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Resumo— O presente artigo aborda o projeto de capacidade e
cobertura de uma rede Long Term Evolution (LTE) para a cidade
de Santa Rita do Sapucaí. No projeto de cobertura são utilizados
os modelos Okumura-Hata e Cost-231 Hata e realizados cálculos
para definir o link budget para downlink e o número de sites em
700 MHz e 2,5 GHz. O cálculo da quantidade de sites é feito para
ambas as frequências em ambientes suburbanos e os resultados
obtidos são verificados por simulações de cobertura através do
software Radio Mobile. O projeto de capacidade é baseado em
uma estimativa do tráfego do usuário na Hora de Maior
Movimento (HMM) e cálculos são realizados a fim de definir a
capacidade média das células e o número de sites necessários
para sustentar o tráfego previamente estimado.
Palavras chave — Projeto de Capacidade, Projeto de
Cobertura, Rede LTE, Rede 4G.

I. INTRODUÇÃO

Este trabalho mostra o desenvolvimento de um projeto de
cobertura e capacidade de uma rede LTE para a cidade de
Santa Rita do Sapucaí. O projeto foi realizado para downlink
nos cenários suburbanos nas frequências de 700 MHz e 2,5
GHz, sendo que no primeiro caso foi utilizado para os cálculos
o modelo de propagação Okumura-Hata e, para o segundo
caso, o modelo Cost-231 Hata. Também será apresentada uma
metodologia simplificada para a estimativa do número de sites
necessários para atender a Santa Rita do Sapucaí em questão
do ponto de vista de capacidade do projeto. Tal metodologia é
baseada na estimativa de trafego suportado por uma célula e
site bem como o trafego médio mensal utilizado por um
usuário.
O LTE conta com uma topologia de rede mais simples e
inteligente se comparada às tecnologias anteriores, tendo
como principal objetivo o aumento da taxa de dados do
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sistema e a redução da latência. No LTE, diferentemente dos
sistemas anteriores, a eNodeB controla e executa todas as
tarefas referentes à rede de rádio bem como utiliza a técnica de
multiplexação Orthogonal Frequency Division Multiplexing
(OFDM) [1].
No LTE, a banda do canal disponível é dividida em
subportadoras, espaçadas de 15 kHz ortogonais entre si. As
subportadoras são transmitidas em um mesmo canal,
sobrepostas, de forma a permitir que as informações sejam
transmitidas e recuperadas individualmente. A propriedade da
ortogonalidade reduz interferências entre subportadoras
adjacentes e possibilita transmissões com altas taxas de dados
utilizando a técnica Multiple Input Multiple Output (MIMO), a
qual consiste de um conjunto de antenas na transmissão e na
recepção [2][3].
Uma característica notável da multiplexação OFDM é
possuir robustez contra erros em rajada na recepção. Desta
forma, quando ocorre desvanecimento seletivo em frequência
no canal, apenas os símbolos transmitidos nas subportadoras
afetadas serão perdidos. Outra característica importante está
no fato da banda do LTE ser variável, podendo assumir
valores de 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz e 20
MHz, o que traz um grande impacto no projeto de cobertura e
de capacidade do sistema.
A variação da banda total empregada pelo sistema altera a
quantidade de ruído presente na mesma e, consequentemente,
faz-se necessário diferentes valores de potência de recepção
para manter a mesma relação sinal-ruído, influenciando
diretamente no valor do raio da célula. Essa variação também
influencia no projeto de capacidade devido à quantidade de
Resource Blocks (RBs) que é alocado aos usuários. O aumento
da banda resulta em um número maior de RBs o que acarreta
numa célula com mais capacidade para ser compartilhada
entre os móveis [1][2].
O trabalho está dividido em três capítulos. O capítulo II
aborda o projeto de cobertura onde são apresentados os
modelos de propagação, cálculos do link budget para downlink
e do número de rádio bases. O capítulo III aborda o projeto de
capacidade onde se estima o tráfego dos usuários na HMM,
cálculos da capacidade média da célula e do número de células
necessárias para atender o tráfego estimado. Finalmente, o
capítulo IV apresenta as conclusões obtidas através dos
resultados, possibilitando constatar qual será a melhor opção
de projeto para a cidade de Santa Rita do Sapucaí, de forma a
garantir a qualidade de serviço necessária.
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𝑘 = 2[log (𝑓𝑀𝐻𝑧 ⁄28)] + 5,4

II. PROJETO DE COBERTURA

(7)

Rural: todas as áreas rurais possuem a(hM) = 0 [dB]

A. Modelos de Propagação
Dentre os vários modelos de propagação usados para a
predição da atenuação média de um sinal de rádio, o modelo
de propagação de Okumura-Hata é tido como um dos mais
conhecidos atualmente [4].
Tal modelo é empírico e foi obtido por medições em campo
na cidade de Tóquio, no Japão. Com as medidas realizadas
foram levantados gráficos e equações, que servem de base
para a predição do path loss de áreas urbanas e com as devidas
correções para áreas suburbanas e rurais [1][4].
O modelo de Okumura-Hata possibilita o cálculo do link
budget de um sistema de telecomunicações móveis e possui
limitantes dados pela Tabela I [4][5].
TABELA I
PARÂMETROS LIMITANTES DO MODELO OKUMURA-HATA
Fator
Faixa
Frequência
150–1500 [MHz]
Distância entre Estação Móvel e Estação Rádio Base
1–20 [Km]
Altura da Antena da Estação Rádio Base
30–200 [m]
Altura Efetiva da Antena Utilizada na Estação Móvel
1–10 [m]

Rural Indoor (Quasi-Open)
𝑘 = 4,78[log(𝑓𝑀𝐻𝑧 )]2 − 18,33 log(𝑓𝑀𝐻𝑧 ) + 35,94

(8)

Rural Indoor (Quasi-Open) - Countryside
𝑘 = 4,78[log(𝑓𝑀𝐻𝑧 )]2 − 18,33 log(𝑓𝑀𝐻𝑧 ) + 35,94 − 10

(9)

Rural (Open) - Deserto
𝑘 = 4,78[log(𝑓𝑀𝐻𝑧 )]2 − 18,33 log(𝑓𝑀𝐻𝑧 ) + 40,94

(10)

Muitos sistemas trabalham em frequências entre 1,8 GHz e
2 GHz, e por testes empíricos notou-se que o path loss é mais
acentuado nestas frequências do em torno de 1 GHz,
mantendo-se os outros parâmetros constantes [6][7].
Neste contexto, o modelo Cost-231 Hata é uma extensão do
modelo de Okumura-Hata para frequências de operação de 1,5
GHz à 2 GHz, e tem parâmetros descritos na Tabela II [8].

O path loss (PL), de acordo com o modelo de OkumuraHata, é expresso pela Equação 1.

TABELA II
PARÂMETROS LIMITANTES DO MODELO COST-231 HATA
Fator
Faixa
Frequência
1500-2000 [MHz]
Distância entre Estação Móvel e Estação Rádio Base
1–20 [Km]
Altura da Antena da Estação Rádio Base
30–200 [m]
Altura Efetiva da Antena da Estação Móvel
1–10 [m]

P𝐿(𝑑𝐵) = 69,55 + 26,16 log(𝑓𝑐 ) − 13,82 log(ℎ𝑏 ) −
𝑎(ℎ𝑚 ) + [44,9 − 6,55(ℎ𝑏 )] log(𝑑) − 𝑘

O path loss de acordo com o modelo Cost-231 Hata é
expresso de acordo com a Equação 11.








(1)
Onde:
PL - path loss médio na propagação [dB];
fC - frequência de operação [MHz];
hB - altura da antena da estação rádio base [m];
hM - altura da antena na estação móvel [m];
d - distância entre estação rádio base e estação móvel [km];
k - fator de correção conforme a área de operação [dB].

𝑃𝐿(𝑑𝐵) = 46,3 + 33,9 log(𝑓𝑐 ) − 13,28 log(ℎ𝑏 ) − 𝑎(ℎ𝑚 )
+ [44,9 − 6,55 log(ℎ𝑏 )] log(𝑑) + 𝐶
(11)
Onde C = 0 [dB] para cidades de médio porte e áreas
suburbanas, C = 3 [dB] para áreas metropolitanas e as
variáveis fC, hB e hM são as mesmas usadas no modelo de
Okumura-Hata.

K e hM variam com o tipo de área e são dados por:
B. Link Budget

Urbano: todas as áreas urbanas possuem k = 0 [dB]
Indoor Urbano - Grandes Cidades
𝑎(ℎ𝑚 ) = 8,29[log(1,54ℎ𝑀 )]2 − 1,1 − 15, fMHz <= 200
(2)
𝑎(ℎ𝑚 ) = 3,2[log(11,75ℎ𝑀 )]2 − 4,97 − 15, fMHz >= 400 (3)
Urbano - Grandes Cidades
𝑎(ℎ𝑚 ) = 8,29[log(1,54ℎ𝑀 )]2 − 1,1, fMHz <= 200
𝑎(ℎ𝑚 ) = 3,2[log(11,75ℎ𝑀 )]2 − 4,97, fMHz >= 400

(4)
(5)

Urbano – Pequenas e Médias Cidades
𝑎(ℎ𝑚 ) = [1,1 log(𝑓𝑀𝐻𝑧 ) − 0,7]ℎ𝑀 − [1,56 log(𝑓𝑀𝐻𝑧 ) − 0,8]
(6)
Suburbanas
𝑎(ℎ𝑚 ) = 0 [dB]

O cálculo do link budget tem por objetivo estimar o máximo
path loss permitido entre a estação móvel e a antena da
estação rádio base. Este valor permite estimar o máximo raio
da célula, de acordo com o modelo de propagação adequado,
e, consequentemente, a área das células e do site.
De posse deste valor e conhecendo a área que se deseja
cobrir, é possível calcular o número de sites necessários para a
cobertura, assim como comparar a cobertura relativa de um
mesmo sistema operando em diferentes frequências.
A Effective Radiated Power (ERP) é determinada pelas
perdas e ganhos existentes entre o amplificador de potência e a
antena de transmissão. Tipicamente o ponto de referência para
a potência irradiada é a energia emitida pela antena sendo
usada uma antena isotrópica como referência e por esse

motivo é usada a Effective Isotropic Radiated Power (TXEIRP).
Na Tabela III [1] são mostrados os valores típicos para o
cálculo da TXEIRP.
TABELA III
VALORES TÍPICOS PARA O CÁLCULO DA TXEIRP
Parâmetro
Downlink
Potência de Transmissão - P
43 [dBm]
Número de Antenas - NTx
2
Ganho de Diversidade - GTxDG
3 [dB]
Perda na Linha de Transmissão - LTxLL
1 [dB]
Ganho da Antena - GTx
17 [dBi]

Onde:
 Potência de transmissão: se refere à potência na saída
do equipamento de rádio;
 Número de antenas: número de antenas na transmissão;
 Ganho de diversidade: ganho de diversidade obtido na
transmissão com múltiplas antenas. É dado pela Equação 12;

 Número de subportadoras ocupadas: número de
subportadoras alocadas para downlink;
 Figura de ruído: mede a degradação da SNR entre a
entrada e a saída do receptor e é dada pela Equação 15.

(12)

 Perda na linha de transmissão: perdas encontradas
entre a saída do equipamento de rádio e a antena transmissora;
 Ganho da antena: ganho da antena de transmissão.
Definidos os parâmetros da TXEIRP, a mesma pode ser
calculada pela Equação 13.
TXEIRP = P + GTxDG + GTx – LTxLL

TABELA V
LARGURA DE BANDA DAS SUBPORTADORAS
Largura de Faixa
10 [MHz]
15 [MHz]
20 [MHz]
Banda (BW) por Subportadora
15 [kHz]
15 [kHz]
15 [kHz]
Subportadora por Resource Block
12
12
12
Número de Resource Blocks
50
75
100

(13)

A Effective Receiver Faded Sensitivity (RXEFS) é
determinada pelas perdas e ganhos entre o receptor e a antena
de recepção e possui valores típicos dados na Tabela IV [1].
TABELA IV
VALORES TÍPICOS PARA O CÁLCULO DA RXEFS
Parâmetro
Downlink
-174
Ruído Térmico - No
[dBm/Hz]
Largura de Faixa por Subportadora - SCBW
15 [kHz]
Número de Subportadoras Ocupadas - SCO
Figura de Ruído - NF
6 [dB]
QPSK;
Modulação
16-QAM;
64-QAM
SNR (Relação Sinal Ruído) - SNR
Margem de Implementação - IM
2 [dB]
Margem de Desvanecimento Rápido - FF
Ganho de Diversidade de Rx - GRxDG
3 [dB]
Ganho da Antena de Rx - GRx
7 [dBi]
Perda na Linha de Rx - LRxLL
0 [dB]

Onde:
 Ruído Térmico: densidade espectral de potência do
ruído, dada pela Equação 14;
𝑁𝑜 = 𝑘𝑇
(14)
Onde:
 K - constante de Boltzman = 1,38x10-23 [W/(Hz K)];
 T - temperatura ambiente em graus Kelvin = 290 [K].

𝑁𝐹𝑑𝑏 = 10log(𝐹)

(15)

Onde F é a figura de ruído do equipamento em escala linear.
 Modulação: modulação usada no sistema;
 SNR: compara a potência do sinal recebido com a
potência do ruído. Na Tabela VI [1] têm-se alguns valores
típicos de SNR em função do Modulation and Coding Scheme
Index (MCS).

Downlink

GTxDG = 10log(NTx)

 Largura de faixa por subportadora: largura de faixa
definida pelo 3rd Generation Partnership Project (3GPP) para
as subportadoras do LTE. A Tabela V [1] provê a banda das
subportadoras, o número de subportadoras por Resource Block
(RB) e o número de RBs associados com cada banda do canal.
Tais valores serão posteriormente empregados na
determinação da sensibilidade efetiva de recepção.

MCS
10
11
12
13

TABELA VI
VALORES TÍPICOS DE SNR
Modulação
Taxa de Codificação
16-QAM
0,3320
16-QAM
0,3691
16-QAM
0,4238
16-QAM
0,4785

SNR [dB]
3,335
4,140
5,243
6,285

 Margem de implementação: margem para perdas, como
erros de estimação do canal e erros de quantização;
 Margem de desvanecimento rápido: margem para
perdas devido às flutuações de sinal causadas por propagação
em múltiplos percursos. A Tabela VII [1] apresenta seus
valores típicos.
TABELA VII
VALORES TÍPICOS DE MARGEM DE DESVANECIMENTO RÁPIDO
Perfil do Canal
QPSK
16-QAM
64-QAM
AWGN
0 [dB]
0 [dB]
0 [dB]
PB3
4,5 [dB]
5,3 [dB]
7,0 [dB]
VA30
5,2 [dB]
5,7 [dB]
8,0 [dB]

Onde PB3 e VA30 são margens de desvanecimento rápido
referentes, respectivamente, a modelos de canal para pedestres
e veiculares com velocidade de até 30 quilômetros por hora
[1].
 Ganho de diversidade de Rx: ganho de diversidade
obtido pela utilização de duas ou mais antenas na recepção do
sinal;
 Ganho da antena de recepção: ganho máximo da

antena de recepção na direção do lóbulo principal;
 Perda na linha de Rx: perdas entre o receptor e a antena
de recepção.
Dadas as definições dos parâmetros da RXEFS, a mesma
pode ser calculada através da Equação 16.
𝑅𝑋𝐸𝐹𝑆 =  𝑁𝑜 + 10 log(𝑆𝐶𝐵𝑊 ∗ 𝑆𝐶𝑂 ) + 𝑁𝐹 + 𝑆𝑁𝑅 + 𝐼𝑀 +
𝐹𝐹 − 𝐺𝑅𝑥𝐷𝐺 − 𝐺𝑅𝑥 + 𝐿𝑅𝑥_𝐿𝐿 (16)
A perda (PL) é a diferença em dB entre a potência da
TXEIRP e o limiar do receptor. Em suma representa o valor de
path loss que pode ser tolerado garantindo os demais critérios
de projeto. A Tabela VIII [1] apresenta os valores típicos para
o cálculo do path loss.
TABELA VIII
VALORES TÍPICOS PARA O MÁXIMO PATH LOSS PERMITIDO
Parâmetro
Downlink
Potência Efetiva Irradiada - TXEIRP
Sensibilidade Efetiva de Recepção - RXEFS
Perda por influência do corpo humano, carros,
10 [dB]
vegetação e construções - LB
Margem de Interferência - MINT
2 [dB]
Margem do Modelo Log Normal - MSF
-

Onde:
 Perdas: perdas causadas por influência do corpo
humano, carros, vegetação e construções entre o transmissor e
o receptor;
 Margem de interferência: margem devido à
interferência entre sites adjacentes e que usam as mesmas
frequências;
 Margem Log-Normal: quando um móvel está se
deslocando, os obstáculos existentes entre ele e a estação rádio
base podem causar obstrução do sinal; o que por sua vez, gera
desvanecimento deste, acarretando flutuações na potência
média recebida. Tal desvanecimento recebe o nome de
desvanecimento de larga escala ou Log-Normal, uma vez que
obedece a distribuição Log-Normal. A Tabela IX [1] apresenta
os valores típicos de desvanecimento de larga escala para
diferentes aberturas de feixe de antena, expoentes de
propagação, desvio padrão e probabilidades de cobertura.

Abertura de
feixe de 65º

Abertura de
feixe de 90º

TABELA IX
VALORES TÍPICOS DE DESVANECIMENTO DE LARGA ESCALA
Expoente de
Desvio
Geometria
90%
95%
98%
Propagação
Padrão
da Célula
4
6
Hexagonal
3,0
5,6
8,4
4
8
Hexagonal
5,0
8,3
12,0
4
10
Hexagonal
7,2
11,2
15,7
4
6
Hexagonal
4,2
6,8
9,7
4
8
Hexagonal
6,3
9,6
13,2
4
10
Hexagonal
8,5
12,5
16,9
3,5
6
Hexagonal
4,8
7,3
10,1
3,5
8
Hexagonal
6,9
10,1
13,7

Dadas as definições dos parâmetros, pode-se calcular L
através da Equação 17.
𝑃𝐿 = 𝑇𝑋𝐸𝐼𝑅𝑃 − 𝑅𝑋𝐸𝐹𝑆 − 𝐿𝐵 − 𝑀𝐼𝑁𝑇 − 𝑀𝑆𝐹

(17)

B.1. Cálculo do Link Budget para a Frequência de 700 MHz
Para realização do Projeto de Cobertura utilizando
frequência de 700 MHz, os valores dos parâmetros necessários
foram selecionados de maneira a atender da melhor forma o
projeto proposto. A partir dos dados apresentados na Tabela
X, é possível realizar os cálculos da potência efetiva de
transmissão, sensibilidade efetiva de recepção, path loss, raio
da célula, área da célula e área do site.
TABELA X
VALORES ADOTADOS PARA O PROJETO DE COBERTURA
Parâmetros
Downlink
Modulação
16-QAM
Largura de Faixa do Canal
20 [MHz]
Número de Subportadoras para Largura de Faixa = 20 MHz,
BW por Subportadora = 15 kHz, Subportadora por Resource
1200
Block = 12 e Número de Resource Blocks = 100 (Tabela V)
SNR para MCS Index = 10 e Taxa de Codificação Downlink =
3,335[dB]
0,332 (Tabela VI)
Margem de Desvanecimento Rápido para PB3 (Tabela VII)
5,3 [dB]
Margem de Log Normal para Abertura de Feixe da Antena =
65º, Expoente de Propagação = 4, Desvio Padrão = 6 e
4,2 [dB]
Cobertura na Borda da Célula = 90% (Tabela IX)

A fim de calcular a potência efetiva de transmissão, realizase primeiramente o cálculo do ganho por diversidade, de
acordo com a Equação 12. Em posse desse resultado, da
Equação 13 e de acordo com os parâmetros da Tabela XI, o
resultado obtido é TXEIRP = 66,01 [dBm].
TABELA XI
VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PARA CÁLCULO DA

TXEIRP
Parâmetros
Potência de Transmissão - P
Ganho da Antena de Transmissão - GTx

Downlink
46 [dBm]
18 [dBi]

Número de Antenas de Transmissão - NTx

2

Ganho por Diversidade de Transmissão - GTxDG

3,01 [dB]

Perda na Linha de Transmissão - LTxLL

1 [dB]

Para realização do cálculo da sensibilidade efetiva de
recepção, é necessário calcular a densidade espectral de
potência do ruído térmico através da Equação 14. De acordo
com a Equação 16 e os parâmetros da Tabela XII, o resultado
obtido é RXEFS = - 84,79 [dBm].
TABELA XII
VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PARA CÁLCULO DA

RXEFS
Parâmetros
Densidade Espectral de Potência do Ruído
Térmico - No
Figura de Ruído - NF
BW por Subportadora - SCBW
Subportadoras Ocupadas - SCO
Relação Sinal Ruído - SNR
Margem de Implementação - IM
Margem de Desvanecimento Rápido - FF
Ganho por Diversidade de Recepção - GRxDG
Ganho da Antena de Recepção - GRx
Perda no Cabeamento de Recepção - LRx_LL

Downlink
-173,98 [dBm/Hz]
6 [dB]
15000 [Hz]
1200
3,335 [dB]
2 [dB]
5,3 [dB]
0 [dB]
0 [dBi]
0 [dB]

O cálculo do máximo path loss admissível se dá a partir da
Equação 17. É necessário o conhecimento do valor da
potência efetiva de transmissão, da sensibilidade efetiva de
recepção, da margem Log Normal, da margem de interferência
e das perdas no ambiente. Através dos parâmetros estimados e
calculados apresentados na Tabela XIII, o resultado é PL =
140,6 [dB]

TABELA XV
VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PARA O CÁLCULO DO
NÚMERO DE SITES
Parâmetros
Valores
Área do Site - ASITE
61,02 [km²]
Área Total de Cobertura - ACOB
9 [km²]

B.2. Cálculo do Link Budget para a Frequência de 2,5 GHz
TABELA XIII
VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PARA O CÁLCULO DO
MÁXIMO PATH LOSS
Parâmetros
Downlink
Potência Efetiva de Transmissão - TXEIRP
66,01 [dBm]
Sensibilidade Efetiva de Recepção - RXEFS
- 84,79 [dBm]
Margem de Log Normal - MSF
4,2 [dB]
Margem de Interferência - MINT
4 [dB]
Penetração Indoor - LB
2 [dB]

Neste caso, o raio da célula pode ser determinado pela
Equação 1. Dessa forma, com a utilização do máximo path
loss obtido anteriormente, é possível determinar a máxima
distância (d) entre a estação móvel e a estação rádio base,
sendo este o raio da célula (R). Utilizando os valores dos
parâmetros da Tabela XIV e considerando a Equação 7, o
resultado obtido é R = 5,6 [km].
TABELA XIV
VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PARA O CÁLCULO DO
RAIO DA CÉLULA
Parâmetros
Downlink
Frequência de Operação - fC
700 [MHz]
Altura da Antena da Estação Rádio Base - hB
30 [m]
Altura Efetiva da Antena Da Estação Móvel - hM
1,5 [m]
Fator de Correção para Áreas Suburbanas - k
9,31 [dB]
Fator de Correção para Áreas Suburbanas - a(hM)
0 [dB]
Path loss - PL
140,6 [dB]

Com o raio da célula determinado, pode-se calcular a área
da mesma e, consequentemente, o número de sites necessários
para cobrir a área desejada do projeto.
O cálculo da área do site depende da setorização do mesmo.
Neste projeto foram consideradas células hexagonais e sites
com três setores. Desta forma, a área do site é dada pela
Equação 18, onde R é o raio da célula.
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𝐴𝑆𝐼𝑇𝐸 = 8 √3𝑅 2

(18)

A partir da Equação 18 obtemos que ASITE = 61,02 [km²].
Com a área do site determinada obtém-se o número de sites
através da Equação 19.

#𝑆𝐼𝑇𝐸𝑆 =

𝐴𝐶𝑂𝐵
𝐴𝑆𝐼𝑇𝐸

(19)

Onde ACOB é a área a ser coberta da cidade em questão. Para
o cálculo da área de cobertura foram usados os sites do Google
Earth [9] juntamente com o EarthPoint [10] e obteve-se uma
área de, aproximadamente, 9 [km²].
O número de sites necessários para cobrir Santa Rita do
Sapucaí pode ser calculado com auxílio da Tabela XV e da
Equação 19, e o valor obtido é #𝑆𝐼𝑇𝐸𝑆 = 1.

Para realização do Projeto de Cobertura utilizando
frequência de 2,5 GHz, os parâmetros que tiveram seus
valores adotados para realização do projeto permaneceram
iguais aos empregados no cálculo para 700 MHz e os valores
calculados utilizando a frequência de 2,5 GHz são mostrados a
seguir.
A partir da Tabela X, é possível realizar os cálculos da
potência efetiva de transmissão, sensibilidade efetiva de
recepção, path loss, raio da célula, área da célula e área do
site.
Para calcular o raio da célula, é necessário primeiramente
utilizar o valor do máximo path loss admissível, calculado
anteriormente e através da Equação 11 é possível encontrar a
máxima distância (d) entre a estação móvel e a estação rádio
base, sendo esta considerada o raio da célula (R). Utilizando
os valores da Tabela XVI e considerando os fatores de
correção para áreas suburbanas a(hM) e C iguais a 0, encontrase o resultado R = 0,92 [km].
TABELA XVI
VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PARA DEFINIÇÃO DO
RAIO DA CÉLULA
Parâmetros
Downlink
Frequência de Operação - fC
2,5 [GHz]
Altura da Antena da Estação Rádio Base - hB
30 [m]
Altura Efetiva da Antena Utilizada na Estação Móvel - hM
1,5 [m]
Fator de Correção para Áreas Suburbanas - a(hM)
0 [dB]
Fator de Correção para Áreas Suburbanas - C
0 [dB]
Path loss - PL
140,6 [dB]

A fim de calcular a área do site utiliza-se a Equação 18,
obtendo-se uma área de site de ASITE = 1,65 [km²].
Sendo assim, o número de sites necessários para cobrir a
cidade de Santa Rita do Sapucaí, calculado pela Equação 19, o
valor obtido é #𝑆𝐼𝑇𝐸𝑆 = 6.
B.3. – Simulações da Área de Cobertura para 700 MHz
Através do software Radio Mobile foram feitas as
simulações referentes ao Projeto de Cobertura.
Para a frequência de 700 MHz a posição escolhida para o
site foi no morro do Santo Cruzeiro, contando com três
setores. O azimute do lóbulo principal de uma das antenas foi
direcionada para o Bairro das Margaridas, e variou-se o
azimute de cada uma das antenas dos outros dois setores,
como pode ser percebido na Figura 1, anexada ao final deste
documento. Na Figura 1 também pode-se perceber um
polígono em azul, que representa a área urbana da cidade.
O software também permite posicionar diversas estações

móveis em diferentes pontos da cidade, de tal maneira que é
possível medir a intensidade do sinal recebido para testes de
recepção. Percebe-se pela Figura 2 que no bairro Anchieta, por
exemplo, o nível do sinal de recepção é de -77,7 dBm, o que
configura 7,1 dB acima do limiar de recepção do móvel
calculado, -84,79 dBm. Também é possível perceber que neste
caso existe uma visada direta para o móvel, sem obstáculos
obstruindo o elipsoide de Fresnel. Para visualização em 3D, o
software permite exportar a visualização para o Google Earth,
conforme pode se observar na Figura 3.

determinação da qualidade do canal.
Na Figura 6[11] temos a alocação dos canais PDCCH e
sinais de referência, onde os elementos em cinza representam
os canais PDCCH e os pretos os sinais de referência e RB1 e
RB2 são o primeiro e o segundo RB respectivamente.

B.4. – Simulações da Área de Cobertura para 2,5 GHz
Figura 6 - Alocação dos Canais PDCCH e sinais de referência

Para 2,5 GHz de acordo com o modelo Cost-231 Hata
necessita-se de seis sites de três setores para realizar a
cobertura da cidade.
Os mesmos foram posicionados inicialmente de forma
arbitrária em pólos da cidade, e posteriormente ajustados para
não haver sombreamento. A Figura 4 ilustra o posicionamento
e a cobertura obtida.
No entanto, foi percebido que posicionando um dos sites no
Santo Cruzeiro é possível alcançar uma área de cobertura
muito maior do que a prevista pelo modelo. Isto se explica
pelo falo do software utilizar dados geográficos e, portanto a
altitude relativa do site também é levada em consideração – o
que significa que além dos 30 metros da torre, os 150 metros
que a torre se encontra relativo ao centro da cidade são
levados em consideração. Neste caso são necessários apenas
dois sites, sendo um no Santo Cruzeiro e outro no morro da
Copasa, ambos contando com três setores. Na Figura 5 é
possível verificar a área conjunta dos dois sites.

III. PROJETO DE CAPACIDADE
Para o Projeto de Capacidade de uma rede LTE, deve-se
atentar ao cálculo do número de sites necessários para atender
a cidade de Santa Rita do Sapucaí do ponto de vista de
capacidade, uma vez que o número de sites para atendimento
de cobertura já foi determinado. Para isso, é necessário estimar
a quantidade de usuários suportados em cada site de acordo
com as características do serviço de cada usuário,
considerando um determinado período de tempo.
O Projeto de Capacidade da rede LTE possui as seguintes
características: banda de 20 MHz (100 RBs), prefixo cíclico
normal (7 símbolos OFDM por time slot) eficiência espectral
média de 4 bits por símbolo modulado.
A eficiência espectral média foi calculada pela média
aritmética do número de bits por símbolo das modulações 64QAM, 16-QAM e QPSK, visto que o sistema LTE emprega
modulação adaptativa.
No projeto serão descontados os canais Physical Downlink
Control Channel (PDCCH) e os sinais de referências. Os
canais PDCCH são utilizados para transmitir informações de
controle e os sinais de referências são Resource Elements
existentes nos RBs, sendo estes empregados para a

A transmissão de dados no LTE é realizada através de
frames. No domínio do tempo, o frame tem duração de TFRAME
= 10 ms, sendo estes divididos em dez subframes com duração
de TSUBFRAME = 1 ms cada. Posteriormente cada subframe é
dividido em dois time slots, obtendo um total de 20 time slots,
com duração de TTS = 0,5 ms cada [2][11].
A taxa efetiva total da célula (REFETIVA) é calculada
multiplicando a taxa por RB, já com os sinais de referência e
PDCCH descontados pela quantidade de RBs alocados [2].
A taxa efetiva total da célula carrega apenas informações
úteis. No projeto serão descontados 12 canais PDCCH e 12
sinais de referências. Esta análise é feita por subframe, ou
seja, a cada dois RBs, pois a cada 1 ms são enviados os canais
PDCCH e os sinais de referências.
Para o cálculo do tráfego mensal da rede (Tm), deve-se
considerar o período de um mês (30 dias) e a taxa efetiva total
da célula encontrada anteriormente. Também é necessário
considerar a carga das células na HMM, a porcentagem do
tráfego diário nesse mesmo período, assim como a setorização
dos sites [11].
O modelo simplificado será utilizado para o cálculo de Tm,
onde a capacidade total da célula é dada em gigabytes (Gb)
por hora. Portanto, é necessário que se faça a conversão da
unidade megabytes por segundo (Mb/s) para gigabytes por
hora (Gb/h), multiplicando a taxa efetiva por 3600 e dividindo
o valor encontrado por 8192 [3].
Para o cálculo da taxa efetiva total de uma célula e do
tráfego mensal de um site podemos fazer uso das Equações 20
e 21, respectivamente [3][11].
(a∗b∗2−c−d)∗e
]∗
2∗TTS

R EFETIVA =  [









#RB(20)

Onde:
a – número símbolos OFDM por time slot;
b – número de subportadoras por RB;
c – símbolos de referência por subframe;
d – canais PDCCH por subframe;
e – número de bits médio por símbolo das modulações,;
#RB – número total de RBs;
TTS – duração do time slot;
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TM =







R
{[ EFETIVA ∗3600]∗%UHMM∗30∗#setores}
8192

%TdHMM

(21)

Onde:
TM – tráfego mensal de um site em Gb;
TEFETIVA– taxa efetiva total da célula em Mb/s;
%UHMM – utilização da capacidade da célula na HHM;
#setores – número de setores da estação rádio base;
%TdHMM – porcentagem do tráfego diário na HHM;

Para o cálculo da taxa efetiva total da célula, utilizam-se os
valores da Tabela XVII e a Equação 20. Dessa forma, a
capacidade total da célula é REFETIVA = 57,6 [Mb/s].
TABELA XVII
VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PARA DEFINIÇÃO DA
TAXA EFETIVA TOTAL DA CÉLULA
Parâmetros
Downlink
10 [ms]
Duração do Frame - TFRAME
Número de Subframes em um Frame
10
1 [ms]
Duração do Subframe - TSUBFRAME
Número de Time Slots em um Subframe
2
0,5 [ms]
Duração do Time Slot - TTS
Símbolo OFDM por Time Slot – a
7
Quantidade de Subportadoras por Resource Block – b
12
Símbolos de Referência – c
12
Canais PDCCH – d
12
Nº Médio de Bits por Símbolos das Modulações - e
4
Número de Resource Blocks Alocados - #RB
100

Para definir o tráfego mensal do site, foi utilizado os valores
da Tabela XVIII e a Equação 21 e o resultado obtido é TM =
12909,38 [Gb].
TABELA XVIII
VALORES CALCULADOS E ADOTADOS PARA CÁLCULO DO
TRÁFEGO MENSAL DO SITE
Parâmetros
Downlink
57,6 [Mb/s]
Taxa Efetiva da Célula - REFETIVA
Utilização da Capacidade da Célula na Hora de Maior
85%
Movimento - %UHMM
Número de Setores por Estação Rádio Base - #setores
3
15%
Tráfego Diário na Hora de Maior Movimento - %TdHMM

A fim de encontrar o número de usuários por site é
necessário dividir o valor encontrado do tráfego mensal do site
pela franquia mensal do usuário, sendo considerada como 3
Gb/mês. Dessa forma, obtêm-se o resultado do número de
usuários por site igual a 4304 usuários.
Para que seja possível calcular o número de sites
necessários, divide-se o número estimado de usuários na área
urbana de Santa Rita do Sapucaí, estimada em 25000, pelo
número de usuários por site. A fim de atender todos os
usuários de Santa Rita do Sapucaí, o resultado obtido é
#𝑆𝐼𝑇𝐸𝑆 = 6.

Através dos resultados obtidos com o desenvolvimento do
Projeto de Cobertura e de Capacidade foi possível realizar
uma análise de qual seria o cenário mais viável para a cidade
de Santa Rita do Sapucaí.
Para o Projeto de Cobertura, no cenário suburbano,
percebeu-se que, para a frequência de 700 MHz, utilizando o
modelo de Okumura-Hata, obteve-se apenas um site com três
setores para cobrir a área urbana da cidade. Já para a
frequência de 2,5 GHz, utilizando o modelo Cost-231 Hata,
foram encontrados seis sites, cada um com três setores.
Para o Projeto de Capacidade foi utilizado o modelo
simplificado para estimar o tráfego mensal do site. Com isso
foi possível estimar a quantidade de usuários em cada site e
calcular quantos sites foram necessários para atender o
número de usuários estimados. De acordo com os resultados,
foram estimados seis sites, sendo que cada um suporta atender
4304 usuários, totalizando 25000 usuários.
Analisando os resultados obtidos e tendo em vista que em
ambas as frequências há necessidade de utilização de seis sites
para atender o Projeto de Capacidade, constata-se que o
projeto realizado para a frequência de 2,5 GHz apresenta-se
como a melhor opção para o cenário de Santa Rita do Sapucaí.
Isto se explica pelo fato de que em 700 MHz um móvel
receberia uma potência elevada de setores de diferentes sites
em muitas localidades da cidade, visto que a área de cobertura
nesta frequência é bem maior. Neste caso, para reduzir o efeito
da interferência outros fatores devem ser levados em
consideração, como por exemplo, a utilização de down tilt nas
antenas e/ou redução da potência de transmissão.
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ANEXO I

Figura 1 – Diagrama de Irradiação para 700 MHz

Figura 2 – Exemplo de Recepção em 700 MHz (Bairro Anchieta)

Figura 3 – Exemplo Elipsoide de Fresnel em 700 MHz (Bairro Anchieta)

Figura 4 – Diagrama de Irradiação para 2,5 GHz

Figura 5 – Diagrama de Irradiação para 2,5 GHz com um site no Santo Cruzeiro

