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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o uso de parâmetros geométricos na predição 

do campo elétrico em ambientes mistos do tipo cidade-rio. Foram empregadas duas técnicas de 

machine learning, a rede neural artificial (RNA) e o sistema neuro-fuzzy (SNF). Para isso, uma 

campanha de medição foi realizada na região amazônica, cidade de Belém, estado do Pará, na 

faixa de 521 MHz. Os parâmetros utilizados de entrada na RNA e no SNF são: distância entre 

o transmissor e o receptor, campo elétrico do espaço livre, a distância somente sobre o rio, a 

elevação do terreno e o raio do primeiro elipsoide de Fresnel. A RNA é do tipo perceptron 

multicamada (multilayer perceptron - MLP), que usa o algoritmo de treinamento Levenberg-

Marquardt e o método de validação cruzada. O SNF é do tipo sistema de inferência neuro-fuzzy 

adaptativo (adaptive-neuro-fuzzy inference system - ANFIS), que usa o método de Inferência 

Sugeno. Os resultados obtidos foram comparados com os modelos clássicos da literatura (ITU-

R P.1546 e Okumura-Hata) nas cidades para distâncias até 20 km e no rio para distâncias até 5 

km. A RNA e o SNF caracterizaram a zona de transição entre os ambientes de cidade-rio em 

contraste com os modelos da literatura clássica, os quais não demostram coerência na zona de 

transição. Uma análise quantitativa foi realizada entre os dados medidos e preditos através do 

desvio padrão (standard deviation - SD), root mean square error (RMSE) e o grey relation 

grade and mean absolute percentage error (GRG-MAPE). Para a RNA o SD é 2,13, o RMSE 

é 2,11 dB e o GRG-MAPE é 0,96. Assim, para o SNF, o SD é 1,99, o RMSE é 2,06 dB e o 

GRG-MAPE é 0,97. 

 

Palavras-Chaves: Machine learning, parâmetros geométricos, percurso misto cidade-rio, redes 

neurais artificiais, sistemas neuro-fuzzy. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a study on the use of geometric parameters in the prediction of the 

electric field in mixed city-river environments. Two machine learning techniques were used, 

the artificial neural network (ANN) and the neuro-fuzzy system (NFS). For this purpose, a 

measurement campaign was carried out in the Amazon region, city of Belém, state of Pará, in 

the 521 MHz band. The parameters used to enter the ANN and the SNF are distance between 

the transmitter and the receiver, free space, the distance only over the river, the elevation of the 

terrain, and the radius of Fresnel's first ellipsoid. The ANN is a multilayer perceptron (MLP) 

type, which uses the Levenberg-Marquardt training algorithm and the cross-validation method. 

The SNF is of the adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS), which uses the Sugeno 

Inference method. The results obtained were compared with the classic models of literature 

(ITU-R P.1546 and Okumura-Hata) in the cities for distances up to 20 km and in the river for 

distances up to 5 km. The ANN and the NFS characterized the transition zone between the city-

river environments in contrast to the models of classical literature, which do not show coherence 

in the transition zone. A quantitative analysis was performed between the measured and 

predicted data using standard deviation (SD), root mean square error (RMSE), and gray relation 

grade and mean absolute percentage error (GRG-MAPE). For ANN, SD is 2.13, RMSE is 2.11 

dB, and GRG-MAPE is 0.96. Thus, for the NFS, the SD is 1.99, the RMSE is 2.06 dB, and the 

GRG-MAPE is 0.97. 

 

Keywords: Artificial neural networks, geometric parameters, machine learning, neuro-fuzzy 

systems, mixed city-river path. 
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Capítulo 1. INTRODUÇÃO 

As transmissões do sinal de TV Digital no Brasil tiveram início a partir do ano de 2007, 

e essa implantação foi impulsionada pelo avanço internacional no setor da televisão que se 

digitalizava e também pela necessidade de adequação das emissoras com as entradas de novos 

produtos e serviços no âmbito da comunicação, como o crescimento da internet e a 

convergência da telefonia móvel [1]. 

 Diante da importância dos serviços de TV Digital, os sistemas de telecomunicações 

precisam disponibilizar níveis de cobertura de sinal, para que os usuários possam ter acesso à 

informação em várias localizações, seja nos centros das cidades, áreas periféricas, margens dos 

rios ou mesmo em locais sobre o rio, como são os casos de embarcações e balsas. O sistema de 

TV Digital precisa abrange essas características, pois o sinal se propaga por longas distâncias e 

atravessa diferentes tipos de ambientes. 

Na região amazônica, do mesmo modo como em muitas cidades ao redor do mundo, os 

rios e lagos são utilizados para atividades de comércio, transporte e turismo.  O uso dos rios é 

uma importante alternativa econômica e ecológica em comparação com os outros meios de 

transporte como rodovias e ferrovias [2]. Os rios na região amazônica desempenham um papel 

essencial, especialmente nas rotinas das pessoas que vivem nas margens das ilhas. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Na literatura, existem trabalhos que estudam e analisam o comportamento do sinal 

propagado em ambientes mistos, ou seja, quando o sinal se propaga por mais de um tipo de 

ambiente, como por exemplo, mudando do ambiente terrestre para um ambiente de rios e lagos. 

A maioria desses estudos são para faixas de LF (Low Frequency) e de HF (High Frequency), 

como em [3], onde foram feitas simulações utilizando o Método dos Elementos Finitos (Finite 

Element Method - FEM) e os resultados foram comparadas com o método de Millington, 

obtendo valores coerentes. Já em [4], a comparação foi feita na banda HF entre um ambiente 

misto do tipo terra-mar com um ambiente do tipo marítimo. O método Millington e os dados 

de campanhas de medições foram comparados, e os resultados para o ambiente misto do tipo 

terra-mar tiveram maiores atenuações do que a apenas o ambiente marítimo. 

Outros trabalhos consideram a importância de considerar as características do ambiente 

misto no estuo da propagação, como em [5], que foi apresentado um modelo de 

radiopropagação para um percurso misto do tipo rio-terra, foi baseado no modelo Round Earth 

Loss (REL). Neste trabalho foi realizado uma troca a equação do espaço-livre pelas equações 
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do modelo Okumura-Hata e a perda de propagação para o percurso misto foi abordada através 

da recomendação ITU-R P.1546. 

Alguns trabalhos utilizam técnicas de inteligência artificial para auxiliar na criação ou 

para o ajuste de parâmetros dos modelos de radiopropagação. Uma técnica muito eficiente é a 

Rede Neural Artificial (RNA), que permite criar modelos mais precisos e computacionalmente 

eficientes para diferentes tipos de ambientes, por exemplo em [6], onde foram realizadas 

campanhas de medições da intensidade de sinal recebido em três frequências diferentes: 900 

MHz, 1800 MHz e 2100 MHz, em cinco tipos diferentes de áreas: Densa Urbana, Urbana, 

Densa Suburbana, Suburbana e Rural. O modelo baseado em RNA apresentou resultados que 

melhoraram de 21 dB a precisão do modelo Hata. 

Em [7], os autores analisaram diversos parâmetros de entrada para a RNA com o 

objetivo de escolher a melhor combinação de entradas que melhor representam a perda de 

propagação na banda de VHF (Very High Frequency). Além disso, o trabalho desenvolvido em 

[8], descreveu a radiopropagação em ambientes mistos utilizando algoritmos genéticos (Genetic 

algorithm – GA) para determinar a altura ideal da antena do receptor, e assim, obter o nível 

máximo de sinal de TV Digital. Já em [9], foi apresentado um modelo de propagação para 

ambientes mistos do tipo cidade-rio-floresta usando as Funções das diáticas de Green (Dyadic 

Green’s Functions - DGF). O modelo obteve resultados aceitáveis na banda UHF. 

Em [10], foi apresentado um modelo de radiopropagação para a banda UHF (Ultra High 

Frequency) em ambientes amazônicos. O modelo analisa parâmetros como a zona de transição 

entre a cidade-rio, o nível da água, o ângulo de incidência e os parâmetros elétricos da floresta. 

Por fim, no trabalho desenvolvido em [11], foram criados modelos baseados nas 

técnicas de RNA, no Sistema de Inferência Adaptativa Neuro-Fuzzy (Adaptive Neuro-Fuzzy 

Inference System – ANFIS), e na Krigagen, para as bandas VHF e UHF. Os modelos baseados 

em técnicas de inteligência artificial apresentaram pequenos erros em relação aos modelos 

clássicos da literatura, mostrando a eficácia do uso dessas técnicas nos estudos da propagação 

de ondas de rádio. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA  
 

Na propagação das ondas de rádio, vários fatores podem influenciar o nível de campo 

elétrico no decorrer do trajeto da onda do transmissor até o receptor, como as transições de 

diferentes tipos de ambientes, como a altura dos edifícios, tipo de vegetação, se a onda de rádio 

se propaga  por áreas sem vegetação ou por áreas cobertas de água. [12] 
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Os modelos de radiopropagação são importantes para o planejamento de sistemas de 

telecomunicações, e ao pesquisar em vários periódicos de referência, até onde foi pesquisado, 

não foi publicado um modelo de propagação para ambientes mistos baseado em machine 

learning, que utilize parâmetros geométricos do próprio ambiente e que contemplem áreas 

urbanas e rios, assim como as áreas de transição entre esses ambientes.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GERAL 

Propor dois modelos híbridos de radiopropagação outdoor para banda de frequência 

ultra alta (ultra-high frequency – UHF) usando parâmetros geométricos baseado em machine 

learning aplicável a terrenos do tipo misto cidade-rio.  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Desenvolver dois modelos híbridos de radiopropagação outdoor que apresentem 

desempenhos melhores em terrenos amazônicos equatoriais considerando a sua 

heterogeneidade. 

• Estudar a zona de transição cidade-rio para distâncias entre 0,5 – 20 km em relação a 

cidade e para distâncias de até 5 km sobre o rio.  

• Utilizar técnicas de machine learning como a Rede Neural Artificial (RNA) e o 

Sistemas Neuro-Fuzzy (SNF) para o embasamento computacional dos modelos 

propostos.  

• Estudar e quantificar a influência dos parâmetros geométricos do ambiente no cálculo 

do campo elétrico recebido. 

• Comparar os resultados dos modelos propostos com os modelos clássicos 

• Testar a aplicabilidade e validar os resultados dos modelos propostos na Tese através 

de dados medidos. 

  

1.4 CONTRIBUIÇÕES 

Esta Tese apresenta dois novos modelos híbridos de radiopropagação para um percurso 

misto formado por cidade-rio. Os modelos propostos são denominados Modelo Geométrico 

para Percurso Misto usando Rede Neural (Geometric Model for Mixed Paths using Neural 

Network – GMMP-NN) e Modelo Geométrico para Percurso Misto usando Neuro-Fuzzy 
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(Geometric Model for Mixed Path using Neuro-Fuzzy – GMMP-NF), e predizem o campo 

elétrico para a receptores na banda UHF na frequência de 521 MHz. 

Além disso, os modelos possuem a capacidade de predição do campo elétrico para a zona 

de transição entre o meio formado pela cidade e o meio formado pelo rio, característica não 

presente na maioria dos modelos clássicos da literatura como o Okumura-Hata e ITU-R P.1546. 

Finalmente, os parâmetros geométricos para o ambiente cidade-rio amazônico são 

tratados e usados como entrada nas técnicas de machine learning. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

Esta Tese está organizada em sete capítulos, sua configuração será abordada a seguir: 

 

• Capítulo 1: Descreve a introdução, motivação, objetivos e contribuições do presente 

trabalho; 

• Capítulo 2: apresentará os estudos dos trabalhos correlatos sobre propagação em 

ambientes mistos e sobre a utilização das técnicas de machine learning na criação de 

modelos; 

• Capítulo 3: fará uma abordagem sobre os fundamentos de radiopropagação usados na 

Tese; 

• Capítulo 4: abordará conceitos relevantes sobre as técnicas de machine learning usadas 

na Tese; 

• Capítulo 5: será apresentado a metodologia, os cenários e as etapas de implementação 

dos modelos propostos; 

• Capítulo 6: apresentará os resultados dos modelos e discussões das comparações com 

os dados medidos e com os modelos clássicos da literatura para validação; 

• Capítulo 7: Conclusão e trabalhos futuros; 
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Capítulo 2. TRABALHOS CORRELATOS  

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo serão apresentados alguns trabalhos levantados na literatura 

especializada que serviram de base no estudo da proposta deste trabalho. Serão abordados 

trabalhos sobre modelos de propagação para percursos mistos e pesquisas recentes sobre a 

utilização das técnicas de machine learning na criação de modelos de propagação. Assim, será 

possível conhecer os cenários e as técnicas utilizadas na pesquisa cientifica atual, apontar suas 

limitações, propor novas soluções ou melhorar as soluções existentes. Alguns trabalhos 

correlatos são descritos a seguir e estão sumarizados na Tabela 2.2 ao término deste capítulo, 

apresentando de forma sucinta e direta, as principais considerações de cada trabalho e definindo 

a contribuição desta Tese para a área.  

   

2.2  PRINCIPAIS TRABALHOS VOLTADOS PARA A RADIOPROPAGAÇÃO EM PERCURSO MISTO 

 

G. Apaydin and L. Sevgi, ‘‘FEM-Based Surface Wave Multimixed-Path Propagator and 

Path Loss Predictions,’’ IEEE Antennas Wireless Propagation Letters, 2009. 

 

Os autores apresentaram um simulador para predição da propagação de ondas de 

superfície [13], estudos foram realizados para percursos do tipo misto terra-mar e foram 

realizadas simulações utilizando o Método dos Elementos Finitos (FEM – Finite element 

method) [14]. Foram considerados os efeitos recuperação de Millington [15] para percursos 

mistos e foram obtidos resultados aceitáveis. O trabalho apresentou a relevância de estudos 

relacionados a terrenos mistos, todavia, foram apenas considerados estudos na faixa de Média 

Frequência (MF – Medium frequency) e Altas frequências (HF – High Frequency), não foram 

contempladas outras faixas de frequências como UHF e VHF. 

 

J. Yu et al., “Path loss channel model for inland river radio propagation at 1.4 GHz,” 

International Journal of Antennas and Propagation, 2017. 

 

Os autores apresentaram um modelo de propagação aplicado para áreas não costeiras 

[5], um percurso misto terra-rio, com a localização do transmissor na terra e do receptor sobre 

o rio. O modelo foi baseado no modelo Round Earth Loss (REL) [16] e foram feitas melhoras 

como a substituição da equação do espaço livre pelas equações do modelo Okumura-Hata. A 

perda do percurso para o trajeto misto, foi calculada através da metodologia do ITU-R P.1546 

[17] e foi incluída uma perda adicional de difração causada pelos obstáculos perto do rio.  
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Os autores compararam os resultados de campanhas de medições com os modelos 

clássicos e sugerem que é apropriado considerar as características especificas do percurso misto 

terra-rio na predição dos modelos. No entanto o modelo proposto não é aplicado para distâncias 

inferiores a 1 km. 

 

C. C. Teague et al., “Estimation of HF radar mixed-media path loss using the millington 

method,” Waves and Turbulence Measurement (CWTM), 2015. 

 

No trabalho desenvolvido em [4], os resultados de percurso misto terra-mar e de 

percurso apenas marítimo para HF, oriundos de campanhas de medições, foram comparados 

usando o Método de Millington [15]. Os resultados para o percurso misto terra-mar 

apresentaram maior atenuação do que os resultados obtidos apenas para o percurso marítimo. 

 Este trabalho, no entanto, as pesquisas foram feitas apenas para ondas de superfície de 

13 a 25 MHz e as medições realizadas na terra foram feitas para distâncias de até 300 metros, 

conforme observado na Figura 2.1. 

Figura 2.1 - Localização dos pontos coletados na praia. 

 
Fonte: C. C. Teague et al. [4]. 

 

N. Grozev, "Radiowave Propagation over Black Sea – Measurements Survey", 2019 

International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), 2019. 
 

Na pesquisa desenvolvida em [18], foram realizadas medições sobre o Mar Negro com 

transmissores de radiodifusão na faixa de HF, com transmissão de sinais analógicos e digitais 

de cinco pontos distintos. Foram realizadas comparações entre a intensidade de campo elétrico 

procedentes de dois transmissores distintos. Foram considerados os efeitos da propagação 
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troposférica, entretanto não foram considerados os efeitos das mudanças de meio do sinal 

propagado conforme é observado na Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Trajeto da onda propagada. 

 
Fonte: N. Grozev [18]. 

 

D. K. Silva et al., "A Propagation Model for Mixed Paths Using Dyadic Green's Functions: 

A Case Study Over the River for a City–River–Forest Path," in IEEE Antennas and Wireless 

Propagation Letters, 2018. 
 

Os autores em [9], apresentaram um modelo de propagação para ambientes mistos com 

percurso cidade-rio-floresta usando as Funções de Green Diáticas [19] (DGF - Dyadic Green's 

Functions). O modelo prevê o campo elétrico na faixa UHF, além disso, uma abordagem 

considerando a propagação em camadas verticais para a obtenção de novas equações.  

Comparações foram realizadas com o modelo ITU-R P.1546-5 [17] ajustado com o método 

Millington [15]. O modelo ITU-R P.1546-5 não se mostrou eficiente para percursos mistos e o 

modelo proposto pelos autores apresentou erro RMS de 1,19 dB. Entretanto, os modelos 

determinísticos possuem a desvantagem da necessidade de ter muitas informações do ambiente e 

da pouca generalização para outros cenários.  

 

L. E. C. Eras, et al., "A Radio Propagation Model for Mixed Paths in Amazon 

Environments for the UHF Band", Wireless Communications and Mobile Computing, 2018. 
 

Um modelo propagação para a banda UHF no ambiente amazônico foi proposto em 

[10], os autores analisaram parâmetros como a zona de transição entre a cidade-rio, o nível da 

água, o ângulo de incidência e os parâmetros elétricos da floresta. O campo elétrico foi 

calculado baseado na Óptica Geométrica e na Teoria Uniforme da Difração [20]. Foram 
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analisados vários parâmetros como a zona de transição cidade-água, nível da água, ângulo de 

incidência na floresta e parâmetros elétricos para a floresta. Os autores concluíram que o 

ambiente de floresta causa maior atenuação no sinal do que em ambientes suburbanos. Os 

resultados também mostram que o modelo proposto obteve melhores resultados em comparação 

com os modelos clássicos como Okumura-Hata [21], Walfish-Ikegami [22] e ITU-R P.1546 

[23].  Entretanto, apesar dos bons resultados, os modelos determinísticos precisam de muitas 

informações do ambiente e possuem mais dificuldade para a generalização em outros 

ambientes.  

 

T, Santos et al., "Analysis of UHF signal propagation in the city of Uberlândia, using the 

propagation model ITU-R P.1546, Okumura Hata and Log-Distance," in IEEE Latin 

America Transactions, 2019. 
 

Os autores realizaram um estudo da propagação do sinal UHF na cidade de 

Uberlândia/MG no trabalho apresentado em [24]. Foram obtidas informações provenientes de 

quatro emissoras, as quais foram comparados com os modelos clássicos: ITU-R P.1546, 

Okumura-Hata e Log-distance. Os resultados para os modelos avaliados apresentaram erros 

acima de 5 dB, conforme observado na Tabela 2.1, além disso, não foram propostos ajustes 

para que esses erros fossem diminuídos.   

Tabela 2.1- Erros médios para as medidas na cidade de Uberlândia. 

Erro RMS (dB) 

Modelo Região 1 Região 2 Região 3 

ITU-R P.1546 5,46 9,69 7,12 

Okumura-Hata 8,18 5,48 5,74 

Log-Distance 8,10 11,11 5,84 

Fonte: T, Santos et al [24] 

 

L. S. Vasconcelos et al.; "A New Correction for Bullington Multiple Knife-Edge Model in 

VHF and UHF TV Bands," in IEEE Latin America Transactions, 2016. 
 

Os autores do trabalho apresentado em [25], fizeram correções para o método Bullington 

[26] para terrenos irregulares, melhorando os resultados sem aumentar a complexidade da 

implementação do modelo. Os resultados apresentaram erros médios corrigidos de 10,74 dB 

para 2,51 dB e o modelo atua na faixa entre 54 MHz e 800 MHz. Embora os resultados sejam 

adequados, os modelos determinísticos necessitam de muitos elementos do ambiente de estudo 

e têm mais dificuldade para a generalização em outros ambientes.  
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Para frequências maiores, como a banda UHF (Ultra High Frequency), os modelos 

clássicos da literatura que estudam o trajeto misto terra-água são o modelo Okumura-Hata [27] 

e a ITU-R. P.1546 [23]. Entretanto, esses modelos não analisam quando o sinal muda de meio, 

ou seja, a zona de transição cidade-água não é caracterizada de forma adequada. Além disso, 

em [28], o modelo ITU-R. P.1546 apresenta uma diferença de 20 dB em relação aos dados 

medidos em um ambiente misto cidade-rio. 

 

2.3 PRINCIPAIS TRABALHOS COM TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING PARA CRIAÇÃO DE MODELOS 

DE PROPAGAÇÃO 

 

C. E. Moreta et al., "Prediction of Digital Terrestrial Television Coverage Using Machine 

Learning Regression," in IEEE Transactions on Broadcasting, 2019. 

 

A técnica de machine learning foi utilizada no trabalho [29] para predizer a cobertura 

em TV digital. Os autores propuseram vários métodos de predição baseados na estimativa de 

perda de propagação e nos modelos estatísticos tradicionais. Foram analisados métodos 

baseados em regressão random forest [30], regressão AdaBoost [31] e regressão k-Nearest 

Neighbors (kNN) [32]. A regressão random forest obteve os melhores resultados na predição 

de cobertura e com baixa carga computacional. No entanto, os valores de RMSE do melhor 

método de regressão foi de 5,89 dB. Outros métodos de machine learning podem ser 

implementados como a RNA e o ANFIS para obter resultados melhores.  
 

 

T. A. Benmus et al.; "Neural network approach to model the propagation path loss for 

great Tripoli area at 900, 1800, and 2100 MHz bands", 2015 16th International Conference 

on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering (STA), 2015. 

 

Os autores do trabalho apresentado em [6] propuseram um modelo de propagação 

empírico baseado em RNA. Os Dados foram obtidos a partir de campanhas de medições de 0 a 

1 km para as frequências de 900 MHz, 1800 MHz e 2100 MHz.  Foram considerados 5 tipos 

de cenários: urbano denso, urbano, suburbano denso, suburbano e rural. Os resultados do 

modelo foram comparados com os dados medidos e com modelos clássicos, foram obtidos 

RMSE variando de 3 dB a 6,7 dB para o modelo com RNA enquanto que os melhores resultados 

dos modelos clássicos variaram de 7,1 dB a 28,8 dB.  

Outras técnicas de machine learning podem ser implementadas para diminuir o RMSE 

em todas as rotas avaliadas e outros parâmetros de entrada podem ser analisados.  
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S. I. Popoola et al., "Determination of Neural Network Parameters for Path Loss 

Prediction in Very High Frequency Wireless Channel," in IEEE Access, 2019 

O trabalho apresentado em [7], investigou e determinou os parâmetros ideais de entrada 

das redes neurais para predição de perda de propagação na banda VHF nas faixas de 189,25 

MHz e 479,25 MHz. Diferentes arquiteturas de RNA foram treinadas com diferentes tipos de 

parâmetros de entrada: número de neurônios ocultos, funções de ativação e algoritmos de 

aprendizagem. Os resultados obtidos mostraram que o modelo RNA que apresentou o melhor 

desempenho, empregou quatro variáveis de entrada (latitude, longitude, elevação e distância), 

nove neurônios na camada oculta, função de ativação de sigmoide tangente hiperbólico (tansig), 

e o algoritmo de aprendizagem Levenberg-Marquardt (LM). O RMSE foi de 0,99 dB.  

 Os resultados apresentados podem ser analisados para outros cenários como ambientes 

mistos e outros parâmetros podem ser avaliados como entrada da RNA, assim como outras 

faixas de frequências podem ser testadas como a faixa UHF.     

 

M. Ayadi et al., "A UHF Path Loss Model Using Learning Machine for Heterogeneous 

Networks," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2017. 

Um novo modelo de propagação baseado em RNA foi proposto e avaliado em [33]. Os 

cenários estudados são do tipo urbano, suburbano e rural, e é valido para a banda UHF (450, 

850, 1800, 2100 e 2600 MHz). As entradas da RNA foram a frequência, o tipo de ambiente, 

distribuição de uso da terra e a perda de difração. Apesar do RMSE de 0,23 dB, os autores separaram 

os ambientes em vários grupos em função da altura média, dessa forma áreas sobre a água (rios e 

lagos) foram avaliadas como se fossem áreas abertas. Outros testes podem ser feitos para outros 

tipos de ambientes, com rotas que considerem a mudança entre os meios, assim pode ser avaliado 

com melhor precisão os efeitos de recuperação do sinal. 

 

N. Faruk, et al., "Path Loss Predictions in the VHF and UHF Bands Within Urban 

Environments:  Experimental Investigation of Empirical, Heuristics and Geospatial 

Models", IEEE Access, 2019. 

 

Em [11] foram avaliadas as eficiências dos modelos empíricos, heurísticos e 

geoespaciais, na predição da propagação na banda VHF e UHF em ambientes urbanos. As 

entradas consideradas nos modelos foram a distância entre o transmissor e o receptor, altura do 

receptor e elevação do terreno. Os modelos avaliados foram baseados em RNA, ANFIS e na 

técnica de Krigagem, e os resultados foram comparados com as medições e com modelos 
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clássicos. Os resultados da RNA e o ANFIS obtiveram os menores erros. O trabalho pode ser 

explorado para outros tipos de ambientes como suburbanos, ambientes com rios e vegetação.  

 

N. T. Surajudeen-Bakinde et al., “Path loss predictions for multi-transmitter radio 

propagation in VHF bands using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System” Engineering 

Science and Technology, an International Journal, 2018. 
 

Os autores em [34], apresentaram um novo modelo de propagação é desenvolvido 

baseado em ANFIS para cenários urbanos na faixa VHS. Foram realizadas campanhas de 

medições com múltiplos transmissores e utilizou-se uma estrutura de rede ANFIS otimizada de 

cinco camadas com base no algoritmo backpropagation com gradiente descendente. As 

entradas são a distância e frequência e a saída é a perda de propagação. Os resultados 

apresentaram erros de 4,45 dB e apresenta boa generalização. Os autores concluíram sobre as 

vantagens da utilização do ANFIS como simplicidade, alta precisão e boa capacidade de 

generalização. Melhores resultados podem ser obtidos caso novas entradas obtidas do cenário 

sejam usadas. Além disso, pode o modelo pode ser validado para outras faixas de frequências.  

Todos os trabalhos abordados possuem contribuições para a radiopropagação em 

ambientes mistos e trabalhos que utilizam as técnicas de machine learning, porém existem 

também características que podem ser ampliadas ou melhoradas para tornar os trabalhos mais 

efetivos. A Tabela 2.2 descreve uma síntese dos principais trabalhos abordados neste capítulo. 
 

Tabela 2.2. Síntese dos principais trabalhos correlatos. 

Referência Métodos Utilizados 
Características 

Principais 
Considerações 

Apaydin et al. 

(2009) 

Método dos 

Elementos Finitos 

(FEM – Finite 

Element Method) 

[14]. 

 

Apresentam resultados 

do simulador calibrado 

com as curvas das 

recomendações ITU e 

foram considerados os 

efeitos de recuperação 

do método Millington. 

[15] . 

 

Foram feitas 

simulações nas faixas 

de MF e HF. Outras 

faixas podem ser 

estudadas para 

aumentar a 

abrangência do 

simulador.   
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Yu et al. (2017) 

Modelagem e 

Otimização dos 

parâmetros do 

Modelo Round Earth 

Loss (REL). [16]. 

Os autores 

consideraram a 

importância das 

propriedades do 

percurso misto na 

predição das perdas em 

comparação com os 

modelos clássicos.  

O modelo não é 

aplicado para 

distâncias menores 

que 1 km.  

Teague et al. 

(2015) 

Método Millington  

[15]. 

 

 

Estudo do ambiente 

misto para situações 

em que no trajeto há 

segmentos com baixa 

condutividade como 

areia seca.   

Apenas medições nas 

faixas de 13 a 25 MHz 

e para distâncias de até 

300 metros. 

Benmus et al. 

(2015) 

Método Empírico de 

análise dos dados. 

Medições de dados de 

campo elétrico da onda 

propagada em percurso 

misto terra-mar na 

faixa de HF. 

Estudo feito na para 

HF e não foram 

considerados as 

caraterísticas do 

cenário misto.   

Silva et al. (2018) 

Modelagem 

determinística 

através das Green 

Diáticas [19]. 

Caracterização do 

ambiente misto cidade-

rio-floresta na banda 

UHF. 

A modelagem 

determinística possui a 

desvantagem da 

necessidade de muitas 

informações do 

ambiente e possui 

pouca capacidade de 

generalização.  
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Eras et al. (2018) 

Modelagem através 

da Óptica 

Geométrica e a 

Teoria Uniforme da 

Difração. 

 

Caracterização do 

cenário misto cidade-

água-floresta-água-

floresta para a banda 

UHF. 

Modelos 

determinísticos 

precisam de muitas 

informações do 

ambiente e possui 

pouca capacidade de 

generalização.  

 

Santos (2019) 

Campanha de 

medições e análise 

com os modelos 

clássicos. 

Realização de 

campanhas de 

medições e análises do 

sinal de TV digital.  

Os modelos analisados 

apresentam erros 

acima de 5 dB e 

técnicas de machine 

learning podem ser 

implementadas para a 

obtenção de resultados 

com menores erros.     

 

Vasconcelos et 

al. (2016) 

Modelagem através 

de Métodos 

determinísticos. 

Correção do método 

Bullington [26] sem 

aumentar a 

complexidade. 

Modelos 

determinísticos 

necessitam de muitos 

elementos do ambiente 

e têm mais dificuldade 

de generalização. 

Moreta et al. 

(2019) 

Regressão random 

forest [30], 

Regressão AdaBoost 

[31] e Regressão 

k-Nearest Neighbors 

(kNN) [32]. 

Alta precisão da 

Predição do sinal 

cobertura de TV 

Digital sem aumentar a 

carga computacional 

no treinamento dos 

modelos.  

Outros métodos de 

machine learning 

podem ser 

implementados como 

a RNA e o ANFIS 

para obter resultados 

melhores. 
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Popoola et al. 

(2019) 

Redes Neurais 

Artificias.  

 

 

 

Investigação de 

diversas configurações 

de RNA para 

determinar a 

configuração ideal na 

predição da 

propagação em VHF.  

A rede neural pode ser 

avaliada com outros 

parâmetros de entrada 

como os usados na 

Tese. Testes podem 

ser feitos para outras 

faixas de frequências. 

Ayadi et al. 

(2017) 

Redes Neurais 

Artificias.  

 

É avaliado um grande 

número de cenários e 

várias faixas na banda 

UHF. 

Áreas como rio e áreas 

abertas são 

consideradas iguais 

para a rede neural. 

 

Faruk et al. 

(2019) 

RNA, ANFIS, 

Krigagem. 

 

 

 

 

É avaliado a eficácia 

de diferentes métodos 

heurísticos para bandas 

de VHF e UHF.  

 

 

Outros parâmetros de 

entrada podem ser 

avaliados e medidas 

em cenários diferentes 

podem ser realizadas 

para verificar a 

eficácia dos métodos. 

  

Surajudeen-

Bakinde et al, 

(2018) 

Sistema de 

Interferência Neuro-

Fuzzy adaptativa 

(ANFIS). 

Utilização do ANFIS 

para predição de perda 

de propagação em 

sistemas VHF. 

Utilizou apenas duas 

entradas para o 

modelo. Pode-se 

utilizar mais entradas 

para obter erros 

menores. 

 

 

 

Fonte: Autor 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Procurou-se abordar nesse capítulo algumas pesquisas e referências relevantes com as 

técnicas e com os estudos que foram utilizados nessa Tese, com o objetivo de ilustrar o estado 

da arte da área e validar a utilização das mesmas. 

Os trabalhos apresentados abrangem os estudos sobre radiopropagação em ambientes 

mistos e os trabalhos sobre o uso de machine learning na criação de modelos de propagação.  

De modo geral, observou-se ao longo da pesquisa de doutorado, que não são abordados, 

na literatura correlata, soluções que considerem a utilização de técnicas de machine learning 

que utilizem parâmetros geométricos como entradas para a predição de campo elétrico em 

ambiente amazônico do tipo cidade-rio.  

O capítulo seguinte abordará os conceitos relevantes sobre os modelos de propagação 

clássicos, suas características e também os conceitos sobre a zona de Fresnel.   

.  
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Capítulo 3. FUNDAMENTOS DE RADIO PROPAGAÇÃO 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O capítulo revisa os conceitos relevantes de radiopropagação para o processo de 

desenvolvimento da Tese. Inicialmente, serão abordados os modelos de radiopropagação 

presentes na literatura para diferentes ambientes e em seguida será abordado os conceitos sobre 

a teoria da zona de Fresnel, que possui parâmetros importantes e serão aplicados na metodologia 

da Tese.  

 

3.2 MODELOS DE RADIOPROPAGAÇÃO  

A avaliação adequada do desempenho de um sistema de comunicação sem fio está 

relacionada a predição da potência/campo elétrico em uma determinada localidade. Um modelo 

de propagação é uma ferramenta fundamental, pois serve de auxílio aos projetistas que usam os 

parâmetros, como a potência mínima necessária na transmissão e na recepção, ou sobre a perda 

de propagação em um determinado ambiente e na concepção de sistemas sem fio.  

Neste trabalho, os modelos propostos são validados através da comparação com dois 

modelos de propagação clássicos (Okumura-Hata e o ITU-R. P.1546) e com o conjunto de 

dados de testes. 

 

3.2.1 MODELO OKUMURA-HATA 

As curvas obtidas por Okumura [27] são baseadas em campanhas de medição extensiva 

realizadas no Japão. Hata [21], desenvolveu expressões numéricas empíricas para as curvas de 

propagação padrões do Okumura, com o objetivo de facilitar o uso no ambiente computacional, 

incluindo as correções mais usadas em radiocomunicações móveis. Este modelo foi 

desenvolvido para ambientes urbanos, suburbanos e cenários mistos.  

A perda de propagação para o ambiente urbano (Lb) é dada por: 

Lb  =  69,55 +  26,16 log(fMHz)  −  13,82 log(ht) −  a(hr)  + (44,9 

−  6,55 log(ht))(log(d))b 
(3.1)  

 

Este modelo é válido para distâncias entre 1 e 100 km, altura da antena de transmissão 

de 30 a 200 metros e considera a Potência Radiada Efetiva (Effective radiated power – ERP) 

de 1kW. O campo elétrico no ambiente urbano [21], Eurb, é dada: 
 

Eurb(dBμ) = 69,82 − 6,16 log(f) + 13,82 log(ht) + a(hr)

− (44,9 − 6,55 log(ht))(log(d))b 
(3.2)  
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 Sendo f, 150 MHz ≤ f ≤  1500 MHz, ht, a altura da antena de transmissão efetiva, 30 

m ≤ ht ≤ 200 m, hr, a elevação sobre o terreno da antena receptora, 1 m ≤  hr ≤10 m, d, a  

distância em km, b = 1 se d ≤ 20 km e a(hr),  o fator de correção da altura da antena receptora 

[3] que depende do ambiente. 

Se hr = 1,5 m, o fator de correção a(hr) = 0. Para pequenas cidades é usada a seguinte 

fórmula: 

a(hr) = (1,1 log(f) − 0,7)hr − (1.56 log(f) − 0,8) dB (3.3) 

Para grandes cidades, o fator de correção é dado por: 

a(hr) =  8,29 (log(1,54 hr))2  −  1.1 dB,  para f ≤  200 MHz (3.4)  

   a(hr ) =  3,2 (log(11,754 hr))2  −  4,97 dB, para f ≥  400MHz (3.5)  

 

Para calcular 𝑏, quando as distâncias forem maiores do que 20 km, é usado a seguinte 

equação: 

b = 1 + (0,14 + 0,187f + 0,00107ht)[log(0,05d)]0,8 (3.6)  

 

A equação seguinte fornece o campo elétrico para o ambiente suburbano:  

Esub = Esub(dBμ) − 2 (log (
f

28
))

2

− 5,4 (3.7)  

 

Finalmente, para distâncias até 30 km entre um transmissor localizado no solo e o 

receptor localizado sobre o rio, o fator de correção, Kmp, para um percurso misto é: 

β =
d1

d
 (3.8)  

β = −8β2 + 19β (3.9)  

Sendo d1, a distância somente sobre a água e β, a fração de água no percurso total entre 

o transmissor e o receptor. 

  

3.2.2 MODELO ITU-R P.1546 
 

Esta recomendação apresenta um conjunto de curvas de propagação normalizadas para 

predizer os valores do campo elétrico em ambientes terrestres ponto a multiponto. Esses padrões 

de curvas são para potência de 1 kW, nas frequências nominais de 100 MHz, 600 MHz e 2 

MHz, para os mares terrestres, quentes e frios [23]. 

A metodologia para calcular o campo elétrico, E, em um percurso misto terra-mar é 

dado através das seguintes expressões: 
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E = (1 − A) ∙ Eland(dtotal) + A ∙ Esea(dtotal) (3.10)  

O fator de interpolação do percurso misto, A, é dado por: 

A = A0(Fsea)V (3.11)  

Onde Fsea é uma relação entre a distância somente sobre a água (dST) e a distância total 

do enlace (dtotal). 

Fsea =
dST

dtotal
 (3.12)  

Analiticamente este fator é definido por: 

A0(Fsea) = 1 − (1 − Fsea)
2
3 (3.13)  

V é calculado com a seguinte expressão: 

V = max [1,0 ;  1,0 +
∆

40.0
] (3.14)  

∆= Esea(dtotal) − Eland(dtotal) (3.15)  

 

Sendo dST, a distância somente sobre a água, d, a  distância entre o transmissor e o 

receptor, Eland(dBμV/m), campo elétrico na terra e Esea(dBμV/m), campo elétrico no mar.  

 

3.3 ZONAS DE FRESNEL  

As Zonas de Fresnel permitem determinar a perda de difração como uma função da 

diferença do percurso em torno de uma obstrução. Além disso, representam regiões sucessivas 

onde as ondas secundárias têm um comprimento do percurso do transmissor ao receptor, que 

são 
nλ

2
 maiores que o comprimento total do percurso de uma linha de visada apresentada na 

Figura 3.1. 

Figura 3.1 - Zonas de Fresnel Sucessivas. 

 
Fonte: Autor. 
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O raio do enésimo círculo da zona de Fresnel pode ser expressado em termos de λ, d1e 

d2:  

rn = √
nλd1d2

d1 + d2
 (3.16)  

Sendo rn, o número do raio de Fresnel, d1, a distância entre o transmissor e os obstáculos 

e d2,  a distância entre o obstáculo e o receptor. Essa aproximação é válida para d1, d2 ≫ rn. 

[35] 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse capítulo foram apresentados os conceitos sobre radiopropagação que são 

relevantes para o entendimento da Tese. Esses conceitos são importantes pois permitirão a 

compreensão dos resultados, assim como o levantamento de questões e tomadas de decisões 

sobre a metodologia. No capítulo seguinte serão abordados os conceitos básicos sobre as duas 

técnicas de machine learning utilizadas no trabalho: Redes Neurais Artificiais e Sistema Neuro-

Fuzzy.  
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Capítulo 4. FUNDAMENTOS DE MACHINE LEARNING (ML) 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 O entendimento das técnicas de machine learning (ML) são essenciais para o trabalho, 

pois são usadas nas criações dos modelos propostos na Tese. As técnicas são aplicadas em 

problemas relacionados com o reconhecimento de padrões, e que geralmente, são baseados em 

um conhecimento prévio de um conjunto de dados. As técnicas usadas na Tese são as Redes 

Neurais Artificiais (RNA) e o Sistemas Neuro-Fuzzy (SNF).  

Uma definição de  machine learning, segundo [36], é como um conjunto de métodos 

que podem detectar automaticamente padrões em dados e, em seguida, usar tais padrões 

descobertos para prever o futuro de novos dados, ou para executar outros tipos de tomada de 

decisões sob incerteza. 

4.2 TIPOS DE MACHINE LEARNING 

O aprendizado de máquina é geralmente dividido em dois tipos principais [36]: 

a) Abordagem com aprendizado supervisionado ou preditivo.  

O objetivo é aprender um mapeamento das entradas para as saídas, dado um rótulo 

conjunto de pares entrada-saída. Isso é chamado de conjunto de treinamento. É a forma de ML 

mais usada na prática. A Figura 4.1 ilustra um exemplo de tipo de aprendizado supervisionado 

denominado de classificação.  

b) Abordagem com aprendizado não supervisionado ou descritivo. 

Para determinados dados de entradas, o objetivo é encontrar "padrões interessantes". 

Isso também é também chamado de descoberta de conhecimento. São tipos de problemas bem 

definidos, uma vez que não é informado quais tipos de padrões procurar, e não há métrica de 

erro óbvia para usar, ao contrário do aprendizado supervisionado, onde é possível comparar a 

previsão de y para um dado x ao valor observado. 
 

Figura 4.1 – a) Exemplos de treinamentos rotulados de formas coloridas com 3 casos de testes não rotulados. 

 b) Representação dos dados de treinamento. 

 

Fonte: Adaptado de [36] 
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4.2.1 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA) 

 

O interesse pelos estudos relacionados a redes neurais surgiu com o reconhecimento de 

que a forma como o cérebro humano faz cálculos é totalmente diferente dos computadores 

digitais convencionais. O cérebro humano é complexo, não linear e paralelo, ou seja, tem a 

capacidade de organizar os neurônios para realizar cálculos específicos como por exemplo, 

reconhecimento de padrões, percepções e controle motor, e todas fazer tudo isso de forma mais 

rápida que o computador digital mais rápido atualmente. [37] 

 As RNAs modelam sistemas usando conexões sinápticas que simulam o sistema nervoso 

humano. Em outras palavras, podem processar informações [38]. As RNAs consistem em um 

grande número de unidades computacionais simples, chamadas neurônios artificiais, mostradas 

na Figura 4.2. Matematicamente, as RNAs são representadas por vetores/matrizes de pesos 

sinápticos artificiais, que tendem a reproduzir características humanas (aprendizado, 

associação, generalização, abstração, etc.). 

Figura 4.2 - Neurônio Artificial. 

 

Fonte: Autor. 
  

Os sete elementos básicos que constituem um neurônio artificial são: 

1) Sinais de entrada, X1, X2, . . . , Xn, são de fontes externas que representam os valores 

assumidos pelas variáveis de uma aplicação;  

2) Pesos sinápticos, W1, W2, . . . , Wn, são valores de ponderação das variáveis de entrada. Eles 

objetivam quantificar a relevância de cada entrada;  

3) Um Combinador Linear, ∑, que agrega todos os sinais de entrada que foram ponderados 

por seus respectivos pesos sinápticos, a fim de produzir um valor potencial de ativação; 

4) Limiar de ativação, Θ, é a variável responsável por especificar o limite apropriado para o 

resultado do combinador linear para gerar um valor de gatilho em direção ao neurônio 

resultado; 
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5) Potencial de ativação, µ, é o resultado produzido pela diferença do valor produzido entre o 

combinador linear e o limite de ativação. Se for positivo, o potencial é excitatório, se for 

negativo, o potencial é inibitório.  

μ = ∑ Wi ∙ Xi − Θ

n

i=1

 (4.1)  

6) Função de ativação, g, limita a saída do neurônio com uma faixa de valores razoáveis a 

serem assumidos por sua imagem funcional. 

7) A saída, 𝑦, é o valor final produzido pelo neurônio referente a um determinado conjunto de 

sinais de entrada, dado por [38]. 

y = g(μ) (4.2)  

O arranjo dos neurônios é definido para a arquitetura de uma RNA. Geralmente, a 

classificação das RNAs refere-se ao número de camadas ou ao tipo de conexões. Ambos 

consideram a direção das conexões sinápticas dos neurônios e podem ser feed-forward ou 

feedback. 

Na Tese, é utilizado uma RNA Perceptron Multicamada (Multilayer Perceptron - MLP) 

caracterizada por ter pelo menos, uma camada intermediária [39] com uma arquitetura feed-

forward. Assim, a saída dos neurônios da primeira camada representará a entrada dos neurônios 

da segunda camada e assim por diante, como mostrado na Figura 4.3. 
 

Figura 4.3 - Rede Neural Perceptron Multicamada Genérica 

 
Fonte: Autor 
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Cada neurônio processa os sinais de entrada da rede, que são controlados por pesos 

sinápticos que se adaptam, pelo algoritmo de aprendizado, durante o treinamento. Devido à sua 

estrutura, as RNAs são bastante eficazes na obtenção de padrões de aprendizagem a partir dos 

dados, sejam dados não lineares, incompletos, com ruído e até compostos por exemplos 

contraditórios. 

 

4.2.2 SISTEMA NEURO-FUZZY  
 

O Sistema de Inferência Neuro-Difuso Adaptativo (adaptive neuro-fuzzy inference 

system – ANFIS) é um modelo de sistema Neuro-Fuzzy, que foi criado por Roger Jang [40], 

utilizado com êxito em aplicações de previsão e aproximação de funções. Além disso, o criador 

do modelo propõe alguns ajustes para possibilitar as mais diversas aplicações.  

Esse tipo de sistema usa duas ferramentas complementares, a primeira usa uma estrutura 

de dados de baixo nível para formar a rede neural e a segunda usa lógica fuzzy (fuzzy logic - 

FL) através do conhecimento de alto nível e informações linguísticas fornecidas pelas 

especificações de um domínio. 

Essa característica de usar duas ferramentas o classifica como um sistema híbrido e 

através da FL, o conhecimento é inferido e então é adicionado o aprendizado a partir das RNAs. 

[40]. Um esboço de um sistema híbrido do tipo sequencial pode ser identificado na Figura 4.4. 

Esses sistemas usam tecnologias como estrutura de pipeline, em que a saída de uma tecnologia 

se torna a entrada para outra. 

 
 

Figura 4.4 - Um sistema híbrido Sequencial. 

 

Fonte: Autor. 
 

O uso de sistemas neuro-fuzzy permite obter as vantagens de ambas as técnicas e as 

desvantagens de cada uma são reduzidas. A representação do conhecimento usa a lógica fuzzy 

para codificar em um formato semelhante à lógica usada pelos seres humanos, enquanto na 

RNA, o conhecimento é codificado em pesos, o que pode ser de difícil interpretação. 

O ANFIS é aplicado em diversas áreas do conhecimento, como na área de 

radiopropagação [11] [41] . Na Figura 4.5 é apresentado a estrutura do ANFIS. 
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Figura 4.5 - Arquitetura Básica do ANFIS 

 

Fonte: Autor 

• Camada 1: representa os valores de entrada normalizados em intervalos como [0, 1] ou 

[−1, 1]. As saídas dessa camada são os graus de pertinência baseados na premissa de cada 

regra; 

• Camada 2: O estágio de execução da parte "SE" das regras do sistema Sugeno Fuzzy e os 

parâmetros de função serão ajustados por algum algoritmo de treinamento ou por um método 

de otimização; 

• Camada 3: Definida pelas regras do FIS e normaliza os graus de ativação das regras. Os 

neurônios têm funções fixas de ativação e não podem ser ajustáveis. Cada nó desta camada 

executa a função de normalização, que é um pré-processamento para defuzzificação; 

• Camada 4: O cálculo de saída de cada neurônio é normalizado pelo produto da camada 

anterior com o consequente valor de ativação. Os neurônios têm uma função de ativação do 

tipo Sugeno e são combinações de ordem 𝑛 dos sinais de entrada. Essas funções podem ter 

os parâmetros ajustados pelo método de otimização ou algoritmo de treinamento; 

• Camada 5: A soma das saídas da camada anterior e, portanto, o valor numérico da saída 

ANFIS. 

A arquitetura do ANFIS pode ser definida a seguir considerando as seguintes regras 

básicas: 

1. Se x  é  A1  e  y  é  B1, então  f1   =   p1x  +  q1y  +  r1 
2. Se x  é  A2  e  y  é  B2, então  f2   =   p2x  +  q2y  +  r2 

 

As funções de associação de conjuntos difusos são obtidas: Ai,Bi, i = 1; 2, seja  

μAi ; μBi. Assim, a avaliação das premissas de regras é dada por: wi = μAi
(x)μBi(x); i = 1;  2. 

Avaliando as implicações e consequências da regra temos: 
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f(x, y) =
w1(x, y)f1(x, y) + w2(x, y)f2(x, y)

w1(x, y) + w2(x, y)
  (4.3)  

Deixando de fora os argumentos: 

f =   
w1f1 + w2f2

w1 + w2
 (4.4)  

w̅i =
wi

w1 + w2
 (4.5)  

Então f pode ser escrito como  

f =  w̅1f1  + w̅2f2 (4.6)  

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse capítulo foram abordadas as duas técnicas de machine learning utilizadas no 

trabalho. A compreensão dos fundamentos é importante para a implementação, ajustes, e assim 

obter dados mais precisos. Assim, no capítulo seguinte, é apresentada a metodologia abordada 

na Tese, com as etapas, desde a campanha de medição, tratamento dos dados, configuração da 

RNA e do ANFIS para a criação dos modelos de propagação  
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Capítulo 5. MODELOS PROPOSTOS PARA PERCURSO MISTO CIDADE-RIO, 

USANDO PARÂMETROS GEOMÉTRICOS BASEADOS EM MACHINE 

LEARNING. 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em telecomunicações, ambientes amazônicos são um desafio pela presença de diversos 

fatores como a presença de chuva, florestas densas e variadas, rios de grandes dimensões e altas 

temperaturas. Em muitos casos, tais fatores estão presentes dentro dos centros urbanos e 

possuem significativas interferências na propagação do sinal e influenciam na qualidade do 

sinal que chega ao receptor.  

O principal foco deste trabalho é desenvolver um modelo de radiopropagação que integra 

as características das cidades amazônicas e são adequados para percurso misto, pois usam a 

combinação de elementos da própria geometria do ambiente para predizer o campo elétrico em 

qualquer posição do receptor. Nesta seção serão abordadas as etapas da criação dos modelos, 

assim como os testes e a validação dos mesmos.  

5.2 CAMPANHA DE MEDIÇÕES 

Duas campanhas de medições foram realizadas na cidade de Belém-Pará, a primeira foi 

realizada na cidade para distâncias de 0,5 km a 20 km, e a segunda, foi realizada sobre o rio 

(Baía do Guajará) para distâncias de até 5 km. A localização do transmissor é fixa dentro da 

cidade, foi usada a frequência central de 521 MHz e a largura de banda de 6 MHz. 

5.3 CENÁRIO DE MEDIÇÕES 

Belém é uma cidade formada por ambientes urbanos e suburbanos com presença de 

floresta. O clima é equatorial e o número de habitantes é de 1,452 milhões [42]. A Figura 5.1, 

apresenta a localização do transmissor TX, os pontos de medições na cidade (vermelho) e os 

pontos medidos no rio (amarelo).  

Figura 5.1 – Localização do Transmissor e os pontos medidos na cidade e no rio.

 
Fonte: Autor. 
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5.3.1 METODOLOGIA DE MEDIÇÕES 

Na frequência central de 521 MHz, foi realizada a medição de potência do receptor 

transmitida por uma estação de TV Digital, que compartilhou os dados utilizados para a 

transmissão. O transmissor está localizado nas coordenadas (01°27'43" S, 48°29'28" O). A 

altura da antena transmissora é de 114,58 m, a potência de operação é 6 kW, o ganho da antena 

transmissora 11,1 dB, as perdas de cabos e conectores de 1,72 dB e a potência efetivamente 

radiada (ERP) de 52,15 kW. Na Figura 5.2 é mostrado o diagrama de radiação da antena 

transmissora. 

Figura 5.2- Diagrama de Radiação da Antena Transmissora 

 
Fonte: [8] 

Para a recepção do sinal, nas duas campanhas de medições, o analisador de espectro Site 

Master ANRITSU S332E [43] foi utilizado para registrar a potência no receptor. Nas medições 

na cidade, foi utilizada uma antena omnidirecional com ganho de 5 dB e altura de 4 m. Nas 

medições no rio, foi empregado um dipolo com largura de feixe de 78 graus, ganho de 2,15 dB 

e altura de 5 m. Um sistema semiautomático foi usado para girar a antena receptora e assim, 

obter a potência máxima do receptor. 

Nas medições sobre o rio, foram coletados dados continuamente a velocidade média de 

11,3 km/h. As medições foram realizadas no turno da tarde com a maré alta, a superfície do rio 

é lisa e não apresenta ondas consideráveis, como pode ser observado na Figura 5.3. O barco 

usado nas medições, denominado “Curupira”, é apresentado na Figura 5.4. A antena receptora 

foi colocada no convés do barco e foi direcionada para a obtenção de potência máxima, 

direcionando-a para a transmissora e afastando-a de situações de obstrução. Aguardava-se que 

o sinal estabilizasse em seguida a medição era realizada.  O barco é feito de madeira e contém 

algumas estruturas de ferro como o casco (parte superior) e o motor (parte interior).  O 

equipamento instalado no barco para a recepção do sinal  com o GPS GARMIN'S 12 MAP 

Personal NavigatorTM [44] é apresentado na Figura 5.5.  
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Figura 5.3 - Cenário Cidade-Rio em Belém do Pará 

 
Fonte: [8] 

 
Figura 5.4 - Barco "Curupira" usado nas medições sobre o rio. 

  
Fonte: [8] 

 

Figura 5.5 - Analisador de Espectro e GPS 

 
Fonte: [8] 
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5.4 METODOLOGIA 

De acordo com a Figura 5.6, a metodologia está dividida em três etapas para projetar o 

modelo empírico baseado em RNA e SNF para predição de campo elétrico no percurso misto 

cidade-rio.  

Figura 5.6 - Fluxograma da metodologia dos modelos propostos

 

Fonte: Autor 
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5.4.1 AMBIENTE COMPUTACIONAL 

Considerando as diversas ferramentas computacionais disponíveis no mercado para a 

implementação de sistemas de machine learning, foi escolhido o uso do MATLAB (release 19) 

e todos os testes foram realizados em um notebook de processador Intel Corei7-8550U com 8 

GB de memória RAM.  
 

5.4.2 PRÉ-PROCESSAMENTO 

Nas campanhas de medições, foram obtidas as coordenadas geográficas em cada ponto 

e para obter a distância em quilômetros, as coordenadas geográficas sexagesimais foram 

transformadas em coordenadas decimais, depois foi utilizada a fórmula de Haversine [45] e 

aplicada a lei esférica cosseno. 

d =   2rsin−1 (√sin2 (
∅2 − ∅1

2
) + cos(∅1) cos(∅2) sin2 (

ψ2 − ψ1

2
))  (5.1)  

Sendo d, a distância entre dois pontos com longitude e latitude (ψ, ϕ) e r, o raio da terra. 

Além disso, a potência do receptor é convertida em campo elétrico usando a seguinte equação 

[46]: 

E(dBμ)  = Pr +  20 log f +  77,2 − Gr (5.2) 

Sendo Pr, é a Potência recebida (dBm), f, a frequência (MHz) e Gr, o ganho da antena 

receptora (dBi). A seguir, foi realizado o cálculo da média do campo elétrico de todos os dados 

e foram excluídos os outliers que são os dados que se distanciavam mais de duas vezes do valor 

do desvio-padrão. Esse procedimento é feito com objetivo de armazenar apenas os dados 

referentes ao sinal e excluir algum tipo de ruído. 

5.4.3 CENÁRIO DOS MODELOS 

O cenário dos modelos propostos utiliza construções uniformes, como Ikegami [47], 

onde seu modelo tem boa coerência com os dados de medição na Europa. No entanto, o cenário 

deste trabalho, é para um percurso misto cidade-rio, onde inclui a altura do solo e 

consequentemente, afeta a altura do transmissor quando o receptor está sobre o rio. 

Os parâmetros geométricos ilustrados na Figura 5.7 são importantes porque são usados 

de forma direta ou indiretamente, para calcular as entradas da RNA e do SNF. A altura da 

antena do receptor, hR;  a altura do edifício, hB; a altura do solo, hG; distância entre transmissor 

e receptor, dTR, distância apenas sobre a rio, dw; a distância do raio direto entre o transmissor 

e o receptor, RTR, o ângulo do raio direto, θD, o raio da primeira zona de Fresnel para a cidade, 

rFC, e para o rio, rFW e a largura da rua 𝑊𝑠. 
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Figura 5.7 - Cenário Misto Cidade-Rio. 

 
Fonte: Autor 

5.4.4 DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS GEOMÉTRICOS PARA A RNA E SNF 

A metodologia consiste na regressão dos dados coletados na campanha de medição, 

utilizando as técnicas de machine learning, RNA e SNF, com o objetivo de predizer a 

intensidade do campo elétrico. A seguir, são descritos os cinco parâmetros de entrada que 

influenciam a propagação do sinal eletromagnético: 
 

1) Distância entre transmissor e receptor (𝐝𝐓𝐑). 

A perda de propagação tem uma relação direta com a distância entre o transmissor e o 

receptor. À medida que a distância aumenta, a intensidade do sinal diminui, tanto para o 

receptor na cidade quanto no rio.  
 

2) Campo elétrico do raio direto (𝐄𝐥𝐨𝐬). 

O raio direto possui o campo elétrico máximo, pois existe uma linha de visada entre o 

transmissor e o receptor, portanto, não há obstáculos.  A equação do espaço livre é a base de 

muitos modelos de radiopropagação, como é o caso de modelos de perda de percurso log-

normal usados para ambientes urbanos [8] e ambientes portuários [48]. O Elos diminui com a 

distância conforme pode ser observado na equação do espaço livre: 

Elos(RTR)  =
√30PTGT

RTR√L
e−iRTR (5.3)  

Sendo PT, a potência de transmissão, GT, o ganho da antena do transmissor, L, a perda 

de conectores e cabos, k, a constante de propagação no espaço-livre e RTR, o raio direto, ou 

seja, a distância em linha de visada entre transmissor e receptor.  
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3) Elevação do terreno (𝐡𝐆𝐂). 

A elevação do terreno está relacionada com o efeito sombreamento causado pela cidade 

nos primeiros pontos de recepção sobre o rio. Assim, quanto maior a elevação do terreno, maior 

a atenuação para os pontos de recepção na zona de transição cidade-rio. Além disso, para um 

receptor sobre o rio, a altura do transmissor é maior do que para um receptor na cidade. Como 

mostrado em [47], a variação da altura da antena do transmissor afeta o sinal recebido. 
 

4) Distância apenas sobre o rio (𝐝𝐖). 

A distância sobre o rio para um percurso misto é essencial, conforme visto em [15], 

quando o sinal passa de um meio de menor condutividade para um meio de maior 

condutividade, o sinal demonstra um efeito de recuperação, ou seja, um aumento do nível do 

sinal sobre a rio. Além disso, em ITU-R 1546 [23], a distância apenas sobre a rio é usada para 

calcular o fator de interpolação, e  em Okumura [27], usa a distância apenas sobre a água no 

fator de correção para percursos mistos. 
 

5) Raio do primeiro elipsoide de Fresnel para a cidade (𝐫𝐅𝐂), ou para o rio (𝐫𝐅𝐖). 

O raio da primeira zona de Fresnel indica a distância mínima entre a onda propagada e 

o obstáculo (construção) para que seja evitado a difração, uma vez que quando 60% da primeira 

zona de Fresnel está livre de obstáculos, e é considerada uma linha de visada entre transmissor 

e receptor.  

Para o raio da primeira zona de Fresnel para a cidade, considera-se d1, a distância entre 

o transmissor e o obstáculo, e d2, a distância entre o obstáculo e o receptor. As equações para 

o raio de Fresnel para a cidade, rFC, são: 

W′S =
WS

sin(α)
 (5.4)  

hC = cos θD ( hB − hR − (
W′

S

2
) tan θD) (5.5)  

rRC = √
λ (dTR −

W′
S

2 − hC sin θD) (
W′

S

2 + hc sin θD)

dTR cos θD
 

(5.6)  

A largura da rua é calculada usando uma vista superior como em [33], onde é traçada 

uma linha reta entre o transmissor e o receptor, que forma um ângulo com a rua, α, a diminuição 

indica que a distância entre transmissor e receptor aumenta e o receptor está se afastando do 

ponto de difração. O ângulo α, é usado para calcular W′s e o raio da primeira zona de Fresnel 

para a cidade, rFC, e para o rio, rFW. O cálculo para a obtenção e o entendimento do efeito da 

variação do ângulo α no campo elétrico recebido pode ser encontrado em [10]. 
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Sendo WS, a largura da rua, λ, o comprimento de onda, hB, a altura das construções, hR, 

a altura do receptor, θD, o ângulo entre o raio direto e a direção horizontal e dTR, a distância 

horizontal entre transmissor e receptor. 

Para o raio da primeira zona de Fresnel para a rio, d1 é a distância entre o transmissor e 

o último obstáculo na cidade e d2 é a distância entre o obstáculo e o receptor sobre o rio. As 

equações para o raio de Fresnel sobre o rio, rFW, são: 

hw = cos θD (hB + hG − hR − dW tan θD) (5.7)  

rFW = √
λ(dTR − dW − hw sin θD)(dw1 + hw sin θD)

dTR cos θD
 (5.8)  

Sendo, dW, a largura da rua e hG, a elevação do terreno. Na cidade, o raio de Fresnel, 

apresenta valores semelhantes quando a distância entre o edifício e o receptor é semelhante. 

Para o rio, o raio da primeira zona de Fresnel aumenta quando a distância, entre o transmissor 

e o receptor localizado sobre a rio, também aumenta. 
 

 

5.5 DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING IMPLEMENTADAS. 

Para o desenvolvimento dos modelos, foram levados em consideração os parâmetros 

mais relevantes do cenário, capazes de descrever a atenuação do sinal no percurso misto cidade-

rio e, portanto, é possível utilizá-los em estudos para outros ambientes semelhantes.  

Para realizar o treinamento da RNA e SNF, os dados obtidos em diferentes locais de 

medição foram classificados, combinados e divididos em conjunto de dados de treinamento, 

teste e validação. São distribuídos aleatoriamente, 420 amostras em três conjuntos: 294 

amostras no conjunto de treinamento, com 70% dos dados sobre o total e os conjuntos de 

validação e teste, que continham 63 amostras cada, sendo 30% do total de amostras, conforme 

mostra a Tabela 5.1.  

Tabela 5.1 - Conjunto de Amostras 

Conjunto Número de Amostras Porcentagem 

Treinamento 294 70% 

Validação 63 15% 

Teste 63 15% 

Fonte: Autor 

Essa distribuição de 70-30 do conjunto de dados é difundida na literatura e também é 

abordada em [49] [50]. Após o treinamento, teste e validação da RNA e do SNF, é realizado 

novas distribuições aleatórias das 420 amostras em outro três conjuntos para avaliar a 
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generalização das configurações escolhidas.  A Tabela 5.2 apresenta uma amostra dos dados 

tratados.  

Tabela 5.2 - Dados de 15 amostras utilizadas para o treinamento dos modelos. 

Fonte: Autor 

 

5.5.1 DESCRIÇÃO DA RNA IMPLEMENTADA 

Uma RNA do tipo Perceptron Multicamadas (multilayer perceptron - MLP), observada 

na Figura 5.8, foi implementada no software MATLAB© [51], com 5 neurônios na camada de 

entrada (um para cada entrada do modelo), com função de ativação linear. Foi utilizado 6 

neurônios na camada oculta, com função de ativação sigmoide logística e 1 neurônio na camada 

 

Distância 

entre 𝐓𝐱 𝐞 

𝐑𝐱 (𝐤𝐦) 

Campo 

Elétrico no 

Espaço Livre 

(𝐝𝐁𝛍𝐕/𝐦) 

Elevação 

no Terreno 

(𝐦) 

Distância 

somente 

sobre a rio 

(𝐤𝐦) 

Raio do 

primeiro 

Elipsoide de 

Fresnel (𝐦) 

Campo 

Elétrico 

(𝐝𝐁𝛍𝐕/𝐦) 

1 4,18 111,89 0 2,48 23,18 115,72 

2 2,90 115,09 0 1,19 20,17 119,12 

3 2,21 117,40 0 0,48 16,74 107,47 

4 14,02 101,40 26 0 1,711 79,23 

5 1,83 119,04 5 0 1,80 93,57 

6 3,11 114,47 14 0 1,75 90,75 

7 5,51 109,51 29 0 1,73 84,89 

8 4,36 111,55 0 2,66 23,40 116,06 

9 9,76 104,54 9 0 1,71 77,45 

10 5,18 110,04 14 0 1,73 85,37 

11 1,93 118,61 0 0,22 11,20 117,96 

12 12,62 102,31 19 0 1,71 80,04 

13 9,59 104,70 11 0 1,71 77,99 

14 3,55 113,30 0 1,82 22,36 117,76 

15 9,02 105,22 2 0 1,71 76,12 
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de saída (a saída do modelo é o campo elétrico), com função de ativação linear. Essa arquitetura 

é ilustrada na Figura 5.9. 

Figura 5.8 - Rede neural Perceptron multicamada genérica. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 5.9 - Diagrama da RNA para o conjunto de treinamento original. 

 
Fonte: Autor. 

A arquitetura foi escolhida através da estratégia de tentativa e erro, onde o número de 

neurônios na camada oculta variou de 1 até 100, conforme observado na Figura 5.10. O menor 

valor de RMSE foi de 2,11 dB, foi encontrado para a RNA com a arquitetura com 6 neurônios. 

A escolha de apenas 1 camada oculta se justifica pois é um problema com poucos dados 

e poucas entradas, conforme observado em [39]. Outros trabalhos teóricos mostram que a RNA 

aproxima qualquer função não linear complexa e relatam que para a maioria dos problemas de 

predição e regressão, apenas uma camada é o suficiente para encontrar a solução [52] [53].  

 Figura 5.10 - Estratégia de tentativa e erro para a escolha da arquitetura de RNA. 

 
Fonte: Autor. 
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As variações dos valores numéricos dos dados de entrada são tratadas usando o 

procedimento de normalização mínimo-máximo dado pela equação (5.9) 

pi =
yi−ymin

ymax−ymin
(m − n) + n    (5.9)  

Sendo Pi, o valor de entrada normalizado, m, o limite de normalização superior, n, o 

limite de normalização inferior, ymin, o menor valor numérico da variável de entrada e ymax, o 

maior valor numérico da variável de entrada.  

Os parâmetros da RNA foram otimizados usando o algoritmo de treinamento 

supervisionado Levenberg-Marquardt (LM) [54] [55]. Nos trabalhos [56] [57], a utilização do 

algoritmo LM, se mostraram mais eficientes do que algoritmos de gradiente simples e do que 

outros métodos de gradientes para muitos problemas. 

A etapa de treinamento é iniciada a partir da apresentação de um padrão obtido dos 

dados para as unidades na camada de entrada da RNA, e as unidades calculam uma resposta 

que é produzida pela camada de saída. Em seguida, o valor do erro é calculado e propagado da 

camada de saída para a camada de entrada.  

Dessa forma, o erro é progressivamente reduzido. Uma forma de identificar para o ponto 

de parada do treinamento e assim obter a melhor taxa de generalização da RNA, é usar uma 

regra de parada baseada na técnica de validação cruzada, que consiste em validar os dados 

durante o treinamento da RNA, garantindo que não haja excesso de ajustes no treinamento [39]. 

Esse método tem como característica verificar o progresso do aprendizado nas curvas referentes 

aos subconjuntos (treinamento, teste e validação) para que o treinamento termine se a curva da 

validação diminui a um valor mínimo. Esse método também evita que não ocorra overfitting no 

treinamento.  O progresso da performance da RNA é apresentado na Figura 5.11. 

Figura 5.11 – Progresso do erro no treinamento da RNA com verificação cruzada.

 
Fonte: Autor. 
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A partir desse conjunto de dados, foram gerados os pesos que melhor representam o 

problema estudado. É possível observar a regressão linear entre as saídas e os alvos na Figura 

5.12, onde os valores de R indicam a correlação entre as saídas e os alvos. Se R = 1, indica que 

existe uma relação linear exata entre os resultados e os alvos. Valores de R próximo de zero, 

indica que não há relação linear entre as saídas e os alvos.  

Figura 5.12 - Regressão dos dados gerados pela RNA e seus respectivos alvos. 

 
Fonte: Autor. 

A Figura 5.13 representa um histograma da distribuição de erros estatísticos para o 

conjunto de testes da RNA. Essa métrica representa a proporção de ocorrência do erro situada 

em um determinado intervalo. O comportamento gaussiano é observado, o que confirma a 

precisão do modelo, pois mais de 84% do erro absoluto está localizado entre -2 dB e 2 dB. É 

importante observar que essas estatísticas são obtidas durante a fase de teste comparando os 

resultados do modelo comparando a medições reais.  

Figura 5.13 - Histogramas da distribuição de erros estatísticos (GMMP-NN). 

 
Fonte: Autor. 
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As 5 entradas descritas na Seção 5.4.4 foram determinadas através das comparações do 

erro RMS para vários tipos de combinações de possíveis outras entradas. Foram avaliados 

outros parâmetros geométricos como a altura do receptor tanto na cidade ou sobre o rio, a 

largura da rua, o raio direto entre transmissor e receptor e o ângulo do raio direto. Para cada 

uma combinação, foram realizadas simulações e ajustes nos parâmetros da RNA para 

determinar, entre todos os parâmetros avaliados e todas as configurações possíveis, os que 

possuem maior relevância na predição do campo elétrico no receptor. 

Por fim, com a disponibilidade de dados medidos em campo e tratamento, a rede neural 

foi treinada para mapear instâncias de conjuntos de variáveis de entrada para sua saída 

correspondente. A topologia apresenta bons resultados e a RNA gerada pode ser utilizado como 

ferramenta de predição. 
 

5.5.2 DESCRIÇÃO DO SNF IMPLEMENTADO 

O ANFIS pode resolver qualquer tipo de problemas complexos e não lineares de forma 

eficaz, combinando as vantagens d RNA e da lógica fuzzy. Nesse arranjo, foi utilizado as 5 

entradas abordadas na Seção 5.4.4 e o nó de saída tem como resultado o campo elétrico predito 

na localização do receptor conforme observado na Figura 5.14. 

Figura 5.14 - Estrutura do ANFIS implementada. 

 
Fonte: Autor. 

O sistema ANFIS foi desenvolvido com o software MATLAB© [51], através da função 

de edição ANFIS. A configuração utilizada foi o modelo Sugeno-Fuzzy de primeira ordem e a 

média ponderada do método de defuzzificação [58]. 

O método híbrido de treinamento foi o escolhido para a rede neural do SNF e foi 

utilizada a combinação do algoritmo de Mínimos Quadrados (MQ) com o algoritmo 

backpropagation com gradiente descendente (GD). Os parâmetros de saída são ajustados e 

reorganizados primeiramente usando o MQ e os erros da saída são propagados para a entrada 

usando o backpropagation com DG. Os parâmetros de entradas e de saídas são ajustados 

durante o método de treinamento e a erro é reduzido a cada época.  Após isso, foram definidos 

dois critérios de interrupção do treinamento, o erro desejado e o número de iterações (300 
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vezes). Foram realizadas combinações através da variação dos valores dos itens de 

configuração, foi analisado o erro de teste para cada combinação e foram determinados os 

seguintes valores: 

• Função de associação: gaussiana; 

• Tipo de agrupamento: Cluster subtrativos; 

• Raio de influência da função gaussiana = 1,0; 

• Fator multiplicador = 1,5; 

• Raio de aceitação no grupo = 0,75; 

• Raio de rejeição de grupo = 0,25;  

Após a realização da etapa de aprendizado da RNA, são geradas as funções de 

associação para cada uma das cinco entradas. A partir dessas funções, é gerado o conhecimento 

na forma de regras que regem o sistema de inferência fuzzy. 

Em apoio aos resultados obtidos para o modelo GMMP-NF, na Figura 5.15, é 

representado a distribuição absolutas de erros para o conjunto de testes. Pode-se notar que mais 

de 74% do erro absoluto está localizado entre -2 dB e +2 dB, confirmando a precisão do modelo. 

Figura 5.15 - Histogramas da distribuição de erros estatísticos (GMMP-NF). 

  
Fonte: Autor. 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo foram apresentadas a metodologia escolhida para a Tese e foram descritas 

etapas desde as campanhas de medições, tratamento dos dados, cenários e a descrição dos 

parâmetros geométricos utilizados como entradas para os métodos de machine learning. No 

capítulo a seguir, serão apresentados os resultados e as discussões para os modelos propostos.  
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Capítulo 6. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste trabalho foram propostos dois modelos de radiopropagação baseados em machine 

learning (GMMP-NN e GMMP-NF), que utilizam parâmetros geométricos obtidos do ambiente 

de estudo como entradas. O cenário analisado é do tipo misto, que é formado por áreas urbanas 

e rios. A validação dos modelos é feita através de um conjunto de testes composto por pontos 

aleatórios medidos a partir do ambiente e que não foi utilizado na fase de treinamento dos 

algoritmos.  

 Os dados preditos pelos modelos são comparados com os dados do conjunto de testes. 

Assim, na Figura 6.1 e na Figura 6.2, os resultados para rota urbana gerada por GMMP-NN e 

GMMP-NF são apresentados, respectivamente. Da mesma forma, na Figura 6.3 e na Figura 6.4, 

os resultados para a rota do rio são apresentados para ambos os modelos. Além disso, na Figura 

6.5 e na Figura 6.6, as predições geradas pelos modelos clássicos (Okumura-Hata e ITU-R 

P.1546) estão incluídas.  

Os modelos propostos analisam a capacidade de predição do nível de campo elétrico em 

dBμV/m e são válidos para uma rota mista cidade-rio de 0,5 km a 20 km na cidade e de 1,77 

km a 5 km no rio. 

Nas Tabelas 6.1, 6.2 e 6.3, são apresentados os resultados das três métricas de avaliação 

de desempenho, SD, RMSE e GRG-MAPE. O SD indica a dispersão dos dados em relação à 

média da amostra, ou seja, a precisão do modelo. Um baixo valor SD significa que o modelo é 

mais preciso e que os dados são agrupados próximos da média. Em contraste, um alto valor de 

SD indica que os dados são distribuídos sobre uma gama maior de valores tornando o modelo 

impreciso. O cálculo do SD é dado pela equação (6.1).  

σ =  √
∑ (V − μ)2n

i=1

n
 (6.1)  

 Sendo V, a variável aleatória de um conjunto de dados, μ, a média do conjunto e n, 

número de amostras. A segunda métrica utilizada é o RMSE, que quantifica o quanto o 

resultado do modelo difere do valor real esperado. O modelo com menor valor de RMSE será 

o modelo com melhor precisão. O cálculo do RMSE é dado pela equação (6.2). 

RMSE =  √∑
(Vpi − Vmi)

2

n

n

i=1
 (6.2)  

Sendo n, o número de amostras, Vp, o valor predito e Vm, o valor medido. 
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Os dados obtidos nas saídas dos modelos foram comparados aos dados do conjunto de 

teste (que são independentes dos dados do conjunto de treinamento). A fim de verificar a 

capacidade preditiva do modelo proposto e dos modelos clássicos da literatura, o RMSE, o 

desvio padrão (SD) e o Grey Relation Grade and Mean Absolute Percentage Error (GRG-

MAPE) foram usados para avaliar a diferença entre um valor real e estimado. O cálculo RMSE 

resulta no valor pelo qual o valor real difere do valor predito.  

O GRG-MAPE descreve o grau de correlação entre dois conjuntos de dados, e varia 

entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, maior o valor da correlação entre os resultados preditos 

e os dados esperados. Os trabalhos desenvolvidos em [5] [59].consideram o GRG-MAPE mais 

preciso do que o RMSE para avaliar modelos de propagação. As equações para o cálculo do 

GRG-MAPE estão descritas em  [60].  

 

6.1.1 AMBIENTE URBANO 

A Figura 6.1 apresenta o resultado do modelo GMMP-NN (pontos em vermelho) para 

diferentes pontos medidos na cidade (pontos em azul). O resultado corresponde bem aos dados 

medidos, e os valores das métricas de desempenho são, de acordo com a Tabela 6.1, SD de 

2,07, RMSE de 2,09 dB e GRG-MAPE de 0,95. 

 

Figura 6.1 - Comparação entre os dados medidos e preditos do modelo GMMP-NN e seus 

erros calculados ponto a ponto para a cidade. 

 
Fonte: Autor. 
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Tabela 6.1- Comparação entre os modelos para o cenário de cidade. 

 Desvio Padrão RMSE (dB) GRG-MAPE 

ITU-R P.1546 6,23 5,32 0,91 

Okumura-Hata 6,20 7,38 0,89 

GMMP-NN 2,07 2,09 0,95 

GMMP-NF 1,96 2,30 0,94 

Fonte: Autor 

 

Na Figura 6.2 é mostrado o modelo GMMP-NF (pontos pretos) e os dados preditos têm 

uma boa correlação com os dados esperados. Para este cenário, SD é de 1,96, RMSE é de 2,30 

dB e GRG-MAPE 0,94. 

Figura 6.2 - Comparação entre dados medidos e previstos do Modelo GMMP-NF e seus 

erros calculados ponto a ponto para cidade. 

 

Fonte: Autor. 

 

Os modelos clássicos são observados na Figura 6.5. Nota-se que o modelo ITU-R 

P.1546 se comporta melhor que o modelo Okumura-Hata para distâncias até 10 km. O modelo 

Okumura-Hata é baseado em medidas desenvolvidas em Tóquio-Japão, e a correção para o 

ambiente suburbano não foi adequada para a cidade de Belém-Pará. Para distâncias acima de 

10 km, o modelo Okumura-Hata teve um desempenho melhor que o modelo ITU-R P.1546. 

As métricas de desempenho para o modelo Okumura-Hata são SD de 6,20, RMSE de 

7,38 dB, e GRG-MAPE de 0,89, enquanto o modelo ITU-R P.1546, o SD é 6,23, RMSE de 

5,32 dB e GRG-MAPE de 0,91. 
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Assim, observa-se que para os dados sobre a rota urbana, o modelo GMMP-NN obteve 

um melhor desempenho porque conseguiu extrair mais conhecimento do conjunto de testes do 

que o modelo GMMP-NF. No entanto, ambos os modelos têm um desempenho melhor que os 

modelos clássicos e podem ser aplicados aos dados medidos. Além disso, os pontos preditos 

pelos modelos propostos são consistentes com os dados medidos na via urbana, mesmo após 

10 km, onde o sinal tem aumento de amplitude, isso se deve à altura do solo, que é maior do 

que em outros locais onde as outras medições foram feitas. Além disso, as construções são 

predominantemente compostas por prédios com no máximo três andares. 

 

6.1.2 AMBIENTE DE RIO 

Como pode ser observado na Figura 6.3, o modelo GMMP-NN pode ser aplicado aos 

dados medidos na rota do rio, e as seguintes métricas de desempenho são apresentadas na 

Tabela 6.2. 

Tabela 6.2 - Comparação entre os modelos para o cenário de Rio. 

 Desvio Padrão RMSE (dB) GRG-MAPE 

ITU-R P.1546 3,49 9,15 0,90 

Okumura-Hata 3,93 16,42 0,85 

GMMP-NN 2,14 2,13 0,96 

GMMP-NF 1,87 1,84 0,97 

Fonte: Autor. 

Figura 6.3 - Comparação entre dados medidos e preditos do modelo GMMP-NN e seus 

erros calculados ponto a ponto para o rio. 

 

Fonte: Autor. 
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Na Figura 6.4, o modelo GMMP-NF apresenta boa correspondência com os dados 

medidos e as métricas de desempenho SD de 1,87, RMSE de 1,84 dB e ao GRG-MAPE de 

0,96. Nota-se que para a rota fluvial, o modelo GMMP-NF apresentou melhor desempenho do 

que o GMMP-NN. No entanto, ambos os modelos têm desempenho superior em comparação 

com modelos clássicos. 

Figura 6.4 - Comparação entre dados medidos e preditos do Modelo GMMP-NF e seus 

erros calculados ponto a ponto para o Rio. 

 

Fonte: Autor. 

 

Na Figura 6.5, os modelos Okumura-Hata e ITU-R P.1546, apresentam as curvas 

subestimados que os dados medidos.  O modelo ITU-R P.1546 obteve melhores resultados do 

que o modelo Okumura-Hata, pois este modelo foi desenvolvido com dados obtidos a partir de 

medições que contemplam o ambiente de mar. No entanto, o modelo ITU-R P.1546 obteve a 

RMSE por volta de 9 dB, erro semelhante observado no trabalho desenvolvido em [28], que foi 

de 10 dB para um ambiente semelhante ao utilizado neste trabalho. 

As métricas de desempenho do modelo Okumura-Hata na rota do rio foram: SD de 3,93, 

RMSE de 16,42 dB, e GRG-MAPE de 0,85, enquanto para o modelo ITU-R P.1546, obteve-se 

SD de 3,49, RMSE de 9,15 dB e o GRG-MAPE de 0,90. 

 

6.1.3 AMBIENTE CIDADE-RIO 

Na Figura 6.6, de 2 km a 2,5 km, o sinal apresenta uma atenuação, que é causada pela 

transição da cidade para o rio, além do efeito da recuperação da amplitude do sinal, observada 

por Millington [15],  que é quando o sinal passa de um meio com menos condutividade para 
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um meio com maior condutividade. Esses efeitos não são preditos pelos modelos clássicos, o 

que causa erros significativos. Em contrapartida, os modelos propostos são capazes de predizer 

essas variações e ter resultados com erros menores. 

Figura 6.5 - Resultados para dados na cidade. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 6.6 - Resultados para dados no rio.  

 
Fonte: Autor. 

 
 

Tabela 6.3 - Comparação entre os modelos para o cenário Cidade-Rio. 

 Desvio Padrão Erro RMS (dB) GRG-MAPE 

ITU-R P.1546 5,47 8,38 0,89 

Okumura-Hata 12,07 12,59 0,85 

GMMP-NN 2,13 2,11 0,96 

GMMP-NF 1,99 2,06 0,96 

Fonte: Autor. 
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Para uma rota mista cidade-rio, os modelos propostos seguem a tendência geral dos 

dados medidos com alta precisão, como podem ser observados na Figura 6.6 e confirmados 

através das métricas de avaliação de desempenho apresentados na Tabela 6.3. 

Para o modelo GMMP-NN, foram obtidos o SD de 2,13, RMSE de 2,11 dB e GRG-

MAPE de 0,96. Para o GMMP-NF, o SD de 1,99, RMSE de 2,06 dB e o GRG-MAPE de 0,96. 

Nota-se que o GMMP-NF tem um comportamento geral melhor do que o GMMP-NN para a 

rota cidade-rio mista, isso se deve à estrutura da ANFIS, que se caracteriza como um sistema 

híbrido, pois adiciona as vantagens da RNA e da lógica fuzzy, além de reduzir as desvantagens 

de ambas as técnicas. No entanto, os modelos GMMP-NN e GMMP-NF predizem o campo 

elétrico de forma satisfatória, com valores próximos aos dados medidos. 

Os modelos clássicos para a rota cidade-rio mista, por outro lado, obtiveram 

desempenhos inferiores e não podem ser utilizados para este tipo de ambiente. As métricas de 

desempenho para o modelo Okumura-Hata, SD é 12,07, RMSE é de 12,59 dB e GRG-MAPE 

é 0,85. Enquanto, para o modelo ITU-R P.1546, o SD é de 5,47, RMSE é de 8,38 dB e GRG-

MAPE é 0,89. 

6.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo foram apresentados os resultados dos modelos propostos em comparação 

com os modelos clássicos e com os dados medidos. Com isso, através dos gráficos apresentados 

e das métricas de avaliação de desempenho, pode-se afirmar que os modelos propostos são 

válidos para os objetivos investigados. No capítulo seguinte, serão apresentadas as conclusões 

e propostas futuras para a Tese.  
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Capítulo 7. CONCLUSÕES 

A Tese propôs dois modelos híbridos de radiopropagação outdoor para ambientes 

mistos com áreas de transição cidade-rio. Os modelos são válidos para distâncias entre 0,5 km 

a 20 km em rotas urbanas e para distâncias de até 5 km sobre o rio.  

A proposta de utilizar parâmetros geométricos para desenvolver modelos de 

radiopropagação baseados em técnicas de Machine Learning, como a Rede Neural Artificial e 

o Sistema Neuro-Fuzzy, foi eficiente e promissora. 

Os modelos apresentam o aspecto inovador de caracterizar as áreas de transição entre 

os meios, permitindo considerar as variações na intensidade do sinal quando o mesmo muda de 

meio, característica pouco abordada nos modelos de propagação e nas recomendações 

internacionais.  

Os modelos de propagação (GMMP-NN e GMMP-NF) para ambientes mistos de 

cidade-rio podem ser usados para planejar ou melhorar a cobertura de sistemas de 

telecomunicações de rádio para a banda UHF. Os dados foram obtidos a partir de uma 

campanha para medir a intensidade de campo elétrico em 521 MHz, realizada na cidade de 

Belém, na Amazônia. 

A abordagem utilizou cinco parâmetros de entrada obtidos a partir da geometria do 

cenário cidade-rio: a distância entre o transmissor e o receptor, o raio do primeiro elipsoide de 

Fresnel, o campo elétrico para o espaço livre, a distância apenas sobre o rio e a elevação do 

terreno. 

A validação dos modelos foi baseada na comparação com os dados de testes e com os 

modelos clássicos (Okumura-Hata e ITU-R P.1546). As avaliações de desempenho foram feitas 

através de três métricas: SD, RMSE e GRG-MAPE. Os modelos propostos obtiveram melhores 

desempenhos do que os modelos clássicos, os valores de RMSE são GMMP-NN (2,11 dB), 

GMMP-NF (2,06 dB), ITU-R. P.1546 (8,38 dB) e Okumura-Hata (12,59 dB). Portanto, os 

modelos propostos são adequados para predizer a intensidade de campo elétrico em percursos 

mistos cidade-rio na região amazônica e podem ser aplicados para outras regiões tropicais com 

características semelhantes.  

 

7.1 TRABALHOS FUTUROS 

Em trabalhos futuros, estima-se a ampliação e complementações da metodologia e dos 

modelos apresentados neste trabalho por meio das seguintes ações: 

• Realização de novos estudos e testes para outros ambientes e dados heterogêneos, com 

o objetivo de aumentar a abrangência dos modelos GMMP-NN e GMMP-NF.  
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• Aplicar a metodologia utilizada na Tese em outros ambientes mistos. 

• Realização de novos estudos com outras técnicas de inteligência artificial para 

verificação da eficácia dos parâmetros geométricos para predição de campo elétrico.  

• Realização de novas campanhas de medições para aumentar a estatística e o refinamento 

dos modelos propostas.  

• Aplicação da metodologia para outras campanhas de medições em outras frequências e 

outras distâncias.  

 

7.2 LISTA DE PUBLICAÇÕES 

 

• Braga, A. S; et al., "Wireless indoor networks planning considering QoE metrics on 

multimedia applications," 2015 9th European Conference on Antennas and Propagation 

(EuCAP), Lisbon, 2015, pp. 1-5. 

 

• Cruz, H. A. O; Braga A. S., Araújo, J. P. L; Fraiha; S. G. C.; Cavalcante G. P. S; “Predição 

QoE Baseado em QoS Utilizando Neuro Fuzzy em Transmissão de Vídeo em Redes 

Wi-Fi”, XXXIV Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais - 

SBrT, 2016, doi: 10.14209/SBRT.2016.114 

 

• Braga, A. S; Cruz; H. A. O; Eras, L. E. C; Araújo, J. P. L; Neto, M. C. A, Silva, D. K. S; 

Cavalcante, G. P. S; "Radio Propagation Models Based on Machine Learning Using 

Geometric Parameters for a Mixed City-River Path," in IEEE Access, vol. 8, pp. 

146395-146407, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3012661.  

 

  



49 

 

Capítulo 8. REFERÊNCIAS 

 

[1]  V. C. Brittos e D. G. Simões, Para entender a TV Digital: tecnologia, economia e 

sociedade no século XXI., São Paulo: Intercom, 2011.  

[2]  S. Azodolmolky e D. C. Reis, “Araraiana and Combu: a comparative study of two 

riverside Amazonian contexts (in portuguese),” Psychology topics, vol. 20, pp. 429-438, 

2012.  

[3]  G. Apaydin e L. Sevgi, “Fem-based surface wave multi mixed path propagator and path 

loss predictions,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 8, p. 1010–1013, 

2009.  

[4]  C. C. Teague, P. M. Lilleboe e D. E. Barrick, “Estimation of hf radar mixed-media path 

loss using the millington method,” Waves and Turbulence Measurement (CWTM), vol. 

16, pp. 1-6, 2015.  

[5]  J. Yu, W. Chen, K. Yang, C. Li e Y. S. Lihui, “Path loss channel model for inland river 

radio propagation at 1.4 GHz,” International Journal of Antennas and Propagation, pp. 

1-15, 2017.  

[6]  T. A. Benmus, R. Abboud e M. K. Shatter, “Neural network approach to model the 

propagation path loss for great Tripoli area at 900, 1800, and 2100 MHz bands,” em 2015 

16th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and 

Computer Engineering (STA), Monastir, 2015.  

[7]  S. I. Popoola, A. Jefia, A. Atayero, O. Kingsley, N. Faruk, O. Oseni e R. Abolade, 

“Determination of Neural Network Parameters for Path Loss Prediction in Very High 

Frequency Wireless Channel,” EEE Access, vol. 7, pp. 150462-150483, 2019.  

[8]  T. Silva, A. Costa, D. K. N. Silva, L. E. C. Eras, J. P. L. Araújo e G. P. Cavalcante, “Radio 

propagation for the Amazon Region considering the river level,” 2019 Workshop on 

Communication Networks and Power Systems (WCNPS), October 2019.  

[9]  D. K. N. Silva, L. E. C. Eras, A. A. Moreira, L. M. Correia, F. J. B. Barros e G. P. S. 

Cavalcante, “A Propagation Model for Mixed Paths Using Dyadic Green's Functions: A 

Case Study Over the River for a City–River–Forest Path,” IEEE Antennas and Wireless 

Propagation Letters, vol. 17, nº 12, pp. 2364 - 2368, Dec 2018.  



50 

 

[10]  L. E. C. Eras, D. K. N. Silva, F. B. Barros, L. M. Correia e G. P. S. Cavalcante, “A Radio 

Propagation Model for Mixed Paths in Amazon Environments for the UHF Band,” 

Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 2018, p. 15, 2018.  

[11]  N. Faruk, S. I. Popoola, N. T. Surajudeen-Bakinde, A. A. Oloyede, A. Abdulkarim, L. A. 

Olawoyin, M. Ali, C. T. Calafate e A. A. Atayero, “Path Loss Predictions in the VHF and 

UHF Bands Whithin Urban Environments: Experimental Investigation of Empirical, 

Heuristics and Geospatial Models,” IEEE Access, vol. 7, pp. 77293 - 77307, Jun 2019.  

[12]  T. K. Sarkar, M. N. Abdallah e M. Salazar-Palma, “Survey of Available Experimental 

Data of Radio Wave Propagation for Wireless Transmission,” IEEE Transactions on 

Antennas and Propagation, vol. 66, nº 12, pp. 6665-6672, Dec 2018.  

[13]  R. L. F. Lopes, S. G. C. Fraiha, V. D. Lima, H. S. Gomes e G. P. S. Cavalcante, “Hybrid 

ARIMA and Neural Network Modelling Applied to Telecommunications in Urban 

Environments in the Amazon Region,” International Journal of Antennas and 

Propagation, vol. 2020, 2020.  

[14]  J. Jin, The Finite Element Method in Electromagnetics, New York: Wiley-IEEE Press, 

2014.  

[15]  G. Millington, “Ground-Wave Propagation Over An Inhomogeneous Smooth Earth,” 

Proceedings of the IEE - Part III: Radio and Communication Engineering, vol. 96, nº 39, 

pp. 53-64, 1949.  

[16]  K. Yang, A. F. Molisch, T. Ekman e T. Roste, “A deterministic round earth loss model 

for open-sea radio propagation,” em 2013 IEEE 77th Vehicular Technology Conference 

(VTC Spring), Dresden, 2013.  

[17]  Recommendation ITU-R P.1546-5, “Method for point-to area predictions for terrestrial 

services in the frequency range 30 MHz to 3000 MHz,” 2019. 

[18]  N. Grozev, “Radiowave Propagation over Black Sea – Measurements Survey,” em 2019 

International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, 

2019.  

[19]  C.-T. Tai, Dyadic Green Functions in Electromagnetic Theory (IEEE Press Series on 

Electromagnetic Waves), 2ª ed., New York: IEEE Press, 1994.  

[20]  D. A. McNamara e C. W. I. Pistotius, Introduction to the Uniform Geometrical Theory of 

Diffraction (Artech House Microwave Library), Artech House, 1990.  



51 

 

[21]  M. Hata, “Empirical formula for propagation loss in land mobile radio services,” EEE 

Transactions on Vehicular Technology, vol. 29, pp. 317-325, Aug 1980.  

[22]  COST 231, “COST 231, “Propagation prediction models”,” Digital Mobile Radio 

Towards Future Generation Systems: Final Report, 1999.  

[23]  Recomendation ITU-R P.1546, “Method for Point-to-Area Predictions forTerrestrial 

Services in the Frequency Range 30 MHz to 3000 MHz,” 2019. 

[24]  T. Santos e G. Carrijo, “Analysis of UHF signal propagation in the city of Uberlândia, 

using the propagation model ITU-R P.1546, OkumuraHata and LogDistância,” IEEE 

Latin America Transactions, vol. 17, nº 09, pp. 1560 - 1566, September 2019.  

[25]  L. S. Vasconcelos e G. A. Carrijo, “A New Correction for Bullington Multiple Knife-

Edge Model in VHF and UHF TV Bands,” IEEE Latin America Transactions, vol. 14, nº 

12, pp. 4646 - 4651, Dec 2016.  

[26]  K. Bullington, “Radio Propagation at Frequencies above 30 Megacycles,” Proceedings of 

the IRE, vol. 35, nº 10, pp. 1122 - 1136, Oct 1947.  

[27]  Y. Okumura, E. Ohmori, T. Kawano e K. Fukuda, “Field strength and its variability in 

VHF and UHF land-mobile radio service,” Review of the Electrical Communication 

Laboratory, vol. 16, pp. 825-873, 1968.  

[28]  B. A. Witvliet, P. W. Wijninga, E. V. Maanen, B. Smith, M. J. Bentun, R. Schiphorst e 

C. H. Slump, “Mixed-path trans-horizon UHF measurements for p.1546 propagation 

model verification,” APWC, pp. 303-306, 2011.  

[29]  C. E. G. Moreta, M. R. C. Acosta e K. Koo, “Prediction of Digital Terrestrial Television 

Coverage Using Machine Learning Regression,” IEEE Transactions on Broadcasting, 

vol. 65, nº 4, pp. 702 - 712, Dec 2019.  

[30]  H. Phan, M. Maaß, R. Mazu e A. Mertins, “Random regression forests for acoustic event 

detection and classification,” IEEE/ACM Trans. Audio, Speech, Language Process., vol. 

23, nº 1, pp. 20-31, 2015.  

[31]  H. Drucker, “Improving regressors using boosting techniques,” em Proc. 14th Int. Conf. 

Mach. Learn, 1997.  

[32]  J. Riihijärvi e P. Mähönen, “Estimating wireless network properties Mobile Ad Hoc 

Wireless Netw. (WiOpt),” em Proc. IEEE Conf. Model. Optim., Paderborn, 2012.  



52 

 

[33]  M. Ayadi, A. B. Zineb e S. Tabbane, “A UHF Path Loss Model Using Learning Machine 

for Heterogeneous Networks,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 65, 

pp. 3675 - 3683, July 2017.  

[34]  N. T. Surajudeen-Bakinde, N. Faruk, S. I. Popoola, M. A. Salman, A. A. Oloyede, L. A. 

Olawoyin e C. T. Calafate, “Path loss predictions for multi-transmitter radio propagation 

in VHF bands using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System,” Engineering Science and 

Technology, an International Journal, vol. 21, nº 4, pp. 679-691, 2018.  

[35]  T. S. Rappaport, Wireless Communications: Principles and Practice, Upper Saddle River: 

Prentice-Hall, 2009, pp. 72-100. 

[36]  K. P. Murphy, The Machine Learning: A Probabilistic Perspective, Mit Press, 2012.  

[37]  S. Haykin, Neural Networks and Learning Machines, 3ª ed., Pearson;, 2008.  

[38]  I. N. Silva, D. H. Spatti e R. A. Flauzino, Artificial Neural Networks for Engineering and 

Applied Sciences - Practical Course, ARTLIBER, 2010, pp. 91 - 94. 

[39]  S. Haykin, Neural Networks: A Comprehensive Foundation, 2 ed., Prentice Hall, 1999, 

pp. 178-180. 

[40]  J.-. R. Jang, “ANFIS: adaptive-network-based fuzzy inference system,” IEEE 

Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 23, pp. 665-685, May-June 1993.  

[41]  H. A. O. Cruz, R. N. A. Nascimento, J. P. L. Araujo, E. G. Pelaes e G. P. S. Cavalcante, 

“Methodologies for path loss prediction in LTE-1.8 GHz networks using neuro-fuzzy and 

ANN,” em SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics 

Conference (IMOC), 2017.  

[42]  IBGE, [Online]. Available: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/belem/panorama. 

[Accessed 9 Maio 2018]. 

[43]  “Site MasterTM S331E, S332E, S361E, S362E Specifications Cable and Antenna 

Analyzer,” [Online]. Available: https://www.atecorp.com/ATECorp/media/pdfs/data-

sheets/Anritsu-S331E-S332E-S361E-S362E_Datasheet.pdf. [Acesso em 03 Julho 2020]. 

[44]  “GPS 12 handheld products,” [Online]. Available: 

http://www8.garmin.com/specs/gps12series.pdf. [Acesso em 30 Julho 2019]. 

[45]  N. R. Chopde e M. K. Nichat, “Landmark based shortest path detection by using A* and 

Haversine Formula,” International Journal of Innovative Research in Computer and 

Communication Engineering, vol. 1, pp. 298 - 302, Apr 2013.  



53 

 

[46]  J. M. Hernando, "Radiopropagation" in Radio Transmission (in spanish), 4ª ed., 

University Editorial Ramón Areces, 2003, pp. 115-607. 

[47]  F. Ikegami, S. Yoshida, T. Takeuchi e M. Umehira, “Propagation factors controlling mean 

field strength on urban streets,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 

32, pp. 822-829, Aug 1984.  

[48]  J. C. Reyes-Guerrero e L. A. Mariscal, “5.8 GHz propagation of low-height wireless links 

in sea port scenario,” Electronics Letters, vol. 50, nº 9, pp. 710 - 712, April 2014.  

[49]  S. Papoola, E. Adetiba, A. Atayero, N. Faruk e C. Calafate, “Optimal model for path loss 

predictions using feed-forward neural networks,” Cogent Engineering, 2018.  

[50]  E. Adetiba, V. C. Iweanya, S. I. Popoola, J. N. Adetiba e C. Menon, “Automated detection 

of heart defects in athletes based on electrocardiography and artificial neural network,” 

Cogent Eng, vol. 4, nº 1, 2017.  

[51]  MATLAB Version R2019a (9.6.0.1072779), In Technical Documentation, 2019.  

[52]  R. Noori, A. R. Karbassi, H. Mehdizadeh, M. Vesali-Naseh e M. S. Sabahi, “A framework 

development for predicting the longitudinal dispersion coefficient in natural streams using 

an artificial neural,” Environ. Prog. Sustain. Energy, vol. 30, pp. 439-449, oct 2011.  

[53]  R. Noori, A. Khakpour, B. Omidvar e A. Farokhnia, “Comparison of ANN and principal 

component analysis-multivariate linear regression models for predicting the river flow 

based on developed discrepancy ratio statistic,” Expert Systems with Applications, vol. 

37, pp. 5856-5862, 2010.  

[54]  K. Levenberg, “A method for the solution of certain non-linear problems in least squares,” 

Quart. J. Appl. Math, vol. 2, nº 2, pp. 164 - 168, 1944.  

[55]  D. W. Marquardt, “An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters,” 

Soc. Ind. Appl. Math, vol. 11, nº 2, pp. 431 - 441, 1963.  

[56]  N. Ampazis e S. J. Perantonis, “Levenberg-Marquardt algorithm with adaptive 

momentum for the efficient training of feedforward networks,” Proc. IEEE-INNS-ENNS 

Int. Joint Conf. Neural Netw. IJCNN Neural Comput., New Challenges Perspect. New 

Millennium, pp. 126 - 131.  

[57]  A. Dombaycı e M. Gölcü, “Daily means ambient temperature prediction using artificial 

neural network method: A case study of Turkey,” Renew. Energy, vol. 34, nº 4, p. 1158–

1161, 2009.  



54 

 

[58]  R. DasMahapatra, "Optimal power control for cognitive radio in spectrum distribution 

using ANFIS," in Proc. IEEE Int. Conf. Signal Process., Inform., Commun. Energy Syst. 

(SPICES), 2015.  

[59]  N. A. P. García, A. D. Pinto, J. M. Torres, J. E. Rengel, L. M. Rujano, N. R. Camargo e 

Y. Donoso, “Improved ITU-R Model for Digital Terrestrial Television Propagation Path 

Loss Prediction,” Electronics Letters, vol. 53, p. 832 – 834, 2017.  

[60]  J. Yu, C. Li, K. Yang e W. Chen, “GRG-MAPE and PCC-MAPE Based on Uncertainty-

Mathematical Theory for Path-loss model selection,” VTC Spring, pp. 1-5, May 2016.  

 

 

 

 

 




