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Abstract — Due to the difficulty in mathematical modeling of
signal coverage airing digital television, international body ITU-R
Recommendation P.1546 defined traces the estimation method of
point-spread area for terrestrial services in the frequency range
included from 30 MHz to 3 GHz Thus, the criteria used by
professionals to estimate radio coverage area follows the
Recommendation ITU-R P.1546.
Resumo — Devido à dificuldade na modelagem matemática do
sinal de cobertura a ser transmitido da televisão digital, foi definido
pelo órgão internacional ITU-R a recomendação P.1546 que traça
o método de estimativa de propagação ponto-área para os serviços
terrestres compreendidos na faixa de frequência entre 30 MHz à 3
GHz. Com isso, os critérios utilizados pelos profissionais de
radiocomunicação para estimativa de área de cobertura segue a
Recomendação ITU-R P.1546.
Palavras chave— ITU-R P.1546, Predição e Resolução 583.

I. INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios encontrados pelos profissionais de
radiocomunicação na implantação da televisão digital no
Brasil é a estimar e modelar matematicamente a possível área
de cobertura do sinal que vai ser transmitido. Este sinal
estimado é baseado em modelos empíricos que foram
realizados pelo órgão de padronização internacional, o ITU-R.
Aqui no Brasil, o CPqD também realizou um trabalho
semelhante, porém foi para apresentar algumas considerações
técnicas na proposta do Plano de Distribuição dos Canais de
Televisão Digital.
O modelo de propagação definido pelo órgão internacional
ITU-R é a sua recomendação P.1546 que descreve o método
de estimativa de propagação ponto-área para os serviços
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terrestres compreendidos na faixa de frequências entre 30
MHz à 3 GHz. Os resultados foram obtidos, através de
medidas em campo nos Estados Unidos e Europa, nas quais as
informações são disponibilizadas de forma gráfica. Dessa
forma os resultados de interesse que não constam nesta
recomendação, deve se fazer uma extrapolação ou
interpolação com os resultados apresentados para obter o
resultado desejado. O algoritmo de extrapolação ou
interpolação é encontrado no próprio escopo da
recomendação.
Estes resultados encontrados também foram obtidos em
campo, ou seja, de forma empírica. Contudo os critérios para a
estimativa da área de cobertura seguiu a Recomendação ITUR P.1546.
II. ANÁLISE DA RESOLUÇÃO 583, DE 27 DE MARÇO DE 2012 DA
ANATEL
A atual Resolução 583, atualização da Resolução 398,
considera o estudo de viabilidade técnica do Plano de
Distribuição dos Canais de Televisão Digital, na qual se faz
uma análise da área de cobertura, utilizando os mesmos
parâmetros para a definição dos contornos 1, 2 e 3 definidos
para TV analógica.
Segundo a Resolução 583, o método de planejamento para
análises de viabilidades de inclusão ou alteração de canal de
televisão deve seguir as diretrizes constantes na
Recomendação ITU-R P.1546.
A. Canalização
Os canais de transmissão podem ser viabilizados na faixa de
VHF correspondidos entre 174MHz à 216MHz, e na faixa de
UHF correspondidos entre 470MHz à 800MHz. Sendo que as
alocações dos canais devem ser feitas prioritariamente na faixa
de UHF, deixando a faixa de VHF para uso em estágios mais
avançados da fase de transição do analógico para o digital.
Cada canal deve possuir uma largura de banda máxima
de 6 MHz e de modo a prevenir as interferências entre as
estações de transmissão, frequência central do canal deve ser

UHF

deslocada positivamente de 1/7MHz (142,857143kHz) em
relação ao centro do canal. Na Tabela I mostra a canalização
do sistema de transmissão de televisão para as faixas de VHF
e UHF respectivamente. Já as equações expressas em 1 e 2
determinam o calculo da frequência central do canal desejado
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TABELA I
CANALIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DE TELEVISÃO NA FAIXA DE
VHF E UHF.
Canal

Faixa de
Frequência
(MHz)

Canal

Faixa de
Frequência
(MHz)

7

174 – 180

48

674 – 680

8

180 – 186

49

680 – 686

9

186 – 192

50

686 – 692

10

192 – 198

36

602 – 608

11

198 – 204

38

614 – 620

12

204 – 210

39

620 – 626

13

210 – 216

40

626 – 632

14

470 – 476

41

632 – 638

15

476 – 482

42

638 – 644

16

482 – 488

50

686 – 692

17

488 – 494

51

692 – 698

18

494 – 500

52

698 – 704

19

500 – 506

53

704 – 710

20

506 – 512

54

710 – 716

21

512 – 518

55

716 – 722

22

518 – 524

56

722 – 728

23

524 – 530

57

728 – 734

24

530 – 536

58

734 – 740

25
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740 – 746

26
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28

554 – 560

62

758 – 764

29

560 – 566

63

764 – 770

30

566 – 572

64

770 – 776

31

572 – 578

65

776 – 782

32

578 – 584

66

782 – 788

33

584 – 590

67

788 – 794

34

590 – 596

68

794 – 800

35

596 – 602

60

746 – 752

36

602 – 608

61

752 – 758

38

614 – 620

62

758 – 764

39

620 – 626

63

764 – 770

40

626 – 632

64

770 – 776

41

632 – 638

65

776 – 782

42

638 – 644

66

782 – 788

, MHz para faixa de VHF

(1)

, MHz para faixa de UHF
(2)
Onde
é a frequência central do canal deslocada de 1/7
MHz, e C é o número do canal desejado.
Dentro da faixa de frequências de UHF, o canal 37 (608
MHz a 614 MHz) é destinado ao serviço de radioastronomia.
E a faixa de frequências na qual correspondem os canais 60 ao
69 (746MHz à 800MHz) foram destinados aos canais
públicos, na revisão feita no PBTVD.
B. Potência efetiva irradiada (ERP)
A ERP máxima a ser aprovada para estação de RTV em
caráter secundário, referente a uma altura de antena de 150
metros sobre o nível médio do terreno, não poderá ser superior
à maior ERP dentre as de todas as radiais da estação de TV ou
de RTV em caráter primário de menor cobertura entre as já
instaladas na localidade. Em nenhum caso, porém, poderá
ultrapassar os limites abaixo estabelecidos:


CANAL 2 - 6: 80 W



CANAL 7 - 13: 160 W



CANAL 14 - 68: 360 W

TABELA II
VALORES DE INTENSIDADE DE CAMPO E (50,50) NOS CONTORNOS DE SERVIÇO,
EM DBµ
CANAIS

CONTORNO 1

CONTORNO 2

CONTORNO 3

(dBµ)

(dBµ)

(dBµ)

VHF - 2 a 6

74

68

54

VHF - 7 a 13

77

71

60

UHF - 14 a 68

80

74

70

C. Contorno Protegido
O sinal transmitido por uma emissora de televisão é
protegido contra possíveis interferências, que possam
degenerar ou degradar o seu sinal. Porém esta proteção é
delimitada por uma distância correspondente aos pontos
geométricos, onde a intensidade de campo elétrico é

TABELA IV

correspondida em 43dBμV/m e 51dBμV/m, para faixa de
VHF e UHF respectivamente.

CONTORNOS PROTEGIDOS EM VHF E UHF

CANAL

2a6

7 a 13

14 a 68

CANAL

2a6

7 a 13

14 a 68

CONTORNO

58

64

70

CONTORNO PROTEGIDO

58

64

70

PROTEGIDO

E (50,50) em dBm

E (50,50) em dBm
TABELA III
CONTORNOS PROTEGIDOS EM VHF E UHF

D. Relações de proteções e máscaras de emissão do espectro
Ao amplificar o sinal de radiofrequência, é ideal que o
circuito amplificador seja eficiente e proporcione o máximo
ganho possível. Porém os amplificadores necessitam de que
sejam polarizados para se obter um funcionamento adequado
do mesmo. E um valor ótimo para a polarização dos
amplificadores é aquele que garante as operações de seus
componentes ativos no ponto médio de sua curva caraterística.
Ou seja, o amplificador é projetado para operar em uma região
de sua curva característica onde o mesmo possa exibir um
comportamento linear do sinal de saída até uma determinada
faixa de tolerância, para o nível do sinal de entrada. Por
ventura, qualquer variação do sinal na entrada do
amplificador, na qual exceda o valor limite a resposta do
amplificador se tornará com um comportamento não linear
que irá implicar em um sinal de saída com distorções
harmônicas, produtos de intermodulação, emissões parasitas
espúrios, etc.
Os espúrios são sinais indesejados que surgem fora da
largura de faixa do canal. Estas emissões fora da faixa podem
ser atenuadas, através de filtros, sem a necessidade de afetar a
transmissão do sinal desejado. Com isso foram estabelecidos
critérios para garantir a integridade do sinal transmitido
desejado. Onde os espúrios gerados pelos outros canais de
transmissão que coincidirem dentro da banda de transmissão
do canal desejado sejam satisfatoriamente atenuados, a fim
assegurar que a área de cobertura, dos canais digitais ou
analógicos, seja considerada livre de interferências. A Tabela
IV indica os valores mínimos estabelecidos entre a relação da
potência do sinal desejado e a potência do espúrio interferente
dentro do canal de transmissão, para faixa de VHF e UHF.

Foram consideradas as condições para o sistema de
transmissão digital uma modulação de 64-QAM com FEC de
3/4 e 2/3 e para o sistema de transmissão analógico o padrão
PAL-M.
Para a prevenção de interferência das estações digitais na
recepção das estações analógicas e digitais calculadas ou
instaladas no mesmo local e que atuem em canais adjacentes,
as emissões das estações digitais devem atender à máscara do
espectro de transmissão adequada a cada situação. A
frequência central das portadoras OFDM deverá estar
deslocada positivamente em 1/7 MHz com relação à
frequência central do canal de televisão utilizado. São
estabelecidos 3 tipos de máscara: não crítica, subcrítica e
crítica, transmissoras ou receptoras de microondas; o cone de
proteção é definido como um cone circular reto com vértice no
foco da parábola do enlace, cujo eixo é uma linha que une os
centros dessas antenas, cuja altura é de 1000 m e cujo
diâmetro da base é de 175 m.
A Figura 1. mostra as atenuações mínimas das emissões fora
da faixa em relação à potência média do transmissor,
especificadas em função do afastamento em relação à
frequência central das portadoras OFDM que compõem o sinal
digital, para as máscaras não crítica, subcrítica e crítica.

TABELA V

CRITÉRIOS PARA EMPREGO DAS MÁSCARAS DO ESPECTRO DE
TRANSMISSÃO

Classe da estação digital

A, B e C

Especial

Tipo de modulação do
canal adjacente previsto
P digital = Potência ERP da
estação Digital
P adjacente = Potência ERP
da estação Adjacente

ou instalado na mesma
Digital

localidade

Analógica

Na presença ou

Distância em relação à

Na ausência de

na ausência de

estação de canal

canal adjacente

canal adjacente

adjacente na mesma

na mesma

na mesma

localidade

< 400 m

P digital ≤ P adjacente +3dB

SUB CRÍTICA

P digital > P adjacente +3dB

CRÍTICA

> 400 m

-

localidade

localidade

CRÍTICA

CRÍTICA

NÃO CRÍTICA

CRÍTICA

TABELA VI
RELAÇÕES DE PROTEÇÃO (DB) PARA CANAIS CO-LOCALIZADOS, NA FAIXA DE
VHF E UHF.

Canal Interferente

Relação de proteção mínima (dB),
N = Canal desejado

N-1 (adjacente
inferior)
N+1 (adjacente
superior)

Fig. 1. Máscaras do Espectro de Transmissão para Televisão Digital
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Digital
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-24

0
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E. Requisitos para co-localização
TABELA VII
RELAÇÕES DE PROTEÇÃO (DB) PARA CANAIS CO-LOCALIZADOS, NA FAIXA DE
UHF.

Com o advento da implantação de TV digital, muitas
emissoras querem aproveitar as estruturas já existentes para
realizar a transmissão digital. Dessa forma viabilizando uma
determinada redução nos custos de implantação. Contudo
alguns cuidados devem ser considerados, pois a reutilização
das estruturas já existentes implica no aumento da perda por
inserção e o VSWR do sistema de transmissão, e dentre outros
fatores degenerativos. Para fins de planejamento, duas ou mais
antenas, para canais de TVs analógicas ou digitais, são
consideradas co-localizadas se instaladas na mesma estrutura
de sustentação ou em estruturas afastadas de até 2km. E
mantido o afastamento de até 400m quando a co-localização
envolver apenas canais analógicos. Em outros países esta
distância pode ser diferente, por exemplo, nos Estados Unidos
utiliza uma distância de 5km e no Canadá de 8km.
Para as questões de proteção do sinal desejado, nos casos de
co-localização do sistema de transmissão, será considerado
protegido o sinal desejado quando a relação entre a sua
potência ERP e a potência ERP do canal interferente estiver
em conformidade com as Tabelas VI e VII.

CANAL
INTERFERENTE

N-8 E N+8 (FI)
N-7 E N+7
(OSCILADOR
LOCAL)
N+14
(PORTADORA DE
ÁUDIO)
N+15
(PORTADORA DE
VÍDEO)

RELAÇÃO DE PROTEÇÃO MÍNIMA (DB),
N = CANAL DESEJADO
Digital sobre
Analógico
Digital sobre
Analógico
sobre
Digital
Digital
-10
Não
Não aplicável
aplicável
-10
Não
Não aplicável
aplicável
-10

Não
aplicável

Não aplicável

-8

Não
aplicável

Não aplicável

F. Determinação do sinal interferente
Os valores correspondentes à intensidade de campo elétrico
interferente são encontrados na Tabela VIII, para faixa de
VHF e UHF.

TABELA VIII

VALORES DE INTENSIDADE DE CAMPO INTERFERENTE PARA VHF E UHF

CANAL

Contorno

2a6

Co-canal

Canal

Co-canal

Adjacente

Interferente
Decalagem

E (50, 10)
em dBm

7 a 13

Canal

14 a 68

Co-canal

Adjacente
Decalagem

Canal

Osc.

Freq.

Freq.

Bat.

Adjacente

Local

Imagem

Imagem

de

de

de

FI

Áudio

Vídeo

Decalagem

com

sem

sup.

inf.

com

sem

sup.

inf.

com

sem

sup.

inf.

30

13

70

64

36

19

76

70

42

25

82

76

76

76

67

82

G. Proteções de estações estrangeiras
Para inclusão de canais de televisão na PBTVD, cujas
localidades são incluídas em Zonas de Coordenação definidas
em acordos governamentais, convênios ou marcos
regulatórios que o Brasil mantenha com outros países deverão
conter um estudo adicional demonstrando a viabilidade técnica
da instalação do canal digital desejado com relação às estações
estrangeiras, sejam analógicas ou digitais. Nas quais devem
adotar os seguintes critérios específicos indicados a seguir
para as proteções:
 Para a proteção do canal estrangeiro, utilizar o valor
de intensidade de campo do contorno protegido
estabelecido em acordo, convênio ou marco
regulatório.
 Para a proteção do canal digital proposto, utilizar o
valor de intensidade de campo elétrico do contorno
protegido (subitem 2.2.4, ou seja, 43dBμV/m e
51dBμV/m, para faixa de VHF e UHF
respectivamente).
 Para ambas as situações mencionadas (proteção do
canal estrangeiro e o canal proposto) utilizar as
relações de proteção estabelecidas na Tabela IV.
Tais listas das estações estrangeiras são encontradas nos
anexos das documentações das zonas de coordenação.
III. ATENUAÇÃO DE POTÊNCIA E DA INTENSIDADE DE CAMPO
ELÉTRICO NO ESPAÇO LIVRE
A propagação no espaço livre considera-se que entre o
transmissor e o receptor não existam obstáculos capaz de
influir na propagação do sinal, ou seja, é o meio considerado
ideal para um sistema de comunicação. Porém mesmo neste
meio ideal, o receptor não será capaz de receber toda potência
transmitida, devido as antenas transmissoras e receptoras não
possuírem diretividade infinita, e assim não podendo
concentrar toda irradiação da antena em uma única direção. A
fórmula de Friis é utilizada para calcular a atenuação
provocada entre os pontos de TX e RX, e consequentemente
determinar a potência captada pela antena de recepção,
considerando que o meio de propagação é o espaço livre.

Equação (4) que o valor máximo é em função da potência ERP
e da distância entre transmissor e receptor. E independe da
frequência de operação.

(4)
Onde Emáx dado em (dBµv ⁄ m ), é a distância entre ponto de
transmissão e recepção desejado (km), e ERP é a potência
efetiva irradiada (kW). Com o aumento da distância entre os
pontos de transmissão e recepção o valor máximo do campo
elétrico decai de forma logarítmica.
A seguinte Recomendação ITU-R P.1546 que é o proposito
deste trabalho, deve-se seguir a Equação (5) para determinar o
valor máximo da intensidade do campo elétrico, que considera
um sistema de transmissão cuja ERP é de 1 kW e o elemento
irradiante uma antena dipolo de meia onda.
E em principio deve-se evitar qualquer outro tipo de
correção que aumente ou diminua a intensidade máxima do
campo elétrico, pois os cálculos na presente Recomendação
irão realizar uma interpolação ou extrapolação dos valores
encontrados para os valores desejados.

(5)
Devido a facilidade no uso do conceito da potência captada
pela antena de recepção, é interessante relacionar a intensidade
de campo elétrico com a potência captada pela antena de
recepção. Desta forma, a potência captada pela antena de
recepção é dada pelo produto da densidade de potência do
sinal (
receptora (

) pela área efetiva de captação da antena
), conforme descrito nas Equações 6 e 7.

(6)

(7)
é a potência de recepção (W) é a
Onde
intensidade do campo elétrico (V/m), η é a impedância
intrínseca do meio, λ é o comprimento de onda e D é a
diretividade da antena de recepção.
Finalmente, considerando a intensidade do campo elétrico
expressa em dBµV/m, por conveniência nos cálculos.
Substituindo esses valores citados na Equação 7, tem-se:

(3)
Onde f é frequência de operação (MHz), d é a distância
e
entre os pontos de transmissão e recepção (km),
são os ganhos das antenas de transmissão e recepção
respectivamente (dBi).
Com uma análise semelhante, é possível determinar o valor
máximo do campo elétrico em um dado ponto de recepção,
considerando a propagação no espaço livre. Percebe-se na

(8)
é a potência captada pela antena receptora
Onde
em dBm, e E é a intensidade do campo elétrico (dBµV/m) que
será o valor obtido na Recomendação ITU-R P.1546, f é
frequência de operação dada em MHz .

Contudo, o sinal captado pela antena receptora irá também
captar os ruídos provenientes do meio de comunicação,
degradando o sinal de interesse. Entretanto existe ainda, outro
tipo ruído produzido pelos efeitos térmicos da antena de
recepção, que serão somados aos ruídos já captados. O ruído é
algo inerente do meio de comunicação, e na qual não se tem
controle sobre o mesmo. Porém este efeito da degradação do
sinal provocado pelo ruído pode ser minimizado com aumento
do ganho da antena receptora ou utilizar amplificadores de
baixa figura de ruído.
A Norma ABNT NBR 15604 estabelece os níveis mínimos
de potência na entrada do receptor, ou seja, uma sensibilidade
),, e
mínima de recepção do sinal com qualidade (
também uma relação mínima entre a potência do sinal captado
), , indicados na Tabela IV .
e a potência do ruído (
Estes valores apresentados são considerados muito rígidos,
consequentemente deve ser classificado como valor desejável
aquele que permita a recepção cuja intensidade de campo
elétrico seja de 60 dBµV/m. Vale ressaltar que nestas
condições mínimas, o transmissor deve estar operando com
FEC de 3/4 e uma modulação de 64QAM.
TABELA IX

VALORES DE MÍNIMOS DESEJÁVEIS PARA RECEPÇÃO DO SINAL DE TV
DIGITAL.
Valores na Entrada do Receptor
Potência Mínima

Relação Sinal-Ruído Mínima

A potência na entrada do receptor pode ser determinada pela
diferença entre a potência captada na antena pelas perdas
encontradas nos conectores e no cabo. E a relação sinal ruído
na entrada do receptor pode ser determinada pela Equação 9.

(9)
é a relação sinal ruído na entrada do receptor
Onde
(dB), N é a potência de ruído térmico em dBm, indicada na
Equação 10, e F é figura de ruído do receptor fornecido pelo
fabricante, em média no Brasil fica em torno de 10dB, porém
com o advento dos dispositivos de estado sólido este valor da
figura de ruído na entrada dos receptores é menor.

(10)

Onde k é a constante de Boltzmann que vale
, T é a temperatura ambiente em Kelvin (K) e B é a largura de
banda do canal de transmissão de difusão é 6 MHz.
IV. RECOMENDAÇÃO ITU-R P.1546

As recomendações publicadas pela União Internacional das
Telecomunicações (ITU), em especial a Recomendação
P.1546, têm por objetivo fornecer técnicas eficazes no
planejamento da cobertura do sinal transmitido por
radiodifusão.
O planejamento da Recomendação ITU-R P.1546 é valido
para a faixa de frequências de 30 MHz à 3GHz, na qual
abrange distâncias entre 1km a 1000km, com uma
porcentagem de tempo de atendimento entre 1% a 50%. A
mesma ainda apresenta suas curvas de intensidade de campo
elétrico a uma altura efetiva de 10m até 1200m, do nível do
mar até centro geométrico da antena de transmissão. Porém
vários tipos de correções devem ser aplicadas para aproximar
ainda mais os valores calculados, para os valores reais
encontrados nas medições em campo.
O método utilizado pela Recomendação ITU-R P.1546 é
baseado em interpolações e extrapolações das curvas de
campo elétrico apresentadas, adquiridas através dos modelos
empíricos ou semi-empíricos. As interpolações podem ser
feitas em função da frequência de operação, da distância
desejada ou da percentagem de tempo desejada para o
atendimento.
A. Determinação da altura da antena transmissora (h1)
A altura da antena transmissora (h1) é o valor que
determinará um conjunto de medidas que serão utilizados nos
cálculos da Recomendação ITU-R P.1546. Este valor é obtido
em função da distância do percurso, do perfil topográfico da
área de cobertura e de outras informações que nem sempre
estão disponíveis.
Dessa forma, para obtenção do valor da altura h1,
independente de existirem ou não a disponibilidades das
informações geográficas, devem-se considerar três casos
complementares:
 Para percursos somente terrestres que envolvam
distâncias inferiores a 15 km.
 Para percursos somente terrestres que envolvam
distâncias superiores a 15 km.
 Para percursos somente marítimos (sobre a água do
mar).
Em um mesmo percurso na qual envolva uma situação
mista entre terrestre e com águas fluviais, deve-se considerar o
percurso como sendo um percurso totalmente terrestre. Vale
ressaltar que a distância sobre a água também deve ser
contabilizada como à distância total ‘d’, entre o ponto de
transmissão e recepção. A correção para percursos mistos são
aplicados somente nos percursos que envolvam partes do
continente e mar na mesma área de cobertura, ou em casos de
regiões costeiras.
A Figura 2 indica as alturas envolvidas na Recomendação
ITU-R P.1546 e as equações 11,12, 13 e 14 indicam como se
obter o valor de h1 conforme o caso apresentado no trajeto.
Todas as alturas devem ser expressas em metros.

determinado de h1 indicará qual curva deve ser utilizada na
Figura 3. Como as curvas foram levantadas em função de
somente oito valores nominais de alturas para h1 (10m; 20m;
37.5m; 75m; 150m; 300m; 600m ou 1200m), deve-se realizar
uma interpolação ou extrapolação para extrair o valor da
intensidade de campo elétrico em função de um dado valor de
h1 requerido, dado pela Equação 15. Caso contrário se o valor
de h1 coincidir com algum, destes oito valores, pode-se obter
o valor da intensidade de campo elétrico de forma direta.
Fig. 2. Alturas envolvidas para determinação de h1

(15)

1. Para percursos terrestres inferiores a 15 km:
1.1. Onde existem as informações do terreno:
=
(11)
1.2. Onde não existam as informações do terreno:
para d < 3 km

=

A altura mínima de h1 citada na Recomendação ITU-R
P.1546 é de 10 metros, para alturas inferiores a este valor
deve-se realizar um procedimento de extrapolação do valor da
intensidade de campo elétrico.

(12)

para d < 3 km≤15
km

(13)

2. Para percursos terrestres superiores a 15km :
O valor de é determinado pela Equação 14, onde continua
sendo a altura da antena transmissora a partir do nível médio
do terreno, porém com a distância d superior a 15 km.
=
(14)
Neste tipo de caso, é importante atentar-se quando houver
obstáculos muito grandes que poderão influenciar na
propagação do sinal ou diferenças de alturas muito
significativas na topologia do terreno, deve-se aplicar a
correção do ângulo de desobstrução do terreno.
3. Para percursos marítimos (sobre água):
O valor h1 de conceito para percursos totalmente marítimos
sobre a água é considerado a altura da antena transmissora
acima do nível da água. Porém para o sistema de radiodifusão
de televisão digital dificilmente será aplicada esta situação.
Então este tópico da Recomendação ITU-R P.1546 não será
abordado.

Fig. 3. Curva de 600MHz para atendimento 50% das localidade e 50% do
tempo

B. Aplicação da altura (h1)

C. Interpolações e/ou extrapolações na Recomendação ITUR P.1546

As curvas referidas na Recomendação ITU-R P.1546 foram
geradas para América do Norte e Europa. Não considerando
nenhuma polarização especifica de propagação. O valor

As curvas da Recomendação ITU-R P.1546 mostram os
valores da intensidade de campo elétrico em função da

distância, nas quais podem ser lidos diretamente. Porém
quando se deseja uma maior precisão nas informações ou uma
implementação computacional se faz necessário às
interpolações e/ou extrapolações para se obter o valor da
interpolações e/ou extrapolações para se obter o valor da
intensidade do campo elétrico mais exato. As interpolações
e/ou extrapolações podem ocorrer em função dos seguintes
elementos:
 Distância;
 Frequência
 Percentagem de tempo requerida

uma das principais ferramentas de critérios utilizada pelos
profissionais de radiocomunicação para estimativa de área de
cobertura.
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