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Abstract — A model for the estimation of exclusion zones around 
base station antennas in wireless communication systems, taking the 
actual surrounding environment into account, is presented. 
Numerical methods are applied to a GSM900 antenna installed in 
five common scenarios. Results show that the exclusion zone 
calculated in free space conditions must be redefined due to the 
presence of surrounding objects, as its extension might need to be 
typically doubled when considering the installation scenario. But for 
metallic corner configurations at the back of the antenna, the 
exclusion zone may increase by a factor of 5. The main conclusions 
from the work are valid for other wireless technologies. 

Keywords — Wireless Systems.  Antennas.  Exclusion Zones.  
Numerical Simulations. 

 

Resumo — Analisa-se a estimação de zonas de exclusão tendo em 
conta o ambiente envolvente às antenas de estação base de sistemas 
de comunicação sem fios. Aplicam-se métodos numéricos na 
simulação de uma antena GSM900 instalada em cinco cenários 
típicos. Conclui-se que a zona de exclusão estimada em espaço livre 
deve ser redefinida quando as antenas são colocadas no seu 
ambiente operacional, devido à presença dos vários objectos 
envolventes. Os resultados mostram que, tipicamente, o raio da zona 
de exclusão corresponde ao dobro daquele que é obtido em 
condições de espaço livre. Mas nas configurações de canto, em que 
a antena é encostada a um elemento metálico, o raio de exclusão 
estende-se até um factor de 5. Os resultados aplicam-se a outros 
sistemas de comunicação sem fios. 

Palavras Chave — Comunicações sem fios. Antenas. Zonas de 
Exclusão. Simulações Numéricas. 

I. INTRODUÇÃO 

O elevado número de utilizadores das tecnologias de 
comunicação sem fios implica o reforço da capacidade das 
redes, com a consequente instalação de mais antenas de 
estação base (EB). Esta tendência verifica-se essencialmente 
nos meios urbanos, onde as antenas são instaladas no topo e 
fachadas dos edifícios, e mais recentemente em ambientes 
interiores. Paralelamente a esta proliferação, assiste-se a uma 
crescente preocupação pública com os possíveis efeitos 
nocivos para a saúde, provocados pela radiação 
electromagnética emitida pelas antenas de EB. 

A perspectiva adoptada pela comunidade internacional na 
gestão dos riscos relacionados com os campos 
electromagnéticos (CEMs) foi o estabelecimento de níveis de 
referência. Estes níveis limitam a exposição à radiação, tendo 
por base efeitos adversos conhecidos para o ser humano. Os 
limites são estabelecidos por diversas entidades nacionais e 

internacionais. À semelhança dos restantes estados membros, 
Portugal adoptou os limites de referência recomendados pela 
União Europeia [1]. Na Tabela 1 apresentam-se os valores de 
referência para o público em geral (apenas para as 
frequências analisadas neste trabalho). 

 
Tabela 1. Níveis de referência (valores rms). 

Banda de frequências, f E [V/m] H [A/m] Seq [W/m2] 

400 – 2000 MHz 1.375 f½ 0.0037 f½ f/200 

2 – 300 GHz 61 0.16 10 
 
Neste contexto, os operadores de telecomunicações são 

forçados a adoptar medidas de precaução quando 
dimensionam novas EBs, que incluem, por exemplo, a 
delimitação física de zonas de exclusão em redor das antenas, 
i.e., áreas dentro das quais são excedidos os níveis de 
referência para os CEMs. Estas áreas são geralmente 
definidas considerando as antenas em condições de espaço 
livre (i.e., isoladas no espaço); contudo, o ambiente de 
instalação, em particular a presença de paredes, objectos 
reflectores, barreiras e outros, podem afectar o desempenho 
das antenas, e consequentemente a zona de exclusão. A 
análise deste problema não é uma tarefa simples, dado que 
requer o cálculo dos CEMs na zona próxima das antenas. 
Para além disso, é necessário considerar as reflexões e 
refracções provocadas por outros objectos. Torna-se por isso 
necessário aplicar métodos numéricos e técnicas de traçado 
de raios para resolver o problema. Na literatura encontram-se 
algumas abordagens para a estimação de CEMs junto a 
antenas de EB, [2], [3]. Em [4], o autor estuda possíveis 
alterações na zona de exclusão resultantes da presença de 
outros emissores e de uma placa metálica nas proximidades 
da antena. 

O principal objectivo deste trabalho é então apresentar uma 
abordagem possível para a avaliação de zonas de exclusão 
em redor de antenas de EB, considerando casos reais de 
instalação em ambientes interiores e exteriores. Analisa-se a 
influência de estruturas tridimensionais metálicas e 
dieléctricas na proximidade das antenas. Apesar de incidir na 
estimação de zonas de exclusão, o trabalho compreende 
igualmente a análise de possíveis alterações no desempenho 
das antenas quando são colocadas no seu ambiente normal de 
funcionamento. Como se mostrará, as ferramentas de 
planeamento das redes sem fios não podem continuar a 
aplicar acriticamente condições de espaço livre na definição 
de zonas de exclusão. 
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É usada uma ferramenta comercial de simulação numérica 
na estimação de uma antena de EB de GSM900 instalada em 
diferentes cenários. Note-se que as principais conclusões são 
válidas para outras tecnologias. O trabalho fornece resultados 
qualitativos de grande importância para os engenheiros de 
telecomunicações, aquando do dimensionamento de novas 
antenas. 

Este artigo é composto por mais 4 secções. A próxima 
secção apresenta a abordagem seguida para a estimação de 
zonas de exclusão, a Secção III descreve a validação 
experimental que foi efectuada, apresenta-se um resumo dos 
resultados na Secção IV, e sublinham-se as principais 
conclusões na Secção V. 

II. MODELO NUMÉRICO 

Uma avaliação precisa dos CEMs perto de uma antena deve 
começar pela definição de um modelo geométrico adequado 
ao problema. Seguidamente, determina-se a distribuição de 
correntes sobre o modelo criado, recorrendo a técnicas 
numéricas, como o Método dos Momentos (MoM) [5]. 
Finalmente podem-se estimar os campos nas zonas próxima e 
distante. 

Neste trabalho usou-se a ferramenta de software WIPL-D 
[6], que permite a análise electromagnética de estruturas 
tridimensionais metálicas e/ou dieléctricas, como antenas e 
outros objectos. O WIPL-D emprega o MoM para a obtenção 
da solução na frequência. 

Analisou-se o modelo 736 624 de antena de EB da Kathrein 
[7], Figura 1. Trata-se de uma antena de GSM900, operando 
na banda de frequências de 870 a 960 MHz, que permite uma 
potência de entrada máxima Pin = 50W. 

 

 
Fig. 1. A antena Kathrein (extraído de [7]). 

 
Com base na informação técnica recolhida junto do 

fabricante, criou-se um modelo geométrico desta antena no 
WIPL-D. O modelo baseia-se em três placas metálicas, 
alimentadas por um gerador na placa central, Figura 2. É um 
modelo simples, que resulta de uma solução de compromisso 
entre a qualidade dos resultados e o número de variáveis 
utilizadas. O diagrama de radiação tridimensional obtido para 
a antena simulada apresenta-se na Figura 3. 

 
Fig. 2. Modelo geométrico da antena. 

 
Fig. 3. Diagrama de radiação 3D da antena simulada 

(antena no plano x-y). 
 
Foram criados modelos geométricos simulando cinco 

cenários de instalação de EBs, Figura 4. Note-se que nesta 
figura, os elementos a azul representam partes metálicas e os 
elementos a amarelo representam meios dieléctricos com 
perdas. Estes cenários representam instalações num canto 
formado por duas paredes com e sem tecto metálico (cenários 
MeRC e DiCo, respectivamente), num poste de iluminação 
(MePo), numa parede com tecto metálico (MeRo) e também 
numa conduta metálica sobre uma parede (MeCo), como 
acontece nas condutas de ventilação. As partes metálicas são 
modeladas como condutores eléctricos perfeitos, enquanto 
que os materiais dieléctricos são do tipo “Betão Leve”, que é 
um material de construção típico. As escolhas efectuadas 
para cada cenário resultam de uma relação de compromisso 
entre a qualidade dos resultados e o número de variáveis em 
estudo (directamente relacionado com o tempo de 
simulação). Foram analisados vários factores, como a 
precisão dos parâmetros de análise numérica do WIPL-D, a 
precisão do modelo geométrico e o uso de propriedades de 
simetria do WIPL-D. 

 

Fig. 4. Cenários de simulação. 
 
 

  
a) Cenário DiCo b) Cenário MeCo 

(canto dieléctrico) (canto metálico) 

 
c) Cenário MePo (poste metálico) 

  
d) Cenário MeRo 
(tecto metálico) 

e) Cenário MeRC 
(canto com tecto metálico) 



 
 

Importa referir que o tempo de simulação depende de uma 
série de factores, como o número de variáveis de simulação, 
o tipo de análise pretendida (avaliação do diagrama de 
radiação, cálculo do campo próximo), o número de pontos de 
observação ou o número de frequências analisadas. O tempo 
de simulação pode variar entre as décimas de segundo e as 
dezenas de minutos por cenário. 

Referira-se ainda que a capacidade de análise do WIPL-D é 
limitada a alguns comprimentos de onda. Desta forma, o 
número de variáveis disponíveis limitou as dimensões dos 
cenários. 

III. VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL 

Como se referiu, devido à restrição nas variáveis 
disponíveis no WIPL-D, os modelos usados em cada cenário 
são muito simples e têm dimensões reduzidas em relação ao 
caso real. De forma a aferir a qualidade dos resultados das 
simulações por computador, foram feitas medidas da antena 
isolada numa câmara anecóica e da antena instalada nos 
cenários MeRo e MeRC. 

Em relação à antena isolada, os resultados mostram uma 
boa concordância entre os valores medidos e os valores 
simulados, para ambos os planos horizontal e vertical. 
Existem pequenas discrepâncias na parte detrás da antena 
(ângulos > 90º), resultantes da interferência causada pela 
estrutura que a suporta. As fracas características de absorção 
do material que reveste a câmara anecóica à frequência de 
900 MHz podem também ter influenciado as medidas. Os 
cenários MeRo e MeRC foram medidos numa sala de aula 
em ambiente controlado, mostrando uma concordância geral 
com as predições, mas apresentando pequenas flutuações 
devido a reflexões que resultam de detalhes mais complexos 
do ambiente real, que não foram considerados nas 
simulações, Figura 5. Conclui-se que os modelos 
geométricos criados constituem uma boa abordagem, 
permitindo retirar conclusões válidas e não limitando a 
análise global do problema. 
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Fig. 5. Comparação entre as simulações e as medidas 

(cenário MeRC). 
 

IV. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Nesta secção analisam-se os resultados obtidos da 
simulação dos diferentes cenários, observando-se por um 
lado, o impacto na impedância da antena, e, por outro, o 
impacto no diagrama de radiação. A análise do impacto na 

impedância da antena é importante para se perceber de que 
forma a potência efectivamente transmitida à antena varia em 
relação às condições de espaço livre. A análise dos diagramas 
de radiação tem um impacto directo na definição geométrica 
da zona de exclusão. 

Foi feita a análise do comportamento da antena em toda a 
banda de funcionamento para os vários cenários, Figura 6. 
Para a antena isolada pode-se observar adaptação de 
impedâncias a 900 MHz, com perdas por reflexão menores 
que 5.55 dB (VSWR < 3.24). Quando a antena é instalada 
num cenário real, observa-se que as condições de adaptação 
de impedância são claramente modificadas, com perdas até 4 
dB em relação à situação de espaço livre. Para os cenários 
DiCo e MeRC obtêm-se resultados semelhantes: os valores 
de impedância variam ligeiramente em relação à situação de 
espaço livre e podem ocorrer perdas até 4 dB, diminuindo o 
desempenho do sistema de transmissão. Quando a antena é 
instalada numa superfície metálica como no cenário MeCo, 
os seus valores de impedância variam consideravelmente. A 
análise ao longo de toda a banda mostra que esta situação 
conduz a uma séria degradação do desempenho do sistema 
(VSWR < 9.75). A instalação de uma antena num poste 
metálico (cenário MePo) também conduz à degradação do 
desempenho do sistema, tendo-se obtido uma curva de perdas 
por reflexão quase constante. A instalação numa parede 
dieléctrica com um tecto metálico (cenário MeRo) 
praticamente não influencia a sua impedância de entrada. O 
desempenho da antena instalada neste cenário é semelhante à 
situação da antena isolada. 

 
Antena Isolada DiCo MeCo

-15

-12

-9

-6

-3

0

890 895 900 905 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 960Frequência [MHz]

Pe
rd

as
 p

or
 re

fle
xã

o 
[d

B
]

MePo MeRo MeRC

uplink downlink 

Fig. 6. Curva de perdas por reflexão para cada cenário. 
 
A análise dos diagramas de radiação nos vários cenários 

permite concluir que o ambiente de instalação tem uma forte 
influência na forma como a antena radia no espaço, 
conduzindo quase sempre à deformação do diagrama de 
espaço livre. Instalações como as representadas pelos 
cenários DiCO e MeRC, onde a antena está colocada num 
canto, tendem a aumentar as suas propriedades directivas. 
Este efeito é particularmente observado quando a antena é 
colocada numa “caixa” metálica, como se mostra nos 
resultados do cenário MeCo. Nas instalações em postes 
metálicos (cenário MePo), o efeito mais visível é a atenuação 
do lóbulo de radiação traseiro, verificando-se também uma 
diminuição das larguras de feixe de meia potência 



 
 
(aumentando a directividade da antena). Quando a antena 
está instalada numa parede com um tecto metálico (cenário 
MeRo) o diagrama de radiação aproxima-se da situação de 
espaço livre, ainda que se notem pequenas distorções no 
plano vertical. 

Para cada cenário determinaram-se as zonas de exclusão 
simultaneamente num plano horizontal e num plano vertical 
passando pela origem da antena. Foram feitas simulações 
para potências de entrada variando entre 100 mW e 50 W, de 
forma a analisar a modificação da zona de exclusão 
consoante a potência de alimentação da antena. Desenvolveu-
se uma pequena aplicação em Matlab [8] que recebe os 
valores de campo próximo estimados pelo WIPL-D e que, 
por comparação com os limites de referência para os CEMs à 
frequência de operação, traça a correspondente zona de 
exclusão bidimensional. O raio de exclusão, rscno, para o 
plano de interesse é então calculado. Nas Figuras 7 e 8 
exemplificam-se as zonas de exclusão (a traço negro) obtidas 
para os cenários DiCo e MeCo, com uma potência de entrada 
de 50 W, representando-se a tracejado vermelho o raio de 
exclusão. Podem ser encontrados mais resultados em [9]. 

 

 
a) Plano horizontal 

 
b) Plano vertical 

Fig. 7. Estimação do raio de exclusão para o cenário DiCo. 
 
Na Figura 9 apresenta-se um resultado prático deste 

trabalho, observando-se, para todos os cenários, como a 
relação rscno/rant varia com a potência de entrada, sendo rant o 
raio de exclusão da antena isolada. 

Os resultados obtidos ao nível da geometria e da extensão 
das zonas de exclusão sublinham a importância de não se 
continuarem a aplicar acriticamente condições de espaço 
livre nas ferramentas de planeamento de redes sem fios. 

Em geral, observa-se que, tanto para o plano horizontal 
como para o plano vertical, independentemente do cenário 
considerado, acima de uma certa potência – geralmente, o 

valor de Pin associado à zona de exclusão correspondente à 
distância de zona próxima – a relação rscno/rant permanece 
constante. 

 
 

 
a) Plano horizontal 

 

 
b) Plano vertical 

Fig. 8. Estimação do raio de exclusão para o cenário MeCo. 
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Fig. 9. Representação de rscno/rant  para os vários cenários. 

 
Em relação a cada um dos cenários, podem-se retirar as 

seguintes conclusões: 



 
 

irectividade da antena. A zona de exclusão 
p

clusão 
c

ntal e vertical, sendo que a zona de exclusão se 
p

horizontal mantém-se inalterado em 
r

o dieléctrico tem um maior impacto, estendendo o raio 
d

es 
d

lada no espaço). Considera-se o 
limite de exposição à radiação mais restritivo na banda de 
funcionamento da antena. 

 
 

Tabela 2. Esti va da dimensão máxima da zona de 
exclusão para algumas in

Célula Antena 
in 

[W] 
Cenário Modelo 

Dim ão 

[m] 

• O cenário DiCo apresenta resultados mais restritivos no 
plano horizontal, do que no plano vertical. Isto acontece 
devido à configuração em canto, que actua como reflector, 
aumentando a d

ode estender-se até ao dobro da que é calculada na situação 
de espaço livre. 

• O cenário MeCo apresenta os resultados mais restritivos, 
sendo que rscno pode ir até 5.7 vezes o raio de ex
alculado em espaço livre. Para Pin > 1 W, os resultados são 

semelhantes em ambos os planos horizontal e vertical. 
• O cenário MePo apresenta resultados semelhantes para os 

planos horizo
ode estender até 1.3 vezes em relação à que é calculada em 

espaço livre. 
• A influência de um tecto metálico sobre uma antena não 

tem expressão no plano horizontal, influenciando 
essencialmente o plano vertical. Para o cenário MeRo, o raio 
de exclusão no plano 
elação à situação de espaço livre, enquanto que no plano 

vertical pode duplicar. 
• Os resultados para o cenário MeRC mostram uma 

influência conjunta do canto dieléctrico e do tecto metálico. 
O cant

e exclusão até 1.9 vezes em relação à situação de espaço 
livre. 

Adoptando a perspectiva do pior caso, conclui-se que, para 
cenários típicos de instalação de antenas de EB, o raio de 
exclusão pode ser estimado como sendo o dobro do que é 
obtido em condições de espaço livre. Mas nas configuraçõ
e canto, em que a antena é encostada a um elemento 

metálico, o raio de exclusão estende-se até um factor de 5. 
A escolha da localização das estações de base constitui um 

compromisso entre a cobertura e a capacidade da rede, entre 
outras considerações técnicas e constantes económicas ou de 
planeamento. Mas, há também que considerar a área definida 
pela zona de exclusão, caracterizando-se de forma clara o 
tipo de instalação. Se nas macro-células (e.g., mastros e 
torres em ambiente rural), o problema não se põe, já nas 
micro e pico células (e.g., antenas no telhado/fachada de 
edifícios, antenas interiores) a zona de exclusão pode originar 
limitações não desprezáveis. Ainda que não seja objectivo 
deste trabalho fornecer as dimensões exactas da área ocupada 
pela zona de exclusão, na Tabela 2 indicam-se alguns valores 
exemplificativos para a dimensão máxima da zona de 
exclusão, para casos típicos de instalação, considerando duas 
antenas Kathrein [7]. Estes valores foram obtidos com base 
no modelo de zona distante [10], no modelo de aproximação 
de zona distante [11] ou na abordagem seguida neste trabalho 
(que considera a zona de exclusão como o dobro da que se 
obteria para a antena iso
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V. CONCLUSÕES 

Neste trabalho apresenta-se uma abordagem possível para a 
avaliação de zonas de exclusão em redor de antenas de EB, 
considerando casos reais de instalação. O trabalho fornece 
v

es 
in

a e extensão 
d

 é 
o

EMS, pois os 
re

alores indicativos da tendência que se regista quando uma 
antena de EB é colocada em funcionamento num cenário 
real. 

Foi usada a ferramenta de simulação numérica WIPL-D na 
modelação de uma antena de EB GSM900. Analisou-se o 
desempenho da antena em condições de espaço livre e em 
cinco cenários típicos de instalação. Os resultados foram 
validados experimentalmente. O trabalho fornece valor

dicativos da tendência que se regista quando uma antena de 
EB é colocada em funcionamento num cenário real, úteis aos 
operadores na fase de dimensionamento de novas antenas. 

Os resultados obtidos mostram claramente que quando uma 
antena de EB é instalada numa situação real, a zona de 
exclusão calculada em espaço livre deve ser redefinida 
devido à presença de objectos na sua proximidade, que 
modificam os CEMs. A análise das curvas de perdas por 
reflexão e dos diagramas de radiação mostram que o cenário 
de instalação tem um grande impacto no desempenho da 
antena. Os resultados obtidos em relação à form

as zonas de exclusão reforçam a necessidade de não se 
aplicarem acriticamente as condições de espaço livre nas 
ferramentas de planeamento das redes sem fios. 

Adoptando a perspectiva do pior caso, conclui-se que, para 
cenários típicos de instalação de antenas de EB, o raio de 
exclusão pode ser estimado como sendo o dobro do que

btido em condições de espaço livre. Mas nas configurações 
de canto, em que a antena é encostada a um elemento 
metálico, o raio de exclusão estende-se até um factor de 5. 

Apesar de o trabalho ter sido desenvolvido para uma antena 
GSM900, as principais conclusões são válidas para outras 
tecnologias sem fios, como o GSM1800, o UMTS, o WiFi e 
o WiMAX. Nestas bandas de frequências (900 MHz, 
1800 MHz, 2 GHz, 2.5 GHz, 3.5 GHz, 5 GHz), não se 
esperam diferenças no comportamento dos C

sultados são escaláveis em relação ao comprimento de onda 
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(certamente que os valores da relação rscno/rant podem variar, 
especialmente nas frequências mais elevadas). 

Devido à complexidade do problema abordado neste 
trabalho, há alguns aspectos que podem ser melhorados no 
futuro, conduzindo a uma abordagem mais realista (e.g., 
incluir outros objectos no modelo geométrico, considerar a 
co-localização e o impacto de outras fontes de emissão, usar 
de técnicas combinadas de traçado de raios). Importa

impratic
e uma forma precisa, devido à complexidade
 dinâmica das variáveis presentes em cada am

NOTA 

Esta comunicação foi apresentada em [12]. 
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