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I – Introdução 
 
Esta nota técnica descreve a fórmula de Friis, 
que permite calcular a potência recebida em um 
enlace no espaço livre de obstáculos. Mostra 
também o significado do termo  EIRP (potência 
efetiva radiada em relação à antena isotrópica), 
e  define o parâmetro de mérito das estações de 
recepção, dado por G/T. 
 
As expressões de análise que serão 
apresentadas a seguir supõem que as antenas de 
transmissão e recepção se encontram no espaço 
livre e em condições de casamento perfeito, ou 
seja, não existem reflexões nas linhas de 
conexão. As condições reais de comunicações 
envolvem a presença de obstáculos que 
atenuam e/ou refletem os sinais de forma a 
degradar a qualidade da recepção e 
descasamentos de impedâncias que provocam o 
aparecimento de ondas estacionárias nas linhas 
de conexão. Esses fatores serão discutidos em 
outra nota de aplicação, com indicação do 
mecanismo de influência nas equações aqui 
deduzidas. 

II – Parâmetros dos enlaces. 
 
Seja o caso de uma ligação estabelecida 
entre dois pontos situados no vácuo, e na 
ausência de qualquer corpo que possa 
influir na propagação das ondas de rádio, 
conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1 - Ligação ideal com antena 

isotrópica. 

Uma fonte emissora de potência P que 
transmite igualmente em todas as direções 
(fonte isotrópica), produzirá em uma distância 

R uma densidade de campo (di) em W/m2 dada 
por: 
 

     (1) 

 

O termo ( 24 R⋅⋅π ) indica a área total de uma 
esfera de raio R e com centro na fonte 
isotrópica (ver Figura 2). 
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Figura 2 - (a) radiação de uma fonte 

isotrópica   (b) diagrama de radiação da 
fonte isotrópica 

 
Se a emissão for maior em uma determinada 
direção, diz-se que a fonte possui diretividade. 
Considere-se que nesta direção de máximo a 
densidade de potência produzida à mesma 
distância R é  DT vezes maior que a densidade 

produzida pela fonte isotrópica (nos dois casos 
considerando-se que a potência total emitida é 
dada por P). Diz-se que a fonte neste caso, 
possui uma diretividade DT (ver Figura 3). A 

densidade de potência dP produzida por essa 

fonte será, portanto: 
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Figura 3 - Representação do diagrama de 
uma antena com diretividade DT, 
comparada com a antena isotrópica. 

 
 

A antena receptora, colocada à distância R da 
antena transmissora interceptará a densidade de 
potência e produzirá em seus terminais de saída 
uma potência recebida PR (em Watts) dada por: 

 

peR dAP ⋅=       (3) 

 
onde Ae é a chamada área efetiva de coleta da 
antena (ver Figura 4). 
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Figura 4 - Coleta de potência pela antena 
receptora. 

 
A área efetiva Ae é um parâmetro de definição 
das antenas e, nem sempre guarda relação com 
as dimensões físicas da mesma. Pode-se provar  
que se a antena possui uma diretividade DR em 
condições de campo distante, a área efetiva é 
calculada por: 
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onde λ   representa o comprimento de onda na 
frequência de trabalho. 
 
Usando as Equações 2 a 4, pode-se concluir 
que a relação entre potência recebida pela 
antena receptora e a potência transmitida, à 
uma distância R é dada por: 
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Colocando a Equação (5) na forma de dB, 
resulta:  
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As diretividades em dBi, indicam as 
diretividades comparadas com a antena 
isotrópica. 
O ganho das antenas é outro parâmetro de 
definição (menor ou igual a diretividade) e que 
leva em conta perdas e descasamentos nos 
sistemas de interligação. 
Quando as antenas de transmissão e recepção 
não apresentarem perdas e não houver onda 
estacionária nas linhas de interligação, a 
diretividade das antenas pode ser considerada 
igual ao ganho e a Expressão 6 apresenta-se 
como : 
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A Equação 8 é chamada de Equação de Friis, e 
define a potência de sinal recebida em função 
dos parâmetros do transmissor e da antena 
receptora. O termo definido pela Equação 7  
(expressão em log na base 10) é chamado de 
Atenuação do Espaço Livre e representa a 
perda intrínseca do enlace devido à queda da 
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densidade de potência com a distância. Este 
termo não inclui as perdas dissipativas 
características de cada meio e deve sempre 
apresentar valor positivo quando as condições 
de campo distante do enlace são atendidas.  

É importante salientar, também, que as 
condições de utilização das Expressões 7 e 8 
consideram o enlace no espaço livre, sem 
reflexões, e as antenas estão na condição de 
campo distante, onde os diagramas de radiação 
com as diretividades nominais estão 
perfeitamente formados. 

Geralmente entre o transmissor e a antena de 
transmissão existem perdas causadas pelas 
linhas de conexão (cabos ou guias de ondas) e 
pelos combinadores de canais, que diminuem a 
potência realmente entregue à antena. Na 
antena receptora as perdas das linhas de 
conexão também devem ser levadas em conta. 
Portanto, denominando-se LT as perdas da 

transmissão em dB e LR as perdas de recepção 

em dB, e a Expressão 7 pode ser modificada 
para: 
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O termo  
 

)()()( dBLdBiGdBm TTT −+P        (10) 

 
é chamado de potência efetiva radiada em 
relação à antena isotrópica (definido em inglês 
pela sigla EIRP). 

III - Influência do ruído. 
 
Em qualquer sistema de comunicação o 
parâmetro mais importante para avaliação é a 
relação PotênciaRecebida/Ruído (ou 

Portadora/Ruído), que pode ser calculada pela 
seguinte expressão: 
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Onde  
k= cte. de Boltzman =1,38x10-23 (Joule/Kelvin) 
B=Faixa equivalente de ruído do Sistema (Hz) 
TT=Temperatura de Ruído do sistema (K) .  
GR é o ganho numérico da antena receptora. 
 
TT é dado pela soma da temperatura de ruído da 
antena (Ta) e a temperatura de ruído do receptor 
(Tr) conectado à antena. 

  TT ra +=TT              (12) 

 
O último termo da Expressão 11,  

)(log10 10
T

R

T

G
⋅ , é o Fator de Mérito do 

sistema de recepção e diz que ,para aumentar a 
relação sinal/ruído na recepção, é preciso 
aumentar o ganho da antena receptora (GR)  ou 
diminuir a Temperatura Total de Ruído (TT)  
(através, por exemplo, de um amplificador ou 
conversor com menor Figura de Ruído). 
O leitor pode exercitar alguns cálculos, 
utilizando a facilidade de calculadora do site da 
Beta Telecom.  [item 6 – “Cálculo de enlaces 
de micro-ondas em visada direta no vácuo) 
https://betatelecom.com.br/testewp/calculadora/)  
 
As condições de propagação em espaço livre, 
descritas e analisadas anteriormente não são em 
geral encontradas na prática, a não ser em casos 
muito especiais de enlaces a distâncias 
relativamente pequenas (da ordem de até 10 
km), operando em frequências acima de 2 GHz 
e em regiões nas quais o relevo tenha pouca 
influência e a atmosfera possa ser considerada 
com um comportamento aproximadamente 
uniforme. 
Quando a onda se propaga através da atmosfera 
real e se considera a influência do terreno, 
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ocorrem os mesmos fenômenos verificados na 
ótica com a luz, que é também uma onda 
eletromagnética. Assim observa-se, por 
exemplo, a ocorrência de refrações, reflexões e 
absorções das ondas de rádio, fenômenos esses 
que modificam o nível do campo recebido em 
relação ao previsto em espaço livre, além de 
introduzir distorções no sinal de informação. 
Observa-se então, que o nível do campo 
recebido varia em torno do valor previsto em 
espaço livre, apresentando flutuações no tempo. 
Isso acontece porque, como será descrito em 
outra nota de aplicação, os diversos fatores que 
influem na propagação têm suas características 
variáveis no tempo. 
Para levar em conta este fato, define-se para 
uma ligação real uma atenuação suplementar,  
que deve ser adicionada ao valor da atenuação 
em espaço livre, podendo-se assim prever, de 
forma estatística, o comportamento do sistema. 
À essa atenuação suplementar denomina-se 
margem de recepção do sistema. 
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