
Uma Ferramenta para Cálculo de Cobertura Rádio em Túneis Rodoviários 
Aplicação ao Túnel do Cortado-Madeira 

Carlos Monteiro1, Cliff Velosa1, Pedro Vieira1,2,  António Rodrigues2

1DEETC / Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 
Lisboa, PORTUGAL,  

2IT / Instituto Superior Técnico, 
Lisboa, PORTUGAL, 

email: cmonteiro@alunos.isel.ipl.pt, ctvelosa@alunos.isel.ipl.pt e pvieira@deetc.isel.ipl.pt, antonio.rodrigues@lx.it.pt
 
 

Resumo — O presente artigo apresenta o estudo para 
cobertura rádio a 108 MHz de um túnel rodoviário, utilizando 
como área de projecto o maior túnel do país: o Túnel do 
Cortado, na Região Autónoma da Madeira (3200 m). São 
apresentados os modelos de cobertura indoor estudados e 
adaptados a este projecto, bem como os passos necessários 
para a criação de uma aplicação em MatLab que permitiu 
simular a cobertura rádio. A ferramenta desenvolvida funciona 
de forma modelar permitindo escolher: modelo utilizado, tipo 
de antena, localização e direcção da antena, frequência e 
potência de emissão. Após o desenvolvimento da aplicação foi 
possivel implementar uma solução optimizada que garantiu 
cobertura  em 97% da área. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos dias que correm as comunicações rádio são necessárias 
em qualquer local, muito embora se verifiquem ainda 
limitações em termos de ritmo de transmissão, largura de 
banda, falhas de cobertura, etc. Estas limitações têm sido em 
parte colmatadas recorrendo à implementação de projectos de 
cobertura no interior de instalações desde a cobertura de 
superfícies comerciais e parques de estacionamento, a 
instalações desportivas e acessos rodoviários/ferroviários. 

Pretende-se com este trabalho a realização de um projecto 
de cobertura rádio FM a 108 MHz em túneis rodoviários, uma 
escolha que assentou no facto de a perda do sinal nestes causar 
bastante incómodo aos inúmeros utilizadores que diariamente a 
eles recorrem. A supressão desta lacuna permitirá a transmissão 
de mensagens urgentes e a informação de incidentes e/ou 
procedimentos a ter em caso de emergência. 

Nesse sentido, elaborou-se um estudo de cobertura rádio, 
utilizando como local de implementação o maior túnel 
rodoviário em Portugal (3200 m), o Túnel do Cortado, na zona 
Norte da Região Autónoma da Madeira, tendo como objectivo 
principal o desenvolvimento de um projecto para possível 
instalação de equipamento, que permitisse o reforço de 
cobertura rádio naquele túnel.    

Para tal, analisaram-se vários modelos de propagação 
adaptáveis à realidade em estudo, e desenvolveu-se uma 
aplicação utilizando esses mesmos modelos por forma a criar 

um simulador para o projecto de implementação, do 
equipamento necessário (Fig.1) 

 
Figura 1 - Esquema da cobertura rádio em túneis. 

Este artigo está organizado em quatro secções: Modelos 
de Propagação indoor, onde se abordam os modelos 
estudados; desenvolvimento da Aplicação, onde se explica as 
potencialidades desta; caso de estudo, onde se utiliza a 
ferramenta desenvolvida para estudo de cobertura rádio num 
túnel e por fim as respectivas  conclusões. 

2. MODELOS DE PROPAGAÇÃO INDOOR 

A estimativa de cobertura dum sinal rádio em diferentes  
meios é essencial para planeamento dum dado sistema de 
transmissão. O recurso a modelos de propagação, como forma 
de obter valores medianos do sinal, é uma ferramenta de 
extrema utilidade. 

A escolha para implementação recaiu nos modelos  
Keenan-Motley [1], COST 231-One Slop Model [2] e 
Y.P.Zhang [3]. Os motivos que levaram à preferência por estes 
modelos, traduzem-se nas características que influenciam cada 
um deles: no caso do primeiro, o facto de contabilizar as 
atenuações causadas pelos obstáculos; o segundo, por ser um 
modelo muito próximo da expressão que nos dá a atenuação 
em espaço livre, tratando a ligação como um todo e modelada 
por um factor de decaimento; e, por fim, um modelo 
determinístico, indicado para túneis. 

2.1. MODELO DE KEENAN-MOTLEY 

Este modelo empírico acrescenta à atenuação dada pelo 
modelo de espaço livre (LFS), as perdas causadas pelos 
obstáculos atravessados [1]. Estas são contabilizadas em dois 
factores: um que é dado pelo número de paredes e outro pelo 
número de andares atravessados. Assim sendo: 
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( ) ( ) [ ]dBLnLndLdL ffwwFS ++=           (1) 

( ) [ ]( ) [ ]( )[dBdfdL KmMhzFS log20log204.32 ++= ]                (2) 

Onde d é a distância entre as antenas emissora e 
receptora; Lw e Lf as atenuações das paredes e do chão e nw e nf 
o número de paredes e andares atravessados, respectivamente. 
De notar que estes factores (Lw e Lf) estão dependentes do 
material que constitui as paredes/chão atravessados. 

Ao modelo anterior foi acrescentado um outro parâmetro: 
um factor de atenuação linear D (tipicamente: 0.2 [dB/m]). 
Assim, o modelo de Keenan-Motley modificado [4] é: 

( ) ( )[ ]dBddDLnLnLdL bffwwFS −+++=          (3) 

Este factor está dependente da localização do break point 
(db) dado pela fórmula (4). O break point é dependente do 
comprimento de onda (λ) e de dois factores: hBS e hMT que 
representam a altura da antena da estação base e do móvel, 
respectivamente: 
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Onde:  e   MTBS hh +=Σ MTBS hh −=Δ
 

2.2. MODELO COST 231 – One Slop Model 

O modelo One Slop Model (1SM) [2], em termos de 
cálculo computacional, é o mais rápido dos modelos empíricos 
estudados, uma vez que a influência dos obstáculos no meio 
de propagação é desprezada. Neste modelo é assumido que a 
atenuação de propagação é linearmente dependente do 
logaritmo da distância.    

[dBdnmLL DFS )log(10)1( ⋅+= ]         (5) 

LFS (1 m)  é a atenuação (em espaço livre) a um metro da 
antena radiante, nD o coeficiente de decaimento e d a distância 
entre a antena emissora e receptora. Os parâmetros da 
expressão (5) estão sujeitos ainda ao tipo de ambiente da 
propagação do sinal, representado pelo coeficiente de 
decaimento (nD) que deverá ser determinado a partir de 
medidas realizadas no local específico. 

 
2.3. MODELO DE Y. P. ZHANG 

Y.P.Zhang propõe um novo modelo de propagação para 
túneis, baseado nos modelos de raios ópticos. Para tal propõe 
um novo Break-Point, que separa duas regiões de propagação, 
dado pela seguinte igualdade [3]:  

( ) ( )dBLdBL AROMFS =             (6) 

Onde LFS é a atenuação dada pelo Modelo em Espaço 
Livre e LAROM  a atenuação do Modelo de Ondas Guiadas 
(Analitical Ray Optical Model). 

As expressões que nos permitem encontrar o Break-Point, 
são também as expressões que nos o dão os valores da 

atenuação antes e depois deste. Assim temos para antes do 
Break-Point a atenuação é dada LFS: 
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Depois do Break-Point é dada LAROM: 
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Onde w e h são respectivamente a largura e altura do tínel. 
R  e RV H são os coeficientes de reflexão verticais (paredes) e 
horizontais (chão) do túnel, nos ângulos  e wV 2/λθ =

, respectivamente e CLhH 2/λθ = t,r as perdas por acoplamento 
das antenas dado por; 
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onde Gt,r é o ganho das antenas e x, y a localização 
(horizontal e vertical, respectivamente) da antena no túnel. 
Segundo o autor, a equação (9) não tem precisão quando as 
antenas são colocadas junto às paredes do túnel. 

3. DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO 

Implementaram-se os modelos escolhidos, criando de raíz 
uma aplicação em MatlabTM. Para tal foi necessário proceder a 
algumas adaptações. O Modelo de Keenan-Motley foi aplicado 
directamente nos casos de inexistência de obstáculos (linha de 
vista), mas adaptado no caso de encontrar curvas, por forma a 
considerar toda a extensão não visível como obstáculo 
(parede). Ou seja, este modelo, que em edifícios contabiliza as 
paredes como obstáculo, foi adaptado por forma a, no túnel, 
contabilizar as curvas, calculando a atenuação destas através 
do número de píxeis da linha recta que as atravessa (com base 
na atribuição de um valor por metro) (Fig.2). 

Ponto de emissão

Ponto onde se calcula a atenuação de propagação

Obstáculo

Ponto de emissão

Ponto onde se calcula a atenuação de propagação

Obstáculos   
Figura 2 – Contabilização dos obstáculos para o modelo de Keenan-

Motley: para edifícios e túneis. 

Já o modelo de Y.P.Zhang, para além de e à semelhança 
do anterior, requerer o cálculo da distância entre a antena e o 
ponto a analisar, necessita igualmente de calcular os 
coeficientes de reflexão (dependentes quer do ponto a analisar 
quer das dimensões do túnel). Uma vez que o modelo não é 
fiável quando as antenas se localizam junto às paredes do 
túnel, houve a necessidade de forçar a localização destas no 
centro do mesmo, de forma a obter valores coerentes. 



PNo que diz respeito à simulação do túnel e dos níveis de 
atenuação, o primeiro passo consistiu na obtenção da planta 
real (em AutoCADTM) e sua adaptação: remoção de toda a 
informação supérflua (notas e instruções de projecto); 
aplicação de uma cor a cada área – paredes, interior do túnel e 
área envolvente – para que a aplicação as possa diferenciar; e 
exportação em formato de imagem fixa (ficheiro Bit Map – 
BMP) para que pudesse ser utilizada pelo MatLab. Essa 
imagem foi então transformada em matriz. A partir daí, o 
programa identifica o objecto (túnel) na matriz, bem como a 
localização e direcção das antenas, previamente definidas pelo 
utilizador. 

Aplicando os parâmetros dos modelos a essa matriz, será 
então possível gerar uma imagem final, com representação 
gráfica dos níveis de potência (esquema de cores). Com o 
intuito de diminuir o tempo de cálculo da atenuação de 
propagação, foi introduzida a possibilidade de escolha de 
diversas resoluções, de 1 a 3 pixeis (sendo que um píxel 
representa cada uma das células da matriz). Assim, uma 
resolução  de 1 píxel significa um “bloco de simulação” 
menor, gerando uma imagem mais pormenorizada mas um 
tempo de simulação elevado. Ao contrário, com uma resolução 
de 3 píxeis o “bloco de simulação” será maior, logo, irá criar 
uma imagem final em menos tempo, mas também menos 
pormenorizada. 

A aplicação permite a introdução dos dados relativos à 
potência e frequência de emissão, às características de cada  
antena, ao ganho dos repetidores, ao número de splitters e 
conectores, ao comprimento de cabo para cada antena e às 
características físicas do túnel (altura e largura). Uma vez 
introduzidos estes dados, para obter uma simulação de 
cobertura seguem-se uma série de procedimentos: a escolha da 
planta do túnel, que deverá ser carregada  a partir de um 
ficheiro; a definição da resolução da simulação; a escolha 
do(s) tipo(s) de antena, a definição, na planta, da quantidade 
de antenas, localização e orientação; e a escolha do modelo a 
utilizar na simulação e a introdução dos níveis de sinal 
existentes (medidos ou estimados) nas entradas do túnel. 
Possibilita ainda visualizar os azimutes das antenas e guardar, 
carregar ou visualizar em pormenor (fazer zoom ou tirar 
medidas) uma imagem gerada pela ferramenta. 
Adicionalmente, é possível visualizar histogramas dos níveis 
de potência recebida. 

3.1. Cálculo do valor médio de potência recebida 

O valor da potência recebida é dado por:  

Pr = Pt +GTX_Azimute + Gr – L [dBm]          (10) 

Onde Pr resulta da soma em unidades logarítmicas da 
potência emitida (Pt) com o ganho das antenas de emissão (na 
direcção do ponto que está ser calculado – GTX_Azimute ) e 
recepção – do veículo – (Gr) , valor ao qual se subtrai a 
atenuação de propagação dada pelo modelo utilizado (L). 
             

Dependendo da escolha efectuada pelo utilizador, a 
potência recebida pode também ser dada pela seguinte 
expressão: 

r = PSinalExt + GAntRecepção + G – LRep Splitter – L  – LCabos Conect 
+GTX_Azimute + Gr – L  [dBm]              (11) 

Onde PSinalExt representa a potência existente no exterior 
do túnel, GAntRecepção o ganho da antena que recebe o sinal 
exterior, G o ganho do repetidor do sinal, LRep Splitter  a 
atenuação do splitter, LCabos a atenuação do cabo que une o 
repetidor à respectiva antena e LConect a atenuação das ligacões 
entre os cabos e respectivos equipamentos, como esta 
representado na Fig.3.  
 

 
Figura 3 – Esquema da distribuição do sinal exterior para as antenas 

interiores. 

A este resultado é ainda adicionado um valor que 
representa a contabilização do desvanecimento lento (valor 
este que segue uma distribuição normal, com média zero e 
desvio padrão (dado pelo método de Longley [5]) de, 
aproximadamente, 6.8 dB para o caso em estudo. Nas 
simulações em que exista mais do que uma antena, são 
considerados os valores calculados do sinal de cada uma, 
prevalecendo o mais forte. Os valores obtidos são filtrados na 
apresentação final por forma a se localizarem entre os +20 e os 
-160 dBm. 

4. CASO DE ESTUDO - TÚNEL DO CORTADO, 
MADEIRA 

Uma vez desenvolvida a ferramenta, foram exploradas as 
suas aplicações a fim de simular as condições ideais para a 
cobertura rádio no interior deste túnel: tipo de antenas, 
quantidade, posicionamento e direcção. 

Os parâmetros usados na simulação influenciam-na 
directamente. Neste caso, adoptaram-se parâmetros diversos 
respeitantes: aos modelos estudados (para Keenan-Motley um 
valor de 23 dB/m para o parâmetro Lw [2]); às características 
do túnel (7,5m de altura e 9,6m de largura [6]) e ao 
equipamento, antenas (Kathrein: CL-FM (antena log - 
periódica) e YA7-FM (antena Yagi), duas antenas directivas 
polarizadas horizontalmente [7]), repetidores (ganho típico 
entre os 10dB e os 90dB [4]), splitters (de três e quatro saídas, 
com perdas de 5 e 6 dB respectivamente [4]), cabos (com uma 
atenuação de 2.25 dB/100 m para uma frequência de trabalho 
de 108 Mhz [8]), conectores (com uma atenuação de 0.1 dB) e 
sensibilidade do receptor (com um valor calculado de -90 dBm 
para uma percentagem de cobertura imposta de 97%. Este foi 
valor obtido do cálculo da sensibilidade dum receptor 
adicionando diversas margens [4]). 



4.1. TESTES DE VALIDAÇÃO 

Para verificação e teste do bom funcionamento da 
aplicação desenvolvida, bem como da adequação dos modelos 
ao caso de estudo – foram efectuadas diversas simulações, 
utilizando um leque de parâmetros diferente para cada modelo: 
variação da frequência, da altura das antenas e da localização 
destas. 

 

A partir dos ensaios efectuados, conclui-se que a 
utilização de dois dos modelos estudados no case study seria 
condicionada. Efectivamente, o modelo COST 231-1SM 
apresenta algumas dificuldades. Por um lado, o facto de não 
contemplar as curvas como obstáculos, por outro, o facto de 
estar em grande parte dependente do índice de decaimento, o 
qual não foi ainda estudado para túneis. Desta forma, o 
modelo só poderia ser usado exclusivamente para rectas e, 
mesmo nesse caso, utilizando um n  estimado. D

 No caso do modelo de Y. P. Zhang, verifica-se a mesma 
situação no que concerne às curvas, surgindo dois novos 
problemas: o facto dos resultados para as frequências em 
estudo (FM) suscitarem dúvidas (em vez de um ponto de 
break-point surgem dois, facto não contemplado pelo modelo) 
e as limitações do modelo no que respeita ao posicionamento 
das antenas. A utilização deste modelo estaria assim 
condicionada para rectas, para frequências elevadas e apenas 
para uma estimativa do decaimento do sinal com a distância, 
não permitindo estimar a cobertura em toda a largura do túnel.  

Assim, dos modelos estudados, o de Keenan-Motley é 
aquele que melhor se adapta à realidade do projecto. Através 
dos ensaios concluiu-se que a sua utilização seria optimizada 
com a colocação da antena de transmissão o mais alta possível 
(7,5 m).  

Recorrendo a estes parâmetros, foram feitas diversas 
simulações, variando a quantidade e a localização das antenas 
de emissão. As simulações foram todas efectuadas com duas 
antenas virtuais a simular o sinal exterior. Partindo de um 
número reduzido de antenas, aumentou-se sucessivamente o 
seu número e conjugado com a sua localização, encontrou-se 
uma solução final com um custo mínimo de implementação. 

4.2. OPTIMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO N
 

N
 

A conjugação dos parâmetros utilizados e dos resultados 
das simulações efectuadas, bem como a necessidade imposta 
de obter uma percentagem de cobertura de 97% das amostras 
do sinal com valores superiores a -90 dBm, resultou na 
obtenção de uma solução final, que se considera a mais 
adequada a este caso específico. 

Partindo de uma situação existente (Fig.4ª)) de 4,62% de 
cobertura no túnel com um nível de potência superior a -90 
dBm, foi possível chegar a uma percentagem de cobertura de 
97,57% (Fig.4b e Fig.5), valor obtido com uma configuração 
de apenas dois repetidores, um em cada entrada do túnel, e 
com uma disposição de dez antenas (Fig.6). 

Figura 4 – Nível de sinal existente ao longo do túnel antes (a) e 
depois (b) da simulação da  configuração proposta. 

O repetidor da entrada Norte liga a um splitter de quatro 
saídas, que por sua vez distribui o sinal pelas quatro primeiras 
antenas. Já o segundo repetidor, liga a dois splitters (em 
cascata): o primeiro, com quatro saídas, divide o sinal pelas 
três primeiras antenas do lado Sul e pelo segundo splitter, de 
três saídas, o qual fará chegar o sinal às restantes três antenas.  

  
b) a) 
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5. CONCLUSÕES 
Através da elaboração deste trabalho foi criada uma 

aplicação que permitiu estimar a cobertura rádio FM em vários 
cenários e para diferentes frequências, a qual foi utilizada para 
simular os níveis de potência recebida num túnel rodoviário, 
segundo parâmetros previamente introduzidos. Esta aplicação 
assenta em três modelos de propagação indoor (Keenan-
Motley, COST 231-1SM e Y.P.Zhang) e permite inserir 
parâmetros referentes aos equipamentos, podendo as plantas 
usadas referir-se a qualquer instalação ou estrutura. Toda a 
aplicação foi elaborada no sentido duma possível e fácil 
expansão: tanto ao nível dos parâmetros, como até mesmo ao 
nível dos modelos a usar, de forma a poder abarcar um número 
elevado de cenários.  

       Figura 5 – Histograma das amostras do sinal. Uma vez estudadas as possibilidades e limitações de cada 
um dos três modelos, considerou-se o modelo de Keenan-
Motley como o mais apropriado para o estudo em causa, uma 
vez que os restantes dificilmente se poderiam aplicar em 
curvas. 
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Inicialmente, a cobertura do túnel escolhido situava-se 
nos 4,57% para um nível de potência superior a -90 dBm, 
sendo esta a situação que nos propusemos resolver. As 
simulações efectuadas com aquele modelo, permitiram a 
obtenção de uma solução final de cobertura em 97,57% de 
área, recorrendo à colocação de dez antenas da Kathrein 
(modelo YA7-FM) a uma altura de 7,5 m, dois repetidores 
(um em cada entrada do túnel) e três splitters. Optou-se por 
esta solução tendo em vista a minimização de custos de 
implementação dos equipamentos. 
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Figura 6 – Planta de configuração do sistema de equipamentos. 
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