
Resumo 

Esta dissertação tem por objectivo principal estudar os modelos mais importantes na área de 

propagação, no âmbito das comunicações móveis e celulares. A pertinência dos modelos principais 

foi verificada através de um ensaio experimental.  

São apresentados os fundamentos teóricos relacionados com a propagação de ondas 

electromagnéticas, nomeadamente as Leis que regem a propagação desses sinais, em termos de 

atenuação. São apresentadas justificações teóricas, relativamente à incidência em superfícies lisas e 

rugosas e as suas consequências, nomeadamente a reflexão, transmissão e dispersão.  

É apresentada a justificação da existência de múltiplos percursos em comunicações de, rádio. Os 

seus efeitos nas comunicações e a sua caracterização matemática são especificados, em termos 

estatísticos, temporais, espectrais e espaciais.  

É feita a ponte entre a ciência, que explica e propõe teorias relacionadas com a propagação de ondas 

electromagnéticas, e os sistemas de comunicações celulares.  

Os fenómenos principais que intervêm na propagação de sinais são a reflexão, a transmissão, a 

dispersão e a difracção. Este último é o foco deste trabalho, sendo o predominante em situações 

móveis.  

Directamente ligadas ao tema específico da dissertação estão a propagação em terrenos irregulares, 

devido ao relevo orográfico e à própria morfologia do terreno, e a propagação em áreas urbanas. É 

importante caracterizar a propagação neste último ambiente, pois representa uma grande parte do 

tráfego. Nessas zonas, o relevo é imposto sobretudo pelos edifícios e outros tipos de edificações 

humanas.  

Foi feita a caracterização da propagação numa zona da cidade do Porto, contendo parte significativa 

da Baixa, utilizando as medidas recolhidas num ensaio realizado pela TELECEL-Vodafone. De uma 

forma geral, os resultados traduzem satisfatoriamente as condições de propagação da zona.  

Abstract 

This dissertation has as its main objective to study the most important models in the propagation area, 

in the field of mobile and cellular communications. The main models validity was verified through an 

experimental test-drive.  

The theoretical fundamentaIs of electromagnetic waves propagation are presented, specifically the 

Laws that govern the attenuation of signals. Theoretical justifications are presented regarding the 

incidence on flat and rugged surfaces and their consequences, namely reflection, transmission and 

dispersion.  



The existence of multiple paths in the radio communications and its effects on communications 

systems are looked at, and their mathematical characterisation is made, in statistical, time-frequency 

and spatial terms.  

A bridging is attempted between the theoretical science, which explains the propagation of 

electromagnetic waves, and the practical cellular communications systems.  

Of the phenomena that intervene in signals propagation, the main ones are reflection, transmission, 

dispersion and diffraction. The latter one is the focus of this work, given its predominance in mobile 

communication scenarios.  

Directly related to this dissertation's theme is the propagation in irregular terrain, due to the orography 

and the morphology of the land. The propagation in urban areas is also analysed. Knowing how 

signals within this later environment is very important, as it represents a large percentage of mobile 

traffic. In it, the obstacles are principally man-made.  

A test-drive was made by TELECEL-Vodafone in one zone of Porto, which included the Baixa Section. 

The measured signal attenuation was compared with the values predicted by the principal models. In 

general, the agreement is good.  


