deslocamento de pacientes na região do municfpio 

do Rio de Janeiro, onde o enfoque principal a manutenção 

de um alto nivel de çonfiabilidade para os enlaces 

estabelecidos ent.re estaçbes mbveis e fixas. Paralelamente, 

a metodologia de projeto adotada se propõe a ser um padrao 

pela sua simplicidade, alem de que as informasões e 

conclusões obtidas durante este processo procuram ser 

detalhadas a um nivel tal que possibilite sua utiliza~%o na 

definicão de outros sistemas, voltados ou não para este tipo 

de apliçaç%o. 

Beguindo o plano de apresentaçSo de tese adotado, são a- 

presentadas no capitulo I1 as principais lirnitaeões encontra- 

das para aplicações que envolvem a transfergncia de informa- 

ções para / de estações msveis atraves de enlaces de rãdio, 

alem das caracteristicas desejbveis quando as informa~ões en- 

volvidas exigem um controle permanente do nZve1 de confiabi- 

idade dos canais de comunicação. 

No capftulo I11 são apresentados os principais par 

tros a serem considerados na modelagem de um sistema de tele- 

medicina.Estes dados possibilitam a definieão,no capitulo IV, 

dos valores de projeto essenciais 8 adequa~ão do sistema ao 



desempenho das Eunçses a que ele se propae , delimitando-se 

assim seus contornos dentro do ambiente considerado, 

O capitulo V apresenta uma analise critica do desempenho 

esperado do sistema e de sua aplicabilidade, sendo relaciona- 

das tamb8m algumas t&cnicas que podem auxiliar na eleva620 do 

nivel de serviço oferecido, caso tal incremento seja conside- 

rado necessdrio. Aproveitando-se tambkm o espaço para discus- 

sões criado pelas recentes determinações da Empresa Brasilei- 

ra de Telecomunicações no sentido de promover a implantaç%o 

de sistemas de telefonia m6vel em algumas das capitais do 

pais , procuraremos oferecer uma breve avaliasão da apliçabi- 

lidade dos conceitos de comunicagão analagica e digital como 

soluçaes para a çonstru~Zo de tais sistemas, direcionando tal 

avaliaç8o no sentido de se encontrar a melhor opção no 

contexto da realidade nacional. 

Finalmente , no capitulo VI slo apresentadas as conside- 

racões Einais do trabalho. 



Para que possa ser estabelecida uma alta qualidade de 

servifo para os usuários de um sistema de comunica&Zo, devem 

ser identificadas de forma correta todas as caracteristicas 

desejdveis a melhoria de seu nfvel de servico. Torna-se então 

possivel a adocão de solu~ões otimizadas no o decorrer do 

projeto, que procurem explorar da forma mais adequada todas 

as facilidades tecnol.6gicas atualmente disponiveis. 

Nos pr6ximos itens procuraremos ent%o relacionar os 

principais parametros a serem considerados na implantação de 

um sistema cujo objetivo principal garantir a integridade e 

a eficiencia na tuansferencia das informaqges entre seus ele- 

mentos componentes , bem como representar tais parametros por 

limites quantitativos e apresentar as t&cnicas disponiveis 

para a aproximaqão de valores reais a estes limites. 

A transmissão de informa~Ges medicas por qualquer meio 

de comunicação deve ser realizada de modo a preservar a 

integridade das mesmas, estabelecendo-se assim niveis de con- 

fiabilidade para as mensagens cuja manuntenq3o & vital para a 

realiza~ão do acompanhamento m&dico B distancia. Estes niveis 

são mantidos atraves de projeto e utilização a d c a u a d ~ s  das 

canais de çomunica~ão e, se os resultados não forem satisfa- 

tõrios, torna-se necess ria a utiliza~ão de tknicas de cun- 

trole de erros no sistema. 



Podemos identificar como principal fator de influencia 

na determinação de nivel de erros de um canal de comunica~ão 

as interferências sofridas por um sinal trafegando neste ca- 

nal durante seu percurso atraves dos diferentes caminhos de 

propagação existentes. Dentre as classes de interfergnciù de 

maior atua~ão neste tipo de comunica~ão,podemos destacar trgs 

principais; a intermodulação, devida principalmente B 

interferência entre canais adjacentes, a interferencia co- 

canal e os ruldos eletromagneticos. 

ocasionada principalmente pela atuação no receptor de 

dois ou mais sinais indesejàveis com freqQBncias especificas, 

cujo produto,obtido pela passagem por circuitos não lineares, 

gera um sinal dentro da faixa de passagem do sinal de 

informacão intermodula~ão ) que se propaga pelos seus 

estagios de filtragem , podendo introduzir efeitos n%o 

lineares nos estãgios de amplifica~ão. 

Para aplicações tipicas com receptores m6veis, a 

intermodulaeão de terceira ordem é a maior causa de 

interferencias, podendo ser expressa em termos da poténcia de 

sinal requerida na entrada para se obter um resultado 

equivalente ao ruido no receptor. Esta poten~ia equivalente 

pode ser obtida da f6rmula 

E163: 



Pe = -93 + SPn -I- Pf - 60 1og f (8.) 
10 

onde : 

Pe ...... poténcia equivalente (dBm) 
Pn . . . . . . poténcia do sinal com freqaencia mais praxima 

a desejada (dBm> 

~f ...... potência do sinal com fregaência mais distante 
& desejada (dBm) 

f($) . .  separaqao relativa da freyaência mais prbxima, 
dada por (IFor - F n l  x 100 / For), sendo For a 

freqClencia desejada 

Para se reduzir os efeitos desta intermodula~ão s3o u- 

tilizadas em geral dois mglodos: 

reduç%o da n3o-linearidade nos est.8gios do receptor; 

uso de atenuadores na entrada do receptor,pois na mai- 

oria dos casos uma atenuação no sinal desejado signi- 

fica n vezes a atenuacão do sinal indesejado de enesi- 

ma ordem. 

ncia co-canal 

composta por sinais de frequencias contidas na faixa 

de passagem do receptor , sendo os mesmos amplificados e pro- 

cessadas da mesma maneira do sinal desejado . Isto torna os 

receptores bastante vulneraveis a este tipo de interferencia, 

podendo a mesma chegar a mascarar a recepçao . estabelecido 

em geral um limite de rejeição do sinal no receptor que 

depende de sua banda de passagem, dado por El6l: 



onde: 

Lr ..... limite de rejeição do receptor (watt.s) 
-23 o 

...... K çte. de Boltzman (1,38 x 10 Watts/ K/Hz) 
o 

...... T temperatura ( K) 

..... ~r faixa de passagem IHz) 

F ...... figura de ruido 

A maior fonte de rrulido eletroinagn&tiço em sihctemas de 

terminais móveis 330 os equipamentos de isniqão automotiva. A 

potencia de ruido externo minima pode ser expressa por [ 2 3 1 :  

onde : 

Pn ..... potência do ruido em dB flOlog pn, onde pn a 
10 

potencia em watta) 

. Fa ..... figura de rufdo externo em dB (10log fa onde 
10 

fa o fator de ruido externo) 

B ...... banda de potência de ruido em dB IlOlog b,onde 
10 

b a banda de ruido em Bz) 

BUFF [16! apresenta um modelo matematico para a intensi- 

dade media de ruido dado por: 

E . . . . . .  intensidade media de ruido (dBuV/m) 
Br ..... faixa de passagem do receptor (KBz) 
C ...... taxa de tr fego (carroãfrninuto) 
R ...... distancia do fluxo (metros) 



A forma mais usual de se combater os efeitos dos ruidos 

a elevação da intensidade de campo do sinal desejado, sendo 

em geral estabelecidos niveis minimos para a mesma. Este ma- 

nimo pode ser representado pela relação sinal / ruido total , 

cujo valor convencionalmente aceito para a manutencão de uma 

comunicação confiãvel $ da ordem de 12 dB [24!. Dessa forma o 

fator determinante no limite inferior para a intensidade de 

sinal a percentagem de tempo para a qual esta deve exceder 

o limite,estabelecendo a qualidade de serviço necessaria ao 

sistema Um alto nivel de serviço pode requerer sue esta 

percentagem ultrapasse aos 99% do tempo. 

Em sistemas voltados para o atendimento m 

disponibilidade de recursos e serviços & fundamental na 

definicão dos contornos do sistema, devendo permitir a 

minimização dos tempos envolvidos na transferencia de 

informações. 

As recomenda~ões de órgãos reguladores como o CCIR ('In- 

ternat-ional Radio Consultative Comnitea' ) 24 1 em rela~ão aos 

serviços de radio mbvel terretre definem sue em aglica~ões 

que requerem alto grau de serviqo como B o caso,a comunica~ão 

deve estar disponivel por mais de 99% do tempo de utilização. 

Este limite diz respeito principalmente i3 disponibilidade do 

canal de comunicação, devendo entretanto incurgorar os efci- 

tos da disponibilidade do equipamento . No caso das especigi- 
ca~ões de equipamento não permitirem que se alcance tal valor, 



devem ser adotadas soluções alternativas como o uso de equi- 

pamentos de reserva (duplicação), desde que tais solu~ões se- 

jam consideradas economicamente viãveia. Jã as restrições re- 

lacionadas com a disponibilidade do canal de comunicação de- 

vem envolver a kninimização das varia~ões do campo elgtrico 

disponivel no receptor e a adocão de limites de cobertura na- 

ra as estações, envolvendo a comut.a~ão para outras com melhor 

qualidade de sinal na posição considerada. 

Em sistemas móveis as variações no campo el&trico que 

determinam a queda ocasional de um canal de comunicação são 

em geral devidas 8 s  atenuações sofridas pelos sinais que 

trafegam neste canal durante o percurso dos diferentes 

caminhos de propagaçzio disponiveis . Estas atenuagaes podem 

ser classificadas nos quatro tipos principais a seguir. 

E representada pela perda esperada em uma região livre 

de objetos que posssam absorver ou refletir a energia do 

descrita pela relação CZI: 



onde; 

..... PK potençia recebida 

..... Pt potência transmitida ( mesma unidade de Pr ) 

...... comprimento de onda do sinal transmitido 

...... d distancia entre antenas ( mesma unidade de 1 

gr . . . . .  ganho da antena receptora 
gt ..... ganho da antena transmissora 

Se considerarmos a atenua~ão em decibeis e a utiliza~ão 

de antenas isotr&picas ornnidiue~ionais~ a egua~âo pode ser 

descrita na forma L143 : 

L1 - 32.45 + 20104 f + 2010s d 
10 10 

onde: 

LI ..... perdas (dB1 

...... d distdncia (Km) 

Verifica-se ent%o que este tipo de atenuação tem uma 

dependhcia bastante clara da frequencia e da distancia entre 

antenas, podendo seu valor ser ajustado atraves destes 

causada pela influencia do chão na geração e propaga- 

cão das ondas eletromaqn&ticas. Seus efeitos podem ser 

descritos pela relaq%o simplificada [SI: 



onde: 

Pr ...... potencia recebida 
...... Pt potência transmitida ( mesma unidade de Pr Z 

d ....... distancia entre antenas 
gr ...... ganho da antena reçeptora 
st ...... ganho da antena transmissora 
hm . . . . . .  altura da antena móvel {mesma unidade de d) 
hb ...... altura da antena fixa Cmesma unidade de d) 

Esta arela~ãu considerada em decibèis e com a ~ t i l ~ z a ~ ã o  

de antenas isotrfipiças pode ser representada por E141 ; 

Lp = 118,7 - 20104 hm.hb + 4 0 1 ~ 4  d 
10 10 

onde : 

Lp ..... perdas (dB) 
hm . . . . .  altura da antena na estacão móvel Cmetros) 

hb . . . . .  altura da antena na estacão base (metros) 

Note-se que tal atenuacão pode ter seu valor ajustado a- 

traves da variação na altura das antenas e na distancia entre 

as mesmas. 

ocasionada pela obstru~ão do caminho direto do sinal . 
Este tipo de atenuaeão 5 de duragão diretamente proporcional 

ao tamanho culo, obedecendo a uma distribuieão 

Gaussiana cuja resultante c5 bastante especifica do ambiente 

de apliçaqão, sendo então bastante dificil obter um modelo 



g e r a l  d e  pe rda s .  HAMSHER (191 e EULLINGTON [ S I  apresentam 

g r a f i c o s  r e p r e s e n t . a t i v o s  de  t a i s  p e r d a s  quando causadas  

por v a l e s  , i n t e r p r e t a d o s  p e l a  p a r c e l a  de  a t e n u a ~ ã o ,  

ad i c ionada  a perda  media ( ea d e c i b e i a  ) , sendo e s t a  p a r c e l a  

r e l a c i o n a d a  com a  a l t u r a  da  e s t r u t u r a  e a  f r e s a ê n c i a  u t i l i z a -  

da  ( f i g u r a  11.12 . Tal  represen t . ação  deve entretanto ser con- 

s i d e r a d a  com c u i d a d o , p o i s  c o n s i d e r a  a  pe rda  media como funcão  

s0ment.e d a s  a tenuaqões  d e v i d a s  A p r o p a g a ~ ã o  d e  t e r r a  p l ana .  

P a r a  a antena  transmissora 

VALORES DE TERRA PLANA 

F i g u r a  11.1 - Dis t . r i bu i ção  es t imada d e  a tenuacão  por i n t e r p o -  

s i ~ % o  d e  e s t r u t u r a s  (BULLINGTON 121, f i g u r a  11). 



Uma forma de combate a este tipo de atenuaçao a adoção 

de sinais com freqÜ62ncias de operação mais baixas, pela maior 

facilidade de contornar obst8culos que apresentam. A eleva~Jo 

da antena receptara t.amb&m pode ser considerada , impondo-se 

porem um limite operacional para o deslocamento das mesmas 

em rodovias (altura mãxima dos veiculos). 

11.2.1.4 - Atenua~ão por multicaminhos de propagação 

E ocasionada por reflexaes e/ou difraçh de parcelas do 

sinal transmitido, em obstAculos reais que as direcionam para 

o receptor, interferindo destrutivamente ou mesmo 

çonst.rutivamente no sinal recebido. 

Esta atenuação tem como caracteristicas principais sua 

selet.ividade quanto á freqaencia do sinal, que apresenta 

estreita relaçao com os intervalos entre areas criticas , e a 

ocorrência em periodos curtos, seguindo sua variação em 

relaçao & media local uma função de densidade de 

probabilidades de Rayleigh [i,61. EULLINGTON C21 apresent.a 

atraves da figura 11.2 as çaracterist.icas tipicas de 

atenuaçao por multicaminhoa em enlaces de rãdio. 

Mesmo em veiculos estacion8rios o sinal pode sofrer os 

efeitos deste tipo de atenuasão, QraGaa ao movimento dos vei- 

culo~ proximos aos mesmos. A exist.Encia dos multicaminhos po- 

de permit.ir t.amb8m a ocorrCncia de 'çlicks' [24I,formados pe- 

la acao simultanea de um minimo no sinal desejado e de um mA- 

ximo em um sinal interferente, tambem sob efeito dos mult.ica- 

minhos, e que se apresenta sob a forma de um ruido de duração 

bastante curta. 



Figura 11.2 - Caracteristicas tipicas de atenuaç30 por multi- 
caminhos em distancias de 30 a 40 milhas 

(BULLINGTON [ 2 I ,  figura 4 1 . 

A técnica mais utilizada na reducão dos efeitos da 

atenua~ão por multicaminhos i5 a diversifica~ão espacial, 

devido principalmente & largura bastante reduzida das Areas 

de pico ( tanto minimas quanto maximas). Além disso, para se 

evitar distor~ões no receptor nos momentos de interfergncia 

construtiva , são utilizados elementos atenuadores ativos , 

que regulam o nivel de sinal na entrada do receptor. 

11.2.2 - Modsloa estatlsticoa 

Um grande nbmero de modelos estatisticos disponivel 



na literatura para a avaliação de perdas em canais de 

comunicaeão estabelecidos com estaçges mdveis. DEEISLE et 

alii L141 apresentam um estudo comparativo bastante completo 

de alguns dos principais modelos existentes, desde o 

consagrado modelo descrito por Egli para regiões abertas, o 

qual não considera perdas por difração ocasionadas pela 

propagação sobre terrenos irregulares, ate modelos que 

pretendem ser completos na avaliacão da propaqac%o sobre 

ãreas urbanas e suburbanas, como os derivados por Hata e por 

Allsebrook e Parsona, passando ainda por modelos como o de 

Edward e Durkin, que simplesmente considera a soma das perdas 

teóricas por difraeão sobre terrenos irregulares e por 

propagacão de terra plana como neceasãrias para a avaliação 

da perda total no caminho de propagaç%o. As conclusões dos 

autores no trabalho apontam na direção da utilizaç: 

modelos de Hata e de Allsebrook e Parsons, por permitirem uma 

cobertura gen rica dos tipos de ambiente passiveis de 

aplicação deste tipo de sistema (areas urbanas e suburbanas). 

Para o projeto do sistema porém consideraremos somente o 

modelo derivado por ~llsebrook e Parsons, posto que 

que avalia os efeitos decorrentes de interpoãi~ão das 

eleva~ões do terreno e de edificios no caminho de propagacão 

dos sinais de forma ponderada, permitindo a obtenção de uma 

distribuiç: o uniforme dentro do ambiente de aplica~ão caso o 

perfil do mesmo justifique estas considera~ões,como é o caso. 

Este modelo baseado numa combinação matemãtica das perdas 

te6ricas por propagaq o em espaço livre e de terra plana com 

as perdas esperadas por difração em terreno irregular e 

edificios, al m de um fator de correeão para fregQ 



maiores que 200 MHz. Tal combinaçZo 

onde : 

Lt . . . . . perda total (d 
Ll ..... perda por propagaç o em espaço Livre (dB) 
~p ..... perda por propagação de terra plana (d 
Ld ..... perdas por difração em terrenos irregulares (d 
Le ..... perdas pela interposiç o de edificios (d 
X ...... fator de correção para freqU ncias acima de 200 

O valor de Le pode ser obtido atrav 

onde : 

ho ... altura m dia de edificios nas imediaeões (metros) 
km . . .  altura efetiva da antena mbvel (metros) 
dr ... largura media das ruas percorridas (metros) 
f .... freqil ncia de operação (MRz) 

Note-se que tal modelo não considera os efeitos da 

atenuação devida aos multicaminhos de propasação, devendo 

portanto os mesmos serem avaliados e incorporados 61 parte. 

Pode-se ver que os efeitos de atenuação em sistemas de 

dio difusão dependem sobremaneira da topologia considerada, 

sendo portanto necess ria a definição preliminar do ambiente 

de aplicaçlo para que possam ser associados valores praticas 

para os niveis de atenuação caracteristicos deste ambiente. 



Nos sistemas de processamento voltados para aplica~ões 

comerciais um dos principais fatores envolvidos na determina- 

cão do nivel de satiafacão do uau&rio são os atrasos na 

transferencia da informacão. Em sistemas de comunicaãão Dara 

aplicações em telemedicina deve-se esperar que tais atrasos 

envolvam nao somente o conceito de satisfaqão com os 

servi~os, mas tambem a atualidade da informaçao em 

determinado instante no seu ponto de destino. 

Em um sistema de comunicação com eficiencia maxima na 

transferência, todas as informaçGes apresentadas ao equipa- 

mento de çomunica~ão deveriam ser imediatamente transmitidas 

e recompostas no receptor. Tal sistema ideal teria como fator 

mico de atraso a própria taxa de transmissão. Porem, na 

realidade, o tempo de transferencia pode ser dado pelo tempo 

de acesso ao canal ( principalmente em se considerando um 

canal compartilhado entre duas ou mais estações 1 somado ao 

tempo de t .r&fego -total das parcelas de dado e contxole que 

compõe as mensagens . Note-se que o tinico controle de 

integridade das informações considerado está embutido no 

pr&priu formato da mensagem podendo por&m haver 

necessidade de adoeão de retransrnissão por niveis de 

tratamento superiores o que afeta a eficiencia da 

comunicação. Mesmo os atrasos devido & situac5es em que o 

canal não estA disponivel por condi~ões adversas devem ser 

de ordem de grandeza tal. que devam ser considerados pelos 

niveis de controle mais elevados. 



Dessa forma, os principais par&netros a serem considera- 

dos na determinac8o dos atrasos de transfergncia em um canal 

de comunicacão sEio sua taxa de transrnissElo, a efiçiencia dada 

pelo formato das mensagens e o tempo mMio de acesso ao canal, 

determinado basicamente pela eficiência do metodo de acesso 

escolhido. Note-se que a Aeterminaqão do Limite para o atraso 

deve considerar princiyal~nente a recomposi(;ão de Eorma 

aceitável dos sinais originais na estac2io receptara , sendo 

que os valores mais criticos devem se relacionar com os 

sinais de maior Ereqaencia a serem transferidos, pelo maior 

volume de dados gerados na digitaliza~ão. 

Heãte trabalho & considerada a monitora~ão de quatro 

tipos dé inf ormacao: 

analbgicas, provenientes de equipamentos de biometria; 

digitais, relativas B apresenta~ão de textos; 

voz iconversaqão) ; 

imagens. 

Note-se que os sinais anal6gicos e de voz podem ser 

transmitidos na Eorma pura (analògica) ou digitalizados. Num 

sistema onde os problemas de atenuação no caminho de propa- 

gacão são significativosp & desejavel a transferência na Eor- 

ma digitalizada,a qual permite um maior controle sobre os ni- 

veibí de erro incidentes na comrtnicação. 

Os sinais analógicos possuem em geral freqW3ncias baixas. 

Se considerarmos por exemplo um conjunto de sinais vitais 

dado por pressão sangutnea, eletrocardiograma r 

eletroencefalograma, taxa respirat.bria e temperatura , 

teremos uma freqaencia maxima da ordem de 250Wz C55 



Sem a imposiçao de limites para o tempo de composiç3o de 

uma imagem digitalizada em seu ponto de destino, pode-se 

optar pela ado~%o de uma taxa de transfergncia padronizada 

para terminais teletipo na sua apresenta~ao, devendo ser esta 

mesma taxa utilizada na transferencia de textos. 

R transferencia de voz digitalizada deve ser realizada a 

uma taxa sue permita sua recomposi~ão na estacão destino de 

forma a gerar um sinal de Audio de boa qualidade, que CARLSOM 

[ t i l  considera como sendo aquele que varia dentro de uma faixa 

de EreqCíencia~ entre os limites de 200Mz a 3,2 KHz. 

De acordo com os atrasos permitidos na transferençia dos 

sinais envolvidos, podem ser definidas as tecnicas de 

comunica~ão utilizadas. A transmissão através de um canal de 

comunicaGão compartilhado ~ o d e  ocasionar atrasos na 

concorrencia por este canal que degradem significativamente a 

qualidade de um sinal. Tal fato pode ter seus efeitos 

minimizados ou mesmo eliminados pela adoqão de tkcnicaa de 

'pipeline' , onde as informa@3es são enfileiradas e 

transmitidas de forma condensada nos instantes em que o 

canal esteja disponivel , com expansgo proporcional no 

receptor . Logicamente haver8 uma inserqão de tempo de 

transfergncia sue, se for mantida a uma taxa constante, 

possibilitara um fluxo continuo de informa~ães nu sierema. 

Para os sinais de voz digitalizada , um atraso considerado 

aceitavel para a entabula~%o de uma conversa~%o se situa em 

torno de 40 ms. Tal atraso, considerado para um sinal biolb- 

g i m  com freqaencia maxima em 250 Hz, nm ser8 considerado 

como capaz de introduzir diferenqas perçeptiveis na interpre- 

t a ~ % ~  da variacao deste sinal no seu ponto de destino. 



O objetivo principal desta estudo apresentar um con- 

junto de ferramentas e informa~6es que permitam o projeto de 

um sistema de terminais mõveis para comunicaqão de dados, com 

um enfoque direcionado para aplicações de telemedicina. Dessa 

forma, o presente capitulo pretende descrever a seqWncia de 

atividades envolvidas na esyecificaqão de um sistema deste 

tipo pela aplicaçao das mesmas em um ambiente de contornos co- 

nhecidos , estabelecendo um serviço hipotético e analisando 

posteriormente sua viabilidade e seu desempenho. 

0 primeiro passo deverã consistir da identificacão dos 

pari3metros de cobertura, ou seja, dos requisitos e limitaçoes 

impostos pelas caracteristicas da área a ser coberta . Para 
isso , torna-se imprescindivel a delimitação precisa dos con- 

tornos desta Ares, principalmente no que diz respeito & 

topologia, densidade demo4rAfica e incidência de ruidos. 

Inicialmente podemos considerar trgs tipos de relevos a 

serem cobertos: 

Rurais , que se caracterizam pela baixa incidencia de 

sinais interferentes e pelas grandes distancias a se- 

rem cobertas pelos enlaces de çowunicaqão . A situa~ão 
topogrdfica pode ser tanto plana como açidentada,sendo 

que em qeral os contornos não são abruptos . Em tais 
regiaes e. desejavel uma cobertura que permita maior 

alcance. 



. Suburbanos , onde a incidencia de sinais interferentes 
ja  e mais pronunciada , porem sem apresentar grandes 

obst2iculos B propagacão do sinal . Q tipo de enlace u- 

tilizado nesses casos depende basicamente da atenuacão 

no caminho de propagacão e da imunidade $ ruldos de o- 

rigem eletro-eletrbnica e natural, tais como os ruidos 

atmosfdrico e solar, 

. Urbanos, caracterizados pela descontinuidade pronunci- 
ada das estruturas edificadas e pelo grande namero de 

fontes de interfer&-icia,como ignicão automotiva e apa- 

relhos eletro-eletronicos. A interpositão das estrutu- 

ras ocasiona principalmente a atenuaç%o por sombras e 

a at.enuacão pelos multicaminhos de pr-opaga~ão- As dis- 

tancias cobertas pelos enlaces de comunicatZo s3o me- 

nores, pois al&n dos altos niveis de alenuaeão 

incidente, a intensidade de sinal disponlvel na 

recep~ão deve ser forte o Bastante para que o mesmo 

seja identificado entre os varios sinais indesejaveis 

recebidos. Podem ser necessarias tambem esta~ões 

estrategicamente localizadas, como , por exemplo , 

estações com transwissZío direcionada ao longo de 

ttrneis ou de ruas cercadas por altos edificios. 

O tipo de região considerada influencia fortemente na 

escolha da freaaencia para os canais de comunicacao , pois os 

enlaces envolvidos est3o condicionados a problemas bastante 

distintos entre si. Em regiões urbanas por exemplo , uma das 

principais preocupaçaes na determinaçao da freqaencia deve 

ser a imunidade i3 ruidoa e interferèncias, enquanto que em 

regibes rurais deve-se considerar basicamente o alcance 



permissivel. 

Outro fator limitante na cobertura pode ser a densidade 

de usu8rios , que pode sobrecarregar uma estacão ou o prõprio 

canal de comunica~ão. Nesse caso devem ser adotadas 

alternativas como a utilização de um maior nQmero de canais, 

com a definiçao ou não de novas estaqões que dividam o 

gerençiamento dos usuãrios , podendo-se mesmo chegar 8 adoqão 

das chamados sistemas celulares. Entretanto o sistema 

considerado dificilmente estaria submetido a este tipo de 

problema , pois o ntmero de viaturas circulantes em horarios 

de pico não deve ser suficente para saturar um enlace. 

A implantação de um sistema de telemedicina com estações 

maveis deve ser justificada pela sua influencia na melhoria 

da qualidade dos serviqos medicas disponiveis aos usu3rios e 

pela viabiliza~so economica de sua utilização . Considerando 

est.es fatores podemos i~nasinar sua apl ica~5o na integra~ão 

de um serviço peblico de saade em uma Brea de densidade 

demogrAficã elevada, visando a obten~ão de uma rela~ão õtima 

entre custo e beneficio. Pelo conhecimento disponfvel da 

região, a escolha recaiu então sobre a Brea do Municiyio do 

Rio de Janeiro, cu3as çaracteristicas devem então ser 

descritas para que sejam utilizadas nas etapas posteriores do 

projeto. 

Na tabela 111.1 são apresentados dados conseguidos junto 

ao IBGE, relativos ao namero de ambulancias em serviço na 

rede Municipal de Saade do MunicSpio do Rio de janeiro. 



Souza Aquiar ..................v*. 07 

Miguel Couto ..................... 03 
Rocha Maia ....................... OS 

Lourenço Jorge ...................0S 

Paulino Werneck .................. 02 

Umampã JacarepaguB ............... 02 

Carmela Dutra ................. ...0 2 

Herculano Pinheiro ............. ..O1 
Menino Jesus ............... m . m ~ m m O l  

Barata Ribeiro.. ........... s..m=mO1 
Fernando Magalhães . . . . . . . . . . m . . * . O  1. 

Nossa Senhora do Loreto .......... O1 
Salgado Filho .................. ..O3 
iometria Pça . da Bandeira ....... O1 

Geriatria 28 de Setembro ......... 09 
Sales Neto ..................... =.O1 
Vila Bowi Paguetã .............. m.Ol 
Fazenda Modelo ................. ..O1 
totcal: 33 

a 111.1 . Namero de ambul2incias em opera~%o no servi~o 

ptiblico municipal do Rio de Janeiro . 

Podemos dessa forma contabilizar 18 pontos centralizado- 

res de atendimento medico. com distribuisão media de 1. 8 via- 

turas para cada . 

Para que o dimensionamento do sistema considere uma 

margem de crescimento que envolva um periodo de 10 anos. 

devemos fazer a projeção simplificada de sua evoluc3o a 

partir da suposicão de que o crescimento da frota de 



ambulancias do municipio seja da ordem de 20% ao ano. Com 

isso chegamos a um nQmero de viaturas em 10 anos de 11,3 por 

cada hospital, distribuidas de forma ponderada de acordo com 

a densidade demogrãfica das regiões servidas por cada um 

deles Note-se que tais cBlculos n%o consideram a 

construgão de novos hospitais, sendo por isso uma 

consideraç%o de pior caso. um levantamento mais acurado 

deveria ser feito em cada uma das comunidades servidas por 

estes centros , o que ocasionaria entretanto um aumento 

demasiado na complexidade do trabalho. Por isso, o carater 

geneuico de tais consideraçaes dever8 ser mantido. Ser& 

considerada, ainda para simplificaç8o, uma distribuiçso 

humog$nea dos usu3wios dentro dos limites de cobertura do 

sistema. 

O relevo e caracterizado por Breas de altitude media de 

10 metros acima do nivel do mar, entremeadas por elevaçaes 

sue variam em geral numa faixa de 30 a 1100 metros de altura. 

Tal fato torna Eavordvel a utiliza~8o de estaçdes 

retransmissoras localizadas em algumas destas elevações , 

de onde o alcance pode ser bastante ampliado. Deste modo, è 

interessante fazer com que a determinação da localização doa 

pontos de irradiaçgo fixos do sistema não dependa 

estritamente da localizaqão do centro de atendimento, 

possibilitando a adoção de enlaces hibridos envolvendo 

conexdes fixas entre os pontos de atendimento e os de 

difusão7 e conexões mòveis entre os pontos de difusão e os 

veiculos do sistema. 

O levantamento das condicões de propagaeùo do sinal no 

ambiente esta intimamente ligado a incidencia de ruidos no 



mesmo, que por sua vez depende da densidade demogrgfica e do 

perfil funcional das regiões cobertas pelas estações. Devemos 

então distinguir as Breas de ocupação residencial daquelas 

onde h& yredominancia de instala~ões industriais para fins de 

caracterizaçao. Note-se que, por simplicidade, consideraremos 

a distribuição demografica como sendo homoggnea. Como não Éo- 

raln localizadas publica~ões relativas ao levantamento da in- 

cidencia de ruidos na regiao do grande Rio , tomaram-se como 

base os resultados obtidos por outros autores ( 1161, 1 2 3 1  ) ,  

procurando atender de forma generica $ Breas classificadas 

como urbanas (distando de O a 16 quilthnetros do centro de 

uma cidade), suburbanas (distando de 16 a 48 quil8metros do 

centro de uma cidade) e rurais (situadas i3 distancias maiores 

que 48 quilàmetros do centro de uma cidade). No caso 

considerado s%o aplicãveis as curvas relativas as regiaes 

urbanas e suburbanas, devendo as mesmas serem utilizadas na 

modelagem do sistema. 

Com o ambiente de aplicaqão caracterizado, podemos entao 

definir os pardmetros de cobertura do sistema. 

Os parametros de cobertura e de usuãrio, decorrentes das 

caracteristicas do ambiente de aplicação e da qualidade de 

serviço requerida , são fatores determinantes na definicao 

dos elementos do sistema e de sua disposic%o na 8rea conside- 

rada . Note-se que a sua influencia em um projeto varia de 

acordo com tipo de aplicacao considerado, devendo a exgosi~ão 

ser acompanhada de sua ponderaçao no processo decisorio 



Podemos identificar como par%metros principais na mode- 

lagem de um sistema de atendimento medico aqueles relaciona- 

dos nos sub-itens a sequir. 

Em um sistema de telemedicina composto por terminais ma- 

veis, os usuãrios são as viaturas que compõem a frota 

integrada do serviço de atendimento considerado. Podemos 

çontabilizar atraves da tabela 111.1 , trinta e tres 

veiçulos compondo a frota municipal, sendo que partiremos 

do principio de que esta seja totalmente integrada pelo 

sistema projetado. considerando-se uma distribuicao 

homog&nea e a projeção de crescimento estimada , temos que no 

periodo considerado de 10 anos o projeto dever8 ser capaz de 

abranqer um total de 204 viaturas em uma çonfiquraç3o mãxima, 

onde o pior caso considera a utiliza~2lo simultEinea do sistema 

por todas as viaturas que o compõem. 

As çaracteristicas das informações que trafegam em 

sistemas de co~?tunicaq o sao de grande importancia na 

elaboração dos mesmos, pois delas dependem basicamente a 

forma de utilização dos canais de comunica~%o e o nivel de 

controle requerido para a manuten~so do enlace. 

Para a caracteriza~ão das informa~ões desejaveis no 

sistema de telemedicina considerado, foram contac 

membros de entidades Ligadas rea de s a W e  (Programa de 

Engenharia Biomedica da COPPE e Hospital UniversitBrio da 



UFRJ), sendo coletados alguns pontos de int.eresse. 

como visto anteriormente, a monit.oras%o vital de pacien- 

tes em veiculos atraves de enlaces de radio pode envolver 

basicamente quatro tipos de sinal: 

. sinais de telemetria; 
sinais de voz; 

. texto; 

. imagens. 

Os sinais de telemetria s3o desejnveiã em situaeaes 

onde não C possàvel um diagnóstico por monitoração local, por 

falta de recursos materiais ou humanos para analise. 

Os sinais de voz tem seu interesse lisado entabula- 

CEIO de conversaq8o sobre procedimentos locais ou de prepara- 

o do centro de tratamento em casos de internaç%o , bem como 

no auxilio á obtençao de rotas de transferEnçia em situa~ões 

de çonteneao de trãfego,ou de unidades com melhores condições 

de atendimento i menor tempo de trajeto ) .  

as 

a dados 

ados em 

informaqões na forma de texto se aplicam no acesso 

sobre o paciente armazenados em bancos de dados situ- 

centros de informaqAo , para analise de hist6riço 

medico e particularidades dos diferentes casos. 

Considerando estas possibilidades, podeknos avaliar então 

o nlvel de interesse de cada uma destas informac6es na 

associacâo ao sistema. A disponibilidade de monitora~ão 

remota de funç9es por telemetria e bastante questionavel no 

que diz respeito a atendimentos de emersencia , pois a 

natureza imediatista c criteriusa das a~bes a serem tomadas 



em casos de anormalidade no quadro cllnico prev$em que 

no interior do veiculo haja uma pessoa capacitada a 

diagnosticar e tratar de tais situaç8es (um enfermeiro ou 

paramedico) , o que de certa forma atenua a necessidade de 

transferencia desta informacZo . Alem disso , tais medi~8es 

devem em geral ser realizadas com o paciente em estado de 

imobilidade devido 9 grande sensibilidade dos equipament.os 

envolvidos,o que em caso de transporte 6 praticamente 

impossivel. Quanto a sua utiliza~ão na extensão do 

atendimento para Sreas carentes, hS um interesse 

considerdvel, n%o sd pela natureza est&tica do ambiente, 

como tambem pela otimizaç%o no uso dos equipamentos. 

A necessidade de troca de informações entre uma 

unidade mdvel e o centro de atendimento por si s e ,  jb  

justifica a utilizaeáo de um canal de comunicação para 

sinais de voz, devendo esta ser de boa qualidade no receptor. 

A utilizaeão de inforrnacões textuais por sua vez, 

atraente no que diz respeito $ consultas a bases de dados, 

que podem ser compostas por históricos medicas de 

pacientes, e na utilização de sistemas computaçionais de 

auxilio a diagnbsticos [ d o ] .  A transferencia de imagenspor 

fim, tem seu interesse ligado 8 an8lise remota das mesmas por 

especialistas nos pontos centrais do sistema. 

Podemos de inir dessa forma, uma aplica~ão onde existem 

dois tipos distintos de atendimento e que por isso devem 

considerar duas configuraqões para as estaeões mbveis . A 

primeira, voltada para a instalação temporaria de bases 

remotas (mõveis) com a finalidade de oferecer maiores 



recursos w&dicos a comunidades carentes, onde os veiculos, 

de maior envergadura, possuem capacidade de comunica~ão para 

os tres tipos de sinal considerados, contando com o 

equipamento para visualização de texto em video ou 

impressora, e equipamentos de biometria OU mesmo 

transferência de imagens . A segunda configuração seria 

mais limitada, onde os servi~os de comunicac3o se resumiriam 

9 transfergncia de informações de voz disitalizada e texto, 

contando para isso com um minimo de equipamento. 

Note-se, entretanto, que i+? interessante a utiliza$So de 

um equipamento de comunicaç3o Onico para as duas 

configuraq5es, capaz de compor mensagens digitais contendo os 

quatro tipos de informaç3o consideradas anteriormente, seja 

esta composi~%o realizada de forma estatica ou dinbmiça, para 

fins de padronização e modularidade na sua aloca~%o entre os 

diferentes veiculos. 

Baseando-se na literatura consul'tada ( [61 ,  E 35 I 1 

serao utilizados no presente trabalho os valores para as 

faixas de variaç3o de frequencia e amplitude dos sinais 

analbaicos apresentados. na tabela 111.2. 



.......................................................... 
I I I I 

! Sinal ! Fueqaencia ! Amplitude I 
i I I I 

.---------------------------------------------------------- 

! Voz boa I ! depende do I 
! qualidade I 200Nz - 3,ZMz ! transdutor I 
I 1 I I 

.......................................................... 
! Pressão I I I 

! sanguinea I DC - 30Nz ! O - 400mmRg ! 
I I I I 

.......................................................... 

! Eletroence- ! I I 

! falograma I 0,2 - 50Hz ! 5 - 300uV I 
1 1 I I 

.......................................................... 

- Caracteristicas dos sinais envolvidos em 

aplicaç8es de telemedicina. 

O somat4rio da taxa de geração de dados para cada um 

dos tipos de sinal considerados determina a taxa de 

transferencia efetiva minima no canal de comuniça~ão , de 

modo que apesar do atraso inserido pelas prfiprias 

caracteristicas do canal {com relação d propagaç%o e 

eficiencia e pelo compartilhamento do mesma entre 

esta~ões, seja mantida a coerência na interpretacão das 

mensagens , evitando distoreõeã na recuperaç%o da informacão. 

De acordo com ÇTANLEY 1371,  apesar da freqat%ncia de 

amostragem minima para sinais anãlogiços ser da ordem de 

fa = ZW, onde W C a freqüencia mbxima do sinal analfigico, 

comum encontrar sistemas comerciais onde resguardada uma 

banda de seguranca para esta freqüencia, devida 

principalmente d limitaçaes encontradas nos filtros 

utilizados na recuperaçSo dos sinais. Ser& utilizada desse 

modo uma margem de 25 na freqüencia de amostragem em relação 



ao minimo requerido. 

interessante a adoção de uma representação binaria 

padronizada para a variação de amplitude dos sinais 

analfigicos envolvidos. A utilizaçao de 8 bits para a 

representacão da amplitude destes sinais permite a obediencia 

aos valores de escala relacionados na tabela 111.3. Nesta 

tabela são apresentadas as taxas de geracão de dados 

correspondent.es a estes valores. 

! Sinal ! Freqüencia ! Escala ! Taxa ! 
I I de I ! de I 

I ! amostraqem ! ! geracão ! 

I I I I I 

!Voz de boa I 8IWz I 
- -  1 . 64Kbps ! 

!qualidade ! I I I ............................................. 
I I I I I 

! Pressao I 75Hz ! 5mmHg ! 60Obps ! 
!sanguinea ! I I I 

I I I I I 

! ECG I 240Nz ! 0,1 mV ! l92Obps ! 
1 I 1 I I 

I I I I I 

IEletroen- I L20Hz ! 5uU I 9BObps I 
!cefalograma! I I I ............................................. 

IT.3 - Taxas de geraçgo de dados para os sinais 

analbgicos envolvidos no sistema. 

Para a transferencia de imagens consideraremos sua 

o na forma estatica, sem preoçupaçao com limitaç8es 

no tempo de transferençia, adotando assim um çar&ter de n%o 

urg&ncia para a sua visualizacão no ponto de destino. Tal 

fato possibilita uma redueão nas taxas de transferençia 

utilizadas para tal fim. Com isto , vemos que a grande 

limitacão em termos de banda de passagem na tranãfer&xia 



das informações esta na transmissão da voz digitalizada a 

Uma alternativa para a redução dest,a banda B a adoção de 

tecnicas de compressão, que diminuem a quantidade de bits 

necessãria 8 transferéncia da informagão atraves do 

processamento n%o-linear do sinal analdqico , ou mesmo da 

redução das seqílências de valor uniforwe no sinal amostrado, 

sendo posslvel em certos casos se realizar a transferencia 

da variação relativa do sinal ao inves de valores absolutos. 

Em sua publicaçao , HOYLE e FALCONER L201 apresentam 

medidas comparativas, obtidas por simulaçZio, do desempenho de 

alguns codificadores de voz digital em transmissao por canais 

sujeitos a condiçdes adversas de propasa~W, como as 

encontradas em sistemas de terminais maveis . Os tr$s codifi- 
cadores testados baseiam-se em variações de codificaçdo 

preditiva: APC I'adaptive predictive coding'?, CVÇB I 

'continuously variable slope delta-modulation9 ) e RELP ( 

'residually excited linear predictive coding' 1 ,  sendo os 

dados de simulação apresentados na figura 111.1. 

Os resultados apontaa para a relativa simplicidade e 

robustez dos codificadores RELP, para sinais de voz limitados 

superiormente em 3,33KHz e amostrados a uma taxa de 6,67KHz. 

Temos ainda que nenhum dos metodos apresenta como resultado 

de opinião media ('Mean Opinion Xcore', unidade de referencia 

para medição da qualidade da voz, que assume valores de 1,O a 

5,O) voa de qualidade compar8ve2 8 linhas t.eief8nicas sem 

degradação , que apresenta indices entre 4,O a 4,5. Apesar 

disso, os m todos APC e RELP ã taxas de transfer&ncia de 

11,4 Kbps e 12,4 Kbps, respectivamente, apresentam bons 

e qualidade. 



111-16.1 kbit / seg 
-12 .O kbit/seg 

5 1  A F ' C  I i-14.4 kbit /seg 
4- 8.4 kbit/seg 
o- 11.4 kb i t /seg  

BER m é d i a  ( x I o - ~ )  
( C  

Figura 111.1 - MOS x taxa media de erros ( BER ) para v8rias 

condições e codificadores em canais de radio 

mõvel C HOYLE [201, figura 1 ) .  



E interessante notar-se ainda que; 

. Os graficos dizem respeito B codificaç3o pura , sem 

controle de erros. Com adição de detec~3o/correç3o 

de erros os nlveis de qualidade podem ser elevados. 

. Na mesma publicaç3o é destacado o desempenho de 

outro metodo em meios livres de erro C 'adaptive 

subband coder' ) ,  sendo que por falta de informação 

acerca de seu desempenho em condi~ões adversas foi o 

mesmo desconsiderado para esta aplicação. 

. As taxas de erro consideradas ('bit errou rates') para 
aplica~6es de t.erminais mfiveis encontram-se na faixa 

-2  - 3  
d e L x 1 0  a l x 1 0  . 

Para a definição da taxa de transferência de voz digital 

utilizada, devem ser considerados ainda os seguintes pontos: 

. Na faixa de 64 Kbps, a gama de codificadores 

disponiveis f çodifiçadores 'subband', 'adaptive7, 

'transform' e 'predictive" ) permite grande 

flexibilidade na escolha da melhor combinacSo entre 

qualidade de voa, velocidade de transferencia e custo 

associado. sendo que alguns autores como CHIEN et 

alii [ 7 1  a adotam como padrão. 

. Tal faixa permite ainda o uso da melhor 

combinaç%o entre a adoç%o de uma Ereqti&xia de 

amostragem inferior ( 6,67 KHz, gerando sinal digital 

a taxa de 12,4 Kbps como no exemplo considerado ) e 

complementação da capacidade do canal com controle de 

erros e out.ro tipo de informagão, ou a inserçso de 



uma margem de seguranca na freqaencia de amostragem 

do sinal I 8KBz ) par-a compensaç%o na recupera~ão do 

sinal. 

Podemos entao concluir pela reserva de uma parcela da 

capacidade de transferencia no canal de 16 Kbps para a 

transmissão de voz digitalizada. 

Como num ambiente de aplicaç%o emergencial o interesse 

maior esta no correto entendimento das menxagens 

transmitidas, e importante se elevar o nivel de qualidade da 

voz disponlvel no receptor, devendo então ser considerada uma 

margem de seguranGa na Ireqtiência de amostragem de sinal de 

voa. Alem disso, a existgncia de atrasos inseridos pela 

transferencia em um canal de comunicacão insthvel ser,% menos 

significativa quanto maior for a velocidade de propagação da 

o no mesmo. 

Para a transmissao de imagens em um canal de comunicacZio 

digital podemos nos basear no sistema experimental de 

telemedicina implementado entre o Hospital Civil de Çuxa e o 

Departamento Cirtirqico do Hospital Regional de Torino, na 

Itãlia [ 4 0 ] ,  que realiza a transfergncia de informacões de 

voz, ECG, Eac stmile de documentos e imaqens de radiografias 

atraves de uma linha telefanica direta. As imagens de 

radiografia s o digitalizadas e transmitidas por um 

equipamento que suporta quadros de 256 x 512 pixels com 

graduaç3.o de 64 tons , o que equivale a 786.432 bitx 

( 256 x 512 x 6 ) de informação. 



Ã transmiss3o total do quadro realizada em 

aproximadamente 85 segundos, o que sugere uma taxa de 

transfer$ncia da ordem de 9,6 Kbpã. Segundo o autor E401, os 

resultados de interpretacao no hospital destino foram 

considerados satisfat.&rios, sendo que h9 a sugestão para a 

utilização de equipamentos que suportem 256 tons em situaçaes 

que demandem maior detalhamento na imagem recebida. 

Na aplicaçSo proposta ser8 considerada a utilizafão da 

configuraqão basica utilizada no sistema apresentado E401, 

limitando entretanto a taxa de transferencia efetiva em 2,4  

Kbps, cujo efeito maior è o incremento no tempo de 

transferencia para aproximadamente 5 minutos e 28 segundos. 

Com isso, podemos olimizar a utilizaç%o do canal de 

comunicac3o em situa~ões de pico onde todos os tipos de 

informaeão trafegam no seu volume máximo, resguardando a 

maior parcela para as infor~na~aes com maior taxa de geraçao 

(como voz digitalizada) , 

Note-se ent.uetant.o que em situaçues reais seria õbvia a 

sub-utilizacão do canal em um esquema de aloça~ão eãtatica, 

sendo preferàvel o deslocamento dinamito de parcelas entre os 

diferentes tipos de sinal de acordo com a demanda, o que pode 

significar grande redução no trafego de informação e 

possibilitar o incremento na confiabilidade com a adocão de 

redunddncias, ao prergo de uma maior complexidade do 

equipamento e da insereao de atrasos no tratamento do 

algoritmo de alocacão e recuperação da  informa^ 

Com as sugestaes apresentadas podemos construir uma 

tabela delineando os contornos para uma divisso eficiente do 



canal entre diversos tipos de informaçaes consideradas, em 

situações com volume m&ximo de transferencias. 

....................................................... 
! Sinal ! Taxa de transferencia (bpã) ! 

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

! voz de boa qualidade ! 16K I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

! texto I 1200 I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Taxas de transferencia associadas aos sinais 

considerados. 

A manuten~ão da qualidade dos servicos oferecidos deve 

considerar inicialmente a inteligibilidade das informa~ões 

recebidas, estejam elas sob forma acastica ou visual. Dessa 

forma, C importante a definição de limites quantitativos para 

este fator, possibilitando a adoção de valores de projeto que 

incremenlem o nivel de satisfação dos usudrios dentro da 

configura~ão adotada. Note-se porem que tais limites tem 

carãter subjetivo, sendo normalmente adotados como uma mCdia 

dentro de um universo de valores outorgados por um ~ T L W O  

representativo de pessoas. 

A inteliqibilidade de informação por parte de um usu8rio 

pode ser afetada significativamente dentro do canal de 

o pela incidençia de interfergnçias externas e 

pela degradação dos sinais neste canal. Através do 



mascaramento, interposição e atenuaçso do sinal, as 

seqg$ncias de informaç o, podem ser truncadas de tal forma 

que impossibilitaria a sua interpreta~ão no ponto de destino, 

devendo ser estabelecidos limites de rejeieão para a operacão 

do sistema. 

Para a definiç%o de limites quantitativos para a 

inteligibilidade da informaeão devemos considerar a sua 

forma de apresentação, que em nosso caso pode ser acostica ou 

visual. 

Para a informação act~stiça, representada pela voz 

digitalizada, 6 adotada em algumas publica~ões consultadas 

E201 a .jA apresentada unidade de refergnçia MOSI'Mean Opinion 

Score'), sendo definidos os niveis de qualidade dentro da 

escala apresentada na tabela 111.5. 

! Mos I Refergncia de qualidade I ................................................ 

I 2 I pobre I 

I 5 I excelente I 

................................................ 

- Referências de qualidade para os niveis em 

escala MO9. 

Para aplicaeões de telemedicina importante que a 

qualidade da voz recuperada seja mantida a um nivel elevado 

nesta escala, visto que este limite suficiente para 

possibilitar a conversacão em ambientes caracterizados por 

grande incidencia de ruldos externos, como e caso das vias de 



trafego urbanas. 

Deve-se considerar tambBm a iknplementa~%o do melhor 

isolamento acttstico possivel no compartimento de utilizaç%o 

do equipamento de comunicacão, incrementando as condic8es de 

conversaçao. Podemos então estabelecer,a principio, um limite 

de rejei~ao de conexão da ordem de 3 unidades MOS, permitindo 

no minimo um nivel de çonversã~Zlo regular. 

Para a informacão visual, representada pelas imagens 

digitalizadas e pela apresentação de textos em dispositivos 

de salda (video, impressora), o principal fator de qualidade 

e a nitidez dos contornos, que no caso dos textos depende 

basicamente das condi~ões do equipainento utilizado . Em se 
tratando de imagens, o controle da qualidade deve ser 

direcionado basicamente para o processo de digitalização e 

recuperaçao da imagem e para a diminui630 da ineidt?ncia de 

erros agrupados na seqtEncia de mensagens, sem contudo 

permitir a proliferacão de erros isolados, que podem 

prejudicar significativamente a interpuetaçao da imagem, 

A notifica~%o 525-2 das Recomenda$Ses e Notificaçdes do 

C C I R  de 1986 1231, apresenta uma escala de graduaçao para a 

qualidade na recepção de imagens utilizada pela TAS0 

('Television Allocation Çtudy Organization'), apresentada na 

tabela 111.6, que pode ser utilizada como base para o 

estabelecimento de um limite subjetivo para a aceitaçao de 

imagens. Para o presente trabalho assumiremos sue este limite 

se situe no grau 3 desta escala. 



! Grau ! Designaçdo ! 
1 I I 

Descr i$Go 

I 1 ! excelente ! imagens de alta qualidade I 
I I I I 
.......................................................... 
! 2  ! fina ! visão agradável c/ interferencia ! 
i I I perceptivel I 
.......................................................... 
! 3 ! posslvel ! qualidade aceitãvel 
I I I 

! 4 ! marginal ! imagem de qualidade pobre c/ I 
I I ! interfergncia notavel I 

.......................................................... 
! 5 ! inferior ! imagem bastante pobre interferen- ! 
I I ! cia notãvel I 

.......................................................... 
! 6 I inaceitavef! contornos indefiniveis I 
I I I I 

.......................................................... 

.6 - Escala de graduaq%o TASO. 

O desempenho de sistemas de comunica~%o com terminais 

rnòveis fortemente influenciado pelas caracteristicas que 

envolvem os equipamentos utilizados e pelas flutua~ões nas 

condições de propagação do sinal . Surgem dessa forma limita- 
ç8es operacíonais que devem ser identificadas para que,no ca- 

so da exis'tencia de pontos criticoa , seus efeitos possam ser 

atenuados ou mesmo eliminados, melhorando o desempenho global 

do sistema. 

Outro fator relevante quando se fala em sistemas vi&- 

veis comercialmente são os custos envolvidos. Dessa forma , o 

projeto deve considerar as condições de aplicacão das temo- 

logias estudadas, pois em geral quanto mais complexas as mes- 

mas, maiores os custos. 



Nos itens posteriores procuraremos então avaliar alguns 

fatores relacionados com o projeto e operacão do sistema , a 

saber : 

. Tamanho dos equipamentos potência dispon9vel e 

eÉicii2ncia na transmissão. 

. Robustxz. 

. Tolerhneia 8 falhas. 

. Receptividade. 
Facilidade de operação e manutenção. 

. Custos envolvidos. 

As caracteristicas operacionais dos equipamentos envol- 

vidos em um sistema de comunica~8o mevel intxoduzem diferen- 

cas na disponibilidade de recursos para as estações base e 

para as estações mõveis, sendo que as 13lt.imas tem um potenci- 

al mais 1imit.ado devido 81 versat.ilidade imposta ao equipamen- 

to (reduç%o no t.amanho) . Desse modo, as estações móveis se 

utilizam em geral de baterias para a geracão de energia , o 

sue implica na necessidade da realizaeão de incrementos na e- 

ficigncia do equipamento t.ransmissor para obtenção de um a- 

proveitamento otimizado desta energia. Tais incrementos podem 

ser conseguidos at.raves de: 

. Minimização do consumo de energia do equiparnent.~. 

. Utilização de antenas apropriadas, que permitam difun- 

difundir ao m ximo a energia de transmissao para o 



meio de comunica~%o . Em tais sistemas s%o utilizadas 

em geral ant.enas omnidirecionais, devido ao caráter 

aleaterio da movimentação destas extaãõeã. 

. Utiliza~ao de freqGe3ncia que favore~a a propaqaeão do 

sinal no meio considerado. 

Para caracterizar a robustez do equipamento torna-se ne- 

cessaria a realiza.30 de testes que simulem as condições de 

operaqão a que ele ser$ submetido. Tais testes devem incluir 

testes de resistencia Cvibra~ão, calor e umidade) e testes de 

imunidade ( resistência & ruidos gerados internamente,yue são 

devidos principalmente As inter%er$ncias entre circuitos , 

dissemina~%o de sinais provenientes das linhas de alimentaq3o 

e ao aquecimento E 3 1  I ) . 

Podem ser utilizadas várias t8cnicas na redusão das 

interferencias entre circuitos nos equipamentos tais como o 

aterramento, o balanceamento de cargas e a filtraqem, JB a 

influência de ruàdos provenientes das linhas de alimentaçgo 

pode ser evitada atraves do desacoplamento das fontes de 

alimentaç3o e, se nece~sário, pela blindagem dos condutores , 

envolvendo-os em um plano terra (equipotencial) que evita a 

irradia~ão dos ruidos pelos est sios dos circuitos. 

O ruido tCrmico gerado pela movimentae3o desordenada 

de elctrons nos componentes resistivos dos circuitos, devido 

ao aquecimento dos mesmus.Pode ser evitado pela dissipaç3o de 

calor, pela filtuagem das linhas condutoras, pelo acoplamento 

entre os circuitos ou mesmo pelo controle da temperatura 



ambiente. 

Para garantir a manuteneão do enlace de comunicação em 

situa~ões de falha nos equipamentos, os mesmos devem ser pro- 

vidos de prote~%o que permita a identificaç3o dos pontos de 

falha e sua elimina~ão atraves da utilizaçAo de recursos al- 

ternativos. 

As tècnicas mais utilizadas na construção de equipamen- 

tos tolerantes 8 falhas são; 

. UtilizaçZio de recursos sobressalentes ('stand-bu') ,que 
possam atuar em caso de falha. 

Utilizaçdo de recursos mtlltiplos, sendo comum a intro- 

duç%o de um circuito Arbitro que,em caso de diferenças 

no comportamento dos recursos individuais, decide qual 

(ou quais) ser& utilizado. 

Esta t~ltima tecnica 5 bastante adotada no que se refere 

a captação dos sinais de r&dio através do uso de antenas es- 

paçadas por distancias suficientes para a recepção de sinais 

ortoqonais { não correlacionados ) que s%o fornecidos ao 

arbitro para que este os opere de forma a gerar um sinal 

anico, que pode tanto ser o mais forte (ou mais nitido) como 

uma composiç%o dos sinais envolvidos. T a f  principio i3 

conhecido como diversificação espacial, sendo que o 

espaçamento entre as antenas B tão menor quanto maior a 

freqoéncia utilizada ( da ordem de meio comprimento de onda 

do sinal ) .  



Para que as informaçSes transmitidas no sistema sejam 

interpretadas nos seus pontos de  destino,^ equipamento recep- 

tor deve ser capaz de detectar e amplificar o sinal transmi- 

tido e discriminá-lo dos ruidos e interferências associados, 

sejam eles internos ou ext.eunos. 

Desse modo , para que a qualidade de recep~ao possa ser 

otimizada, devem ser considerados alguns pontos principais, a 

saber ; 

. Eficiencia da antena receptara, traduzida por sua se- 

letividade e aproveitammto do sinal considerado (ate- 

nuaeso minima) . 

. SuscetibiEidade do circuito receptor, caracterizada 

por seu fator de rejeiçao à ruidos, principalmente na 

fase de amplificaç8o do sinal. 

. Filtragem do sinal. 

. Eficiência na demodulação e decodifiç3o do sinal, evi- 
tando a insere30 de atrasos e erros na interpretaç8o 

da i nformaipi 

Existem, entretanto, limitaeões no desenvolvimento de 

receptores para sistelnas maveis que devem t.amb&m ser conside- 

radas. como o tamanho permissivel das antenas em unidades m&- 

veirr;. 



Para que um sistema de comunica~ão seja bem utilizado e 

apresente o maior tempo possivel de operação, o mesmo deve 

ser projetado de forma a facilitar os procedimentos 

operacionais e permitir- uma rapida manutenção ou mesmo 

reposiqão caso ocorram defeitos. 

Considerando-se as caracteristicas de f ormaqC%o 

profissional dos operadores dos equipamentos, a interface com 

o usu$uio dos mesmos deve ser simplificada ao máximo, 

principalmente atraves de um desenho industrial bem elaborado 

e do acesso facilitado Bs suas funções, como por exemplo 

s de uma sinaliza~8o simples e objetiva de teclas 

funcionais. 

Ja a manutenção do sistema deve ser facilitada atuaves 

da implementação modular do mesmo,facilitando a identificação 

e substituição de partes defeituosas ou mesmo altera~ões de 

projeto para adaptação a situaqzies especificas, sejam elas de 

carãter funcional ou operacional. 

Ma definiçao de um sistema de comunicacão , um dos prin- 

cipais fatores considerados a relação entre custo e 

beneficio. Uma das fõrmulas adotadas para a obten~ão de 

maiores retornos sociais sua aplica~ão e ãreas de alta 

densidade demografica. Para uma avaliacão previa dos custos 

envolvidos podemos dividi-los nas seguintes classes; 



. custos de projeto; 

. custos de implantaç 

. custos de manutenção; 

. custos de operação. 

Note-se que,de acordo com o crescimento do sistema e com 

o conseqaente aumento na sua utilização, devem ser considera- 

dos custos adicionais em todas as formas mencionadas , o sue 

leva $ adoção de um projeto que admita evolu~ões sem se tor- 

nar obsoleto , fato ue implicaria em novos investimentos no 

desempenho de antigas funções. 

Envolvem basicamente os recursos humanos e de eguigamen- 

tos utilizados na fase de projeto,sejam na forma direta (pro- 

jetiatas,esuipamentos de telemedieão, recursos computacionais 

imulação , e k .  ) ou indireta ( operadores , 

transportes, etc.). 

Os custos de implantação dependem fundamentalmente da 

ncia do sistema , seu nivel de servico e complexidade. 

Nesse escopo, os fatores que influenciam na determinação des- 

tes custos s%o: 

. Tipos das estacões consideradas ixas e móveis), que 

variam principalmente em relaç confiabilidade (ni- 

vel de serviço) da comunicação,de acordo com incremen- 

tos na sensibilidade de recepção, controle do enlace, 

idade das mensagens (na orma de codifica~ão/ 



decodificaç o para controle de erros ) ,  resist 

condições adversas na opera~ão , adoção de recursos de 

reserva e potencia das unidades transmissoras. 

. Tipos das conexões envolvidas, sejam elas na forma de 

enlaces de rádio difusão ou conexões a cabo, sendo que 

a configura~ão escolhida depende basicamente das dis- 

tancias a serem cobertas e das caracterlsticas das es- 

ta~t3es (fixas ou mòveis), al m do relevo considerado. 

Por simplicidade deve ser estudada a viabilidade de 

conexões envolvendo serviços ja existentes, como cone- 

xSo de esta~ões base atraves da rede ablica de téle- 

fonia. 

. Grau de processamento requerido nas unidades fixas e 

móveis,seja ele utilizado somente para controle do ca- 

nal de comunicação ( manuten~ão do enlace, controle do 

nfvel de erros ),como para gerenciamento e consulta do 

sistema em unidades principais (na forma de bancos de 

dados ) , rastreio de unidades mòveis , roteamento de 

mensagens, comutação de canais, etc. 

. Recursos humanos envolvidos. 

Envolvem fundamentalmente os custos de equipamento (con- 

sumo de energia, deprecia~ão) e de pessoal envolvido. 



Tais custos devem considerar gastos com manutenqão de e- 

quipamento e de conexão , seja ela preventiva ou corretiva. A 

manutenção do equipamento deve considerar não só sua integri- 

dade fisica,mas tamb m sua capacidade computacional (como por 

exemplo, organizaçao de base de dados). 



Ap6s a defini~ao dos fatores ambientaàs e dos par%metros 

que devem ser considerados para a cria~" de um sistema 

adequado as necessidades dos usuarios, o pr6ximo passo devera 

ser o projeto do sistema propriamente dito. Desta forma, 

nesta etapa deverão ser consideradas, alem dos aspectos tec- 

nológicos e econ6micos , as regras impostas por 6rgãos fede- 

rais e internacionais , bem como recomenda~8es que visem a 

adoção de servi~ss conZi&veis e compativeiã com os diversos 

sistemas de comunicaeão existentes. 

Os pr6ximos itens procurarão entao descrever de forma 

ordenada os passos envolvidos na elaborac%o do projeto de um 

sistema de comunicação para aplica~ões em telemedicina'deven- 

do ser apresentadas op~ões de projeto de car ter generico e 

escolhidas aquelas que melhor se adaptem ao ambiente de apli- 

cação considerado, sendo as mesmas destacadas do texto para 

melhor compreensão. 

Em sistemas digitais de comunica~3o uma das formas de se 

definir a confiabilidade atraves da incid ncia de erros nas 

mensagens durante a transfer ncia de in ormaeão, utilizando 

como refer ncia a progorC o entre os fragmentos de mensagem 

com erros e a totalidade da mensagem durante determinado 

perlodo , proporc o esta denominada ER ( 'bit error rate' ) .  

De acordo com o tipo de sinal considerado , a incid 



erros tem efeitos maiores ou menores, devendo então serem 

impostos limites distintos na obtenção da qualidade de 

servi~o requerida. 

Por ser uma aplica~ão de telemedicina serão adotadas 

cnicas que permitam resguardar niveis máximos de 

confiabilidade. Segundo este criterio , podemos determinar os 

valores mãximos da taxa de incidencia de erros ( ER) para os 

diferentes tipos de informaçao envolvidos. 

Para os sinais de voz digitalizada , a taxa de erros li- 

mite deve considerar a qualidade de voz requerida, j& defini- 

da como situada a partir do grau 3 na escala MOS. Note-se que 

a definiç o da taxa de erros não deve considerar os efeitos 

da codificação/decodifica~Zo na ualidade do sinal de 

voz,sendo relacionada unicamente com as condi~bes do canal de 

cornunica6So. HBUCE [20] apresenta um estudo comparativo entre 

todos de codificacão digital de voz, sendo ue os niveis de 

qualidade de voz obtidos para alguns métodos associados a ca- 

nais com incid ncia de erros agrupados ou isolados da ordem 
- 3  

erros em media por cada 1000 bits 

transmitidos ) se situam aproximadamente no grau 3 MOS, sendo 

as transmissaes realizadas a uma taxa de 14,Q Mbps. 

Num ambiente de incid ncia controlada de erros, a baixa 

ncia dos sinais de biometria permite sue sejam 

interpretados valores espfirios se estes se situarem fora de 

uma faixa razoàvel de toler%ncia. Se tolerarmos ent 

ncia de uma medida errada em cada conjunto de 100, 

teremos, para a escala de representação adotada, uma taxa de 
-2 

ER) da ordem de 1 / 12,5 , ou 8 x 10 . Note-se que 



as baixas taxas de transfer ncia envolvidas permitem que seja 

utilizada alguma forma de redundancia temporal no canal de 

comunicação que diminua a ocorrência de erros para os sinais 

considerados. 

Ja para as informa~ões de texto podem ser utilizadas 

formas de codificaeão que auxiliem na interpretacgo correta 

das informaçbes, como a transmissão de algarismos em sua for- 

ma extensa. Podemos assim considerar as taxas de erro normal- 

mente envolvidas em sistemas de comunica@io comerciais, com a 

possivel aplicação de alguma forma.de redund ncia ( tambem 

facilitada ela baixa taxa de transfer ncia envolvida ) que 

diminua a vulnerabilidade d erros . Estas taxas podem então 
-2  

se situar numa faixa de 1 x 10 BER . Neste nave1 pode ser 

mantida tamb m a incid ncia de erros na transfer 

imagens diqitalizadas, sendo que a natureza est 

imagens permite que sejam utilizadas cnicas de 

construqão gradual , funcionando como uma redundancia 

opcional que pode ser permitida por um determinado periodo ou 

at& a obten~ão do grau de qualidade desejado. 

Portanto , se considerarmos ue neste sistema os v 

tipos de informação são encapsulados em um pacote bico para 

transmissão pelo canal de comunicação, podemos tomar como va- 

lor limite para a incid ncia de erros na mensagem o menor va- 

lor dentre os requeridos para as diferentes informações com- 

ponentes desta mensagem . Dessa forma chegamos a um ya - - 
~-~c-%KKQ~-~Q-G&D& 

, equivalente ao valor definido para a voz 



o da faixa de Éreqa ncia utilizada na elabora- 

c30 de um sistema m6vel de comunica~ão deve considerar alguns 

fatores de maior influencia no desempenho obtido por esta 

faixa dentro do ambiente considerado, a saber: 

. Propagaqão - a determinacão do nivel de sinal disponi- 
vel para recepc o a certa distancia da fonte transmis- 

sora varia com o tempo e com a loçalizaqão das 

esta~ões, o que torna necess rio o uso de tècnicas 

estatisticas para o levantamento das curvas de 

ão do sinal . stas variaqões são devidas á 

propagacão dentro do ambiente considerado , e seguem 

uma distribui~ão log normal. DUF [lg] estabelece como 

fator preponderante de atenuaçao em distancias de at 

1,6 km o efeito da propagacão de espaco livre e a 

partir dai at ncias de 80 Km sugere a adicão 

do efeito da propaga o de terra plana. Para 

distâncias superiores a Km, a dispersão troposfèri- 

ca tamb$m çome~a a ter influ ncia significativa . Os 
efeitos das imperfeições no relevo s o importantes e 

deve-se considerar que tornam-se mais pronunciados 

quando se eleva a freqaência de ogera~ão.Tais efeitos 

entretanto podem ser combatidos com efici 

vel atravès da adoção de t cnicas auxiliares , 

como a diversificação espacial para a propagação por 

multicaminhos e uso de elementos indutivos para 

simular um aumento no comprimento das antenas, o que 

diminui o efeito da atenuação por sombras . Como 

o complementar pode-se ainda considerar uma 



media de atenuacão em ruas de grandes cidades em torno 

para a faixa de 40 a 150 MNz ( causada 

basicamente pela interposiç o de estruturas ) e um 

crescimento proporcional ncia nos efeitos de 

atenuação pela interposi~ão de folhagens cuja 

incidência 6 minima na faixa de 40 MHz e cresce para 

10 dB a 150 MHz,30 d a 450 MHz e chega a 40 d 

MHz . 

. Ruidos - as fontes de ruido preponderantes na determi- 
o do desempenho do sinal na faixa de fresCi 

analisada devem ser as artificiais, principalmente o 

ruido gerado por ignição automotiva . O ruido 

rico em geral se apresenta a niveis abaixo do 

prbpr io rmico gerado no receptor nas 

aplicações de comunicaç o móvel , o que praticamente 

elimina seus efeitos. 

. Caracteristicas do equipamento - as maiores limitações 
impostas pelos equipamentos utilizados em sistemas de 

comunica~ão m6vel dizem respeito ncia disponlvel 

para transmissão, principalmente nas estações m8veis . 
ato implica na necessidade de adoyão de elementos 

( para otimizar a transfer ncia de energia para o meio 

de comunicação) que são obtidos mais facilmente nas 

superiores devido ao maior ganho 

disponivel nas antenas e pela redução do tamanho 

necessario para sua constru~ão . Em contrapartida , a 
sensibilidade na recepg3o cai com o aumento da 

ncia , podendo por m tal efeito ser mascarado 

em ambien es com grande incid ncia de ruídos . O 



custo do equipamento tambem deve ser avaliado , pois 

o mesmo cresce em proporção direta com a elevaqão da 

ncia de operação, podendo chegar a um aumento de 

50% para a faixa de 900 MWz em rela~ão de 50 MHz. 

Considerando os aspectos mencionados nos itens acima po- 

demos partir para a determinaç o das frequthcias de operacão 

do sistema, devendo ser levados em conta a necessidade de co- 

o bidirecional, devido á necessidade de  comunica^ 

de voz ou texto entre os operadores, e as caracteristicas 

veis ao sistema, bem como as encontradas no ambiente de 

aplicação. 

Se considerarmos que o pior caso seja uma estacão base 

localizada no centro do municlpio e que deva realizar a 

cobkrtura total da sua àrea, as maiores dist 

envolvidas serão da ordem de 40 Km. Para este tipo de sistema 

, se fosse avaliado somente o efeito da atenuacgo sofrida 

pelo sinal em sua propaga~ão, deveríamos considerar o fato de 

que quanto menor a freqGbncia do sinal, menores os efeitos da 

atenuação por propaga~ão de espaço livre. O relevo envolvido 

é bastante acidentado, e nesses casos deve ser considerado o 

desempenho do sinal em relação 21s obstrucões e aos 

multicaminhos de propa a ~ ã o  por elas determinados. Os sinais 

de baixa freqa ncia se apresentam melhor em relacão a estes 

fatores, pela maior facilidade de contornar os sbst 

pelo maior espaçamento entre os pontos de minimo numa 

distribuiç o de Rayleigk. Note-se entretanto que esta altima 

caracterfstica pode ser contestada se utilizada por exemplo 

iversificação espacial na recep~ão, pois 

maiores permi em que a dist ncia necess ria entre as antenas 



receptoras para a interpretacão de sinais ortogonais seja 

menor. 

ncia de ruidos no ambiente torna-se um fator 

preponderante se considerarmos que a propaga~ão se da em are- 

as predominantemente urbanas e suburbanas , devendo então se- 

rem evitadas as Ereqü ncias mais vulner&veis a este tipo de 

ncia . Tal fato sugere a adocão de freqüências acima 

de 50 MNz, principalmente se considerarmos o car ter emergen- 

cial da aplicacão . As caracterfsticas operacionais dos equi- 
pamentos utilizados devem impor um limite superior para a 

freqüência de operação pelos custos envolvidos, sendo que 

para o sistema este limite se situar a faixa de 450 MHz. 

vel ent%o a adoq o de urna fre ncia de operacão com 

o mais difundida entre os fabricantes de 

equipamento, dentro da faixa de 50 MHz á 450 MHz. 

DUFF E161 sugere,para os sistemas de r dia utilizados em 

ambientes onde as condiqões de difusão situam-se a niveis m 

dios de rufdo e com dist ncias envolvidas de a%& 48 km , a 

ado~ão de uma banda entre 100 e 200 MNz. Se considerarmos que 

esta uma faixa de freqU ncias bastante utilizada ( o que 

diminui os c mento exis- 

tente) e que p antenas envol- 

vidas (para 100 MHz, meio comprimento de onda tem valor apro- 

ximado de 1,5 m ) , podemos optar por valores para a £reqM@n- 

cia de opera~ão reservados para usa emergencial dentro desta 

faixa . Tais valores podem se localizar , de acordo com a ITU 
( Internationa1 Telecommunicatians Union ),dentro das seguin- 

tes faixas ( ncias em MHz 1 : 



Entretanto, a consideraç" inicial de uma Area de 40 Km 

de raio coberta por uma tmica estação fixa bastante ambici- 

osa, principalmente pelo carãter bidirecional da  comunica^"^, 

que exigiria que o sinal gerado por uma estacão m6vel cobris- 

se esta dist ncia dentro do ambiente de propagacão conside- 

rado. 

Dessa forma, torna-se necessaria a adoeão de uma arqui- 

tetura diversificada, onde um namero maior de estagões base 

ou repetidoras reduza as distâncias envolvidas na comunica- 

qão , tornando mais favorável a utilizacão das faixas de fre- 

qtíBncia superiores ( que obt m melhor desempenho quando as 

distancias diminuem ).Tal diversificag o pode sugerir de ime- 

diato uma melhor adaptacão da comunica~ão As condições ambi- 

entais , pela utilização de faixas superiores de freqaencia 

em lugares com alta incid~ncia de ruidos e de faixas inferio- 

res em lugares onde as fontes de ruido sejam mais esparsas . 

Devemos considerar entretanto as limita~ões operacionais dos 

equipamentos envolvidos , pois a comutação entre fregtí 

separadas por dist ncias consideraveis em relaçao aos seus 

comprimentos de onda devem requerer alteray6es bastante pro- 

fundas nas caracteristicas dos circuitos , como por exemplo 

no comprimento das antenas, bem como incorrer numa maior com- 

plexidade @,por conseguinte, maior custo destes equipamentos. 



Para simplificação, podemos considerar a escolha de uma 

determinada faixa que possa abrigar um namero razo$vel de ca- 

nais de comunicação, de forma a possibilitar , caso se mostre 

necessaria, a adoção de canais diferentes de comunicação en- 

tre fontes transmissoras dentro do sistema cujas freq@ 

de operacão mantenham uma boa aproximaqão entre si ( para mi- 

nimização dos efeitos de comuta~ão ) . Dessa forma, podemos 

z, perfazendo um total de 

1,6225 MNz disponlveis para os canais de comunicacão. 

Os metodos de modula-30 da informacão digital são basea- 

dos nos tr s métodos tradicionais de modulaç%o da inEormaç%o 

analbgica, que 8 s a modulaç%o AM ( por amplitude ) ,  FM ( por 

freqüência ) e PM ( por fase ) . Desse modo surgem , em igual 
namero, os metodos b&sicos de comutação digital : ASK ( comu- 

tacão por deslocamento de amplitude ) , FSK ( comutacão por 

deslocamento de freqtiência ) e PSK ( comutação por desloca- 

ase ) . CLA K E91 demonstra que os sinais ASK e FSK 

sao, na verdade, composi~6es sue envolvem sinais PSK e sinais 

n%o modulados . Isso contribui para que sua tolerhncia aos 

chamados 'ruidos brancos' ( com distribuição espectral 

Gaussiana ) seja de 3 d abaixo da tolerhncia encontrada no 

sinal PSK correspondente, pois somente metade de sua potgncia 

C utilizada na detec~ão dos dados [ o sinal não modulado 

adicionado não contribui para a mesma ) . Tal consideracão 

importante se levarmos em conta que O fator de desempenho 

habitualmente utilizado na medida do desempenho de 



dispositivos receptores sua imunidade a este tipo de 

ruido , pela facilidade de formulacão teõrica e simulação 

que apresenta em relag o a outros tipos de ruido. Note- 

se, entretanto, que uma avalia~zo mais real deve considerar 

tanbkm o desempenho frente a problemas de 'fading' e 

ncia co-canal. 

Atualmente as t cnicas de modula~ão baseadas na comuta- 

o de amplitude ( ASK ) são pouco utilizadas em ambientes de 

acentuada instabilidade no caminho de propagacão dos sinais, 

devido principalmente sua baixa imunidade a ruldos. 

Assim, a analise constante neste trabalho se limitar 

avaliação do desempenho das t cnicaã restantes ( FSK e FSK ) 

e suas deriva~ões nestes ambientes. 

Uma das principais vantagens no uso de t cnicas base 

na modulat$3o por freqG ncia ( FSK) para a transmissão dig 

a cornpatibi e utilizados 

na transmissã confiabilidade 

são bastante satisfatbrias neste tipo de apliça~ão . Mos sis- 

analõgico de voz, injetando-o então em um transceptor FM 

padr" o o que torna interface com o equipamento 

transmissor bastante simples. 

ntretanto, apesar de sua simplicidade, tais sistemas a- 

presentam gran es desvantagens or não explorarem as nossi 

es de incremento na efici vindas do uso da trans- 



missão digital. Uma das principais melhorias decorrentes da 

utilizayão de tecnologias mais apropriadas a diminuicão da 

faixa de freqa ncias utilizada na transmissão. Uma das tecni- 

cas que possui tal capacidade B o MSK ( 'Minimum Shift 

Keying ' ) , que mant m um deslocamento minimo da ordem de 

~m - h/T (Hz) , onde h o indice de modulacão (0'5 para M 

e T & o periodo deslocamento 

permite que os sinai ias que compo&m 

o sinal tr ( isto 

6 ,  não se ) para que sua 

detecção seja feita sem maiores problemas. 

Os sinais MS podem tamb m utilizar dois ou tr 

erentea de deslocamento de freqíl nçia (diferentes valores 

para h modificando este valor de um elemento de sinal para 

o outro E91 , possibilitando um ganho significativo em tsle- 

ncia a ruidos seletivos em rela~ão a outros m&todos ( 4 a 

em relação E! PSK binario ) ao custo de uma maior 

e uma filtragem 

ela do ruido 

branco , ,gue por seg 

cnica o nome de GMGK ( 'Gaussian Filtered MSK' ) [ 2  

cnica que merece ser mencionada o TFM ( 'Tamed 

FM' ) , onde mantido o controle rlgido da fun~ão de variayão 

( continua no tempo ) da fase do sinal atrav 

] . Com este controle podem ser adotados 

os entre canais de at 15 KHz ( em contraste com os 

espaçamentos e 25 KHz usu lmente tidos como minimos ) na 



transmissão de voz. Tal controle de varia~ão é importante se 

considerarmos sue um dos problemas na utilização de sinais FM 

o chamado 'ruido FM', ocasionado pelos desvios de fase 

proporcionados pelo movimento do veiculo ( efeito Doppler ) .  

Como foi descrito, o sinal PSK pode ser considerado o 

sico na formaç o dos sinais AÇK e FS 

tasem decorrente da utilização plena de sua pot 

transmissão da informação, apresenta um bom desempenho em 

rela~%o a interfer ncias e atenuações com caracterlsticas 

seletivas quanto 21 Ereqü nçia, como o 'fadins' V a 

ncia co-canal e o deslocamento Doppler. Tal 

torna bastante atraente sua adoç o em sistemas de terminais 

ntretanto , devido a exist ncia de varia~ões de fase 

introduzidas no caminho de propagação do sinal, torna-se com- 

a a gera~ão de um s epção. Tal 

fato pode ser contornado pela cão PSK dife- 

rencial , onde a  informa^ retirada da variaqão de fase 

relativa ao e não 

em relação a um v s sinais 

transmitem informa~ões bin rias, tal técnica tambkm chamada 

PSK ( PSK bin E93 utiliza os nfveis 

como padrão comparativo 

o de outros tipos de sinal. 

os de modulação baseados na comuta~ão da fase 

em ser obtidos tambem pela adiqão de niveis e sinal ao 



inal,podendo então cada elemento do mesmo represen- 

tar diferentes simbolos. Pode-se destacar a modulacão QPSK 

( PSK quatern ria ) , onde o deslocamento m ximo de fase 

180 graus, e a modulação 'offset - QPSK ' ,  onde a duração dos 

elementos de sinal reduzida i3 metade pela adi ão de dois 

PãK E91. reduzindo o deslocamento mi3ximo de fase a 90 

graus e , conseguentemente , estreitando a faixa do espectro 

necessaria transmissão. 

Para que possa ser estimado o desempenho dos m 

modulaç%o em um ambiente de aplicação especifico, torna-se 

ria a modelagem das condi propa-tação 

encontradas neste ambiente,para que possam ser levantadas 

caracteristicas como incidencia de ruidos ta 

ncia de 'gaps' devidos aos multicaminhos ('fading 

rate') e niveis de interfer ncia, entre outros. Entretanto, a 

alta de recursos para tais levantamentos leva-nos a basear 

nossas conclusõe teóricas e em simula~ões e 

medidas experimentais rel com outros ambientes e 

realizadas por esta 

avalia~ão para os aspecto considerado. 

Na escolha do m todo de madula~ão apropriado ao estabe- 

lecimento de canais de comunicacão por radio devem ser consi- 

derados principalmente os seguintes fatores: 

. Utilizacão do espectro - devido ao grande congestiona- 

mento no e pectro de freqa nçias dispon%vel para comu- 

nicação por r dio nos dias de hoje, h um grande inte- 



resse no projeto de sistemas que utilizem a menor lar- 

gura de faixa possivel para o desempenho de suas fun- 

ções . Dai a grande disseminaç o dos chamados m 

de modulacão de faixa estreita ( ' narrowband ' ) ,  que 

ainda contribuem para a limitação dos efeitos de in- 

terferencia entre ~s canais de comunica~ão e contribui 

de forma significativa para a aplicação e bom desempe- 

nho dos sistemas celulares . 

em chamada de densidade de 

informaç%o, refere-se ao namero de bits que são tranã- 

mitidos em um dado periodo de tempo por um canal de 

dio com determinada faixa de passagem, sendo normal- 

mente definida em bits/s/Hz. Uma forma bastante adota- 

da para se incrementar a efici ncia espectral de um 

a adoção de modulaeão multinfvel , onde cada 

nivel de modulação representa agora mais de um bit de 

informagão . Note-se entretanto sue a penalidade para 

este tipo de modulação 6 dada pelo decr scimo na sua 

imunidade s condi~8es adversas no canal de comunica- 

çEio se a mantida , 

pois as di 

limita~ões 

discriminador na re endem a incrementar a inci- 

ncia de erros . Uma possfvel soluç3o para o problema 
seria o aumento da pot ncia do sinal transmitido, caso 

não hajam limitaçses operacionais e econ9micas. 

iabilidade - representada pelo desempenho do m 

do considerado frente s condições de instabilida 

ncia associados a sistemas móveis de comuni- 



avaliada em termos da taxa de erro incidente 

no canal para determinadas condições de incid 

rufdos e interfer ncia, bem como atenuaç o.Mote-se que 

em sistemas de aplicacão emergencial tal fator deve 

ser extremamente relevante, pois as informações trans- 

feridas podem ser de car ter vital para o usuario. 

. Complexidade e custo - a adocão de me5todos simples e 

robustos & desej vel num sistema onde incorram limita- 

ções econ6micas e tecnològicas , como é o caso . Desse 

aconselhavel a op~ão por tecnologias j 

te difundidas e com facilidades de  implanta^ 

sue as mesmas permitam a realização do sistema dentro 

da capacidade e dos limites propostos. 

os então proceder a 

todos de modulação a resentados. COUCH [ll] 

apresenta uma tabela comparativa entre alguns metodos de 

modulação digital basicos onde são relacionadas a faixa de 

passagem requerida e o desempenho em relacão aos erros 

incidentes em presença de ruido branco aditivo ou 

Gaussiano ( tabela IV.1 ) .  



------------- ............................. 
I I I I 
I Tipo de I Faixa minima I Probabilidade de erro i 
I  sinaliza^ (S - Eb/MO) I 
I digital I 
I----------- -e-------------m -------------I 
I I 
I banda base I 1 R I & ( S S )  I 
I unipolar I 2 I I 

I banda base I 
I bipolar 

-------------- 
I detecção i 

- Comparacão de m todos de sinalizac 
digital ( CBUCH Ell], tabela 7.1 1. 

Para maior ilustrayão, 6 aprese ubl ica~ão 

a figura IV.1 , com as curvas correspondentes de variaqão da 

taxa de erros com a relacão E / N (energia por bit por 
b O 

densidade espectral de pot ncia de ruido ) em decibeis. 



1.0 

O. 5 

1 o-' 

O 
t 10-2 
i al 

al 
-0 

al 

1 0 - ~  
u .- - 
O 
n 
2 a 10-4. 
Il - 
al 
a 

10-5 
- 

10- \ \ 
- 

TO-' I l i I  I~~~ 
-1. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 

(Eb/NJ ( d B )  

Figura IV.l - Comparacão da probabilidade de erros para 

vários metodos de sinalizacão digital 

( COUCH 1111, figura 7.13 ) .  

Note-se que a rela~ão E / N pode ser relacionada com a 
b 8 

relacão de potência de sinal e potência de ruido ( S / N ) por: 

E b - ã x B  
N N R 
O 

onde : 

B ...... faixa de passagem (Hz) 

R ...... taxa de transferencia (bits/s) 

ou em decibèis: 

Analisando os dados tedricos aprexentados podemos 

determinar que: 



todos de modulacão Dor fase se ajustam melhor 

que o metodo de modula~ão por freqU ncia para o mesmo 

levantamento. 

A faixa de passagem requerida para transmissão A taxa 

de transfer ncia R em sistemas modulados 6 menor para 

os que se utilizam de metodos baseados em modula~ão 

por amplitude ou fase que para os baseados em modula- 

ç%o por grega ncia, sendo que para sistemas multinivel 

( QPSK, por exemplo ordem de 

/ log m , onde ' ste-se que 
2 

este incremento na efici ncia espectral deve ser acom- 

panhado por um incremento na deteccão do sinal, e que, 

para sistemas com modula~ão baseada em FSK e de faixa 

estreita , a impossibilidade na redu~%o do desvio de 

ncia deve ser acompanhada pelo aumento de m 

vezes da faixa de passagem. 

COUCH [ l l l  apresenta tamb m uma compara~ão entre os 

desempenhos de modula~ão FSK em ambientes com incidencia 

exclusiva de ruido gaussiano e em ambiente onde tamb&m ka 

atenuayão por multicaminhos, representadas pela figura ZV.2. 

Face degradacão acentuada observada, o autor sugere a 

adoeão de metodos de diversificação para limitar os efeitos 

desta atenua~ão.Note-se que a f6rmula para a probabilidade de 

erros generalizada para qualquer sinalizacão bin 

ortogonal em canais com incid ncia de atenuau" por 

multicaminhos, sendo participante desta classe de sinalizaqão 

a que se u e modulação DPSK. 



C a n a l  com atenuaçso de Rayleigh 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

Figura IV.2 - ComparaGio de desempenho de recepção 6tima para 

FSK em canais com e sem incidência de atenuacão 

por multicaminhos ( COUCH [lll, figura 8-22 1 .  

Em uma publica~ão que se propõe a apresentar uma 

coletânea dos metodos de modula~ão digital disponiveis para o 

uso em sistemas terrestres de radio m6vel , CLARK 191 

apresenta uma tabela comparativa da tolerância a ruidos para 

sinais binarios utilizando os três tipos principais de 

modulação ( tabela IV.2 ) , a qual possibilita tambem um 

levantamento do desempenho das tecnicas de detec~ão 

apresentadas. 



- Tolerancia ruidos de sinais binários 

( C L A R K  [ 91 ,  tabela 2 ) .  

Na mesma publicação [ B l  apresentada uma outra tabela , 

que representa a toler ncia a ruidos obtidos para v 

tipos de modula~ão com sinais de envelope constante, numa 

medida comparativa em relag%o o PSK (tabela IV.3) . 

Note-se, entretanto, que os sinais FSM com modula~ão 

multinàvel apresentam as limitasões de banda descritas e os 

sinais RC ('Raised-Coaine FM') requerem grande complexidade 

nos processos de detecção e sincronização no receptor. 

rn suas conclusões , CLARK [ B I  diz haver determinado que 

cnicas GMSK são preferlveis em ambientes pouco ruidosos, 

principalmente te, 

podendo, entretanto, a degradação das condições de propagacão 

e recepção tornar mais efetiva a adoção de t cnicas de 

modulaç3o FÇK e PSK com multiniveis, sendo atraente a 

aeão da altima com algum tipo de detec 30 coerente 

de maxima verossimilhança ( 'maximum - likelihood' ) onde for 

viave1 a aplicacão da deteceão coerente. 



i-------+-----------+-------------+----------------l 

! FSK ! 8 I O, 964 I 499 I 

[-------+-----------+-------------+----------------[ 

! FSK ! I O, 444 I 4 ~ 3  I 

ncia Si ruidos s sinais com 

envelope constante (CLARK 191, tabela 5) 

PARSONS et alia [321 apresentam em seu trabalho uma 

analise comparativa das taxas de erros ( teóricase 

experimentais) para os m todos de rnodulaeão PSK, DPSK e FSK 

concluindo que a diferença no desempenho de modulação DPSK e 

FSK em ambientes severamente afetados por ruidos inpulsivos 6 

muito pouca. 



YOSHIDA et alia [ 4 4 1  descrevem em seu trabalho os 

resultados obtidos atraves de medidas experimentais baseadas 

em um modelo de propagação que considera somente o sinal 

refratado diretamente e um Onico sinal refletido por 

estruturas, cujos parametros são obtidos por analise de 'eye 

gattern'. Suas conclusõe refletem a superioridade de 

desempenho de sinais PSK sobre os sinais QPSK, offset- 

e MSK em ambientes com severas distorções por multicaminhos , 

graças a degra açso mais suave devida a n 

ncia co-canal cruzada para este tipo de modulação. 

Estas informações coletadas entre publicações de 

diferentes autores nos permitem avaliar os diferentes m 

de modulação em relação aos fatores de desempenho 

significativos no ambiente de aplicação de um sistema digital 

móvel para atendimento medico. 

Como, entre os fatores de desempenho apresentados, o 

principal, gelas caracteristicas do sistema, 6 a 

confiabilidade oferecida na troca de informações, podemos 

direcionar então neste sentido a an lise dos metodos de 

modulação. Dentre as analises oferecidas pelos diferentes 

autores podemos então destacar que para ambientes com 

ncia do chamado ruido gaussiano os resultados obtidos 

para metodos de modulação baseados em FSK e em PSK apresentam 

diferencas bastantes suaves. Entretanto, quando se considera 

a adição dos agentes atuantes na degradação de um canal de 

comunica~%o que envolva esta~ões moveis, alguns autores 

observam melhor desempenho nos m todos baseados em modulacão 

por fase. servarmos que tais m todos são vantajosos 

m em relaç ncia na utilizac o do espectro 



(para faixa estreita a banda requerida por uma transmissão em 

ESK 6 duas vezes a requerida por uma transmissão em, por 

exemplo, DPÇK), podemos adotar com maior seguranca os m8todos 

de modulação baseados na comutação de 

Entre PSK apresentados, podemos 

optar pela pela sua maior robustez face as 

instabilidades do canal, sendo que a adoção de modulacão 

multinivel deve ser descartada para o sistema considerado 

pela maior comple idade requerida na construção do circuito 

detector e por representar um decr$scimo na confiabilidade 

oferecida pela diminuição da robustez de sinal frente as 

condi~ões desfavor veis de propagacão impostas pelo ambiente 

de aplicaç3o e pela mobilidade das estacões. 

Podemos ainda obter alguns dados significativos para o 

projeto do sistema pela obtenção de valores quantitativos 

acerca do desempenho deste m todo nas tabelas e gri3 

apresentados. Aplicando-se na figura IV.1 o valor definido no 

item IV.1 para o nivel de confiabilidade requerido para os 
- a  

enlaces rio sistema ( 8 x 10 ER ) ,  chegamos a um valor 

correspondente para E / N em decibeis de aproximadamente 
b O 

5 dB. Considerando a atuacão da atenua~ao de Rauleigh atrav 

fico apresentado na figura IV.2, pode-se determinar que 

para a manuten~ão deste nível de confiabilidade. 



A detecç" do sinal transmitido no receptor pode ser 

realizada de duas formas principais: coerente e não coerente. 

A deteccão coerente 6 realizada atrav s da geração de 

um sinal de referencia no receptor, cuja comparacão com o si- 

nal recebido possibilita a decodificação da informação trans- 

mitida. Sinais FSK de 'm' niveis podem ser detectados por 'm' 

sinais de refer ncia e fase correspondentes 

aos 'm' tipos de 

'm' niveis po 

quadratura de fase (deslocadas de 90 graus) com a mesma 

ncia do sinal recebido para a detecqSo. 

A detecção n o coerente a na  medi^ o da varia- 

ção da portadora em um determinado elemento de sinal em rela- 

~ ã o  ao elemento precedente. um metodo de grande aplicação 

quando o sinal transmitido submetido a condições des%avor&- 

veis que degradam significativamente a recep~ão, impossibili- 

tando o conhecimento previ0 da fase da portadora e a geração 

de um sinal de refer ncia. Os sinais ESK, por exemplo, podem 

ser demodulados em um discriminador, cujo sinal de saida B 

proporcional freq9encia instantânea da portadora, e os 

sinais PSK podem fornecer a informa~ão atrav&s da medida da 

variaç3o m dia instantanea da ase do sinal recebido. 

Um processo de detecção mais aprimorado, que pode entre- 

tanto significar um aumento na complexidade envolvida, 

baseia-se na aplicacão de um algoritmo de maxima 

verossimilhanea ao sinal sue determina qual a possivel 

e dados transmitidos sue possui uma dist 



euclideana mlnima da portadora recebida. De acordo com CLARK 

[ 9 ] ,  tal processo bastante efetivo quando a depend 

entre as formas de onda de elementos de sinal prõximos 

significativa, representando um incremento na tolerancia a 

ruidos brancos de v rios decibeis. 

Na escolha do m todo de detecção apropriado devemos con- 

siderar principalmente seu desempenho associado ao m 

modulação frente aos p entro do ambiente 

de aplicação, como sua simplicidade de implementação, visando 

reduç%o de custos e facilitando a implantação, opera~ão e ma- 

nuteneão do equipamento receptor. Atrav s da figura PV.1, 

apresentada no item anterior, pode-se notar que os m 

deteccão coerente t m melhor desempenho que os de deteçeão 

não coerente em presenGa de ruido Gaussiano, ao custo de uma 

maior complexidade. 

modulação 'tamed FM' generalizado, CBUNG [ % I  apresenta 

curvas de erro o de banda 

reduzida, não coerente e 

coerente em o. 

Entretanto que 

demonstra ser melhor, bastante degradado com a adiq%o de 

atenuaeão por multicaminhos ('fast fading'), o que leva o 

autor a concluir que os receptores não coerentes obt 

melhor desempenho em tais ambientes. 

Para o sistema considerado, onde o canal de comunicaç%o 

significativamente degradado por atenua~ões, interfer 

e ruidos, pode-se pressupor como melhor op~ão o uso da 



- 
ZÇQ~KBB$%. onde não necessária a geracão de uma 

ncia no receptor em que se baseia toda a discriminacão 

de sinal. Tal fato implicaria no aumento da complexidade no 

circuito do receptor, sendo que o mesmo certamente teria seu 

funcionamento comprometido pelas instabilidades no sinal 

recebido atrav6s das continuas correcões impostas A gera~ão 

desta refer 

Devido a saturação do espectro de freqti ncias disponivel 

para se realizar a comunicacão através de enlaces de râdio, 

torna-se importante a adocão de modelos em que o canal 

visto como um recurso a ser compartilhado por diferentes 

rios. A utiliza~%o concorrente do mesmo exige que estes 

usu&rios adotem filosofias de acesso que permitam a 

manutenq%o de um nivel de servi90 satisfatório, sem incorrer 

em aumento significativo na rela~ão custo/desempenho. 

A evolueao dos conceitos de distribuicão da capacidade 

de um canal de comunicação entre diversos usuârios resultou 

na adoeão da comutac o de pacotes, onde s%o utilizados 

segmentos de mensagem independentes entre si para a 

ncia da informação. Neste m todo, uma parcela de 

informação 6 encagsulada de tal modo que uma eventual 

corrupção da mesma por condicões de instabilidade não exija a 

retransmiss3o ou manipulacão do conjunto total para a 

recomposição da Fnformação,mas somente da parcela corrompida. 

Dessa forma,em ambientes onde haja severas instabilidades nas 

condigões de propagação B obtido um incremento signi 

ncia da comunicacão, gela diminuicão do atraso 



introduzido na recuperacão de erros em informac6es de 

comprimento longo. Alem disso, a cada um dos pacotes pode ser 

adicionada alguma informaç o que tamb m lhe permita alguma 

ncia no estabelecimento do caminho a ser percorrido 

pelos nós de uma rede de comunicação até a estação destino, 

aumentando a con iabilidade do sistema. 

Para que possa ser feita uma avaliacão das principais 

t$cnicas existentes, apresentaremos as mesmas de forma 

resumida, al8m de uma analise de sua efetividade em 

aplicacões de comunicação envolvendo unidades m6veis. Tal 

apresentação será baseada principalmente no resumo publicado 

por SCBWWRZ [ 36 1. 

São em geral m todos de acesso onde a banda de 

comunica~ão 6 se mentada de forma fixa e utilizada de forma 

pré - determinada por cada usuário. 

No metodo FDMA ( 'Frequency Division Multiple Access' 1 

a banda de freqflências disponfveis dividida em faixas 

distintas limitadas por bandas segaradoras (para reducão de 

interferência nas faixas adjacentes), que são alocadas para 

rios fixos ou multiplexadas entre os usuãrios de um grupo 

especifico. 

todo TDMW ('Time Division Multiple Access') todos 

os usuãrios t m acesso & banda total de freqaencias, por 

transmissões só podem ser realizadas em determinados 

instantes por um determina 



No método SDMA ('Space Division Multiple Access'), 

canais de diferentes fontes são recebidos em regiões 

diferentes de uma antena reçeptora, podendo ser de mesma 

ncia. Entretanto pouco conhecido sobre suas 

possibilidades de utiliza~ão em sistemas terrestres de 

unidades móveis, podendo-se prever problemas na complexidade 

do equipamento envolvido e no direçionamento da transmissão. 

Hã ainda o metodo CDMA ('Code Division Multiple 

Access'), onde os usuarios t m acesso A totalidade da banda a 

qualquer instante, sendo este, entretanto, limitado a 

ncias (c6digos) distintas para cada usu dentro de 

uma  varia^" de tempo e/ou freqti ncia. Tal m tamb&m 

chamado de dilatação de espectro ('spread sgectrum9). Graqas 

ao avaneo na tecnologia envolvida na sua implementaç 

utilizacão tem se tornado bastante atraente, principalmente 

se considerarmos que ace ao car ter seletivo em relacão A 

freqaência de atuacão por multicaminhos, a diversificação de 

ncias proporcionada por tal m todo dentro do canal de 

comunica~ão torna-o bastante resistente aos seus efeitos. 

Entretanto, no momento atual, a difus%o tecnolagica deste 

todo ainda d bastante limitada, o que o inviabiliza em 

termos de complexidade e custo de equipamento envolvido na 

constru~ão do sistema, reservando-lhe grandes possibilidades 

de aplicacão em um uturo próximo. 

Pode-se então concluir que o principal problema advindo 

da adocão dos m ssicos & a utilizaq o ineficiente do 

meio de comunica~ão,pois as parcelas dos canais alocados para 

um usuArio inativo, ou cuja emanda de recursos seja ou 

esteja a niveis bastante reduzidos, representam na verdade 



recursos dis~on%veis não utilizados. 

todos onde o acesso è feito de forma randgmica e 

independente do estado do canal, sendo que a confirrnaç80 da 

ncia da informação è baseada na exist6ncia de 

mensagens de retorno. 

todo aloha a informa~ão transmitida de forma 

independente, com a retransmissão rand8mica no caso de 

colisões ou perda da informação (falta de mensagens de 

retorno - ACK's). Suas maiores vantagens são sua simplicidade 

vel efici ncia em casos de pouco trafego, a1 

compatibilidade com qualquer tecnica de modulação. 

Entretanto, sua efici ncia é limitada com o aumento de 

trafego de informaqões, o que diminui em muito a vazão do 

sistema. A vazão teórica m xima de sistemas que adotam esta 

metodologia 6 de 1/2e C221. 

Uma forma de se aumentar a vazão obtida consiste em se 

limitar a transmissão ao inicio de segmentos de tempo da 

ordem do tempo de transmissão de um pacote de tamanho maximo 

( aloha segmentado ou aloha-s ) .  Os transmissores devem então 

apresentar um sincronismo que possibilite uma segmentacão 

eqtíitativa para todos os terminais, e a retransmissão, se 

feita ap6s um ntimero randbmico inteiro de 

segmentos. A vazão te6rica maxima aumentada por um fator de 

2 ( atingindo valores prbximos de l/e ou 37% pois o 

perisdo vulner o efeito 

favorável da sincro adaefio com o 



incremento de carga no canal. 

Entretanto, a necessidade de sincronização entre os 

usu8rios causa um certo crescimento na complexidade do 

sistema, principalmente se considerarmos as instabilidades 

envolvidas na comunica~ão, que dificultam a utilizacão de 

canais de temgoriza~ão. Os dois metodos tamb m apresentam uma 

fragilidade muito grande no que diz respeito a colapsos no 

sistema, onde acima de um certo valor de trafego, a vazão cai 

para um patamar mtnimo, de acordo com NWMTSLO [30]. 

Mas aplica~ões de terminais mbveis, a vaza do sistema é 

acrescida devido a um tipo de diversificac%o proveniente das 

diferencaa de pot ncia nos sinais recebidos de di 

transmissores, gratas s diferentes dist ncias cobertas pelos 

mesmos até a estacão receptara, e aos efeitos de atenuaç 

ras e multicaminhos. Tal caracteristica possibilita o 

aproveitamento do efeito de captura na recep~ão, que faz com 

que o mais forte de um conjunto de sinais coincidentes seja 

interpretado em detrimento dos outros, o que permite que as 

colisões não destruam necessariamente todas as mensagens 

envolvidas, a1 m de fazer com que a degradaç o devida ao 

e trafego ( em termos de vazão e atraso na 

çia por retransmissões ) seja mais suave. NÃMLSLO 

[301 apresenta um sistema com 100 usu rios com taxa de 

retransmissão fixa em 6% que obtem uma melhoria de 75% em 

rela6Eio aos valores de vazão tedricos. Cabe observar, por 

que na abordagem o autor ignora a perda de mensagens de ACK, 

vel se considerarmos o tamanho e a duracão deste 

tipo de mensagem. Mas em sistemas com grandes taxas de erro 

eitos devem ser objeto de an 



Com o decorrer do tempo, foram surgindo variacões destes 

dois metodos bãsicos. Tais variacões procuram melhorar o 

desempenho destes m todos utilizando-se de uma organização 

mais rigida, atraves da atribuicão de hierarquias e da 

miscisena~ão com outros metodos tradicionais. Mas estes 

mBtodos não tiveram uma grande aceita~ão e não encontraram 

aplicacões praticas satisfatòrias, principalmente pela baixa 

relação entre custo associado ( na forma de complexidade de 

controle e atrasos adicionais ) e desempenho. 

todos o tempo de transmissão dividido em duas 

partes distintas: 

. O de reservae o , onde as unidades que possuem algo a 

transmitir acessam de uma forma concorrente o meio para 

reservarem parcelas de tempo dentro do periodo de 

ncia de dados, utilizando-se para isso dos m8todos 

basicos de contengão, 

. O de transferência, onde as mensagens de cada terminal 
são transmitidas de acordo com as reservas feitas durante o 

periodo anterior. 

todos preve@m, em geral, que hã uma estacão 

centralizadora que confirma as reservaeões. Pode-se notar 

ue seu grande m rito consiste em limitar o insucesso das 

transmissães de dados as atenua~ões caracteristicas do 

sistema (multic atrasos de 

colisões limitados aos pacotes de reserva que, por serem 

pequenos, tornam seus efeitos bastante reduzidos. Entretan 



sua complexidade é maior e existe ainda o problema do 

atraso adicional imposto pelas reservas quando o trafego & 

menos intenso. 

Existem ainda varia~ões em torno deste m&todo sue tentam 

otimizar a vazão do sistema básico, explorando as vantagens 

todo b&sics (como o aloha segmentado) em situacões de 

pouco trafego, e no caso de degradaqão devida a colisões, 

passam a adotar metodos de reservação que apresentem um 

melhor desempenho nestas situacões [ 3 6 3 .  Tais m 

implicam entretanto num aumento consider vel da complexidade 

do controle sem apresentar ferramentas efetivas no combate ds 

limitacões impostas pela instabilidade do canal de 

comunica~ão. Tais limitações fazem com que o fato de ser 

reservada uma parcela de tempo para a transmiss%o de uma 

mensagem não garanta que esta seja realmente recebida, o que 

seria o grande trunfo de tais m 

Os métodos de escuta permitem sue uma estação, antes de 

se utilizar do canal de comunicaç o, teste-o com o objetivo 

de determinar se o mesmo j se encontra ocupado por 

transmissões de outra esta~ão, sendo que este teste pode 

tambem ser feito em um canal de controle. A aplicacão de 

todos deve considerar a rela~ão entre o tempo de 

transmissão dos pacotes e o atraso de propagacão do meio, 

pois o periodo vulnerãvel a colisões (ditado pelo tempo de 

o) e os tempos de re-tentativa envolvidos podem 

degradar significativamente o sistema, principalmente em 

conexões de sat lites. Desse modo, sua utilizacão nos 



sistemas de radio terrestres deve ser condicionada 21 obtenqão 

de valores para estes atrasos que se situe dentro dos limites 

de desempenho considerados. 

Tais metodos proporcionam um aumento significativo na 

vazão do sistema. Uma comparacão entre alguns métodos de 

acesso de escuta e de contencão apresentada na figura IV.3. 

1 C ~ M A !  Não persistentelsegmentado- 

- 
a =  0 . 0 1  

CSMA 0.03 Persistente - 
CSMA 0.1- Persistente 

- 

ALOHA 

onde : 
G ...... 

Figura IV.3 - 

Nos métodos 

media do trafego total (ng de transmissões 
tentadas por periodo t,onde t é o tempo de 
transmissão de um pacote) 

vazão ( ng de transmissões bem sucedidas 
por periodo t ) . 

Vazão para metodos de acesso randamico 

(atraso de propagação a = 0,Ol) (KLEINROCK 

[ 25 I., figura 5.58) . 

de escuta não persistentes, se a escuta 

revelar que o canal esta ocupado, a estaqão tenta transmitir 

posteriormente. Caso contrh-io, transmite imediatamente. 

Existem ainda variantes que tentam diminuir a ocorrencia de 



colisões (causadas principalmente pelo tempo de propagação 

das mensagens) organizando o acesso em segmentos definidos de 

tempo . 

Os m&todos de escuta persistentes são similares aos 

todos não persistentes, porem, se o canal esta ocupado, o 

terminal espera que ele seja liberado, quando então 

transmitira a mensagem; ou então esperara um certo tempo para 

transmitir (com probabilidade p) , sendo que ao final do 

tempo de espera a decisão de transmissão ou nova espera 6 

novamente feita (com a mesma probabilidade p). Note-se que a 

incorpora@o da persistência pode não implicar em melhorias 
p p p p J  

significativas, se considerarmos a precariedade da 

monitoração do canal. 

A grande desvantagem destes m todos $5 o aumento na 

complexidade do controle (escuta, retransmissão), devendo 

então ser considerada a capacidade de processamento de cada 

estacão. Mas, sobretudo, o sistema apresenta uma 

vulnerabilidade muito grande as condieões do ambiente de 

propagação, pois o inicio de uma transmissão no meio não 

garante sue esta seja bem sucedida, podendo ate se tornar 

intoleravel s nfvel de retransmissão (baixa efici ncia). OS 

metodos que usam segmenta~ão, apesar de obterem melhorias na 

vazão, necessitam de sincronizaçgo entre as estações 

envolvidas. 

A utilização destes m todos em sistemas com terminais 

máveis por dio apresenta agravantes em relaçzs aos proble- 

mas identi cados, sendo que o nivel de retransmissão pode 

ser diminuido com a ado~ão de diversi icacão no receptor, que 



com a interpreta~zo de algumas mensagens colididas aumenta a 

ncia do sistema (beneficiando-se do efeito de captura). 

Deve-se considerar,para os metodos de escuta em geral, a 

prov$vel ocorr$ncia de intervalos de falso si1 ncio durante a 

escuta devido As condigões de atenuagão do canal (devidas 

principalmente aos multicaminhos de propagação), sendo 

razoãvel a adogão de limites de tempo para a interpreta~ão do 

canal desocupado , visando minimizar a probabilidade de coli- 

sões nestas situacões. Este recurso pode, por outro lado, 

incorrer em atrasos ( significativos ou nZo ) , que devem ser 

analisados para se dimensionar sua efici 

Uma forma efetiva de se combater os efeitos da 

instabilidade do canal B através da ado ão da escuta de 

canais auxiliares ( '  usy Tone Multiple Açcess' ou 

onde a atividade subseqüente (deferencia ou transmissão) 

depende da detecgão ou não de um sinal de ocupa~ão. 

A transmissão do sinal de ocupação pode ser feita 

exclusivamente por uma estacão fixa, minimizando os problemas 

decorrentes da monitora~ão de um canal de comunicaç 

instàvel, onde o transmissor pode não ter capacidade de 

transmitir um sinal suficientemente forte para superar as 

atenuagões envolvidas (no caso das estações mdveis). A 

ocupação de espectro pelos canais auxiliares pode ainda ser 

minimizada , se considerarmos que o sinal de ocupacão pode 

ser codificado em dois ou mais estados. Entretanto , esta 

economia acarreta um aumento na capacidade de gera~uo e 

interpretasão do sinal e no tempo envolvido nesta atividade, 

sendo por isso importante uma an lise de sua efici 



Ap6s a apresentação dos principais metodos de acesso 

utilizados em sistemas de comunicacão por canais de r 

pode-se proceder uma an lise critica de sua aplicabilidade 

no sistema considerado. 

todos que se utilizam de reservacão não parecem 

oferecer soluções efetivas para os sistemas de comunicacão 

mbvel, em que se procura minimizar o atraso de transfer 

das informa~0es ( principalmente devido ao seu carater 

emergencial) , m de parcela significativa da 

ncia ser utilizada para a reservacão, a sua base de 

aplica&io, que é a transferência organizada das informações 

sem perdas por colisões, n3o é garantida dentro de um canal 

inst8vel. 

todos básicos de contencão sem reserva930 (aloha e 

aloha-s), sZo atraentes pela sua extrema simplicidade, sendo 

todo aloha-s é privilegiado pela maior vazão que 

permite. Os problemas decorrentes da sincronizayão podem ser 

amenizados com a adoq o de um canal de sincronismo mantido 

com maior estabilidade pelas estacões base. Sua vazão 

absoluta entretanto & baixa, mesmo considerando-se o efeito 

de captura na recepção(que a eleva a niveis em torno de 50 

devendo ainda ser considerada a espera nos intervalos entre 

os segmentos no c8mputo do atraso envolvido na transferência, 

que em sistemas emergenciais deve ser reduzido a um patamar 

minimo. 

todos de escuta t m a seu favor uma boa difusão 

graças sua aplicação em sistemas de 



comunicação por meios condutores. A competição pelo canal e 

seu resultado tamb&m são estimuladas pelo efeito de captura 

na recep~ão, o que possibilita a estes m todos um bom 

desempenho em relação & vazão das informações. Sua grande 

vantagem então, em relação aos metodos anteriores,& uma maior 

flexibilidade em relacão expansão do sistema. A adocão de 

canais auxiliares para o controle do acesso aos canais de 

comunicação contribui de forma significativa para a redu~ão 

dos problemas decorrentes da instabilidade das condições de 

propagação dos sinais , permitindo a atuacão de uma entidade 

centralizadora (a estacão base) na disciplina de acesso, 

atraves de um sinal mais forte e de decisões baseadas na 

confrontação dos niveis de sinal recebidos das estacões 

concorrentes no seu ponto destino. O fato deste controle ser 

realizado numa estaç%o com maiores recursos alivia tambem 

certa carga de equipamento nas estações 

mõveis. Sua maior desvantagem, a adi~ão da faixa de controle 

ao espectro ocupado, pode ser bastante reduzida com a 

codifica~ão para a realiza~ão de controle de diversos canais 

de comunicação, utilizando o máximo da capacidade disponivel 

para o canal de controle. Entretanto, existe um valor limite 

para a codi icaqão se considerarmos a atraso inserido para a 

decodificacão e interpreta~ão da ocupa~ao de canal(ta1 atraso 

deve porem ter seus efeitos reduzidos pelo efeito de captura 

na recep~ão). A adoqão de moltiplos canais também oferece uma 

boa opç80, sob a forma de diversificação. 

arma, considerando-se sicos pela sua 

simplicidade, se ior profundidade 

os chamados m todos hfbridos, pode-se concluir pela 



utilização de um 

gerado nas estações base com as quais esta 

estabelecida a comunicação, pela sua melhor adaptabilidade As 

condi~ões de instabilidade do canal de comunica~ão. 

Para que possamos então identificar o ponto õtimo de 

vazão que pode ser alcançado com a utilizagão deste método, e 

dessa forma estabelecermos limites para a quantidade de 

mensagens geradas para transfer ncia no canal (que deve ser 

proporcional ao nbmero de usuArios ativos em um determinado 

momento para este canal), devemos tentar obter informa~ões 

que nos permitam chegar a estes valores. Entretanto, a 

literatura consultada se limita a levantamentos de vazão de 

determinados todos de acesso em situa~ões com 

caracteristicas diferentes das consideradas neste trabalho e 

sem considerar , por exemplo, a atuação de interfer 

que nos Eorya a adotar alguns valores por aproxima~Zío. 

KCEINRQCK 1 2 5 1  apresenta como forma de comparação entre 

diversos m8todos uma tabela de capacidade que considera um 

atraso de propagaçao bastante alto (10 do tempo de 

transmissão de um pacote), sugerindo uma situação de pior 

caso, e que evidencia o melhor desempenho dos m8todos de 

escuta. Al&m disso, na mesma publicaqão se conclui que o 

custo em termos de vaz%o e atraso graças aos chamados 

terminais escondidos em sistemas m6veis bastante pequeno 

para o método BTMA, em relação ao desempenho do m 

sico para sistemas fixos. 

Adotando-se como maximo para o sistema um valor para o 

atraso normalizado de propagação de 0,01 , valor que foi 

utilizado como refergncia para os levantamentos de desempenho 



na publicação de KLEINROCK [21], podem ser determinados para 

este sistema alguns limites relacionados com o atraso de 

transferência da informação. Considerando-se que um pior caso 

para o comprimento do enlace de cornunica~ão deva ser o de uma 

estayão transmissora localizada no centro do municipio, que 

atenda a uma distancia de cobertura de aproximadamente 35 

pode-se obter para esta situação o atraso de propagação 

associado, dado por: 

onde : 

ap ..... atraso de gropagação (segundos) 

d ...... comprimento do enlace (metros) 
2 

c ...... velocidade de prspagaçao no meio ( 3  x 10 m/s) 

Tal cobertura admite então um atraso de propagação da 

ordem de 0,117 ms. Atrav s da fdrrnula para s atraso 

normalizado de propagação [251 : 

onde : 

a ...... atraso normalizado de propagação 
ap ..... atraso de propagação (segundos) 
t ...... perlodo de transmissão do pacote (segundos) 

chega-se ent%o, pela utilização do limite para o atraso 

normalizado de 0.01 , a um ydbor nim~--nermi$i 

a defini~ão da taxa 

o do tamanho de 

pacote escolhido. 



Pode então ser estimada a capacidade de transfer 

para um metodo TMA através da figura IV.3, que admite um 

atraso normalizado de 0,01 , com a suposição de sue o 

comportamento deste m&todo com a utilizacão de escuta 0,03 - 

persistente ( que apresenta boa vazão para cargas menores e 

uma degrada-ão aceitavel com o crescimento desta carga ) e de 

um canal de oçupa~ão otimizado (isto B ,  cujas caracteristicas 

se adaptem corretamente ao ambiente considerado ) se aproxime 

do comportamento de um mgtodo de escuta 0 , 0 3  - persistente 

puro, quando o canal sofre com a incid ncia dos efeitos de 

propaga~ão. Arbitrando um valor aproximado para a carga G 

oferecida a um canal ( namero de tentativas de transmissão de 

pacotes a cada tempo de transmissão de pacote ) em funcão do 

namero limitado de usuarios , mesmo contando com uma previsão 

de crescimento a longo prazo , podemos avaliar como um limite 

para a carga média em cada canal, em momentos de pico no 

trafego de informa~ões, um valor aproximado da unidade, ou 

seja, a cada tempo de duração de pacote no canal ha uma 

tentativa de transmissão de pacote por parte de uma estação. 

Com este valor para a carga média aplicado figura IV.6 na 

curva obtida para o metodo 0,03 - persistente, obtemos um 

valor correspondente para a % 

no caso considerado de nnraxi~n , o qual ser4 

utilizado então como valor de refer ncia . Note-se que, por 
simplifica~ão, os efeitos do atraso inserido pela 

decodifiçação do canal auxiliar serão negligenciados, devendo 

porem ser feita uma ressalva se for adotada a solução de um 

canal auxiliar controlando dois ou mais canais de 



anho dos paco 

O formato de transmissão das informações em sistemas de 

transmissão de dados & fator basico em seu desempenho, pela 

ncia e confiabilidade que proporciona aos servi~os. Os 

par%metros que devem ser considerados na escolha do formato 

apropriado são [ S 4  1 : 

. capacidade de endere~amento; 

. capacidade de detec~ão/correção de erros; 

. capacidade de compartilhamento do canal; 

. flexibilidade. 

A escolha do formato apropriado envolve caracteristiças 

especificas dos sistemas considerados, como a extensa0 m 

das mensagens e sua freqaência . O formato do quadro de sina- 
lizagão para o sistema de telefonia móvel noruegu s [ 4 2 ] ,  por 

exemplo, não previ2 a ado~ãs de nenhum tipo de redundhcia vi- 

sando o controle de erros, pois as mensagens são curtas e,por 

conseguinte, mais resistentes 4s condicões adversas de propa- 

gação. 

Entretanto , uma das grandes tend ncias nos sistemas de 

comunica~So em geral 6 a adoção de formatos de quadro padro- 

nizados para a transferência de informacão , possibilitando 

maior compatibilidade entre os equipamentos desenvolvidos. 

Desse modo, um caminho natural para a defini~ão do formato de 

transmissão de um õerã j& bas- 

tante utili C,que è um pa- 

drão de aceita~ão 



! flag ! endere~o ! controle ! informação ! FCS ! flag ! 
!8 bits! 8 bits ! 8 bits ! n bits ! 16 bits !8 bits! 

- Estrutura de um quadro HDEC. 

m, a aplica-Zo de formatos utilizados normalmente em 

sistemas de transmissão fixos não & a forma mais eficiente de 

se efetuar a transfergncia de informa~ões em sistemas mbveis, 

pois tais formatos não consideram a instabilidade do canal 

como fator critico. ste fator entretanto de suma imgort 

cia,pois sua tend ncia de limitar o comprimento das mensagens 

circulantes reduz bastante a efici ncia dos formatos tradici- 

onais. 

Desse modo, surgem algumas propostas de formatos especi- 

ficos,como o apresentado por MABEY C271 e proposto pela 

'Electronic ngineering Assaciation9 inglesa, onde as 

informações de endereçamento e controle são encapsuladas 

somente na primeira palavra de cddigo da mensagem (figura 

IV.4) , e as palavras de dados possuem comprimento fixo , sem 

a coloca~%o de 'flags' entre as mesmas. 



tamanho minimo de transmissão 

---------- ----------- ---------- --------- - - - 
I I I I I I I 
Ipreámbulo Isincronismol endere~o I dados I I dados I 
I > =  16 bitsl 16 bits I 64 bits I 64 bits i I 64 bits I 

--o ------------ ---------- 
I I I I I 
I 1 I identidade I endere~o I frame I 
I I do usuario I + dados I check I 
I I 7 bits I 40 bits I 16 bits I 
I---!------------!----------!---------i 

I O I dados I frame I 
I I I check I 
I I 47 bits I 16 bits I 

- Estrutura de um quadro EEA ( MABEY C271, 

figura 1 ) . 

Atraves de uma analise comparativa pode-se concluir 

e 

sugerido pelo CCIR ( em suas recomendações 1241 ) atraves 

dos seguintes pontos: 

. A adoção de grupos de dados de comprimento 

na a necessidade de inserção de palavras de sincronis- 

mo entre os mesmos, que são então substituidas por uma 

palavra de verifica~ão de erros e um ttnico bit de sin- 

cronismo, o sue incrementa a confiabilidade das parte- 

las de dados componentes da mensagem. 



um formato que procura maximizar a efici 

transferência de mensagens em canais instáveis pela 

diminuicão da parcela de controle voltada para obten- 

são de sincronismo e voltando-a para o controle de er- 

ros, o que aumenta o nivel de confian~a oferecido. 

Com a ado~ão deste formato temos entao sue o tamanho dos 

pacotes a serem trocados entre os dois extremos no canal de 

comunica~ão deve depender das condiçSes deste canal e da de- 

manda de informayaes , sendo as parcelas de dados adicionadas 

em quantidades mtíltiplas de 64 bits & mensagem total de acor- 

do com a necessidade . Para a determinação da efici 

formato nesta aplicação, deve ser definido o tamanho de 

pacote utilizado pelo protocolo de comunicação. Note-se que a 

o de efici ncia $ assintbtica, tendendo a um limite 

superior de aproximadamente 0,73 com a adi~ão de mais e mais 

segmentos de dados a um pacote. 

Em um dos capitulas das recomendações do CCIR [ 2 3 1  

apresentada a figura IV.6 , que representa a variarão do com- 

primento õtámo de um pacote em rela~ão ao tamanho médio da 

mensagem. 
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T A M A N H O  M E D I 0  DE MENSAGEM, B I T S  
F R  E Q U Ê N C I A  850 MHZ 

T A X A  DE T R A N S F E R ~ N C I A  - 16.000  BITS /Seg -- 4 . 8 0 0  B I T S / S e g  
V E L O C I D A D E  DO VEÍCULO : 5 0 k m / h  

Figura IV.6 - Tamanho õtimo de um pacote versus tamanho 

m8dio da mensagem ([231,Report 832,figura 2 ) .  

Se considerarmos um ambiente onde a relação sinal/ruido 

13 a minima considerada (20 dB) e com uma taxa de transferén- 

cia de aproximadamente 16 Kbps vemos que o tamanho 6timo para 

um pacote se mant&m estavel no intervalo entre 200 e 300 bits. 

Dessa forma , em um sistema onde a taxa de transferhcia deva 

se situar acima dos .16 Kbps e onde as condições de 

comunica~ão sejam desfavoraveis, podemos extrapolar que a 

manutenção de um tamanho de pacote entre 400 e 500 bits seja 

razoavel, possibilitando a insercão de sinais de sincronismo 

em intervalos menores e facilitando o processo de recuperação 

da detecção da mensagem em casos de erro. Ser& adotado então 



jJg (composto pelas parcelas de 

sincronismo, endereco e mais seis parcelas de dados ) ,  que 

estabelece uma KSL~SSQ-  

Com os dados levantados, pode ser avaliada a taxa de 

transferência minima para a transmissão das informações no 

canal de comunica~ão . Atraves da tabela ZII.4 nota-se que 

necessaria para a transfergncia de todos os dados 

componentes das informações do sistema simultaneamente uma 

taxa da ordem de 23 Kbps. Se englobarmos na capacidade total 

requerida a reserva de uma parcela para a inserção de 

informa~tles de controle da ordem de 10% da capacidade 

dedicada aos dados, teriamos uma taxa de informa~ões 

circulantes da ordem de S5,3 Kbps. Note-se entretanto que 

ainda devem ser consideradas,para esta aplicação , a 

eficigncia do formato de transmissão ( 0,64 ) e do método de 

acesso ( 0,60 ) utilizados, cujos valores conjugados fornecem 

um total aproximado de 0,384. Tal assertiva pressupae a 

manutenç%o do nivel de confiabilidade e da probabilidade de 

comunicação para a Area coberta dentro dos limites 
- 3  

estabelecidos previamente ( 8x10 BEW para a taxa m 

erros e 99% para o tempo prov vel de comunica~ão , cujos 

valores assume-se terem influência controlada na determinação 

da vaza0 global do sistema . Desse modo, teremos como 

necessaria ao bom funcionamento do sistema uma ç 

e--comu~ãça~ão da ordem de 

25,3  Kbps x 1/0,384 = 655- EE , para determinado usu 



qualquer instante , valor que será utilizado como referencia 

ncia do projeto. 

Nesse ponto, deve então ser realizada uma verificacão da 

obediência aos limites adotados para os atrasos envolvidos na 

transmissão dos pacotes pelo canal de comunicaçâo, com vistas 

á valida~ão dos valores considerados na definicão do método 

de acesso utilizado no compartilhamento deste canal e no 

estabelecimento do tamanho destes pacotes. 

No item IV.5 foi determinado um valor minimo para o 

periodo de transmissão de um pacote de aproximadamente 

5,85 ms . Considerando-se então a utilização de um tamanho de 
pacote de 464 bits e de uma ta a de transfer ncia para o 

canal de 66 Kbps, tem-se que o perlodo de transmissão de um 

pacote neste canal de aproximadamente 7 ms , que não d 

inferior ao limite proposto, permitindo a conclusão pela 

propriedade dos valores obtidos em un~ão dos limites 

impostos aos atrasos envolvidos na transmissão de 

informa~ões para o sistema. 

e sinal requeri s na recep 

Para que a incidência de erros na recep~ão da informa~ão 

seja mantida abaixo do limite estabelecido para a manuten~ão 

do nlvel de confiabilidade nos canais de comunicação, torna- 

se necessaria a adoeão de formas eficientes de controle sobre 

os efeitos dos agentes interferentes atuantes no sistema, ja 

que um controle direto sobre estes praticamente impossivel. 



O próximo passo deve então consistir na avaliacão do 

nivel de interfer ncia gerado na recepção pelas principais 

fontes de interferência atuantes no ambiente de aplicação, 

pois a forma mais simples e eficiente de se controlar seus 

efeitos & a adoção de um limite de rejeição no receptor que 

se não elimine pelo menos reduza tais efeitos nas situaqões 

mais críticas a niveis minimos . Dessa forma , se garantirmos 

no projeto sue o nivel de sinal disponivel na recepeão se 

encontre o maior tempo possivel acima deste limite , 

poderemos considerar uma probabilidade maxima de 

intkrpretaç%o correta deste sinal. Note-se que mesmo os 

sinais interferentes cujo nivel se situe acima deste limite 

mas abaixo do nfvel do sinal de informacgão recebido não 

prejudicar s a recepçZio. 

Considerando as interfer%ncias significativas dentro do 

istema, podemos avaliar ent3o seus valores quantitativos em 

rela~ão á faixa de freqü ncias utilizada e &s caracteristicas 

comumente disponfveis para os equipamentos receptores. 

Para a avaliacão da amplitude de ruido tipica na 

recepção pelas estações componentes de um sistema mbvel de 

comunica~ão , deveriam ser realizadas medicões dentro do 

ambiente considerado, para o levantamento de uma distribuição 

estatística destes valores que permitisse a determinação 

de niveis medios para Ares especificas de cobertura. 

Entretanto, coma tal lev+ntamento requer recursos que no 

momento nao nas são disponlveis, trabalharemos com valores de 

experimentos realizados por outros autores, onde seja mantida 

uma proximidade razoavel entre as caracteristicas do ambiente 

onde tais medi as foram realizadas e as encontradas na 



considerada. Note-se que, como o objetivo desta avaliaçzo B a 

determinação de um limite de rejeição que cubra o pior caso 

encontrado , as situaçíjes' consideradas deverão ser tambem de 

pior caso. Dessa forma, devemos então avaliar as condições de 

ruido encontrados nos pontos de recep~ão para os dois tipos 

de estação componentes do sistema ( mQveis e fixas ) .  

Como a principal fonte de ruàdo em sistemas mõveis é a 

inigção automotiva, podemos avaliar a sua influencia pela 

fórmula 11.4. Para tanto, devemos determinar os valores da 

taxa de trafego de veiculos (C) no ponto de influ ncia (onde 

$ gerado o ruido), a distancia (R) envolvida entre o ponto de 

levantamento e o fluxo de veiculos, e a banda de passagem do 

equipamento receptor , cobrindo sempre valores de pior caso . 

Se considerarmos uma taxa de carros representativa dos 

perfodos de maior escoamento em uma via de trafego intenso 

(100 veiculos por minuto)podemos fazer inicialmente o c 

para uma estaç%o mbvel a uma distancia arbitraria de 4 metros 

de uma fonte de ruido. aseando-se na relacão Br = 2 x R 

descrita em [61 ( onde Br representa a banda de passagem do 

receptor em rela~ão taxa de transmissão da  informa^ 

digital R necessiiria 1 ,  temos que para uma taxa de 

transferência requerida da ordem de 66 Kbps (envolvendo 

informaqões de voz , telemetria, texto, imagem e controle), 

que determina uma banda de passagem da ordem de 132 KHz, o 

valor correspondente para a intensidade m8dia de rufdo 6 de: 

Em = - 11 + 10 loe 132 + 17 log 100 - 20 log 0,4 (d 
ao 10 10 

Em - 52 dBuV/m 



Para convertermos para uma unidade de potgncia poderemos 

utilizar a relaqão dada por E341 para uma antena casada: 

onde : 

E .... campo de ruido equivalente (uV/m) 
es 
k . . . . . . a1 tura da antena (m) 
P ...... pot ncia fornecida antena (W) 

R ...... resistencia total da antena = resistencia de 

entrada do receptor (ohms) 

Se considerarmos a rela~ão em decib is, teremos sue: 

Para uma antena de 1/2 onda em espaco livre , teremos 

E341: 

R 73 ohms e h = - = L- = 8 , ó  m , para f = 150 MHz 
. F 

Temos então que: 



Direcionando-se o c&lculo para a determinafão do nivel 

de ruido devido á inigção automotiva nas esta~ões base , 

podemos concluir que uma antena receptara situada a uma 

distância de aproximadamente 51 metros (por exemplo, uma 

antena situada a 50 metros do solo em uma estação a 10 metros 

do fluxo de veiculas), que pode seu considerado como o pior 

caso, pode ter o nivel de ruido incidente avaliado por: 

Outra fonte de interferência atuante em sistemas de 

r&dio comunicação é a intermodulaqão, sue t5 o principal 

causador da interfer ncia entre canais adjacentes e se 

expressa pela pot ncia equivalente obtida através da EBrmula 

11.1 . Tal interfergncia 6 fator fundamental na determina~ão 

do espafamento entre canais nos sitemas de rádio comunicação 

digital. O CCIR [ 2 4 1  sugere para contornar seus efeitos a 

utilização de um valor de 1,5 para a diferenca normalizada 

ncia ( a relação entre a diferen~a de freqi3 

taxa de transmisslio da informação). Dessa forma, com uma taxa 

de transmissão da ordem de 66 Kbps, a separação entre canais 

devera ser da ordem de 99 KHz.Se considerarmos que a potencia 

das fontes interferentes no ponto de recepcão é equivalente , 

teremos pela aplicaG3o da fdrmula 11.1: 



onde : 

Pi ..,.. potgncia das fontes interferentes (dBm) 

A partir desta rela~áo podemos notar sue para valores 

de potgncia de sinal interferente superiores a -7,s dBm 

(180 uW) aproximadamente na recep~ão das estacões móveis, a 

potencia equivalente resultante deverá se sobrepor & prõpria 

potência de ruido derivada da inigção automotiva , devendo a 

partir deste limite ser considerada a principal fonte de 

interfergncia no sistema. Em se considerando o ruido 

automotivo incidente nas esta~ões base, este limite deve se 

situar em um valor de -14.9 dBm ( < 100 uW). 

Finalmente devemos considerar o efeito da interfer 

co-canal. Note-se entretanto que por se tratar de 

nçia causada por sinais atuantes na prõpria faixa 

de passagem do receptor, o limite de rejeição normalmente 

estabelecido para o combate a este tipo de interfer 

( representado pela fõrmula 11.2 ) è equivalente ao nfvel de 

ruido minimo determinado dentro do ambiente considerado, isto 

&,  qualquer sinal de potencial menor que este valor n%o pode 

ser diferenciado de um ruido e deve entso ser desconsiderado. 

Desse modo, se aplicarmos uma rela~ão logaritmiça fbrmula 

11.2 chegamos naturalmente d fórmula 11.3,relativa & pot 

de ruido externo minima em decibèis, que em nosso caso & 

igual a: 

Pn = Fa + 10 log 132 K H z  - 204 (dBW) 
10 



A figura IV.7, retirada de [23], fornece para as 

freqWincias de operacão em torno de 150 MHz e em uma area com 

incidência de ruido artificial media , um valor 

figura de ruido Fa de aproximadamente 18 dBW. 

para a. 

A: Ruido artificial estimado em area comercial mediana. 
B: Ruido galatico. 
C: Ruido galatico de faixa concentrada. 
D: Irradiação solar. 
E: Ruido atmosfèrico gracas a oxiggnio e vapor dTAgua. 
E: Corpos negros. 
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Figura IV.7 - Fa versus freqüência na faixa de 10 a 10 Hz 

( [ 2 3 1 ,  Report 670, figura 3  1 .  

Dessa forma, chegamos a um limite de rejei~ão de : 



Tal valor 6 valido tanto para os receptores mbveis como 

para os fixos. 

Dessa forma, vemos que o nivel maximo de interfer 

atuante no sistema B dado pelos ruldos provenientes de 

igni~ão automotiva, devendo ser considerado como referência 

para o estabelecimento do nlvel minimo de sinal disponivel 

para recepção. Devemos ainda considerar que deve ser mantida 

uma relacão entre sinal e ruido mais distor~ão que permita a 

interpretacão conveniente do sinal recebido, sendo que o 

valor requerido para esta relagão, com vistas a manutencão da 

qualidade da conexão, devera ser definido em função da 

avaliaçzo quantitativa das atenuacões cáclicas atuantes no 

sistema, ou seja, aquelas devidas a irregularidades no perfil 

do ambiente de propagação cujos efeitos s%o levantados 

de forma estatistica. Tais atenuações podem ser resumidas 

basicamente pelas atenuayões por sombras e por multicarninhos 

de propagação. 

Devido ao seu carater extremamente especifico em função 

do perfil do terreno em que atua, a atenua~ão devida aos 

multicaminhos de propagac o deve ser avaliada bastante 

superficialmente , pois uma quantizagão mais rigorosa 

envolveria um esforco bastante grande de levantamento 

experimental. 

Quando da determinacão do m&todo de modula~ão 

apropriado ao sistema no item IV.3, foram obtidos os valores 

para a relacão E /N necessArios para a manutengão da ta 
b O 

erros a um nivel apropriado. Através da relac2o 33.2, temos 

que para um sistema com taxa de transfer ncia de 66 Kbps e 



banda de passagem de 132 KWz, a relacão sinal/rufdo pode ser 

dada por: 

Se considerarmos o valor de 20 dB para a relação E /N 
b 0 

obtido da figura lV.I para sinais ortogonais binarios em um 

canal com atenuação por multicaminkos de propagação, o qual 
- 3  

mantem a taxa de erros em 8 x 10 (BER), temos que a relaqão 

sinal/ruido dever ser mantida a niveis próximos de 17 d 

A atenuação por sombras tamb8m apresenta uma relacão 

bastante forte com o perfil de aplicacão considerado e com a 

o das estacões com rela~ão s obstruções, mas seus 

efeitos podem ser avaliados de forma aproximada em função d 

altura da estrutura interposta atrav s do ãbaco da figura 

11.1. Assim, a atenuação devida & interposição de uma 

estrutura com altura estimada de 70m no caminho de piopagacão 

do sinal ate uma estaçzo móvel se deslocando pr6xima 

seria da ordem de 8 d para a freqCi ncia considerada. Se 

arbitrarmos que acima deste limite de altura a obstrução deve 

ter seus efeitos avaliados de forma mais detalhada, podemos 

considerar tal valor de atenuacão como uma estimativa de pior 

caso para a regiao. 

DUFF [163 avalia os efeitos da interposi~ão de 

estruturas pela subtração de um termo de correção para 

compensar as perdas devidas $3 irregularidades do terreno no 

caminho de propagação do sinal, cujo valor pode ser 

estipulado em rela~ão altura m dia das elevacões através da 

figura IV. . Para a banda alta de Eresü ncias e uma altura 

dia de elevações em torno de 70 m ( 230 p s, o pior caso 



considerado anteriormente), temos um acréscimo de 

aproximadamente 8dB ãs atenuações no caminho de propagação, 

compativel com o valor encontrado no ãbaco de BULLINGTON. 

Figura IV.8 - Fator de correcão por irregularidades do 

terreno ( DUFF [16 I ,  figura 2.4 . 

DUFF [161 define em seu trabalho um parhmetro chamado 

margem de desempenho para um sistema de comunicaãão,dado pela 

relacão: 

Md = Pd - Pmsu 

onde : 

Md . . . . . margem de desempenho (dB) 
Pd ..... potência disponlvel no receptor (dBm) 
Pmsu ... potência minima utilizhvel no receptor (dBm) 



Podemos então avaliar, de acordo com os resultados 

obtidos,que a margem de desempenho deverâ observar os efeitos 

destas atenuações para que possam ser aleancados os nàveis de 

probabilidade de comunica~ão requeridos pelo sistema. Note-se 

entretanto que, para uma estimativa total da atenua~%o media 

encontrada no caminho de propagação dos sinais dentro do 

ambiente de aplicaeão, deveremos optar pela utilização do 

modelo estatistico de Allsebrook e Parsons[14] apresentado no 

item 11.2.2. Desse modo, considerando-se que esta margem 

incorporara sQmente os efeitos dos multicaminhos de 

propaga~ão, posto que este modelo jã envolve os efeitos da 

interposi~ão de obst&culos no caminho de propagacao de forma 

ponderada, seu valor deverã ser da ordem de 17 d 

observar que para o calculo da pot ncia minima utilizavel no 

receptor devemos permitir que a mesma supere a potência de 

sinal interferente de maior intensidade atuante no receptor, 

sendo que tal valor deve ainda prever que este ruido tamb 

atingido pelo ganho da antena receptora.DUFF [I61 sugere como 

valores tipiços para este ganho nlveis em torno de Grm = O d 

nas esta~6es mbveis e de Grb - 6 dB nas estacses base. Assim, 
considerando a interfer ncia por ignição automotiva, pode-se 

m = Pm + Md + Grm = -66,6 dBm + 17 dB + O = =A 

= Pb + Md + Grb = -8 ,6 dBm + 19 d 



Sempre lembrando que tais valores são representativos de 

situações de pior caso. 

Caracterizados os canais de comunicação a serem 

utilizados nos enlaces entre as estaqões móveis e fixas, 

deve-se então determinar o alcance màximo para estes enlaces 

de forma a delimitar, dentro dos niveis de confiabilidade 

adotados, as Areas de atuaç%o das estações móveis em rela~ão 

a situaçzo qeogrdfica da regi20 considerada para o seu 

deslocamento. Com a demarcaqão destas dreas de atuação podem 

então ser definidas as localizações de tantas eãtaqões base 

quantas forem necessarias cobertura de toda a rea 

englobada pelo sistema. 

Para a determinação do comprimento dos enlaces de 

comunica~So estabelecidos entre estações m6veis e fixas, 

devemos inicialmente estabelecer alguns parametros para o 

sistema, como por exemplo a potência disponivel para efetuar 

a transmissão nos dois tipos de estação. DUFF E161 apresenta 

como tipicos para sistemas móveis de comunicaqSo os valores 

de potência de transmissão dentro das faixas de 10 a 100 

watts para as estações móveis e de 30 a 300 watts para as 

estações fixas. Na notificação 742-2 das recomenda~ões do 

CCPR r 2 4 3  são apresentadas as caracteristicas de alguns 

sistemas de telefonia móvel poblica instalados ou em fase de 

planejamento em diversos paises, sendo que as potências 

associadas as esta~ões nestes sistemas se situam em uma faixa 

de at& 100 W ( 50 dBm ) para as esta~ões base e 15 W (42 d 

para as estafões móveis, valores que tomaremos como base em 



nosso trabalho. W aplica~ão destes valores dentro dos modelos 

de atenuacão apresentados no decorrer do trabalho devem então 

permitir a supera~ão dos niveis minimos de sinal 

estabelecidos para a correta interpretacão das mensagens no 

ponto de destino, seja ele fixo ou mbvel. 

Podemos ainda fixar a altura de uma antena em uma 

esta~ão base padrão, onde o fator preponderante na definicão 

de suas dimensões o custo, em aproximadamente 50 rn, sendo 

que sua construção em uma elevacão permite um acr 

sua altura efetiva que pode ser da ordem da altura da 

eleva~ão se a mesma permitir visada sem obstruçães at 

proximidades do ponto de receg~ão. 

Para uma estimativa total da atenua~ão media encontrada 

no caminho de propaga~ão dos sinais dentro do ambiente de 

aplicaqão, a utiliza~ão do modelo estatfstico apresentado no 

Stem 11.2.2 & bastante atraente no sentido de, considerando 

uma distribuição tipica de atenuacões para diferentes tipos 

de ambiente de aplicação, permitir a obtencão de um modelo 

homogeneo de perdas. 

Para estimar o limite para as distancias cobertas pelas 

estaqães dentro do sistema, podemos utilizar a seguinte 

formula: 



Pd = Pt + Gt - Et + Gr 

onde : 

Pd ..... potência disponivel no receptor (d 
Pt ..... potGncia de transmissão (dBm) 

Gt ..... ganho da antena transmissora (dB) 

Gr ..... ganho da antena receptora (d 
Lt ..... perdas por propagacão (d 

Note-se que tal formulaqão negligencia as perdas no cabo 

condutor entre equipamento e antenas, devendo estas serem 

mantidas a niveis minimos. Podemos ainda considerar os ganhos 

tipicos utilizados por DUFF [I61 para as antenas das estacões 

móveis ( Gtm = 3 d e Grm = O d ) e para as estacões base 

C Gtb = 3 d e Grb = 4 d ) . Assim, as perdas por propagacEio 
para o enlace mdvel-base devem se situar em torno de: 

Ltmb = Ptm + Gtm + Grb - Pdb = 42d m + 3dB -I- 6d 

Ltmb = 116,6 d 

E para o enlace no sentido base-mõvel: 

Etbm = Ptb + Gtb + Grm - Pdm = 50 d - (-49,6 dBm) 

Ltbm - 102,6 d 

Como o sentido de conexão que permite menores distancias 

para os enlaces 6 o sentido base-móvel, procuraremos 

equiparar as caracterlsticas de propagac%o atraves da 

colocacão dos niveis de atenuacão permitidos para os dois 

sentidos nos mesmos valores, o que implica na simplificacão 

dos equipamentos pela eliminação do ganho de transmissão na 



esta~ão móvel e do ganho de recepcão na estação base, alem de 

permitir a diminuicão da potgncia disponivel para transmissão 

nas estaeões móveis para 37 dBm ou 5 watts. 

Aplicando o modelo de Allsebrook e Parsons C141 para 

estes valores de perda total e utilizando como tipicos de um 

ambiente suburbano valores para a altura media dos edificios 

circundantes (ho) de 30 metros e para a largura m&dia das 

ruas (dr) de 20 metros temos que em 11-10: 

Calculando os valores teóricos de atenuaeão de espaeo 

livre e de terra plana atrav s de 11.6 e 1L.8 temos que: 

L1 = 76 + 20 log d (d 
10 

Lp = 7 5  f 40 log d (d 
ao 

Se considerarmos o valor para as perdas por difra~ 

irregularidades do terreno como sendo de 8 dB, que & o valor 

obtido anteriormente atrav s da figura IV.9, temos que, para 

o permitida para os enlaces em " - 9 :  

2 L/2 
102,6 = 61 + 20 log d + ( (  20 log d - 1 ) 6 6 4 )  

18 10 
d 10,5 Km 



Conclue-se então que, ~ a ~ à - a ~  

anaa permeados por elevagões de terreno 

com alturas de 70 metros e de edificios com altura media 

de 30 metros, devera ser adotada, para os parametros 

O perfil topogr&fico considerado para os cAlculos 

anteriores se adapta a grande parte da rea a ser coberta 

pelo sistema dentro do município. Entretanto, tal alcance 

deve ser mais limitado se considerarmos Areas com grandes 

estruturas edificadas, como o centro da cidade e seus bairros 

mais urbanizados. Nestas regiões, a mudama param trica mais 

sensivel a altura mèdia das edificac6es, podendo ser 

mantidos com boa aproximaç%o os valores adotados 

anteriormente para a distribuicão das irregularidades do 

relevo ( isto esperando uma certa homogeneidade 

topografica, salvo algumas excess6es ) e para o limite de 

ruido incidente. Dessa forma, se adotarmos uma média para a 

altura de edificios da ordem de 60 metros, teremos que o novo 

fator de atenuação Eicarã em torno de Le = -8,4 dB. Tal valor 

implica na adogão de novas 

Não devemos esquecer porem que existe a situacão oposta 

em determinadas regiões do município, onde as caracteristicas 

de ocupayão se aproximam bastante das encontradas em zonas 

rurais, com ãreas onde a altura m dia das construções nao 

ultrapassa os 10 metros. Dentro destas regiões os niveis de 

ruido incidente tendem a ser consideri3velmente menores, 

podendo ser estimado um pior caso para a concentrag3o de 



trafego de veiculos em torno de 30 carros por minuto, o que 

fornece um nivel de ruido para uma esta~ão móvel tipica de 

aproximadamente -75,4 d m. Com estes valores e adotando o 

novo valor para a atenuação devida às edificacões de 

Le = -26,6 dB, temos que a 

De posse destes valores podemos partir para a 

delimitacão da cobertura realizada pelas estaçóes base dentro 

da região considerada. Note-se que 6 interessante a adocão de 

dimensões para a àrea coberta pelas estaeões base que se 

relacionem com as condieões de propagação de sinal 

encontradas dentro da mesma, o que sugere a adoeão de limites 

de cobertura variãveis dentro dos diversos ambientes 

encontrados nesta região. 

IV.10 - Localizad o das esta~ões 

Caracterizada a conexão a ser estabelecida entre 

esta~ões fixas e móveis dentro do sistema, o próximo passo 

devera constar então da distribui~ão, pela area coberta, de 

tantas estações base quantas sejam necessarias para a 

prestacão dos servicos propostos. Podemos notar que surgem 

dois grandes problemas na atribui~ão dos canais de 

comunicação para a realizaqão destas conexões: o conjunto 

limitado de freqü neias disponlveis para a comunica~ão ( gra- 

ças ao congestionamento do espectro ) e as limitações de 

alcance impostas pela qualidade exigida para as conexões. Uma 

opção bastante utilizada atualmente para se contornar tais 

problemas é a adoeão dos chamados sistemas celulares. Torna- 



se então necessaria uma apresentarão deste tipo de sistema, 

com o objetivo de definir sua forma de aplica~ão dentro das 

particularidades do projeto considerado. 

as celulares 

O conceito celular determina que uma regiao a ser 

coberta por um sistema de estaçães mdveis seja dividida em 

reas, chamadas c@lulas, que possuem suas prõprias estayões 

base. Tais estaç-ães transmitem os sinais de comunicação numa 

potência que seja suficiente para que toda a c&lula seja 

coberta, mas que interfira o minimo possivel na comunicaç-ão 

dentro da c&lula adjacente. Cada celula se utiliza de 

determinado grupo de freqÜi2ncias para a comunicação com 

unidades mõveis localizadas nas mesmas , sendo que o baixo 

nival de po ncia do sinal utilizado possibilita a redu~ão 

da interfer cia entre as canais . Se duas celulas estão 

situadas a distâncias tais que não haja interferhcia efetiva 

entre as unidades circulantes nas mesmas , a comunica~ão pode 

ser realizada em canais de comunica~ão idgnticos dentro das 

duas àreas (reutiliza~ão de freqüências). Assim, a faixa 

total de freqUências utilizada no sistema independe do namero 

de usudrios na região coberta, sendo a mesma distribufda por 

c&lulas, adjacentes ou não, que permitam a separação 

geogrãfica necessària d reduyão ou mesmo elimina~ão da 

interferência. Um modelo de distribuição de freqaências entre 

cslulas de um sistema com 3 grupos distintos de canais 

apresentado na figura IV.9 . 



Figura IV.9 - Sistema celular de comunica~ão com 

tres grupos de canais. 

A medida que se deslocam, as unidades mòveis vão saindo 

da &rea coberta por uma c&lula e entrando em &rea coberta por 

outra, onde a comunicação com a estação base é feita em 

canais de freqiXncias diferentes. Surge então a necessidade 

de se manter uma estação central que possua informa~ões 

acerca da localiza~ão das unidades dentro do sistema, 

coletando periodicamente notificacões sobre o nivel de sinal 

recebido pelas estações base. Para isso,tal estação deve ser 

conectada a todas estaqões base atrav&s de enlaces fixos 

(por radio ou meio condutor) e de acordo com as informarões 

adquiridas, direcionar chamadas ãs celulas corretas ou 

comutar uma conexão em curso entre uma unidade mdvel e uma 

estação base para outra que porventura ofereça um serviço 

mais confidvel. Os efeitos desta comutação na comunica~ão 



devem ser mantidos a niveis minimos, tanto pela limitaqão do 

namero de ocorrências como pela minimiza~ão de seu tempo de 

duração. GLANCE [ . i 7 1  realizou um estudo da taxa de erros 

causada por tais comutações em um sistema de transmissão 

digital utilizando modulação PSK, levantando resultados 

relativos ao incremento de taxa de erros normalmente 

encontrada (devido a atenuação de interfer&ncias). Alqumas 

das conclusões apresentadas sugerem a utilização de taxas de 

sinaliza~ão de maior valor gosslvel para os canais , a adoção 

de valores limite do nível de sinal para a realiza-ão da 

comuta~ão e a minimiza~ão do tempo entre modifica-ões do 

nível de sinal. E evidenciada tamb6m a maior eficiência de 

metodos de modula~ão diferencial por ase (DPSK) pela maior 

capacidade de recupera630 dos dados (independ ncia do valor 

absoluto da fase da portadora). Deve tamb m ser prevista, 

graças a estas comutações, a ocorrência de erros de 

deslocamento, pois regiaes de uma cClula onde a relação 

sinal/ruido apresente valores muito baixos ( pontos mortos ) 

podem ser preenchidos por um sinal mais forte proveniente de 

outra estação base em celula adjacente, possibilitando a 

interpretacão de uma falsa situaç o de mudança de célula. 

Tais erros podem ser minimizados pela adoção de um limite de 

tempo para a decisão de comutação, que deve ser superior d 

m8dia dos tempos de duração das lacunas incidentes na região, 

mas que B bastante dependente do trajeto e da velocidade de 

deslocamento dos usuàrios. 

Uma das grandes vantagens de um sistema que adote o 

conceito celular B a facilidade de adaptaçZo. Quando da 

saturação dos canais disponiveis nas células, devida ao 



crescimento do ntcmero de usuários, as mesmas podem ser 

subdivididas em segmentos menores que adotem a mesma 

filosofia de comunicacão (divisão celular), isto 6 ,  dividindo 

entre si os canais de comunica~ão disponiveis pelo técnica de 

reutilização de freqCi64ncias. Desse modo, o mesmo grupo de 

canais pode servir a um maior ntcmero de usuãrios, 

considerando-se no entanto certas limitacões decorrentes da 

interferência entre os mesmos. Outra aplicacão da divisão 

celular & a seleção geogrãfica dos tamanhos de c&&ulas, onde 

um arranjo pode se utilizar de celulas menores sdmente onde 

haja uma alta densidade de trtifego ( centros urbanos 1 ,  

mantendo maiores raios de cobertura para regiões mais 

isoladas [5 I .  

Na implantação de um sistema baseado no conceito celular 

devem ser considerados vários fatores, sendo o principal 

deles a Area de cobertura necessaria a cada célula. Tal fator 

depende basicamente das condicões de propagacão e de 

interferência encontradas nos caminhos a serem percorridos 

pelos sinais, sendo que seus limites para esta aplicação 

foram determinados no item IV.9. 

De acordo com os valores estabelecidos para o alcance 

das conexões, densidade de usuários da drea a ser servida e 

faixa de freqfi ncias utilizada, pode ser dimensionado o 

tamanho das diferentes c&lulas que formam o sistema. 

Entretanto, deve ser considerada tamb m sua efetividade em 

s necessidades do usuário , pois da mesma maneira 

sue celulas muito pequenas podem ocasionar um grande namero 



de comutacões entre estacões num percurso médio , com 

conseqtíente degradacão dos serviços , a situacão reversa 

lulas grandes) pode se tornar super dimensionada em razão 

dos pequenos deslocamentos realizados em média e por 

concentrar um namero maior de canais em areas de alta 

densidade de usuarios. 

Temos ainda sue, na realidade, o formato das células não 

atende ao formato hexagonal utilizado na definição teõrica de 

tais sistemas. Atualmente são obtidos os contornos reais 

aproximados das c8lulas em um sistema atrav8s da aplicaããs 

de modelos bastante refinados de propagação, com o auxilio de 

ferramentas computadorizadas. Note-se que tais modelos são 

essencialmente estatisticss, pois mesmo duas esta~ões 

percorrendo o mesmo caminho em tempos diferentes estarão 

sujeitas a niveis de sinal similares mas com distribuieões 

distintas. Esse amorfismo das celulas acaba causando 

dificuldades na definição dos contornos de cobertura e na 

expansibilidade do sistema, pois a adaptacão ao crescimento 

do trafego torna-se alvo de grande dose de improviso, levando 

roveitamento ineficiente de espectro e de equipamento. 

Outro fator cuja determinação de importância 

fundamental para o bom desempenho 8 a dist ncia minima entre 

c8lulas atuando com conjunto de freqiXncias iguais. Tal 

dist$ncia 6 em geral definida assumindo-se que a rela~ão 

sinal/interfer ncia não caia abaixo de determinado valor por 

mais que 1% do tempo em toda a area da c lula. WUGHES et alia 

[Zl] sugerem que seja considerada para isso uma margem de 

assimilação da atenua~ão por multicaminhos de 7 d , valor que 

e plenamente satis eito com os 17 d considerados neste 



pro jeto. 

A taxa de reut.ilização de freqüC2ncias em um sistema pode 

ser descrita por E 24 1 : 

onde: 

D ... dist.hnçia entre os centros das c$lulas (assumindo- 
os como localizac%o da estaqzo base transmissora) 

R . . . raio das celulas ( mesma unidade de D 5 

n ... namero de grupos de canal divididos entre as 

celulas 

Em geral, baseando-se num formato hexagonal para as 

celulas? somente certos valores de a s%o possiveis ( 3, 4, 7, 

3, 12, 13, etc.). 

Para a definição do raio das celulas podemos estabelecer 

em primeiro lugar os valores para aquelas que devam ter os 

menores raios, ou seja, aquelas localizadas em regibes de 

maior incidencia de ruidos artificiais, notoriamente as 

regiaes mais urbanizadas. Pelos cZilculos de distancia mZixima 

para os enlaces realizados anteriormente, estas regiões devem 

suportar deslocamentos de ate 7 Km mantendo a relae%o 

sinal/ruido nos niveix requeridos. Podemos admitir que tal 

distancia permita uma ocupaç3o celular bastante razo&vel, 

pois sua Brea de cobertura n%o deve sobrecarregar o namero de 

comutações inter-celulares dentro da extensão da àrea a ser 

servida pelo sistema.Pode-se considerar ainda que a densidade 

de usu&rios no mesmo pequena, não devendo causar para este 

limite um excesso no namero de usu8rios servido por um canal 



{ou grupo de canais). Consideraremos porem uma margem de 

deslocamento para as est.acdes móveis que permita que a 

comuta~%o de canais, quando da passagem entre celulas, sela 

feita de forma suave, o que permite que a decisão de 

comuta~ão possa ser realizada com a estação j& se deslocando 

dentro da nova celula. Esta margem, que deve permitir, h uma 

velocidade media de deslocamento,um tempo de percurso fora da 

celula maior que o tempo mediu de duraç%o das lacunas de 

comunicasão, pode ser arbitrada para esta apliça~%o em 

aproximadamente L Km ? o que nos da uma cobertura celular de 

6 Km para regiões urbanas e prev8 uma ~ z L a ~ ã o  simnhLruide 

considerarmos a diferenqa obtida pela aplicacão da formula de 

propagaç3o de Allsebrook e Parsons. Dessa forma, se durante 

o percurso uma estacão base interpretar um nivel de sinal de 

uma estaca0 mavel a ela relacionada sue não seja superior a 

20 d B  do nivel mi3ximo de ruado esperado, durante um tempo 

maior que o tempo estimado de duracão de uma lacuna no perfil 

de propagag%o, tal fato e informado ao centro de comutaçEio, o 

qual ordena 9s estações base vizinhas que realizem mediebes 

acerca da qualidade de sinal para esta estaçao no canal 

considerado. De posse destas informacões, o centro de 

comutaeão entso avalia se ha melhor incidência para o sinal 

em uma destas esta~Ses e realiza a comutacao caso se mostre 

possivel. 

Com o valor minimo da relacão sinal/interferEncia 

estabelecido para o perlmetro da ç&lwla, podemos calcular a 

distancia minima para a reutilizaeZo de freyÜ8ncias por outra 

estaca base. se considerarknos que uma estaãao móvel se 



deslocando no perimetro desta outra celula gera um sinal de 

37 dBm, o qual deve ser atenuado durante a propagaç30 e 

chegar i3 uma estação tambem se deslocando pelo perimetro da 

celula inicial com niveis inferiores ao nivel m8ximo de ruido 

devido d isnicão automotiva nesta estação, teremos que tal 

atenuação dever8 seu da ordem de (37-(-49,611 dBm - 8G,6 dBm, 
j B  contando com ganho zero de transmissao para as estaçSes 

mbveis. Aplicando-se este valor na fdrmula 11.9 para o perfil 

de terreno correspondente aos centros urbanos, temos que: 

2 1/2 
8G,6 = 67,6 + 20 log d + ( (  20 log d - 1 1  + 64 f (dBf 

10 10 
d " 2,6 Krn 

Se aplicarmos o limite inferior de 3 para o namero de 

grupos de canais utilizados na fdrmula IV.11 , temos que 

B/R 3, o que assume que, para est.'e padrgo, a distdncia 

entre duas estaeões mdveis se deslocando no perfmetro das 

c&lulas consideradas deva ser de, no minimo, um raio de 

celula, que para o tamanho de celula utilizado de G Km. Tal 

limite obedece então com folgas d distancia minima calculada, 

para a cobertura do sistema. Note-se que mesmo com a 

utilizag3o da fdrmula para o c8lculo da distdncia proposta 

pelo CCIR [24],que simplifica a relaçao de atenuaçao para uma 

raiz enCsima da distancia, e considerando o valor de 4 

proposto para '13' por CALHOUN í.51 , temos que ( D/R 1 - 
1/4 

C/I 1 , que para um valor adotado de 20 dB para a 

relaç3o sinal/interferencia minirna no perimetro da celula 

fornece para B/R o valor de 3,16 , que & praticamente igual 

ao adotado. 



Podemos ent%o direcionar os chlculos descritos acima 

para a determinação de limites que considerem os comprimentos 

mais extensos de enlace, em regiões onde o perfil de 

propagação apresenta menor incid6ncia de ruidos e de 

interposi~ão de edificacões. Dessa forma, em se mantendo a 

relação sinal/interfer@ncia mfnima no perimetro da celula em 

20 dB, nas Areas consideradas suburbanas, para as quais o 

limite de distância para as conexães foi calculado em 

aproximadamente 10,s Kkn, teremos um novo raio de celula de 

aproximadamente 8,8 Km. J8 para as Breas cujo perfil se 

assemelha bastante ao encontrado nos ambientes rurais, o 

comprimento maximo de enlace original de 35 Km deve ser 

reposicionado para uma distancia em torno de 30 Km, 

deslocando para este valor o raio da celrrla. 

A faixa de fregaencias de 1,6225 MWz considerada para o 

1 x 0  jeto permite que sejam utilizados I canais dg-L2 

~sen~arn%m~~---d~--$9~~EEz--en~];:e~-eL~s~ para a troca de 

informações. Este ntrmero de canais permite então a exist$ncia 

de dois grupos cie cbis canais e um grupo de tr$nr canais a 

serem distribrrldos por entre as celulas do sistema, atraves 

do conceito de re~rtiliza~ o de Ereqtlências destacado 

anteriormente. E interessante relembrar tambem que as 

freqí32ncias mais baixas apresentam-se melhor em rela~ão ao 

contorno de obst&culos, devendo entáo serem utilizadas nas 

celulas que envolvam maior concentra~ão de estruturas. Deve- 

se pressupor enmo que sejam irtilizados para a implementae%o 

dos canais de ocupação freqtíEncias pertencentes a outras 

faixas que n a  esta. 



Com as dimensões das celulas componentes do sistema 

calculadas e delineada a distribuição de canais dentro da 

topologia celular, podemos então estabelecer os metodos de 

atribuição de canais e de controle no estabelecimento e 

manutenção dos canais de comunicacão a serem utilizados. 

IV.10.3 -  atribui^ õ d a s  cana i s  e controle d a s  cone 

A atribui~%o dos canais a serem utilizados dentro de uma 

celwla pode ser feita de tres maneiras principais, de acordo 

com GUPTA [ L % ] :  

. Atribui~ão fixa , onde cada celula possui um 

subconjunto determinado de canais. Se os canais 

passiveis de utilizagão estiverem saturados, as 

chamadas destinadas 8 celula correspondente são 

bloqueadas. 

. Atribuiçao dinámica , onde a estae%o central controla 

um conjunto de canais livres, gerenciando a atrib~íig3o 

destes canais 8s celulas de acordo com suas 

necessidades e obedecendo 21 disposigão de canais de 

mesma freqtlência em celulas separadas pela distancia 

mlnima. Em tais esquemas tornam-se necessàrios 

recursos nas estaçaes centrais que sejam capazes de 

processar rapidamente, e com algoritmos otimizados , o 

grande ntímero de dados provenientes das estacões base, 

solucionando eventuais impasses atraves da atribuição 

de pesos ou de forma rand6miça. 



. Atribuição hibrida, onde o namero de canais é dividido 

em dois grupos: um seguindo a atribui~ão fixa, para 

garantir uma probabilidade minima de acesso em cada 

c8lula; e outro de acordo com a atribuição dinêimica, 

possibilitando ao sistema servir as descontinuidades 

do nfvel de serviço nas diferentes c8lulas nos 

diferentes horArios. tal divisão de atribuições segue 

uma percentagem baseada em estudos estatfsticos de 

acordo com a distribui~ão geogr&ficas dos usu 

podendo serem usadas para isso t8cnicas de simulação. 

Analisando estes diferentes processos podemos deduzir um 

melhor aproveitamento de recursos pelo modelo hibrido. Por 

o namero de usu&rios reduzido do sistema considerado permite 

a utilização de um ~Q~~LQ--~$-B%EL 

degradação no atendimento, possibilitando pela sua 

simplicidade a eliminação do custo e do atraso de 

processamento envolvidos no processo decisório inerente aos 

outros modelos. 

Para a manutene%o das conexões entre esta~ões, os 

sistemas celulares se utilizam de centros sue efetuam a 

comutasão dos canais de comunicação, d medida que a unidade 

m6vel de desloca pelas diferentes c&lulas, alem de monitorar 

os canais estabelecidos para garantir um controle confiavel 

da comunicação. Tais centros necessitam de informasões que 

possibilitem a localização rãpida de um veiculo para 

eventuais conexões. ste rastreio dentro da região coberta 

pelo sistema pode ser feito de diferentes maneiras, entre 

elas: 



. Cada unidade m6vel transmite seu nfirnero de 

identificacão a intervalos regulares (automaticamente) 

Este nQmero 12 recebido pela estacão base que cobre a 

região onde se encontra a unidade,sendo que a base por 

sua vez retransmite esta informacão adicionada sua 

prdpria identificacão para a estação central, que 

atualiza suas tabelas de localiza~ão. Para evitar 

conflitos (duas bases recebendo a mesma 

identificaç o ) ,  pode ser adicionada a esta informaçao 

uma representacão numerica da intensidade de campo 

recebida, escolhendo a esta~ão central a base que 

recebeu o sinal mais forte. A maior desvantagem deste 

a carga de utiliza~ão de canal introduzida 

para a emissão destas mensagens de controle, muito 

embora seus valores absolutos sejam minimos em vista 

do tamanho reduzido destas mensagens. 

. Quando da necessidade de conexão , a estaç%o central 

circula entre as bases um sinal de chamada que 6 então 

retransmitido por estas. O veiculo visado reconhece 

esta chamada e transmite um reconhecimento para a (ou 

as) estagão base que originou a chamada, que por sua 

vez informa a estação central. Tal processo tambem 

deve envolver a transmissão da representação do nivel 

de sinal recebido pelas estacbes base para que a 

estacão central decida, se necessario, sobre qual a 

mais apropriada para a conexão. 

Devemos notar que para esta aplicasão o uso otirnizads do 

canal de comunicação é mais importante que o tempo perdido na 



localização da estacão mõvel quando do estabelecimento da 

conexão, pois os atrasos de pesquisa inseridos pelo n%o 

conhecimento pr&vio da localizacão de uma estacão mõvel devem 

se situar a niveis controlados, tanto pelo numero reduzido de 

estacões base como pela taxa de transferencia disponivel nos 

canais de comunicacão. Qptaremos então pela utilizacão do 

~da-d%xaa&~%An-eaa=-deaa~da, sue além disso simplifica os 

procedimentos e os recursos envolvidos na manutencão e no 

manuseio de uma tabela de localização. 

- Distribuicão 

Como Oltimo procedimento dentro da metodologia de 

projeto adotada, devemos definir a localizacão geografica das 

estações base necess rias para a cobertura da regi30 

considerada. Para isso adotaremos a estratggia de definir 

inicialmente o ponto de irradiacão para as c lulas que devam 

cobrir as dreas de maior densidade de ocupacão, lembrando que 

estes pontos são compostos por estacõex que se utilizam de 

antenas omnidirecionais localizadas no centro das c 

Seguindo então esta estrategia, podemos definir a 

situação de uma cglula que cubra, em primeiro plano, o centro 

da cidade e adjacencias. Para a localizacão da estacso base 

devem entretanto ser considerados alguns fatores, como a 

facilidade de acesso e as caracterlsticas de irradiacão que 

o local oferece para a ãrea coberta . Pela sua situaçZo 

privilegiada e pela sua altura (aproximadamente 600 metros de 

altitude) , que permitem uma cobertura excepcional de areas 

contidas tanto na zona central como nas zonas sul e norte da 

e, podemos considerar como ponto de partida para o 



sistema a instalação de uma e a f a ~  

que alem disso J& 6 um ponto bastante explorado para a 

instalacão de estações de rldio difus%o, tendo por isso seu 

acesso bastante facilitado. Note-se entretanto que sua altura 

permite a diminuição das perdas atuantes no caminho de 

propaga~ão, principalmente as devidas propagacão de terra 

plana, podendo então a nova equa~ão para estas perdas ser 

dada por: 

Lp = 53,6 + 40 log d (dB) 
10 

Note-se entretanto que a cobertura proporcionada por uma 

celula deve ser otimizada tambem em rela~ão ao aproveitamento 

dos espacos, eliminando a necessidade de implantacão de novas 

c&lulaã em areas de tamanho reduzido. Desta forma, para que 

os pontos litoraneos desta area sejam totalmente atingidos, 

podemos assumir um ~ a ã ~  

Chegamos então, mantendo-se os niveis de atenuação devida a 

sombras e aos multicaminhos nas regiões centrais, e ainda a 

margem de desempenho estabelecida, a um novo valor para as 

perdas totais de: 

Com a manuteneão da rela~ão sinal/ruído no perlmetro de 

lula em 20 d , este nivel de atenuação permite então a 

associacão de valores para a potência de transmiss%o 

disponivel na estacão base em torno de 45 dBm ou 32 watts , 

que ainda mant m a cobertura necessaria região. Note-se que 

a diminuicão da potgncia de transmissgo e, consesuentemente, 

do alcance das conexões, permite ainda que se reduza o namero 



de usuarios dos desta c&lula, o que implica em 

melhores condi~ões para a transferência de informaeões nos 

mesmos pela redução do trafego de mensagens em uma região 

de alta densidade demogrdfica. 

Para a expansão da area coberta em direção as regiões 

suburbanas, è interessante a determinação dos pontos de 

instalacão para as estacões base considerando-se o melhor 

aproveitamento para a cobertura das areas limftrofes do 

municlpio, o que sugere como segundo passo, segundo este 

crit$rio, a criacão de uma c lula que atenda ao seu extremo 

norte. De acordo com os limites operaçionais da estação 

Surnar8 e o perfil litor3neo da região, uma opeão razodvel 

seria a ias 

QK. Se atribuirmos para esta região os par%metros de 

cobertura pertinentes a Areas com perfil suburbano, o Laio de 

% x L u ~ a ,  para uma antena situada a uma altura de 50 m 

e com potGncia de transmissao associada de 50 watts como 

m. Como a arquitetura 

celular adotada prev nal/ruido no perimetro 

das cèlulas da ordem de 20 dB, uma solu~ão para a manuten~ao 

deste raio de cobertura a instalaça0 da antena em uma 

eleva~ão que permita um decrèscimo de 3 dB no efeito total da 

propagação de plano terra para o modelo adotado, devendo 

então este acr scimo na altura efetiva da antena corresponder 

a um valor aproximado de 25 metros. Para a definição do ponto 

de irradiação nesta ares podemos ainda considerar a 

possibilidade de extens%o da cobertura at a Ilha de Paqueta, 

distante cerca de 5 Km do extremo norte da Ilha do 

Governador, al&m de tentar minimizar a penetra~ão dos sinais 



gerados por esta estacão base em areas pertencentes celula 

definida anteriormente. Dessa forma, podemos optar pela 

instalaç%o da estagao nas proximidades do morro do Dende, 

numa solu~ão que procura preencher da melhor forma os espaGos 

nesta região. 

Uma terceira c lula adjacente as duas estabelecidas 

anteriormente deve preencher o espaço correspondente aos 

bairros marginais d Avenida rasil, num trecho delimitado 

pelo fim da área coberta pela estacão Ilha do Governador, a 

partir de ras de Pina. Adotando-se ainda para esta região os 

parametros de propagacão de areas suburbanas, pode-se 

estabelecer como melhor disposiçSo para cobertura a 

a Estrada do Portela, em _u_$a ( nas imediaçaes de Honbrio 

Gurgel 1 ,  cuja cobertura se estende então ate as proximidades 

de Realengo pela Avenida Brasil e ainda alcan~a os 10 Km 

iniciais da Rodovia Presidente Dutra. Note-se que a pot 

de transmissão utilizada adotada nestas &ltimas duas c&lulas 

foi a estabelecida como disponivel para transmissão nas 

estagões fixas, e que a disposição destas esta~ões considera 

sempre a facilidade de acesso as mesmas, com sua instalação 

em locais próximos a entroncamentos rodovidrios. 

A prQxima etapa deve definir a cobertura da area que 

compreende a arra da Tijuca, a partir de São Conrado. Para 

esta area as opções de instala~ão disponiveis são limitadas, 

pois suas dimensões são reduzidas devido á proximidade dos 

limites de contorno das celulas do Sum e de Turiaçu. 

interessante então a ãga&a 

proximidades do litoral, onde uma boa opção pode considerar 



as imediarões do Condominio Algabarra, na, arra da ,%l iu~a ,  e 

permite atingir os limites ao sul da cèlula do Sumar 

célula de Turia~u, extendendo ainda os contornos do sistema 

ate as proximidades do Recreio dos Bandeirantes. Para se 

evitar que grande parte da pot ncia irradiada por uma antena 

omnidirecional na estarão considerada seja perdida pela 

difusão por sobre o Oceano Atlãntics, podemos assumir a 

utilização de uma antena direcional, projetada para suprir o 

semicirculo correspondente àrea considerada , e que deve 

então permitir a utilizacão de um valor considerAvelmente 

menor para a got ncia necessária a irradiarão numa estacão 

que permita tal raio de cobertura ( 75 m de altitude ) .  

Para a regiao restante do municipio, podemos considerar 

que seu perfil de ocupay o permita a propagação dos sinais 

gerados por uma estaygo fixa sem intervenção significativa de 

interferências artificiais e sem a interposição de elevações 

de terreno que inviabilizem a cobertura de suas areas 

povoadas, o que sugere a cria~ão de uma celula cujos limites 

de cobertura se situem em um mãximo de 35 Km. Estabelecido 

este limite, temos que a instala~ão de uma tinica estação base 

no centro desta Ares deve permitir a prestaç o dos serviyos 

por toda sua extensão, o que sugere a a ~ a á i z a g n ~ -  

a nas adjacências da Estrada do Magarce, que 

g A Baixada de ãepetiba. A pott2ncia de 

transmissão necessaria á cobertura do circulo de 20 Km de 

raio definido por esta regi o deve ser suficiente para a 

compensação de perdas da ordem de: 



Podemos então estimar a potência necessaria para 

transmissão na estacão base em um valor em torno de: 

Ptb = Lt - Gtb + Pdm = 101,7 - 3 - 55,4 (dBm) 

Ptb 43,3 d m ou 20 watts 

Com a defini~ao das caracteristicaã de cobertura da 

altima c81ula necessaria implantacão de um sistema atuante 

em toda a Area do municipio, podemos entzo apresentar o 

-arsaniza~%a 

Devemos ainda considerar que, em situações de 

atendimento emergencial pelas viaturas componentes do 

sistema, devem ser evitadas as situa~ões de impossibilidade 

de comunicação, o que sugere a adoçao de fontes transmissoras 

especialmente projetadas para a irradiação de sinal em 

ttmeis, sue criam microc$lulas de contornos bem definidos 

pela operac%o em um canal de freqaencia que pode tanto 

pertencer a uma das celulas adjacentes Aquela em que se 

tambem a uma faixa superior de 

que o tbnel atue como um guia de 

o sinal. Note-se que, dependendo da 

localiza o 

EreqCi$ncias 

ondas para 

ttxnel como 

que permita 

a propaga~ão d 

dimensão do tanel considerado pode ser necess 

utilizaeão de mais de uma c&lula para a cobertura interna. 

Estes aspectos entretanto devem ser restritos projetos sue 

se atenham a um nivel maior de detalhamento, não devendo no 

momento requerer maior aten~ão. 
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Podemos então nos preocupar com o passo final da 

definição do sistema, que a distribuieão dos canais de 

comunicaeão de diferentes freqa&ncias por entre as cinco 

c6lulas fundamentais utilizadas na cobertura da região do 

municipio. Se considerarmos sue a cBlula namero 1 ( Sumar 

i5 a que apresenta maior densidade de usuãrios, podemos lhe 

atribuir três canais de comunicação, o que pressupoG dessa 

forma a utilizacão de toda a faixa de freqi3Bncias considerada 

na transfer ncia de inforrnaeões, devendo ser então alocado 

um outro grupo de EreqUBncias em outra faixa reservada para 

estes servieos na implementação dos canais auxiliares de 

controle pelas estaeões base, devendo ser sua definicão uma 

tarefa mais simples pelo menor namero de limitações que lhe 

são impostas para a correta interpreta~ão do estado do canal. 

Se identificarmos os canais disponiveis para a çomunicação em 

escala crescente de freqú ncia como numerados de 1 7, 

podemos atribuir, para minimizar os efeitos da Pnterfer 

entre canais adiacentes, os ~nnnia-de- 

.Lula . Para a 
Governador 1 podemos então dispor dos zanaiã e 5, restando 

para a ~&.LuLa2  ( T u ~ ~ ~ G u  1 ,  que possui fronteiras com as 

duas primeiras cBlulas, os ~d~ais, 

divisão permite que os canais componentes de cada uma destas 

lulas se situe a uma distancia de 561 KHz no espectro dos 

outros canais utilizados na mesma célula. Considerando as 

células restantes, podemos então arbitrar a reutiliza~ao pela 

& C Barra da Tijuca 1 dos za~ais 2 e , e pela G 



Com o padrão para a reutiliza~ão de freqüências 

definido, torna-se aconselhável a realiza~ão de uma 

verificação da obediência ã distancia minima entre ç6lulaã de 

mesma freqügncia, pela determinação dos niveis de atenuação 

atuantes para as disttlncias que separam estas cèlulas. Pela 

figura IV.10 podemos verificar que o caso mais critico deve 

ser o da separação entre as cBlulas 2 e 4, cuja distância 

situa-se em torno de 8 Km. Para esta distancia, a atenua~ão 

para um perfil suburbano em lX.9 & da ordem de: 

Tal atenua~ão incidindo sobre a emissão de uma esta~ão 

móvel situada no perimetro de uma destas c lulas deve situar 

o nivel de interfer ncia co-canal atuante em uma estacão 

mbvel se deslocando no perimetro da outra celula considerada 

em um valor em torno de -60,9 d que ainda $2 

aproximadamente 14 dB inferior A potgncia minima requerida no 

receptor ( -46,6 dBm para a manutencão da relação 

sinal/rufdo mlníma de 20 d B  no perimetro da célula. Desta 

forma, se o caso mais critico de separação atende as 

especificac6es e separacão de celulas de mesma EreqGência 

para o sistema, podemos considerar que esta disposi~ão se 

adapta ao alto padrão de servi~o que este sistema se propõe a 

prestar para os seus usudrios. 



Com a definicão dos valores a serem considerados no 

projeto do sistema, podemos então partir para uma breve 

analise dos resultados obtidos em funcão das limitacões 

impostas pelas caracteristicas do tipo de serviqo a ser 

oferecido e gelo aspecto dinamico das conexões, dado pelo 

deslocamento continuo das estacões por toda a area coberta. 

Em se tratando de um sistema mbvel de comunica~%o, a 

principal medida do desempenho obtido pelo mesmo dentro de 

seu ambiente de aplicação deve considerar os mecanismos 

por ele utilizados na minimiza~ão dos efeitos da 

instabilidade do canal de comunicaç o. A utilizayão de 

limites de confiabilidade e disponibilidade, dentro dos quais 

o sistema apresente um nivel de servi-o aceitavel para seus 

usuários, torna-se a base para a definição de valores de 

projeto para os diversos componentes deste sistema. Os niveis 

de confiabilidade e de disponibilidade adotados para este 
- a  

projeto ( 8 x 10 BER e 99% de cobertura 1 procuram se 

localizar em um meio termo, onde a disponibilidade se situa 

em um valor bastante alto e a confiabilidade tenta se adaptar 

ao fato de que, para um canal de grande capacidade de 

ncia determinada em 66 Kbps ) os sinais 

analógicos de baixa freqü ncia que devem trafegar pelo meio 

de comunica~ão podem receber um auxilio significativo quando 



da transferência pela utiliza~ão de algum tipo de 

redundância, preferencialmente sob a forma de duplicacão de 

informações. Tal fato, associado ao carãter n%o emergencial 

dado d transfer&ncia de imagens no atendimento, permite que 

os niveis de confiabílidade se situem, sem comprometimento do 

grau de servico oferecido, prõximos aqueles exigidos para o 

sinal analõgico de maior freqi36ncia (voz), para o qual a 

utilização de redundancia pode significar a adição de atrasos 

que se tornem intolerãveis. 

Para atender aos niveis de confiabilidade especificados e 

em se considerando a atuacão dos agentes interferentes e as 

varia~ões constantes no nivel de sinal recebido, a adocão de 

um m&.todo de modula~ão apropriado decisiva para a 

implantacao de um sistema robusto. A ope%o por m&todss 

diferenciais se mostra mais simples e resistente, 

principalmente pela menor influ ncia que sofre da deformacão 

de tempos inserida pelas diversas op~ões de caminho de 

propagacão oferecidas ao sinal. Entretanto, a diferença 

obtida entre o desempenho dos diversos métodos de modulaeão 

considerados na implem@ntaç%o de sistemas mbveis de 

comunicaç2io è bastante sutil, o que sugere que ops6es outras 

que as tomadas neste trabalho podem demonstrar efici 

similar, não devendo porém serem negligenciadas as limitações 

economicas impostas para a implantacão do sistema num pais 

que vive um momento de indefinições como o nosso. 

A escolha do formato de transmissão utilizado mostra-se 

uma op~ão de compromisso entre a confiança exigida para as 

mensagens que trafegam no canal e a vazão efetiva de 

informa~6es por ele proporcionada. Como o primeiro argumento 



pretende ser o de maior peso neste trabalho, a adocão do 

formato EEW, cuja maior desvantagem $ justamente a baixa 

vazão proporcionada pela inser~ão metõdica de um segmento de 

verificação de erros para cada sega ncia de 64 bits de dados, 

parece ser a solu-ão que torna mais robusta a comunicação. 

Note-se entretanto que, na determina~ão dos nãveis de vazão 

proporcionados, o tamanho de pacote adotado como òtimo pode 

ser revisto de acordo com o desempenho obtido quando da 

implanta~ao do sistema, pois a ausência de informações 

relativas ao tamanho médio das mensagens geradas efn um 

sistema de telemedicina e de uma idéia mais precisa da 

variação deste parametro com o aumento da taxa de 

transferência em um canal de comunicagão inst vel, tende a 

tornar esta escolha bastante intuitiva. 

O carater aleatõrio da geracão de informações pelas 

diversas esta~ões que cobrem uma determinada ares do sistema 

torna bastante favoravel o uso de canais compartilhados entre 

as mesmas. Na apresentação das op~ões para a disciplina de 

acesso utilizada, excluindo-se a dilatacão do espectro por 

motivos tecnolõgicos, a ausencia de um estudo unificado do 

desempenho das mesmas, que considere o levantamento de suas 

caracterlsticas para um perfil tmico de aplicacão, deixa 

davidas quanto ao seu desempenho relativo em funcão dos 

valores de projeto definidos e quanto aos valores absolutos 

de efici ncia alcaneados, podendo então serem estes 

metros revistos. Parece ser entretanto seguro se confiar 

no melhor desempenho obtido por disciplinas que condicionem o 

acesso monitorasão do estado de um canal auxiliar mantido 

por uma estaçao base. Note-se ainda que a grande limitaqgo 



para o USO de mgtodos de escuta, que 6 o tempo de propagacão 

de um pacote no meio, não deve influir significativamente 

dentro da topologia considerada, pois o atraso normalizado 

de propaga~ão definido na fbrmula TV.4 tem seu valor para a 

maior distancia de transferência encontrada ( 20 Km ) de 

a 0,004 , abaixo portanto do valor de 0,01 considerado 

para a obtenção das caracteristicas de propagacao dos 

diversos mètodoã na figura IV.3 . 

Na determinação do nivel de sinal requerido na recep~%o 

pelas esta~ões componentes do sistema, a forte dependgncia 

dos nlveis de interfer ncia e de ruido encontrados com o 

perfil de ocupacão da àrea considerada sugere a adogao de 

modelos estatisticos na obtenção de sua distribuição pelos 

possiveis caminhos de deslocamento das estações. Como o 

levantamento destes modelos carece de recursos que não nos 

são disponiveis no momento e gracas % ausência de trabalhos 

que se dediquem & obtenção destes valores na região, a 

solu~ão adotada se baseou em modelos sugeridos na literatura 

consultada, o que sugere a flexibilizacão dos valores obtidos 

quando da implantacão do sistema se assim se torne 

necessario, sendo também importante neste momento a 

reavalia~ão da influBncia relativa de todas as fontes de 

ruldo e interferGncia atuantes para a determinacão daquela 

com maior grau de influência nas diferentes Areas cobertas. 

Mas apesar destas consideracões, pudemos notar que os valores 

obtidos e arbitrados na definicão do nivel minimo de sinal 

em uma boa relaqão com os adotados e diversas 

publicacões consultadas, como por exemplo a margem de 17 d 

adotada para a superação da atenuação por multicaminhos num 



ambiente urbano. 

A obten~ão dos limites de cobertura para as estacões 

base utilizou como principio a homogeneidade do relevo e da 

distribuição de edificações dentro das Areas classificadas 

como urbanas, suburbanas e rurais na região a ser coberta, 

fato que nZo t-5 verdadeiro mas sue se atem d proposta deste 

trabalho, que & a obtencão da base de implantação de um 

sistema digital de comunicação atrav s de uma metodologia 

simples e direcionada, o que justifica que não seja dada 

maior importância $ obtenção de especificações que considerem 

um maior nlvel de detalhamento dos par$metros. Entretanto, o 

prõprio conceito celular adotado na seqtlência do projeto 

permite a minimiza~ão dos efeitos das posslveis altera~ões 

nos limites de cobertura pela adoção de valores relativos, 

onde a ares de uma c6lula 6 dinâmica e dada pelo valor obtido 

para a relacão entre sinal e ruido/interfer&ncia durante o 

trajeto de uma esta~ão mbvel pela mesma, face aos valores 

obtidos em relacão ás outras estacões nas imediayões do 

deslocamento. Note-se que mesmo sistemas celulares atualmente 

implantados adotam formatos de c61ula regulares que permitem 

uma melhor manipula~ão matemdtica, apesar do conhecimento de 

sue na realidade o perfil destas celulas B bastante 

irregular. 

Finalmente, a defini~lo pelo uso de uma topologia 

celular para o sistema atende de forma bastante atraente aos 

prepdsitos do mesmo. A capacidade de transferencia do canal 

permite que os efeitos da comuta~ão entre c&lulas sejam 

minimizados, e os altos níveis pretendidos para a relação 

entre sinal e ruído/interferência dentro das ct5lulas 



possibilitam tambgm a minimiza~ão da ocorrt2ncia de pontos 

mortos. Note-se que os limites de tempo envolvidos não são 

quantificados, sendo sua determinação postergada para o 

inicio de operacão do sistema e devendo por isso serem 

encarados como parametros de ajuste. Um problema que talvez 

venha a se manifestar na prática quando se estabelecerem os 

limites para a taxa de gera~ão de mensagens em uma conexão 

mõvel-base pode ser a sobrecarga dos canais nas 

maior densidade de ocupacão. As soluq8es imediatas seriam 

então a adic%o de mais canais de comunicação ao conjunto que 

serve a estas áreas e o uso da divisão celular, criando-se 

células menores que permitam a obtenção de uma melhor relacão 

entre o namero de usuarios e o de canais disponiveis. 

A distribuição ffsica das estacbes base pela regiao 

tambèm deve ser encarada como uma solu~ão flexivel, passivel 

de alteracões de acordo com as implicacões economicas e 

organizacionais envolvidas, prevendo-se tambem que quando da 

implantação podem ser levantados obstdculos operacisnais d 

instalacão das esta~ões pelo maior detalhamento do perfil da 

drea escolhida. 

itais versus sis 

Aproveitando-se o momento criado pelo projeto de 

implantacão de redes de telefonia mõvel em algumas capitais 

do pais ( mais precisamente Rio, S ã o  Paulo e rasilia 1 ,  

podemos abrir um espaço de avaliação sobre a escolha entre a 

utilizacão de tecnicas digitais ou analõgicas para a 

prestação de tais servicos, com base nos resultados obtidos e 

nas consultas realizadas literatura no decorrer do 



trabalho. 

Uma das grandes limitações encontradas na implementa~ 

de um sistema de comunicação digital que transmita 

informacões analbgicas 6 a expansão da faixa de freqG 

necessária 21 transferência desta informa~ão. Os sistemas de 

comunica~ão que transmitem voz digitalizada em canais 

aedicados operam com taxas de transfergncia dificilmente 

inferiores 16 Kbps, o que fornece uma faixa de passagem de 

aproximadamente 32 KHz se considerarmos modulação DPSK. Por 

outro lado, alguns sistemas analdgicos trabalham com faixas 

tão estreitas quanto 12,5 MHz usando modulaãão FM, garantindo 

uma ocupação muito mais eficiente de um espectro de 

EreqUências ja bastante limitado. Uma das formas de se 

minimizar este problema 65 a adoç%o de modulação multinivel 

( QPSM , por exemplo ) ,  que pode entretanto ser inviabilizada 

pela complexidade exigida na deteccão em ambientes afetados 

por severa degrada~ão dos sinais, pois a margem de varia- 
I 

na mudança de estado do sinal 6 drasticamente reduzida. Em 

contrapartida, a possibilidade de compartilhamento de um 

canal digital por vários usuarios incrementa sobremaneira o 

seu aproveitamento, podendo este fato mascarar os efeitos da 

subutiliza~ão do espectro, principalmente em aplica~ões onde 

as tentativas de transferençia ocorrem em rajadas como na 

transmissão de voz digitalizada. Note-se entretanto que 

torna-se necess ria a ado~Zo de uma administração eficiente 

deste compartilhamento, que se adapte da melhor forma as 

condidões de instabilidade presentes na comunicação com 



Outra vantagem dos sistemas analdgicos é a facilidade de 

implanta~ão, decorrente sobretudo do enorme conhecimento 

acumulado sobre este tipo de sistema em anos de utilização 

nos mais diferentes ambientes. Seria um enorme erro 

entretanto considerar tal entrave como determinante na 

escolha da tècnica utilizada, pois em um pais que se propõe a 

obter capacitacão tecnolõgica em niveis prõxirnos ao estado da 

arte na área de comunicacão, a falta de investimento em novas 

tecnologias, mesmo em ambientes academicos, e bastante 

Como vantagens inquestionaveis dos sistemas digitais 

podemos enumerar entre outras a robustez que proporciona ao 

canal de comunicagão, atraves da monitorag%o de suas 

condieQes e do controle, transparente ao usuário, que permite 

serem exercidos sobre o mesmo; a possibilidade da adocão de 

métodos de correcão de erros, sue permitem a utilizacão de 

comunicação confiavel em canais com aus ncia de retorno (como 

os sue acionam dispositivos portáteis de sinalização); a 

flexibilidade na determina~ão dos caminhos utilizados por uma 

mensagem para sua captacão no ponto de destino; a adapta~ão 

transfergncia de inomeros tipos de informaçzo digitalizada, 

que permite a integracão de novos serviços com a evolucão de 

um sistema; a seguranca, gragas a possibilidade de 

codificagão das informacões ( atraves de criptografia, por 

exemplo ) e da limitacao de acesso &I determinados recursos 

atravgs de senhas; e a participa~ão em uma tecnologia sue se 

apresenta em constante evolução, permitindo a assimilacZo a 

cada dia de novos horar o 

desempenho destes sistemas. Finalmente, a aplicac" de 



tecnicas digitais na comunicagão permite a integragão ao 

sistema que dela se utilize de todos os conceitos e recursos 

disponlveis para o tratamento digital de informações, sendo 

esta uma das grandes metas da informdtica nesta d&cada ( vide 

a evolucão de padrões para a integração de servicos como o 

PGDN ) .  

Por todos estes motivos queremos crer então que as 

autoridades envolvidas na implementação do plano de telefonia 

mdvel no gals deveriam abrir perspectivas para a aplicaeão de 

t&cnicas digitais na construeão destes sistemas, ou pelo 

menos em sistemas piloto que se proponham a atingir uma 

comunidade reduzida de usuArios, como o caso, permitindo 

desse modo a criacão de um foco de capacitação tecnológica no 

pais em um campo de conhecimento que se propõe a ter 

ncia fundamental nos serviços de comunica~ão do 

futuro. 

Como contribuicZio para o desenvolvimento de sistemas 

móveis de comunicaç%o digital, serão apresentadas agora 

opcões de projeto não exploradas neste trabalho mas que, de 

acordo com s comportamento do sistema quando de sua 

implanta~ão, podem auxiliar no incremento de seu desempenho, 

ou mesmo serem adicionadas gradualmente de acordo com a 

evolução da relagão entre custo e desempenho por elas 

proporcionada. 



V.3.1 - Controle erros 

Como primeira alternativa podemos avaliar a 

implementae%o de tecnicas de controle de erros para as 

mensagens circulantes nos canais de comunicaçSo, para o caso 

dos niveiã de erro nos mesmos se situarem em valores que 

ocasionem degradacão significativa na qualidade de serviço 

oferecida pelo sistema. 

Existem ba~icamente dois tipos de erros na comunicaç 

os isolados (ou randomicos), caracterizadoa por ocorr 

isoladas em bits situados em qualquer parte de um bloco de 

inforrnaç3oo; e os erros agrupados, que atingem um grupo de 

bits de informa~ão de namero limitado e s3o separados por 

regiões livres de erros ( espaGos de guarda ) cuja extensão 

obedece a um limite inferior. Note-se, entretanto, que um 

grupo em erro pode conter bits de informação corretos e que, 

numa interpretacão menos rigida, as regiões livres de erros 

devem possuir uma densidade de erros abaixo de determinado 

limite (possibilitando a existgncia de erros isolados nos 

mesmos). Algumas tecnicas utilizadas no controle de erros são 

voltadas especificamente para um destes dois tipos. 

Entretanto, pelas caracteristicas de instabilidade dos canais 

considerados neste trabalho, nos deteremos basicamente na 

avalia~ão de t4icnicas que visem o controle de ambos os tipos. 

Cabe aqui observar que tais canais favorecem a adocão de 

t&cnicas de controle de erros agrupados, e sue algumas 

t&cnicas de modulação diferencial propagam a ocorr$ncia do 

erro a um ou mais bits subsequentes à perturbaç%o, podendo 

formar um erro agrupado a partir de um erro isolado. 



Limitacões praticas, entretanto, permitem que surja uma 

parcela de erros que burle o controle realizado, formando uma 

classe de erros não detectãveis que deve ser mantida a um 

nivel minimo e sue neste estudo não ser& considerada, 

supondo-se que as técnicas utilizadas reconhe~am suando um 

nilrmero de erros ultrapassa sua capacidade de 

detec~ão/corre~ão, e que cubram todas as combinacões de 

cõdigo gossiveis . Alèm disso, admite-se que o controle da 

transfer6ncia completado nos niveis superiores de 

protocolo, a j a  capacidade de processamento t ambém 

utilizada na detec~ão e correção de inconsistiSncias (sempre 

sue possivel), com adocão de pedidos de retransmissão quando 

se tornar necess 

H& tres formas basicas de realizar o controle de erros: 

através de sua corregao, posterior ao recebimento da 

informacão; atrav s da deteccão e solicitacão de 

retranumissão da informaqão (de aplicacão já prevista no 

projeto original através da 'Frame Cheçk Sequence' embutida 

no formato E E A ) ;  e pela adocão de uma 6Qrmula hibrida 

utilizando as duas fõrmulas anteriores. Nos prbximos itens 

descreveremos estas t6cnicas e suas caracteristiças 

principais, avaliando sua efetividade e aplicabilidade em 

sistemas de terminais mdveis. 

Os cbdigos de correqão de erros tem como funç%o 

principal a redu~ao ou mesmo elimina620 de erros encontrados 

ncia de informacão recebida, sendo independentes do 

conteilrdo da mesma, Tais cõdigos se apresentam na forma de 



redundâncias adicionais A mensagem (numa proporção que pode 

normalmente chegar a 1 bit de redunddncia para cada bit de 

informação) que permitem detectar e localizar um namero pr& 

concebido de erros isolados e/ou agrupados, sendo que a 

correcão a partir deste limite se torna inviável ou 

improvhvel. Torna-se necessária então a avalia~ão da 

efetividade de um código em determinada aplica~ão, 

considerando fatores como nfvel de ruido, complexidade do 

cõdigo, vazao permísãivel, e t c .  Podemos então apresentar os 

principais códigos de correção utilizados, para posterior 

São tambèm chamados códigos (n,m,t), onde um bloco de 'm' 

simbolos codificados a partir de um código de 'n' bits & 

enviado, permitindo a correcão de ate 't' erros nos simbolos 

recebidos C31 . Tais blocos são voltados basicamente para a 

corre~ão de erros isolados. Entretanto, a adocão de correcão 

entrela~ada do bloco, onde a ordem de corre~ão segue dos 

primeiros ate os n-&simos bits dos simbolos codificados, 

permite que sejam detectados tanto erros isolados como 

agrupados, com um namero absoluto maximo de 't' erros para 

cada simbolo. 

Um caso especial dos códigos CH são os cbdigos Reed- 

Solomon (RS) [151, decodificados pelos mesmos algoritmos 

utilizados para os còdigos WCH , mas que obedecem a uma lei 

de formacão com polin6mio gerador diferente. 



Outra extensão dos códidos BÇH é o código Golay C11 , 

onde o comprimento da palavra n B aumentado em uma unidade 

pela adiqão de um bit de paridade relativo $ soma dos 

simbolos da palavra, permitindo a correção de t erros e a 

detecção de um erro alem da capacidade de correção. 

Os c8digos convolucionais são baseados em verificações 

de paridade realizadas para cada bloco de informa~ão, que 

dependem não somente dos simbolos deste bloco, mas tambgm dos 

simbolos dos blocos anteriores. 

Dentro desta classe estão os cõdigoã de difusão de 

Massey, onde um cadigo Massey para correeão de erros isolados 

adaptado para permitir correç3o de erros agrupados. De 

acordo com RBUER [I] , a codifica~3o baseada num registro 

de deslocamento de extensão 3X + 2, onde um parâmetro de 

c6digo ( sendo 2X a extensão maxima de um grupo de erros 

corrigivel, composto por ' bits de informa~ão e 'X' bits de 

paridade, dando uma eficiência de 1/2). Os bits de paridade 

são formados pela soma (mOdulo 2) do contendo de quatro 

posições de registros e adicionados á mensagem. A 

decodifica~3o é baseada em decisões determinadas por 

comparacão com valores limite, graças ás propriedades 

ortogonais deste c8digo. 

Outro código do tipo convolucional é o código Gallager , 

sue tarnbem pode se utilizar do código Massey e que possui um 

registra de deslocamento de extensão + X + K (onde 'B' ,'X'e 

'K' 330 parametros de código), que B capaz de corrigir grupos 



de erros de até 2B de extensão. Neste código, os bits de 

paridade tamb6m são formados pela soma (mQdulo 2) dos 

tonteados de posi~ões fixas no registro, sendo K - 1 posições 

relativas aos Oltimos bits a entrarem no registrador e uma 

posicão relativa ao bit mais antigo (na outra extremidade). A 

decodificacão tambem baseadas em limites e efetuada de 

forma adaptativa, isto , com mudança automática entre os 

modos isolado e agrupado de opera~ão, de acordo com o tipo de 

erro incidente. 

São códigos convolucionais construidos a partir de 

códigos de bloco, que corrigem erros isolados e agrupados. 

Exemplo destes sao os códigos T ('Burst Trapping') , onde 

cada simbolo 6 transmitido seguido por sua soma (módulo 2 )  

com um bit de paridade relativo ao simbolo posterior. W 

decsdificação & feita de forma adaptativa, utilizando 

técnicas convencionais ( correcão baseada nos simbolos puros 

recebidos) no caso de erros isolados, sendo que quando estes 

se tornarem excessivos ( erro agrupado ) adotada uma 

forma de correGão onde os sàmbolos do bloco afetado são 

determinados pela decomposicão da paridade recebida 

(subtraindo a paridade calculada a partir do bloco posterior, 

recebido corretamente 1 .  

Existem ainda os códigos GBT ('Generaliaed urst 

Trapping'), que são c6digos do tipo BT aos guais foi 

adicionada capacidade de corrigir um certo namero de erros 

dentro do espaço de guarda requerido pelos cddigos 

originais, ao custo de algum incremento em sua complexidade e 



de algum aumento no pr6prio espaco de guarda 1151. 

Nos casos em que as caracterlsticas do canal permitem 

que haja retorno de informa~ão e que os atrasos envolvidos na 

ncia da informacão não se situem i3 nfveis crfticos, 

surge como solucão para o controle de erros a ado~ão da 

retransmissao de mensagens recebidas com erro, mediante 

requisi~%o do receptor. 

Tais esquemas são comumente referenciados como ARQ 

('Automatic Repeat reQuest9) e se utilizam de mensagens com 

uma pequena parcela de redunddncia que permite a detecção de 

erros (bastante mais simples e segura que a correeao) e 

posterior pedido de retransmissão, Os protocoLos de 

retransmissão mais utilizados são apresentados a seguir. 

O transmissor, ap8s a conclusão da transmissão de um 

bloco, espera pelo retorno de um reconhecimento do receptor 

que pode significar- recepcãs correta (ACK) ou incorreta 

(NAK). No caso de resposta negativa ou mesmo de não reçepçao 

de resposta (ap6s um tempo mtAwimo), o bloco & repetido at& a 

recepção de um ÀCM ou o esgotamento de um namero maximo de 

retransmissões estabelecido, considerando-se então o bloco 

como perdido. eu maior incoveniente & a ineficiência na 

utiliza~ão do canal, devido ao tempo gasto na espera do 

reconhecimento para cada bloco transmitido. 



Neste tipo de retransmissão o transmissor n%o espera 

pelo retorno de mensagens de reconhecimento ao fim de cada 

retransmissão, realizando a transferGncia de forma continua. 

Entretanto, os blocos enviados são identificados por um 

namero de seaCiência , e a recep~ão de um NÃK para determinado 

bloco ocasiona a retransmissão de todos os blocos a partir 

daquele ponto, ate o ponto relativo a recepyão do NAK. Do 

mesmo modo , se o tempo maximo de resposta se esgotar para um 

determinado bloco, o mesmo procedimento pode ser adotado 

(utilizando ainda um namero mAximo de retransmissões). Tal 

esquema requer capacidade de armazenamento suficiente para 

reter os blocos transmitidos pelo tempo necessário, sendo 

bastante vulnar vel a ocorr ncia freqtíente de condiçaes 

desfavordveis na transferência da informa~ãa. 

- RetransmissZo seletiva 

Como no método anterior, os blocos transmitidos s%o 

numerados de acordo com sua seqCEncia na mensagem.Entretanto, 

os blocos recebidos com erro geram o retorno de NAK's 

contendo seu namero de seqflencia, possibilitando ao 

transmissor identificar suais blocos necessitam de 

retransmissão, evitando retransmisszo para blocos 

transmitidos corretamente. No caso de canais ruidosos, onde 

mesmo as mensagens curtas de reconhecimento podem ser 

perdidas, interessante a adoç%o da retransmiãsZo pelo 

recebimento de NAK's ou pela aus ncia de ACK9s dentro de um 

limite de tempo. 



Os m$todos de controle de erros discutidos apresentam 

desempenhos diferenciados em rela-ão as caracteristicas do 

canal em que são utilizados. Em canais onde o nivel de sinal 

se mantem em uma média que permita a realização de 

transmissões de boa qualidade (pouca ocorrgncia de erros), a 

utilização de cbdigos de correção ocasiona a introdução de um 

atraso significativo para qualquer bloco enviado, tanto na 

forma de tempo de transmissão da redundançia como na forma de 

atraso devido $ codifica~~o/decodifica~Zo das mensagens. J& 

em canais ruidosos o uso de retransmissão pura pode 

diminuir si nificativamente a vaz3o do sistema pelo 

incremento no namero de retransmissões. Entretanto, h 

em que a densidade de erros tlo grande que excede a 

capacidade dos çddigos de correcão utilizados, sendo nestes 

casos imprescindlvel o uso de retransmissão. 

Para melhor aproveitamento das caracteristicas destes 

dois metodos foram criados os modelos hlbridos, compostos 

por tecnicas de correcão e retransmissao, utilizados de 

forma adaptativa. Nestes modelos, a correqão de erros e 

utilizada at& o ponto em que o namero de erros ultrapasse a 

capacidade de corre~ão do cbdigo utilizado, sendo entZo 

utilizada a retransmissão . Alguns modelos entretanto atuam 

de maneira reversa, utilizando tècnicas de retransmissão e 

reservando a adoção de cddigos corretivos para quando estes 

proporcionam aumento na efetividade da transfer42nçia. 

CBMROE et alia [I01 apresentam dois tipos de modelos 

hfbridos. No primeiro, a mensagem e os bits de paridade para 



detec~ão de erros são codificados com algum tipo de c6digo de 

correcão de erros, sendo que a decisão de retransmissao 6 

baseada em parametros apropriados para o cbdigo utilizado. No 

seghdo, a mensagem & transmitida inicialmente com bits de 

paridade para detecyão de erros adicionados. Caso a recep~ão 

acuse erro, os bits de paridade de correyão de erros 

relativos ã mensagem são transmitidos, sendo sue sua recepcão 

correta permite a recuperacão do erro. Segundo os autores, 

mesmo se as duas partes forem recebidas com erro elas podem 

ser combinadas e utilizadas na recuparayão da mensagem. 

BRAJIC et alia [I51 apresentam crit&rios de decisão para 

a utilizacão de retransmissão de modelos hibridos compostos 

por cQdigos de correcão de blocos e convolucionais. Para os 

códigos de correção de bloco a decis%o è baseada na geração 

das raizes de polinbmio de decodifiça~ão, havendo 

retransmissão para o caso de seu n~mero di erir do grau do 

polinbmio. Para os códigos convolucionais a decisão 

na extensão dos erros agrupados recebidos, caso eles excedam 

a capacidade de corre~ão do código. 

Ma avaliacão da efici ncia dos m8todos de controle de 

erros em canais de comunicação para sistemas com terminais 

mbveis, devem ser considerados seus comportamentos em rela~ão 

ás condirões de propagação encontradas. Para isso devem ser 

avaliados par metros significativos, sendo que os comumente 

usados são a vaza, xidade 

e o fator d ent Eactor ' ) , 

definido como a relação entre a taxa de erro caracterlstica 



do canal e a taxa de erros ap6s a utiliza~ão do codificaç%o. 

DRAJIC et alia L151 apresentam em seu trabalho algumas 

curvas de desempenho obtidas através de simula~ão para 

sistemas AR&, HEC e hibridos, utizando-se de c6digos de 

bloco, convolucionais e mistos. Alguns resultados são 

apresentados resumidamente na tabela V.1, onde os fatores de 

avaliaeão são a complexidade e o fator de aperfeicoamento, 

mantendo-se os nlveis de vaza0 aproximadamente iguais em 

torno de 0,5 para efeito de compara~ão. 

Uma das principais conclusões derivadas de sbserva~ão 

a superioridade dos códigos convolucionais sobre os de bloco 

em sistemas correspondentes, sendo que em aplicações de HF, 

onde os erros agrupados ocorrem de forma menos densa, os 

códigos do tipo Gallager usados em sistemas FEC ou hibridos 

obtém bom desempenho. Pode-se notar também que os sistemas 

hibridos quase sempre apresentam fatores de aperfei~oamento 

maiores que os encontrados em sistemas FEC ou ARQ puros. 

Alguns resultados apresentados por URTON et alia C31 

levam a conclusão de que os sistemas ARQ obtem um melhor 

desempenho sobre as sistemas EEC , graqas á simplicidade e 

eficigncia dos códigos de detecyão de erros (contrastando 

com a complexidade e as limita~ões dos cbdigos de correcSo). 

Entretanto, os avanços na tecnologia de 

codifica~ão/decodifica~ão nos tcltimos anos, aliados ao fato 

de que existem complicações relacionadas com a 

disponibilidade e confiabilidade de canal de retorno, tornam 

bastantes frageis tais afirma~ões, sendo mais razeAvel 

considerar-se a utiliza~i3o de siã emas kibridos, bastantes 



vi$veis nos dias de hoje. 

Tabela V.l - Compa controle 

de erro por simulaq%o ( DRAJIC C151, tabela 2 ) .  



Resultados mais especfficos para sistemas de terminais 

móveis são apresentados por COMROE [10l,cujo estudo voltado 

principalmente para modelos hfbridos e sue considera como 

principal fator de avaliaqão a vazão da informacão 

(eficiencia de transmissão). Note-se que neste trabalho são 

considerados a sensibilidade da vazão em relaqão A perda de 

cabe~alho e perda de ACKs, sendo a &ltima decorrente de 

perturba~ões no canal de retorno. Tais fatores não são 

considerados com as proporç6es devidas nas outras publicações 

mencionadas. 

Para avaliar o desempenho dos modelos hibridos 

considerados, os autores levantam curvas a partir de m6todos 

analiticos e por simulação. A partir das curvas construídas 

(figura V.1), podemos notar que para taxas de atenuacão por 

multicaminhos menores, a vantagem na aglica~ão de correcão de 

erros sobre a detecção pura & diminuida. Desse modo, a 

retransmissão pura $ mais eficiente para tais condieões, 

enfrentando entretanto altos niveis de degrada~ãs para taxas 

de atenua~ão maiores, onde os mètodos de corre~%o tem melhor 

atuaç2io. 

Outro resultado importante é a grande sensibilidade a 

erros e a efici ncia apresentada por modelos adaptativos com 

retransmissão seletiva, onde são concatenados o uso da 

detecyão e da correyao de erros de acordo com as condi~ões do 

canal. Outros fatores devem entretanto serem considerados, 

como o aumento da complexidade e o fator de aperfeieoamento. 



Figura V.1 - Inverso da eficiência de transmissEio a velocida- 

des de 20 mi/h com atenuação devida a 

multicaminhos. a) ARQ tipo I ( detecyão e FEC 1 ,  

b) ARQ tipo I com retransmiss%o seletiva, c) ARQ 

com retransmissão seletiva , d) AR& tipo I1 

(com detecção ou FEC) com retransmissão seletiva 

e e) ARQ simples (COMROE [10 I ,  figuras 13 e 14). 

Num trabalho que se propõe a definir e avaliar a 

eficiência de uma estrategia hibrida de controle de erros 

para uma rede de pacotes via rddio, TOLEDO [411 optou pela 

integrayão de um c6digo corretor de erro do tipo BCH e um 

protocolo de retransmissão SAW. Seus resultados demonstram um 

aumento consideravel no desempenho do sistema com a 

utilizacão da correção de erros em relação ao desempenho 

conseguido com a utilização de um &squema AR& puro ( com uma 

redução da probabilidade de retransmissão de um pacote de 

1024 bits de 60% para 10% ) .  Suas maiores criticas em 

relayão d utilização de FEC entretanto se centralizam na 



redurgão da velocidade de decodifica~ão e no incremento da 

complexidade de implementa~%o em rela~ão a outras t8cnicas de 

controle de erro. Note-se porém que esta implementaç8o foi 

realizada por 'software', devendo ser esperado um desempenho 

muito melhor em relação a estes parametros se a corre~Zo ou 

pelo menos uma de suas parcelas for realizada por 'hardware'. 

Finalmente, pode-se concluir que, com os avances na Ares 

de codificaeão para correeão de erros, os grandes beneficios 

derivados do uso de modelos hibridos adaptativos podem 

tornar-se disponiveis a um custo razoavel, considerando-se o 

aumento na complexidade e a degradação do serviço a nivel de 

usuàrio ( em termos de atraso e disponibilidade do canal 1 .  

Deve-se entretanto determinar o nivel de confian~a requerido 

para o sistema de acordo com as necessidades reais e a 

disponibilidade de recursos, pois os modelos simples podem 

ser utilizados em aplica-Qes especificas, correspondendo 

satisfatoriamente ás expectativas de qualidade de servi~o. 

. 2  - Diversific 

A diversificaç30 na transfer ncia da informaç%o consiste 

em efetuar a mesma de forma redundante, para que os sinais 

transmitidos encontrem condiqões de propaga~ão diferentes e 

sejam independentes o suficiente para que os niveis de 

atenuaezo e interferencia na recepyão não sejam relacionados. 

No estudo das t&cnicas mais utilizada , torna-se necessàrio o 

conhecimento de algumas defini~ões. 



. Dist%ncia de coerência - 6 a distancia minima entre 

dois pontos (de transmissão ou recepção) para quais os 

sinais associados não são fortemente çorrelatos. 

Assume valores da ordem de meio comprimento de onda em 

localidades urbanas. 

. Faixa de coerência - 6 a distancia minima de 

ncia entre dois sinais para qual os atrasos de 

propagacão dos mesmos são independentes, isto e ,  para 

o qual os varios caminhos de propagação de cada um dos 

sinais não são correlatos. Assume valores que variam 

tipicamente de 30 KHz a 1MHz. 

. Tempo de coer ncia - o tempo mfnimo entre a 

transmiss" de dois sinais para o qual as gropaga~ões 

destes sinais são independentes. Valores tipicos são 

da ordem de L,3 ms ou mais. 

Os metodos de diversificação consistem na transmissão 

de um mesmo sinal em diferentes pontos, freqtí neias, tempos , 

angulos de incid ncia, etc., sendo as tr$s primeiras fórmulas 

as mais utilizadas. Podemos resumi-las ent%o da seguinte 

forma: 

. Diversificação no tempo - a mensagem transmitida & 

repetida, atrasando a transfergncia efetiva da 

informacão. Se o periodo entre as mensagens for 

suficientemente grande (maior que o tempo de 

coer&ncia), estas são independentes e poderão 

encontrar diferentes situa~ões de propagação, 

aumentando a probabilidade de recep~ão. Pode-se notar 



que movimentos vagarosos de veiculos tornam pouco 

efetiva tal diversificacão para perlodos entre 

mensagens pequenos. alem disso, h& problemas de 

introdução de atrasos na utiliza~ão do canal. 

. Biversifica~ão em freqfigncia - o sinal & transmitido 

com diferentes freqilências, nas quais os problemas de 

propaga~ão associados não se relacionam (são 

independentes). Em outras palavras, a separa~ão entre 

ncias & suficientemente maior que a faixa de 

coerência. A maior desvantagem o aumento de USO do 

espectro. 

. Diversifica~ão no espaFo - é concebida através da 

separa&%o entre as antenas transmissoras e/ou 

receptoras de um conjunto, de tal modo que seus sinais 

individuais sejam su icientemente independentes, ou 

seja, o espaqo entre elas deve ser maior que a 

distancia de coer ncia. Usualmente as estaeões-base 

possuem antenas bem mais separadas, por não terem 

tanta limita~ão de espayo e para combate ao 

espalhamento espacial devido a obstãculos. Na 

diversificação na recepção, os sinais recebidos são 

selecionados de acordo com dois crit rios principais: 

a diversificaqão na seleeão , onde a antena receptara 

cujo sinal apresenta maior valor para a rela~ão 

sinal/ruído 6 conectada saida; e a combinação de 

o mdxima, onde os sinais sao ponderados 

proporcionalmente sua relaeão sinal/ruido e então 

somados. A maior vantagem desse tipo de diversificação 

reside na não necessidade de espectro nem de tempo 



adicionais, sendo em geral a mais utilizada. 

. 3  - Tapolo ias alternati 

A utilizacão de cBlulas com uma estac" base irradiando 

o sinal de comunica~ão por meio de uma antena omnidirecional 

tem como principal vantagem a simplicidade, pois o uso de uma 

&nica antena transmissora/receptora para cada celula 

possibilita economia de equipamento e evita a ado-ão de 

sistemas mais complexos no controle da comunica~ão. 

Entretanto, tais arranjos oferecem muito pouca proteãão 

contra interfer ncias entre as c&lulas, alem do fato de que 

as antenas omnidirecionais sSo mais suscetiveis a captar 

ruldos indesejdveis devido ao seu cardter geral de direcão de 

Em sistemas onde os fatores de projetos se tornem mais 

criticas, & interessante a analise de viabilidade de 

topologias baseadas na utiliza~ão de antenas direcionais, 

podendo estas serem dispostas de forma a simular a 

ilummina~ão de uma antena omnidirecional. As principais 

vantagens no uso das antenas direcionais s%o: 

ncia de transmissão nas diferentes antenas que 

formam uma célula pode ser balanceada gra controlar o 

nivel necessario para se alcan~ar as unidade mòveis 

nos diferentes setores das cèlulas, diminuindo a 

ncia que seria necessária para a irradia~ão por 

, sendo escolhida 



para a comunica~ão a antena que apresentar melhor 

relag8o sinal/ruido para o terminal m6ve l 

(diversificação espacial). 

. A montagem das antenas nas laterais de torres de 

suporte, ao inv&s da sua utilizaqão no topo, 

possibilita a diminuição da interfergncia na 

irradiação causada pela própria estrutura; 

. A interfer ncia co-canal & diminuida pelo simples fato 

de sue duas cèlulas, que partilham os mesmos canais, 

podem distribui-los entre as diferentes antenas de 

maneira a evitar que antenas com canais iguais se 

coloquem frontalmente uma d outra. 

Outro fator atenuante B a mfnima interferencia 

ocasionada pelas antenas equivalentes de outras calulas que 

não estejam apontadas diretamente para o veiculo desejado. 

SUNDBERG C391 descreve alguns dos possiveis padrões de 

disposi~ão de antenas direcionais na ilumina~ão de c6lula 

(fisura V.2), devendo entretanto sua utiliza~ão ser avaliada 

em função da alteração na rela~ão custo/desempenho do sistema. 



Figura V.2 - Alguns padrões de disposiqão de antenas numa 

célula ( SUNDBERG [391, fig. 5 ) .  

V.3.4 - Dilatacão de espectro 

Nas técnicas de dilatacão do espectro o sinal 

transmitido ocupa uma faixa de freqüências maior que a minima 

necessária para o envio de informa~ão, isto é, a energia dos 

dados é espalhada pelo espectro tornando a rela~ão 

sinal/interferência muito baixa. A seqWincia de dados a 

ser transmitida é codificada em um sinal de banda muito maior 

que a taxa de dados. A recepcão é realizada de forma 

sincronizada, visando a decodifica~ão correta da seqüência 



recebida e a conseqUente recupera~ão dos dados. O 

espalhamento da informacão em uma Eaixa grande de freqa@ncias 

da ã mesma certa imunidade interferências, pois estes 

sinais de interfergnçia atingem somente uma parte do espectro 

(instantaneamente) , não conseguindo em muitos casos 

interferir efetivamente na transmissão (principalmente se 

forem utilizados c6digos de corre~ão de erros). 

Outras vantagens relacionadas por PICKHOLTZ et alii 

1331  são : 

Possibilidade de mOltiplos usuarios com acesso 

randamiço ao meio de comunica~ão, cujo nomero pode ser 

aproximado por Gp/10 . Gp o ganho de processamento , 

, a razZo entre a dimensionalidade do @spacs 

possfvel do sinal (banda de  dilata^ o) pela dimensão 

necessária para transmitir o sinal b sico (banda 

mánima para transmissão de sinal). 

. Quando o nomero de usuários ativos excede o valor 

limite ( Gp/lO ) , o resultado & uma degrada~ão de 

desempenho para todos os usu&rios, sem que novos aces- 

sos sejam bloqueados (degradacão suava). 

. Cada usuArio pode ter seus dados codificados de uma 

bica forma, evitando por exemplo a comuta~ão de canal 

ou mudanca de endere~amcnto a medida que uma unidade 

mhvel se desloque entre c lulas num sistema celular. 

. Informacões de emerg ncia (priori tárias) n%o necessi- 

tam de canais dedicados para envio as mensagens ou 

do bloqueio de usuArios . A transmissão po e ser feita 



aumentando-se o nivel de potgncia do sinal de emerggn- 

cia. 

. Pouca propabilidade de escuta indevida , pois 

originalmente somente os receptores autorizados conhe- 

cem a seqaência de decodifica~ão. 

A s  ti2cnicas de dilatacão mais utilizadas, de acordo com 

P I Ç K H Q L T Z  et alii E331 e MUNDAY [29], são: 

. SeqUência direta, onde cada usuário possui seu prdprio 
c6digo,que B aproximadamente ortogonal (isto B ,  possui 

pouca correla~ão) aos cddigos de outros usu 

ta tecnica uma segGhcia pseudo-randomica r 

da pelo transmissor (e conhecida pelo receptor) & usa- 

da para causar transições de fase na portadora de da- 

dos. Um grande problema associado a esta t o 

chamado 'near - far problem'. O Éato de que os usuári- 

os são separados geograficamente possibilita que um 

receptor , tentando detectar o sinal de uma esta~ão 

distante , sofra interferências de uma estac%o mais 

grdxima cujo sinal recebido bem mais forte (pouca 

atenuação) e com freqtlência de transmissão próxima. 

. Deslocamento de fregilência ('frequency hopping') onde 

a portadora B obrigada a deslocar sua freqU 

acordo com uma seqa ncia pseudo-rand8mica . Os padrões 

de deslocamento de freqCGncia para cada usuario são 

ar-far' é 

então contornado, pois em sistemas com namero razoável 



de 

rio 

usua 

util 

rios é pou ovavel existir mais de um usu8- 

izando a m freqtiência instantaneamente.Com 

o aumento do namero de usuários,pode ser adotado o uso 

de técnicas de correção de erros , para suavizar os 

efeitos de interfer nçia entre os m&smos. 

Sistemas por deslocamento de freqa ncia podem 

utilizar basicamente três taxas relativas de tranãmis- 

são: um salto por bit, mt3ltiplos saltos por bit ('fast 

frequency hopping' ) e maltàplos bits por salta ('slsw 

frequency hopping'). A escolha é feita considerando-se 

as caracterlsticas do canal sobre o qual os usuArios 

transmitirão suas mensagens . A taxa de saltos ( ' hop 

rate') escolhida também deve considerar v&rio& fatores, 

dentre os guais a sensibilidade á interfer ncia ( para 

saltos vagarosos a interfer ncia em uma freqaencia 

pode ocasionar a perda de grande quantidade de infor- 

mação) e o tempo de sincronização. 

T&cnicas de deslocamento de frega ncia são bas- 

tante desejáveis em sistemas mòveis de comunica&ão por 

apresentarem implicitamente uma forma de diversifica- 

o em grega ncia que auxilia no combate á atenua- 

ocasionada pelos mfiltiplos caminhos de propagacão do 

sinal. 

. Deslocamento na tempo ('time hopping') , onde são 

transmitidos sinais instantaneos de alta pot 

pando toda a faixa de freqüências utilizada . A infor- 
codificada nos tempos pseudo-rand6micos entre 

os sinais. 



. 'Chirp', onde o sinal transmitido tem sua frequência 

variada linearmente (rampa) por todo espectro disponi- 

veL, sendo o processo reiniciado ao terminar a faixa. 

As seqflências pseudo-rand8micas usadas para dilatar o 

espectro do sinal de informação devem obdecer, de acordo com 

PICKHOLTZ et ali% 1 3 3 1 ,  ás seguintes propriedades: 

. facilidade de gera~ão; 

. randomicidade; 

. pertodos longos; 

. dificuldade de r-eçonstrução a partir de segmentos cur- 
tos. 

Os dispositivos mais utilizados para gerar tais 

segUências &ao: 

. Registros de deslocamento com realimentação Linear,que 
são os mais simples de construir mas apresentam como 

desvantagem a facilidade de reconstrução a partir de 

segmentos curtos. T m como principio a combinay 

linear d ~ s  bits de uma seqfiência pela realimenta~ão. 

. Registros de deslocamento com realimenta~ão não 

linear , onde a função de realimentacão é substituida 

por uma Éun~ão booleana arbitir&ria do canteiIrdo dos re- 

gistros implementada por WOM ou ldgica rand6mica . Sua 
desvantagem provém do Eato de ser uma t cnica relati- 

para 

sue se possa fazer melhor uso de suas propriedades. 



Registros de deslocamento com realimentacão linear e 

l6gica de saida não linear , onde a saida proveniente 

da combina~%o pela fun~ão booleana não realimentada. 

Entretanto, não B restritamente necess&ria a utilizacão 

de registros de deslocamento com realimentacão para a geracão 

de sinais em espectro dilatado, podendo ser usada qualquer 

tecnica que gere boas seqilências pseudo-randbmicas. 

Para que haja uma boa qualidade de servicos 6 

necessàrio que aquisi~ão de dados seja feita de maneira 

rápida e segura. Para isto è necessário se ter bons 

mecanismos de sincroniza~%o no receptor. Alguns m 

sincroniza~ão bastante utilizados são: 

. Correlação de declive ('slide correlation'), onde a 

base de tempo do receptor é variada de forma a varrer 

o sinal utilizado para transmissão em suas possiveis 

faixas de freqü ncia . Desse modo, o receptor em dados 
momentos entra em sincronismo com o transmissor e o 

nivel de tensão de um intesrador assume valores acima 

de determinado limite, o que indica a deteccão de sin- 

cronisrno. As duas principais desvantagens deste mHtodo 

são a dificuldade na determina~ão do limite de tensão 

para sincronismo e o tempo de sincrsnismo,que pode ser 

diminufdo pela limitaç o da faixa de variaç%o de fre- 

ncias de transmissor e receptor inicialmente at 

que o sincronismo seja alcançado . Pode ser usada tam- 

bém a transmissão de seqa ncias de sincronizacão no 



comeqo das mensagens. 

Estimaeão seqaencia1,onde t-5 capturada uma seqa 

sinal dilatado em registradores-Esta seqaência então 

comparada com outra , gerada localmente no prdprio re- 

ceptor. Se os sinais forem suficientemente correlatos 

ser& gerado um sinal de tensao em um integrador com 

nivel superior a um limite pr&-determinado. Se não , o 

repetido até a consegflente obten-ão de sin- 

Pode-se notar com destaque os aspectos favoraveis dos 

m&todos de dilatac%o de espectro baseados na varia~Zo 

temporal da freqa ncia de transmiss80, pela excepcional 

diversificacSo sue permite em uma irnplementacão onde os 

principais fatores de instabilidade tem car ter seletivo em 

rela~ão freqUgncia dos sinais envolvidos. Como estes 

mètodos entretanto ainda não possuem consideravel difusão 

tecnológica, sua ado~ão em um sistema cornpatlvel com a 

realidade nacional deve ser postergada. Note-se, apesar 

disso, que tais metodos t m problemas significativos que 

deverão ser considerados em qualquer possível aplicayão, como 

por exemplo o uso ineficiente do espectro (pelo espalhamento 

de freg6gncias utilizado), fator que, com o avanGo na 

utilizacão de sistemas de radioeomunica~ão, deve se tornar 

cada vez mais crltico. 



Os sistemas de comunica~ão que envolvem a transferência 

ormações para/de estações mdveis apresentam como 

principal caracteristica a instabilidade dos canais de 

com~nica~3o estabelecidos, principalmente pela atuagão de 

atenuaç"~ e interfer ncias no caminho de propagaq 

dos sinais envolvidos. Tal fato favorece o uso de tècnicas 

para esta transfer ncia que perrni.tam a manutecão da 

csnfiabilidade e da disponibilidade a niveis controlados, 

possibilitando que se obtenha o grau de qualidade exigido na 

especifica~So destes sistemas. W ado~ão da comunicae%o na sua 

forma digital dessa forma fator primordial na elevaçao 

desta confiabilidade, principalmente pelos maiores recursos 

que torna disponfvel para o controle dos erros introduzidos 

nas informa~ões quando de seu deslocamento pelo canal de 

comunica~ão. Note-se entretanto que a comunica~ão digital 

apresenta algumas desvantagens em relaeão i3 analógica, das 

quais a maior parece ser a utiliza@ o menos eficiente do 

espectro disponàvel. 

Para que o controle de erros seja eficaz, torna-se 

necessária a ado~ão de limites para a relayão entre sinal e 

ruido/interferência encontrada na recep~ão. A quantizaçSo 

destes limites e o levantamento dos efeitos dos principais 

agentes interferentes e dos principais obstaculos encontrados 

no caminho de propagação dos sinais ( considerando-se o 

perfil demografico e topogrAfico médio da região 



considerada ) , permi as op~õea para o projeto 

do canal de comunicação que melhor se apresentem quanto ã 

rela~%o çusto/beneficio associada ãs mesmas. 

Para a aplicacão em telemedicina considerada, pode-se 

concluir sobre a viabilidade da manutencZio dos niveis de 

de confiabilidade e disponibilidade estipulados, apesar das 

dificuldades economicas e teçnolbgicas que podem forçar por 

vezes a adocão de tecnicas menos robustas no projeto do 

sistema, cuja avaliacão no entanto deve permitir sue se 

alcancem os ojetivos propostos. Uma sugestão visando a 

aprimoração dos servi~os oferecidos nesta aplicação & a 

adaptaç%o dos equipamentos e do canal de comunicacão 

utilizados para a transferencia em tempo real de imagens, que 

ir& permitir uma interacão audiovisual bastante completa 

entre as estaqões. Note-se entretanto que as maiores 

limitacões impostas el tal configuração para o sistema o .  

grande volume de informa~ões envolvido neste tipo de 

transmissão, que deve tornar bem mais dificil e complexa sua 

definicão. 

Pode-se notar ao longo do trabalho que o projeto de um 

sistema de comunica~ão envolve a adocão de soluçGes de 

compromisso, onde quase sempre c5 feita uma opção entre 

m&todos robustos e complexos e métodos menos eficientes, 

porém com maior capacidade de adapta-ão -3s realidades 

econdmicas e operacionais do serviço considerado. 

radio difusão com o perfil do terreno por sobre o qual 



trafegam os sinais, os sistemas mdveis de comunica~ão têm 

comportamentos bastante variáveis dentro dos diferentes 

ambientes encontrados na área coberta, o sue determina a 

grande importância de que, em uma etapa agregada A 

implantaç" do sistema, seja realizada uma constante 

verifica~ão da adaptacão dos metodos propostos e de seus 

parEimetros de ajuste, procurando se encontrar para os mesmos 

o ponto ótimo de desempenho nas condicões consideradas. 

O presente trabalho se prop" a fazer um levantamento 

das t&cnicas atualmente disponiveia para a elabora~ão de um 

sistema m6vel digital' de comuicaqão, procurando determinar 

quais as que melhor se adaptam $ implantacão de um sistema de 

comunica~ão robusto e confiavel. Neste ponto deve ser então 

colocadas algumas sugestdes que orientem a elaboraq 

estudos e atividades que visem a implementaqão de tal 

sistema. 

Como a maior dificuldade na determina~ão da 

aplicabilidade das tecnicas estudadas se deveu & falta de 

dados provenientes de levantamentos estatisticos das 

caracteràsticas de propagacão de sinais e de inçid 

ruidos na região considerada, uma primeira sugestão seria a 

realiza~ão de tais levantamentos, onde se procure estabelecer 

um perfil de atenuacões e interferências aproximado para esta 

regiao. Tais informaç5es devem permitir sue numa etapa 

posterior seja avaliado o comportamento das diferentes 

tBcnicas sugeridas neste trabalho em rela~ão as condi~ões 

reais de utilizacão, sendo posslvel atè a adocão de sp~8es 

alternativas As apresentadas face ao desempenho esperado. 



Ja que o sistema engloba a comuicacão entre as diversas 

estações base e o centro de comutacão, al m da comunicacão 

entre este centro e os prõprios hospitais aos quais pertencem 

as ambulancias, torna-se fundamental a definiqão posterior 

destas conexões, bem como dos recursos utilizados para o 

processamento das informacões envolvidas. 

Finalmente, como o objetivo maior é a imglementa~ão do 

sistema, uma outra etapa deve constar do levantamento dos 

equipamentos disponfveis no mercado ( nacional e 

internacional 1 para sua construG30, devendo ser ainda 

aval iada a viabilidade de desenvolvimento destes 

equipamentos, cujo maior bene icio é a capacitação 

tecnoldgica neste segmento. 
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