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CONCEITOS
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• Regressão linear aplicada na far-region, onde o pathloss é determinado por:

• A transição entre as regiões é referido por ter um break-point, ou distância crítica, e é obtido 
por:

𝑃0 : Potência de referência [dBm]
l: distância até à antena emissora [m]

𝛼0: fator de perda [dB/km]

𝐷: maior dimensão da secção 
transversal [m]

𝜆: comprimento de onda [m]



POSIÇÃO DO EMISSOR E RECETOR IOT
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1,8 m de altura
30 cm da parede

1,5 m de altura
1 m da parede

1,8 m de altura
30 cm da parede
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• Geometria retangular de 13,5 x 6 m (largura x altura)

• Após 80 metros, 2 túneis de geometria oval de 4,5 x 6 m

• Distância percorrida: 650 metros

CENÁRIO DE

BIFURCAÇÃO

Linear (sf=12)
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CENÁRIO DE CURVA

ACENTUADA

• Secção oval com dimensões de 8,3 x 8,3 m

• Secção retangular com dimensões de 7,9 x 4 m

• Distância percorrida de 800 m e raio de curvatura de 87,5 m
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CENÁRIO COM

MATERIAL CIRCULANTE

Tabela 1: Mediana de valores de RSSI entre as estações dos Anjos e do 
Intendente

• Secção retangular

• Distância de túnel:  250 m

Túnel RSSI [dBm] 
(SF=12)

RSSI [dBm]
(SF=7)

Vazio -85,4 -87.40 

Obstruído -95,7 -94.86 
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• Para túneis retilíneos ou com ligeira curva, é possível comunicações com uma distância superior a 1,2 km,

com sensibilidade de recetor de -132 dBm;

• Para túneis com curva acentuada, a distância máxima expectável é de 1 km, com sensibilidade de recetor

de -132 dBm;

• Um comboio com passageiros a obstruir o túnel apresenta um impacto de 10 dB na atenuação, quando

comparado com o túnel vazio;

• Trabalho futuro: validar outras geometrias de túnel e com diferentes materiais circulantes.

CONCLUSÕES
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