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Motivação 
 

- Criar um modelo de propagação, designado PSPT, 
para um cenário indoor especifico, túneis, que 
permitisse obter resultados próximos dos obtidos 
através de Site Surveys 
 

- Aferir este modelo para diferentes tecnologias, 
designadamente Wi-Fi, GSM, UMTS, WiMAX e LTE 
 

- Este tipo de cenário tem características distintas dos 
habituais cenários indoor, tendo sido identificado um 
certo vazio para este tipo de cenário 
 

- Enquadrar o modelo PSPT no LUI de modo a tornar 
este, mais generalizado para todos os tipos de 
cenários 
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Modelo LUI (Lisbon University 

Institute) 
 
- Modelo de propagação para ambientes indoor/outdoor 
 

- Aferido para as tecnologias Wi-Fi, UMTS e WiMAX 
 

 

Modelo LUI 
Modelo PSPT 
para cenários 
Indoor(Tuneis) 

Modelo LUI 
Generalizado 

5.º Congresso do Comité Português da URSI 11 de Novembro, 2011 4 



Modelos de propagação em 

túneis 

Modelos de 
propagação 

Modelos 

Empiricos 

Modelo de 
Keenan-
Motley 

One Slope 
Model 

Modelos 

Deterministicos 

Modelo de 
Raios Ópticos 

Modelos 

Estatitiscos 

Modelo do 
Caminho 

Dominante 
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- Modelo empírico para cenários com túneis 

 

- Aferido para as tecnologias Wi-Fi, GSM, UMTS, WiMAX e LTE 

  

- Modelo simples e fiável 

 

- Modelo que pode auxiliar, de forma eficiente, as campanhas 

de medições para um determinado tipo de cenário (túneis) 

 

 

 

Modelo PSPT (Prediction of 

Signal Propagation in Tunnels) 
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Modelo PSPT (II) 

• LFS – Atenuação em espaço livre 

 

• φ – Relação entre o volume do túnel e o volume do primeiro 

elipsóide de Fresnel 

 

• ktech – Atenuação suplementar, obtida através da análise 

das medidas efectuadas, para cada tecnologia 
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Modelo PSPT (III) 

Tecnologia ktech[dB] 

Wi-Fi 13,4 

GSM 10 

UMTS 4,7 

LTE -14,5 

WiMAX -8,9 
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Modelo PSPT (IV) 
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Ferramenta de planeamento 
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Ferramenta de planeamento (II) 
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Resultados experimentais 
 
 Comparação entre os 
resultados 
experimentais, do 
modelo PSPT e da 
ferramenta de 
planeamento 

 
 Os modelos de uma 
categoria similar 
apresentam resultados 
idênticos 

 
 Os modelos da 
ferramenta de 
planeamento analisados 
foram o OSM (empírico)  
e o DPM (estatístico) 

 

 

 
 Por questões de 
processamento, não 
foram considerados 
modelos determinísticos 
 
 As medidas foram 
realizadas nos túneis do 
Marquês de Pombal 
(Lisboa), da CRIL 
(Lisboa),  da Encumeada 
(Madeira) e da Ala 
Autónoma (ISCTE-IUL) 

 
 Para a tecnologia 
WiMAX e LTE, as 
medidas foram cedidas 
por entidades do ramo 
das telecomunicações 
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Resultados experimentais (II) 
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Resultados experimentais (III) 
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Resultados experimentais (IV) 
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Resultados experimentais (V) 
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Resultados experimentais (VI) 

 
 Os resultados do modelo PSPT 
são bastante idênticos aos 
obtidos nas medidas efectuadas 

 
 Os modelos AWE apresentam, 
em geral, resultados afastados 
das medidas para as tecnologias 
Wi-Fi, GSM e UMTS. Para as 
tecnologias WiMAX e LTE, estes 
modelos apresentam resultados 
idênticos aos experimentais, 
devido ao AWE ter sido utilizado 
para extrapolação de resultados 
indoor para estas tecnologias (os 
dados cedidos para ambiente 
outdoor) 
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Principais conclusões 
 
 O modelo PSPT é um modelo simples o que 
permite ser integrado facilmente numa ferramenta 
de planeamento  

 
 O modelo PSPT obtém resultados fiáveis de 
acordo com os resultados experimentais obtidos 
para este tipo de cenário 
 
 Uma vez que, o modelo PSPT, apresenta 
resultados muito idênticos aos obtidos através de 
Site Surveys, este pode ser bastante útil para 
operadoras, fabricantes de equipamento e soluções 
de telecomunicações, e outras empresas que 
actuam na área da engenharia e implementação de 
sistemas 
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Trabalho futuro 
 
 Desenvolver o modelo para cenários indoor 
gerais utilizando o método que relaciona os 
volumes da geometria do espaço e do elipsóide de 
Fresnel 
 
 Estudo do impacto que o número e o tipo de 
curvas no túnel tem sobre o modelo 
 
 Maior validação do modelo através de campanhas 
de medições 

 
 Efectuar testes para as outras tecnologias, e.g., 
LTE-A, WMAN-A 
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Questões 
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