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RESUMO 
 

ANÁLISE DE RADIAÇÃO NÃO-IONIZANTE EMITIDA POR 
ESTAÇÕES RÁDIO-BASE COM PERDAS CALCULADAS PELO 
MODELO DE IKEGAMI-WALFISCH  
 

Autor: Paulo Henrique Sales Wanderley 

Orientador: Marco Antônio Brasil Terada 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

Brasília, maio de 2009 

 

Com o aumento da utilização do sistema de telefonia celular, houve um 

crescimento notável no número de Estações Rádio-Base instaladas em 

localidades povoadas. Neste contexto, este trabalho pretende mostrar como as 

Estações Rádio-Base do sistema celular disseminam sua energia no ambiente 

que as circundam, e através da análise da propagação dessa energia, utilizando 

simulações computacionais, verificar se as emissões destes sistemas estão de 

acordo com a regulamentação vigente deste tipo de propagação.  Para análise 

das perdas no caminho de propagação será utilizado o modelo de propagação de 

Ikegami-Walfisch. Neste trabalho se destaca também a utilização de modelos de 

antenas reais para realização destas simulações. Esta análise de perdas e a 

utilização de antenas reais aproximam as simulações da condição real do 

ambiente de propagação que será simulado. Nos casos em que as emissões 

destes sistemas não estejam em conformidade com a regulamentação vigente, 

este trabalho também analisa os fatores que geram estas inconformidades do 

ponto de vista dos parâmetros do sistema celular. 
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ABSTRACT 
 

ANALYSIS OF NON-IONIZING RADIATION EMITTED BY RADIO -

BASE STATIONS WITH LOSSES EVALUATED BY MODEL-

WALFISCH IKEGAMI 

 

Author: Paulo Henrique Sales Wanderley 

Supervisor: Marco Antônio Brasil Terada 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

Brasília, may of 2009 

 

 

With the increase in the use of cellular telephony, an explosive growth in the 

number of radio-base stations installed in populated localities is observed. In this 

context, this work aims to show how the radio-base stations of cellular system 

spread its energy in the surrounding environment, and analyze the propagation 

of this energy, using computer simulations to verify whether the emission of 

these systems follows the current rules specified for this kind of propagation. 

The propagation model used for evaluation of losses in the propagation path is 

COST 231 of Ikegami-Walfisch. This work also emphasizes the use of real 

models of antennas to carry out the presented simulations. This analysis of 

losses and the use of real antennas approximates the simulations with the 

conditions of the real environment of propagation that is simulated. In the cases 

that the emissions from these systems are not in accordance with the current 

regulations, this work also examines the factors that generate these shortcomings 

in terms of the parameters of the cellular system. 


