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RESUMO

UMA ANÁLISE DE MODELAMENTO DE CANAL E DA CONFIABILIDADE EM
REDES DE SENSORES SEM FIO EM LINHA
A modelagem de canais sem fio é importante para realizar avaliações da propagação
de sinais de radiofrequência em uma determinada aplicação; é o caso, por exemplo,
do comportamento da comunicação entre nós sensores de uma Rede de Sensores
Sem Fio (RSSF). Diferentes simuladores utilizam modelos de propagação de sinal
para simular o canal sem fio. Considerando um estudo comparativo de alguns
simuladores, neste trabalho foi utilizado o ambiente de simulação OMNet++/Castalia.
Esta ferramenta de simulação permite simular, dentre outras possibilidades: as
condições ambientais que interferem na transmissão e recepção dos pacotes
enviados; os efeitos do ruído AWGN; modelos de propagação de canais sem fio, tais
como logdistância, sombreamento lognormal; desvanecimento Rayleigh e
desvanecimento Rice, por exemplo. Este trabalho de dissertação faz parte de um
projeto de implementação de uma RSSF em Linha (RSSFL) cuja finalidade é monitorar
variáveis ambientais urbanas, particularmente relacionadas à poluição atmosférica, e
caracterizado por ter alta confiabilidade da comunicação entre os nós sensores. Neste
contexto, foram realizadas simulações considerando diferentes distâncias entre dois
nós sensores de uma RSSFL a fim de obter valores de Taxa de Erro de Pacote (TEP)
e do Indicador da Intensidade do Sinal Recebido (RSSI). Utilizando a Raiz Quadrada
do Erro Quadrático Médio (RMSE), os valores obtidos por meio de simulação foram
comparados com valores reais adquiridos em campo e os parâmetros de um modelo
de propagação ótimo foram obtidos. Como resultado, o modelo de propagação que
mais se aproximou do ambiente real foi o sombreamento lognormal com o
desvanecimento Rayleigh e o ruído AWGN. Com respeito à confiabilidade, foi
implementada uma configuração de teste com uma RSSFL com quatro nós sensores
consistindo nas seguintes configurações: (I) Todos os nós sensores operando sem
falhas; (II) Um nó sensor intermediário apresentando falha e, (III) Dois nós sensores
intermediários com falha. Com base nessas configurações, foi possível fazer uma
análise da confiabilidade da rede tendo como resultado principal a obtenção de uma
distância ótima entre nós de 18,3 m entre as distâncias consideradas.
Palavras-chave: Redes de Sensores Sem Fio em Linha, OMNet++/Castalia,
Modelamento de canal sem fio, Confiabilidade.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF CHANNEL MODELING AND REABILITY IN LINEAR WIRELESS
SENSOR NETWORKS
Wireless channel modeling is important to perform evaluations of radiofrequency signal
propagation in a certain application; that is the case, for example, concerning the
communication behavior between sensor nodes of a Wireless Sensor Network (WSN).
Different simulators used signal propagation models to simulate the wireless channel.
Considering a comparative study of some tools, in this research it was used the
OMNet++/Castalia that allows to simulate, among other possibilities, environmental
conditions that interfere in the transmission and reception of packets; the effects of
AWGN noise; and analises propagation models of wireless channel, such as
logdistance, lognormal, Rayleigh fading and Rice fading models, for example. This
research work is part of a project to implement a Linear WSN (LWSN) that has as its
main purpose to monitor urban environmental variables, particularly related to
atmospheric pollution, and characterized by high reliability of communication between
sensor nodes. In this context, simulations were performed considering different
distances between two sensor nodes of a LWSN in order to obtain values of Packet
Error Rate (PER) and Received Signal Strength Indicator (RSSI). Using Root Mean
Square Error (RMSE), the values obtained through simulation were compared with real
values obtained in a field and the parameters of an optimal propagation model were
obtained. As a result, the propagation model that most approached the real
environment was lognormal shading with Rayleigh fading and AWGN noise. With
respect to reliability, a test configuration was implemented with a LWSN with four
sensor nodes consisting of the following configurations: (I) All sensor nodes operating
without failures; (II) An intermediate sensor node failing and, (III) Two intermediate
sensor nodes failing. Based on theses configurations, it was possible to make an
analysis of the reliability of the network with the main result obtaining an optimal
distance between nodes of 18.3 m between the considered distances.
Keywords: Linear Wireless Sensor Networks, OMNet++/Castalia, Wireless channel
modeling, reliability.

RESUMEN

UN ANALISIS DE MODELADO DE CANAL Y DE LA CONFIABILIDAD EN REDES DE
SENSORES INALAMBRICOS EN LÍNEA
El modelado de canales inalámbricos es importante para evaluar la propagación de
señales de radiofrecuencia en una aplicación determinada, por ejemplo, el
comportamiento de la comunicación entre los nodos sensores de una Red de
Sensores Inalámbricos (RSSF). Diferentes simuladores utilizan modelos de
propagación de señal para simular el canal inalámbrico. Considerando un estudio
comparativo de algunos simuladores, en este trabajo se utilizó el ambiente de
simulación OMNET++/Castalia. Esta herramienta de simulación permite simular, entre
otras posibilidades: las condiciones ambientales que interfieren en la transmisión y
recepción de los paquetes enviados; los efectos del ruido AWGN; modelos de
propagación de canales inalámbricos, tales como la logdistancia; sombreado
lognormal; desvanecimiento Rayleigh y el desvanecimiento de Rice, por ejemplo. Este
trabajo de disertación forma parte de un proyecto de implementación de una RSSF en
Línea (RSSFL) cuya finalidad es monitorear variables ambientales urbanas,
particularmente relacionadas a la contaminación atmosférica, y caracterizado por
tener alta confiabilidad de la comunicación entre los nodos sensores. En este contexto,
se realizaron simulaciones considerando diferentes distancias entre dos nodos
sensores de una RSSFL a fin de obtener valores de Tasa de Error de Paquete (TEP)
y del Indicador de Intensidad de la Señal Recibida (RSSI). Utilizando la Raíz Cuadrada
del Error Cuadrático Medio (RMSE), los valores simulados se compararon con los
valores reales adquiridos en el campo y se obtuvieron los parámetros de un modelo
de propagación óptimo. Como resultado, el modelo de propagación que más se
aproximó al ambiente real fue el sombreado lognormal con el desvanecimiento
Rayleigh y el ruido AWGN. A respecto a la confiabilidad, se implementó una
configuración de prueba con una RSSFL con cuatro nodos que consistía en las
siguientes configuraciones: (I) Todos los nodos sensores operando sin fallos; (II) Un
nodo sensor intermedio que presenta fallo y, (III) Dos nodos sensores intermedios con
fallo. A través de esas configuraciones, fue posible hacer un análisis de la confiabilidad
de la red teniendo como resultado principal la obtención de una distancia óptima entre
nudos de 18,3 m entre las distancias consideradas.
Palabras clave: Redes de Sensores Inalámbricos en Línea, OMNet++/Castalia,
Modelado de canal inalámbrico, Confiabilidad.
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1

INTRODUÇÃO
Uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) é formada por vários dispositivos

sensores (também denominados nós sensores) que se comunicam entre si através
da comunicação sem fio possibilitando o monitoramento de ambientes em larga
escala. Em geral, uma determinada quantidade de nós sensores são espalhados em
uma dada região a ser monitorada e interligados por uma conexão sem fio a um nó
sorvedouro (sink node), onde são processadas as informações coletadas
(CARVALHO et al., 2012; HENNING, 2013; MALLADI; AGRAWAL, 2002). Em alguns
tipos de redes, também é possível o uso de nós roteadores a fim de otimizar a
comunicação dos nós sensores ao nó sorvedouro.
Na Figura 1, são ilustrados como nós sensores podem ser distribuídos em um
determinado ambiente a ser monitorado, que pode ser definido como campo de
sensoriamento. Geralmente, nós sensores somente coletam dados. Porém, alguns
nós podem realizar roteamento. Os nós sensores coletam algumas variáveis a serem
monitoradas, como por exemplo temperatura, movimento, vibração, umidade, dentre
outras, e roteiam tais informações até o nó sorvedouro. O nó sorvedouro pode ser
conectado à Internet, através de um gateway, possibilitando aos usuários ter acesso
aos dados da rede em qualquer lugar (AKYILDIZ et al., 2002).
Considerando o posicionamento dos nós sensores em vias públicas (grandes
avenidas ou estradas), a aplicação de RSSF em Linha (RSSFL) é uma alternativa
bastante viável, pois essas são caracterizadas por terem seus nós sensores
distribuídos entre uma faixa contínua, estendendo-se por uma distância relativamente
muito mais longa em comparação com o alcance de transmissão dos nós (JAWHAR;
MOHAMED; AGRAWAL, 2011).
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FIGURA 1 - NÓS SENSORES DISTRIBUÍDOS EM UM CAMPO DE SENSORES.

Fonte: Adaptado de (AKYILDIZ et al., 2002).

No contexto das RSSFs, a comunicação entre os nós sensores sofre
influências do meio em que a rede está inserida. Assim, a propagação do sinal em
ambientes urbanos ocorre sob interferências de obstáculos e objetos presentes no
meio, tais como a existência de prédios, veículos e árvores, por exemplo
(RAPPAPORT, 2008).
Alguns fatores que influenciam na propagação do sinal entre transmissor e
receptor, diminuindo a confiabilidade da comunicação são: (I) o ambiente ou meio de
transmissão, onde ocorrem os efeitos da propagação por múltiplos caminhos e
colabora para o ruído de fundo; (II) diferentes tipos de interferência, que podem ocorrer
devido às transmissões simultâneas dos nós em uma mesma rede sem fio ou em uma
rede sem fio próxima, além da possibilidade de ser causada por outras fontes
eletromagnéticas presentes no ambiente, e (III) transceptores de hardware, que têm
a capacidade de distorcer os sinais transmitidos e recebidos por virtude do seu ruído
interno (RAPPAPPORT, 2009; GOLDSMITH, 2005).
A propagação de ondas de radiofrequência através de canais sem fio é um
fenômeno caracterizado por diversos efeitos, como sombreamento e múltiplos
caminhos. O modelamento (para canais que podem ser sujeitos a esses efeitos de
acordo com o ambiente considerado), em geral estatístico, referente à caracterização
dessas diferentes métricas pode ser implementado utilizando diversos modelos de
propagação de sinal relativamente precisos (SIMON; ALOUINI, 2000). Os modelos de
propagação de sinal abordados neste trabalho foram o de sombreamento lognormal
e os modelos de desvanecimento Rayleigh e Rice. Além disso, outro efeito que pode
ser considerado é a perda de percurso, em que leva em consideração a atenuação
sofrida pelo sinal através do canal sem fio (GOLDSMITH, 2005).
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Geralmente, a fim de avaliar as características ou comportamentos da
propagação do sinal em canais de comunicação sem fio, usam-se algumas métricas,
tais como: Taxa de Recepção de Pacote (TRP), Indicador da Intensidade do Sinal
Recebido (RSSI), Relação Sinal Ruído (SNR) e Indicador da Qualidade do Enlace
(LQI) (BACCOUR et al., 2012).
A TRP é dada pela razão da quantidade de pacotes recebidos com sucesso
pelo número de pacotes enviados. A Taxa de Erro de Pacote (TEP) é considerada
uma métrica complementar à TRP, correspondendo à quantidade de pacotes não
recebidos ou recebidos com erro pela quantidade de pacotes transmitidos. O RSSI
indica a intensidade do sinal do pacote recebido. A SNR geralmente é dada pela
diferença em decibéis entre o sinal recebido sem ruído e o ruído de fundo, indicando
quanto de ruído tem o sinal recebido. O LQI, proposto no padrão IEEE 802.15.4, indica
a qualidade do enlace (BACCOUR et al., 2012).
Quanto maior a SNR menor é a influência do ruído no sinal recebido e,
consequentemente menor é a TEP, que em termos práticos, pode significar que
aumentando a potência de transmissão pode-se diminuir a taxa de erro (GOLDSMITH,
2005).

1.1

MOTIVAÇÃO
Com o avanço da tecnologia, os nós sensores estão se tornando uma

alternativa viável para a implementação de uma RSSF em sistemas de monitoramento
em ambientes urbanos. Os nós sensores estão cada vez mais acessíveis para o
desenvolvimento de redes sem fio com baixo custo de implementação e baixo
consumo de energia, além da praticidade da instalação e manutenção, quando se
comparado a redes cabeadas (GUNGOR; HANCKE, 2009).
Antes da implementação em RSSF em um determinado ambiente, a fim de
evitar gastos desnecessários tanto de tempo de implementação quanto de recursos
financeiros, uma abordagem mais razoável é realizar simulações e avaliação da rede
utilizando simuladores de redes. Dessa forma, é possível prever, projetar e ter o
domínio da rede antes de sua implementação, o que permite alcançar uma melhor
eficiência da rede (BARR, 2004).
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Para simular uma RSSF é necessário prever o comportamento dos efeitos
causados na propagação do sinal para caracterizar o canal sem fio em ambientes
urbanos. Com isso, foram realizadas várias simulações utilizando a comunicação de
dois nós sensores considerando diferentes distâncias entre os nós para definir o
comportamento do canal sem fio. Os valores obtidos de TEP e RSSI por meio de
simulação foram comparados com valores reais obtidos em campo.
A caracterização de ambientes urbanos na ferramenta de simulação é uma
definição importante para o desenvolvimento de novas aplicações que fazem uso de
RSSFs. A utilização de um modelo realista de propagação de sinais pemite avaliar o
desempenho de novos protocolos para RSSFs, ou até mesmo de protocolos já
existentes na utilização em uma determinada aplicação. Assim, neste trabalho foram
utilizados protocolos existentes para realizar simulações de uma aplicação de RSSFL
e, dessa forma, avaliar a confiabilidade da rede para diferentes alcances de
transmissão dos nós sensores.

1.2

TRABALHOS RELACIONADOS
Souza, Rabello e Figueiredo (2013) realizaram experimentos com o rádio

Xbee Pro (DIGI, 2018) utilizando o protocolo ZigBee na faixa de frequência de 2,4
GHz. Foi implementada uma RSSF, realizando-se a comunicação entre dois nós
sensores para várias distâncias e em diferentes cenários urbanos: entre prédios, em
mata fechada e em campo aberto. Assim, esse trabalho teve como objetivo identificar
as interferências e obstáculos que prejudicam a qualidade da transmissão do nó
sensor, como por exemplo os prédios, carros, interferência outras comunicações que
utilizam a mesma faixa de frequência ISM (Industrial, Scientific and Medical), árvores,
dentre outras.
Martins (2016) utilizou o ambiente de simulação OMNet++/Castalia para
simular uma RSSF. O rádio utilizado nesse experimento foi o CC2420 da Texas
Instruments, com a frequência de operação de 2,4 GHz. O objetivo do trabalho foi
comparar os resultados de uma RSSF implementada em cenário físico experimental
com

os

da

ferramenta

de

simulação

para

avaliar

a

confiabilidade

do

OMNet++/Castalia. A topologia do ambiente experimental foi montada de maneira que
não sofresse interferência dos efeitos de múltiplos percursos e ruídos na comunicação
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dos nós sensores. Para realizar as comparações dos experimentos e definir o cenário
de simulação de acordo com as características relativas ao cenário experimental, foi
utilizado o modelo de propagação de canal sem fio logdistância para prever as perdas
de percurso do canal.

1.3

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA
Para projetar uma determinada RSSF, a rede pode ser influenciada por

diversos fatores, tais quais: tolerância a falhas, escalabilidade, custos de produção,
ambiente operacional, topologia da rede, restrições de hardware, meios de
transmissão, consumo de energia, dentre outros (AKYILDIZ et al., 2002).
No que se refere ao projeto de uma RSSFL, é importante explorar o quão
extensa é a região geográfica, suas características específicas, dentre outros fatores,
para assim avaliar adequadamente o seu desenvolvimento (com relação, por
exemplo, à confiabilidade requerida, tolerância às falhas, economia de energia e
melhorar a eficiência da comunicação) (JAWHAR et al., 2008).
O principal objetivo da utilização dos conceitos de RSSFL abordados neste
trabalho é a implementação de uma aplicação voltada ao conceito de cidade
inteligente (Smart City). A definição de cidade inteligente tem como base a utilização
da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para promover o desenvolvimento
de soluções de planejamento, oferta de serviços e infraestrutura visando crescimento
econômico e a melhoria da qualidade de vida da população (HARRISON; DONNELLY,
2011). Este trabalho de dissertação colabora na realização de um projeto de
implementação de uma RSSFL com o propósito de monitorar variáveis ambientais
urbanas, em especial relacionadas à poluição atmosférica.
Uma característica importante do nó sensor para a presente proposta de
RSSFL é que eles serão alimentados por indução magnética ao redor dos cabos de
energia, não necessitando de baterias. Conforme ilustrado na Figura 2, para as
condições da configuração da RSSFL no Castalia nesta dissertação, com a potência
de transmissão de 4,5 dBm e a taxa de transmissão de 20 pacotes/s, considera-se
que a energia armazenada seja suficiente para não ocorrer falhas dos nós sensores
no que se refere à alimentação dos mesmos.
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FIGURA 2 – PROPOSTA DE UMA APLICAÇÃO DE REDE DE SENSORES SEM FIO EM LINHA.

Fonte: Adaptado de (BAIOCCHI et al., 2014).

Visando a importância da simulação de RSSF antes da implementação física,
é necessário realizar a análise do comportamento de canais sem fio para caracterizar
o meio físico no ambiente de simulação, além da verificação da confiabilidade para
garantir a comunicação da rede.

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste trabalho é validar os modelos de canais sem fio, além
de avaliar a confiabilidade da rede utilizando a ferramenta de simulação OMNet++ em
conjunto com o framework1 Castalia. Com isto, é possível simular RSSFLs sob as
condições ambientais reais que podem afetar a comunicação entre os nós sensores.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos deste trabalho são:

1

Um framework é o projeto de um grupo de objetos que colaboram para realizar um conjunto

de responsabilidades, ou seja, é um conjunto de códigos, elaborados em uma determinada linguagem
de programação, que tem a finalidade de auxiliar no desenvolvimento de software (JOHNSON; RUSSO,
1991).
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Simular a comunicação entre dois nós sensores utilizando a ferramenta de
simulação OMNet++/Castalia;



Definir os parâmetros no OMNet++/Castalia para o canal sem fio utilizando os
modelos de propagação do sinal, tais como: logdistância, sombreamento
lognormal, desvanecimento Rayleigh e desvanecimento Rice. Os parâmetros
dos modelos de propagação foram obtidos de acordo com os resultados
experimentais de Blackmore (2017). Almeja-se modelar o canal sem fio de
forma a se aproximar das características do ambiente real;



Comparar os resultados das simulações referentes à Taxa de Erro de Pacote
(TEP) e ao Indicador da Intensidade do Sinal Recebido (RSSI) com os
resultados obtidos experimentalmente no trabalho de Blackmore (2017) para
um ambiente real;



Comparar os dados de simulação com os resultados experimentais utilizando
o método de Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio (Root Mean Square
Error - RMSE), de modo a verificar qual modelo de propagação de sinal melhor
representa o comportamento real do ambiente.



Simular RSSFLs para diferentes distâncias entre os nós sensores, a fim de
determinar a melhor distância para alcançar uma boa confiabilidade da rede.



Simular falhas de nós sensores na rede para analisar a comunicação entre o
nó sensor mais distante e o nó sorvedouro.

ORGANIZAÇÃO

1.5

Os próximos capítulos desta dissertação estão organizados da seguinte
forma:


As principais características de Redes de Sensores Sem Fio e Redes de
Sensores Sem Fio em Linha são apresentados no Capítulo 2;



Os conceitos e principais modelos de propagação do sinal em RSSFs
(logdistância,

sombreamento

lognormal,

desvanecimento

Rayleigh

e

desvanecimento Rice) são abordados no Capítulo 3;


Algumas ferramentas de simulação e um estudo comparativo entre elas são
apresentados no Capítulo 4;
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A preparação e execução dos experimentos em ambiente real e simulacional
são detalhadas no Capítulo 5;



Uma análise de simulação dos modelos de propagação para obtenção do
modelo ótimo de canal é realizada no Capítulo 6;



As simulações de RSSFLs para analisar a confiabilidade da rede são discutidas
no Capítulo 7;



As considerações finais desta dissertação, além das perspectivas para
continuação do trabalho, são expostas no Capítulo 8;



A configuração do rádio CC2530 implementada na ferramenta de simulação
Castalia está detalhada no Apêndice 1.



Os valores de RSSI obtidos nas simulações, para as potências de transmissão
de -0,5 dBm e -3 dBm, são expostos no Apêndice 2.

2

REDES DE SENSORES SEM FIO
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2

REDES DE SENSORES SEM FIO
Uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) é constituída por diversos nós

sensores, que podem ser distribuídos aleatoriamente em um determinado ambiente
para realizar um monitoramento específico em larga escala. Uma RSSF é considerada
como homogênea quando os nós sensores possuem a mesma capacidade em termos
de processamento, comunicação e potência. Já em uma rede heterogênea, os nós
sensores têm diferentes funções ou capacidades. Por exemplo, algumas aplicações
requerem uma diversidade de sensores para o monitoramento de temperatura,
pressão, umidade, velocidade do ar, dentre outras. Assim, uma rede composta por
diferentes sensores se caracteriza por ser uma rede heterogênea. (AL-KARAKI;
KAMAL, 2004).
Algumas das possíveis áreas de aplicação de RSSF são: ambientais, militares
e residenciais. Nas aplicações ambientais, por exemplo, a agricultura de precisão
destaca-se no monitoramento de variáveis referentes ao manejo agrícola (como
temperatura, pressão, umidade do solo, nível de radiação solar, dentre outras)
(CARVALHO et al., 2012); detecção de incêndios em florestas; e de poluição nas
cidades, dentre outras possibilidades. Nas aplicações militares, sensores podem ser
lançados por aeronaves em campos de batalha, permitindo a identificação ou o
monitoramento de ações de exércitos amigos ou inimigos (AKYILDIZ et al., 2002). Em
aplicações residenciais, nós sensores são capazes de realizar a automação de tarefas
domésticas, a segurança e o monitoramento residencial (ROCHA, 2007).
Algumas determinadas aplicações podem requerer monitoramento de regiões
estreitas que se estendem por centenas de quilômetros em um ambiente. Neste
contexto, podem ser utilizadas as denominadas RSSF em Linha (RSSFL) que são
abordadas na próxima seção.

2.1

REDES DE SENSORES SEM FIO EM LINHA
As RSSFLs podem ser implantadas em diversos cenários como, por exemplo,

para monitorar regiões que são classificadas como estreitas e longas. Elas se diferem
de outras redes devido ao longo alcance de monitoramento contínuo, utilizando
transmissões de múltiplos saltos, podendo ocorrer um longo atraso da rede. Portanto,
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aspectos desafiadores para projetar uma RSSFL, tais como desempenho da rede,
taxa de transferência, protocolos MAC (Medium Access Control), protocolos de
roteamento, algoritmo de agregação, devem ser estudados em detalhes para melhorar
a eficiência energética e prolongar a vida útil de uma rede operando em tal
configuração (WANG; ZHAO; QIAN, 2011).
Assim, as RSSFLs são aquelas em que os nós sensores estão dispostos ao
longo de uma região delimitada por uma faixa contínua, como é mostrada na Figura 3
(JAWHAR; MOHAMED; AGRAWAL, 2011).
FIGURA 3 - REDE DE SENSORES SEM FIO EM LINHA.

Fonte: Adaptado de (JAWHAR; MOHAMED; AGRAWAL, 2011).

Na Figura 4 é apresentado um caso particular de RSSFL, visto que os nós
sensores estão posicionados um ao lado do outro formando estritamente uma linha
(JAWHAR; MOHAMED; AGRAWAL, 2011). Os nós sensores têm a responsabilidade
tanto de coletar as informações provenientes do ambiente quanto de roteá-las até
alcançar o nó sorvedouro. Assim, os nós sensores possuem a tarefa de realizar o
sensoriamento, agregação e compressão dos dados, além de roteá-los.
FIGURA 4 - CASO PARTICULAR DE REDE DE SENSORES SEM FIO EM LINHA.

Fonte: Adaptado de (JAWHAR; MOHAMED; AGRAWAL, 2011).

As principais características que definem uma RSSFL são: (I) Os nós
sensores podem ser dispostos um ao lado do outro estabelecendo estritamente uma
linha ou podem estar posicionados ao longo de uma área estreita e contínua; (II) Em
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comparação com outros tipos de RSSFs, a quantidade de nós vizinhos mais próximos
pode ser bastante restrita; (III) Geralmente, os nós possuem alta cobertura de rádio
para aumentar o alcance de comunicação dos nós (ALFAYEZ; NEILL, 2015).
O arranjo de nós sensores em uma RSSFL pode ser utilizado em aplicações
tais como: monitoramento e fiscalização de fronteiras internacionais para travessias
ilegais, atividades de contrabando, monitoramento de estradas ou longos gasodutos
que transportam petróleo, gás e água, monitoramento ambiental de rios, entre outros
(JAWHAR; MOHAMED; SHUAIAB, 2007).
Jawhar, Mohamed e Shuaib (2007) debateram os problemas e desafios de
uma RSSFL aplicada no monitoramento de gasodutos que transportam petróleo, gás,
água e outros recursos importantes. Assim, discutiu-se sobre uma estrutura linear de
RSSF visando reduzir os custos de instalação e manutenção, aumentar a
confiabilidade da rede e a tolerância a falhas, aumentar a vida útil da bateria para os
nós sensores, reduzir o atraso de comunicação e aumentar o tempo de vida da rede.
Um dos principais desafios enfrentados pelas RSSFL é a confiabilidade da
comunicação entre os nós sensores. Diferente de muitas RSSFs (em que os
sorvedouros podem ser alcançados através de vários caminhos existentes, quando
roteadores são usados), poucos caminhos alternativos geralmente estão disponíveis
quando a rede é estritamente em linha. Assim, Mohamed et al. (2013) desenvolveram
um modelo analítico para fornecer análise de confiabilidade para RSSFLs. Esse
modelo avalia a cobertura da rede com a existência de alguns nós inativos, estima os
períodos de manutenção da rede e analisa os projetos de RSSFL para saber a
quantidade mínima de nós sensores para garantir a conectividade da rede.
Cada nó de uma RSSFL pode se comunicar com alguns nós de cada lado e
ter diferentes capacidades de alcance de detecção. O número máximo de nós vizinhos
com o qual cada nó pode se comunicar de cada lado é definido como o Maximum
Jump Factor (MJF). À medida que o MJF aumenta, a RSSFL se torna mais confiável,
pois cada nó terá mais alternativas para encaminhar seus dados. Embora o aumento
do alcance de transmissão para alcançar os nós em cada lado proporcione uma
melhor confiabilidade na comunicação, mais energia será consumida. Isso reduzirá a
vida esperada da RSSFL (MOHAMED et al., 2013).
Para poder transmitir os dados na rede com sucesso, quando há falta de
conectividade do nó sensor com o seu vizinho imediato, ele pode aumentar a potência
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de transmissão e ampliar o alcance para alcançar o próximo nó operacional mais
próximo. À medida que várias conexões forem sendo perdidas, o nó sensor tende a
aumentar a faixa de transmissão adequadamente para ignorar as ligações
interrompidas. Esse processo é realizado até que a potência de transmissão seja
máxima. Assim, esta potência máxima de transmissão do nó é representada pelo MJF
que contém o número máximo de nós desativados que uma transmissão pode ignorar
(JAWHAR et al., 2008).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE RSSF E RSSFL

2.2

Em uma RSSF ou em uma RSSFL, a disposição dos nós sensores é
estabelecida segundo a aplicação a ser implementada. Por exemplo, para monitorar
gasodutos de água ou ambientes como uma longa avenida, os nós sensores são
estruturados em linha, ao passo que para o monitoramento florestal os nós são
dispostos a fim de cobrir uma superfície ampla de cobertura. Os principais
componentes que podem ser usados em uma RSSF são:


Nó sensor: é o dispositivo responsável pela medição da variável física de
interesse e por transmitir os valores medidos para outros nós sensores, nós
roteadores ou para o nó sorvedouro por meio de uma comunicação sem fio.
Geralmente os nós sensores são compostos pelos componentes que estão
ilustrados na Figura 5 (GINATTO, 2008; LABRADOR; WIGHTMAN, 2009);



Nó roteador: usado em redes mesh, sua função é receber as informações
coletadas pelos nós sensores e roteá-las para outros nós roteadores até
alcançar o nó sorvedouro;



Nó sorvedouro: é o dispositivo encarregado por coletar as informações dos nós
sensores e disponibilizá-los para o usuário final. Uma RSSF pode conter um ou
mais nós sorvedouros (GINATTO, 2008).
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FIGURA 5 - ARQUITETURA GERAL DO DISPOSITIVO DE SENSOR SEM FIO.

Fonte: Adaptado de (LABRADOR; WIGHTMAN, 2009).

O nó sensor é composto por seis elementos básicos (LABRADOR;
WIGHTMAN, 2009), que são detalhados a seguir:


Sensores e atuadores: São responsáveis pelo sensoriamento ou controle físico
das variáveis de interesse do ambiente. Os sensores podem ser de
temperatura, de umidade, de radiação, de movimento, de presença, entre
outras diversas possibilidades.



Interface de E/S (Entrada/Saída): A interface de entrada e saída permite a
conexão de sensores externos ao dispositivo.



Memória: É utilizada a memória RAM (Random Access Memory) para
armazenar dados relacionados à aplicação, como leitura de sensores. A
memória

ROM

(Read

Only

Memory)

é

usada

para

armazenar

permanentemente o código do programa mesmo que a fonte de energia do nó
sensor seja interrompida. Normalmente os nós sensores possuem a EEPROM
(Electrically Erasable Read-Only Memory) para configuração dos dados e
também a memória FLASH, em que pode manter os dados adquiridos quando
houver uma interrupção da alimentação.


Processador: é responsável pelo controle do nó sensor, coletando e
processando os dados provenientes dos sensores, executando o programa de
firmware essencial para o funcionamento do dispositivo, recebendo e
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armazenando dados de outros nós sensores ou do nó sorvedouro, entre outras
funções.


Transceptor de rádio: é empregado para transmissão e recepção de dados de
medição e/ou de controle de rede. Os componentes mais importantes que
fazem a composição do transceptor são módulos de modulação e
demodulação, conversores D/A (digital para analógico) e A/D (analógico para
digital), amplificadores de baixo ruído e potência, filtros, mixadores e antena.



Fonte de energia: geralmente é utilizada uma bateria como fonte de energia
para alimentação do nó sensor. Atualmente, a área de colheita de energia
(energy harvesting) está se tornando alternativa cada vez mais viável para
solucionar o problema de alimentação dos nós sensores (MORAIS JÚNIOR et
al., 2013). A colheita de energia utiliza-se de fontes do ambiente, como por
exempo, solar, termoelétrica, RF (radiofrequência), entre outras, para captar
energia do ambiente e converter em energia elétrica para alimentar os nós da
rede.

3

MODELAMENTO DE CANAIS SEM FIO
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3

MODELAMENTO DE CANAIS SEM FIO
O meio de transmissão, para a comunicação sem fio, é o canal de rádio entre

o transmissor (Tx) e o receptor (Rx) (MOLISCH, 2011). Para simular uma RSSF é
necessário modelar adequadamente o canal de rádio de acordo com as condições
ambientais que interferem na comunicação entre os nós sensores (BOULIS, 2011).
Canais sem fio estão expostos às interferências como ruído, desvanecimento, efeitos
de outros canais, dentre outros. Tais interferências variam ao longo do tempo de forma
imprevisível devido ao movimento de objetos presentes no meio e às condições do
próprio canal (GOLDSMITH, 2005).
A propagação do sinal em ambientes urbanos sofre influências do meio, tais
como a existência de prédios, veículos e árvores, por exemplo. O sinal transmitido
pode chegar ao receptor através de diferentes caminhos de propagação devido à
presença dos obstáculos entre o transmissor e o receptor (que podem ocasionar a
reflexão, dispersão e difração). Cada um dos múltiplos caminhos apresenta diferentes
amplitudes, atrasos e direções do sinal, além das diferentes mudanças de fases com
relação um ao outro (MOLISCH, 2011; TSE; VISWANATH, 2005).
A interferência que ocorre devido aos múltiplos percursos pode ser construtiva
ou destrutiva, sendo definida de acordo com as fases das componentes, conforme
apresentado na Figura 6. Desta maneira, em um dado instante, as componentes do
sinal propagado podem se encontrar em fase proporcionando uma grande amplitude,
e em outro momento podem se encontrar fora de fase, determinando uma pequena
amplitude do sinal. A mudança da amplitude do sinal total devido à interferência das
diferentes componentes de múltiplos percursos é conhecido como desvanecimento
em pequena escala (MOLISCH, 2011; RAPPAPORT, 2008; SIMON; ALOUINI, 2000).
Como um efeito adicional no sinal transmitido e recebido, a amplitude de cada
componente de múltiplo percurso muda com o tempo ou com a localização. Os
obstáculos presentes no ambiente podem ocasionar um sombreamento de uma ou
várias componentes do sinal. À medida que o receptor se distancia do transmissor, a
perda do sinal ocorre gradualmente devido às sombras geradas por obstáculos.
Quando o receptor estiver posicionado ao longo de grandes distâncias em relação ao
transmissor ele alcançará a zona de sombreamento, devido à uma maior influência
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por obstáculos em longos percursos. Por esta razão, o sombreamento dá origem ao
desvanecimento em larga escala (MOLISCH, 2011; RAPPAPORT, 2008).
FIGURA 6 - PRINCÍPIO DE DESVANECIMENTO EM PEQUENA ESCALA.

Fonte: Adaptado de (MOLISCH, 2011).

A variação na potência do sinal recebido com relação à distância, leva em
consideração a perda de caminho e sombreamento. A perda de caminho é ocasionada
pela dissipação da potência irradiada pelo transmissor, bem como pelos efeitos do
canal sem fio. O modelo de logdistância geralmente assume que a perda de caminho
é a mesma para uma determinada distância entre transmissor-receptor, sendo
possível ser modelada de maneira determinística. O sombreamento possui um
comportamento aleatório que pode ser configurado por uma variável aleatória com
distribuição estatística lognormal (GOLDSMITH, 2005; RAPPAPORT, 2008).
A intensidade média do sinal para uma determinada distância que separa
transmissor e receptor é prevista pelos modelos de propagação em larga escala e são
importantes na estimativa da região de cobertura das ondas eletromagnéticas que
percorrem o canal (RAPPAPORT, 2008).
Na Figura 7 é ilustrada a relação entre a potência recebida e a potência de
transmissão (em dB) em função da logdistância para os efeitos causados referentes
à perda de caminho, sombreamento e múltiplos caminhos.
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FIGURA 7 - PERDA DE CAMINHO, SOMBREAMENTO E MÚLTIPLOS CAMINHOS COM RELAÇÃO
À DISTÂNCIA.

Fonte: Adaptado de (GOLDSMITH, 2005).

Os modelos de propagação em pequena escala ou modelos de atenuação
são definidos pelas flutuações rápidas da intensidade do sinal recebido para alcances
muito curtos ou para curtas durações (RAPPAPORT, 2008). Assim, para o modelo de
propagação em pequena escala para a aplicação de uma RSSFL em ambientes
urbanos, pode-se considerar a distribuição de Rice ou a distribuição de Rayleigh. A
primeira considera uma linha de visada direta entre o transmissor e receptor além das
componentes aleatórias que sobrepõem a linha de visada, enquanto que a segunda
não possui um percurso dominante entre o transmissor e receptor (RAPPAPORT,
2008).

3.1

CARACTERIZAÇÃO DO CANAL SEM FIO EM AMBIENTES URBANOS
Em ambientes urbanos existem muitos fatores, como a existência de veículos,

vegetações e vários tipos de ondas de rádio no canal, que influenciam na propagação
do sinal. A influência desses fatores ocasiona a atenuação ou a inserção de ruídos na
comunicação sem fio (RAPPAPORT, 2008). Para simular uma RSSF, é necessário
modelar o canal sem fio de modo a se aproximar das condições reais da aplicação
considerada. Assim, é utilizada a abordagem estocástica para descrever o
comportamento e os efeitos da perda de percurso e do desvanecimento.
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3.1.1 ATENUAÇÃO EM LARGA ESCALA
A potência de transmissão, o ganho da antena do transmissor, o ganho da
antena do receptor, a distância entre transmissor e receptor e os efeitos ocasionados
pelo ambiente determinam a potência média do sinal recebido (GOLDSMITH, 2005;
MOLISCH, 2011; RAPPAPORT, 2008). De acordo com a Equação 3.1, é estabelecida
a perda de caminho (em dB) para uma distância d entre transmissor e receptor. Esse
modelo, denominado de perda de percurso logdistância, mostra que a potência média
do sinal recebido diminui logaritmicamente com a distância, sendo dada por
(RAPPAPORT, 2008):
𝑑
̅̅̅̅
𝑃𝐿(𝑑 ) = ̅̅̅̅
𝑃𝐿(𝑑0 ) + 10𝑛 log (𝑑 ),
0

(3.1)

em que 𝑛 é o expoente de perda de percurso (indicando a velocidade com a qual essa
perda aumenta tendo em consideração a distância), 𝑑0 é a distância de referência que
é estipulada pelas medições próximas ao transmissor (em metros) e 𝑑 é a distância
de separação do transmissor e receptor (em metros). Na Equação 3.1 o valor médio
da perda de caminho para os valores de 𝑑 e 𝑑0 é considerado, levando-se em conta
todas as possíveis perdas de caminho referentes a tais distâncias (RAPPAPORT,
2008).
A 𝑃𝐿(𝑑0 ) pode ser definida usando a perda de caminho de espaço livre em
relação à distância 𝑑0 , de acordo com a Equação 3.2, ou pode ser baseado nas
medições realizadas em campo referentes à distância 𝑑0

(RAPPAPORT, 2008;

TANGHE et al., 2008). Ou seja:
𝑃𝐿(𝑑0 ) = 20log (

4𝜋𝑑0
λ

),

(3.2)

em que λ é o comprimento de onda da portadora em metros.
Quando ocorre uma variação na potência do sinal recebido, em que para uma
mesma distância entre transmissor e receptor a potência do sinal é diferente devido à
presença de ruído ambiental em locais distintos, o modelo utilizado é o de
sombreamento lognormal (RAPPAPORT, 2008). Para obter essa variação, uma
variável aleatória Xσ é acrescentada à Equação 3.3, ou seja,
𝑑

𝑃𝐿(𝑑 ) = 𝑃𝐿(𝑑0 ) + 10𝑛 log (𝑑 ) + 𝑋𝜎 ,
0

(3.3)

em que 𝑋𝜎 tem distribuição gaussiana de média zero e desvio padrão σ, com valores
expressos em dB.
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3.1.2 ATENUAÇÃO EM PEQUENA ESCALA
Em áreas urbanas, a presença de obstáculos e objetos reflexivos causa uma
variação relativamente pequena na potência do sinal recebido, podendo esta ser
construtiva ou destrutiva (MOLISCH, 2011). Há diversos modelos de propagação
considerando os efeitos de desvanecimento sobre o sinal na literatura, podendo ser
implementados de acordo com as condições da aplicação desejada. Os modelos
utilizados neste trabalho, para uma aplicação de RSSF, de modo a caracterizar essas
variações em um ambiente urbano, foram os que consideram as distribuições de
Rayleigh e Rice.
Geralmente, a distribuição de Rayleigh é utilizada para modelar as variações
na amplitude do sinal recebido quando não existe uma linha de visada entre
transmissor e receptor, ou seja, não há um percurso dominante do sinal. O sinal
recebido, portanto, é a soma de sinais espalhados devido à presença de diferentes
obstáculos. A Equação 3.4, é dada pela função da densidade de probabilidade (fdp)
que representa uma distribuição de Rayleigh referente ao envelope do sinal recebido
(RAPPAPORT, 2008):
𝑟

𝑝( 𝑟 ) = {

𝜎2

𝑟

exp (− 2𝜎2 )

(0 ≤ 𝑟 ≤ ∞)

0

(𝑟 < 0)

,

(3.4)

em que 𝜎 é o valor rms do sinal de tensão recebido antes da detecção do envelope e
𝜎² é a média da potência do sinal recebido antes da detecção do envelope.
A distribuição de Rice é frequentemente empregada para modelar canais sem
fio que possuem uma linha de visada direta dominante, além das componentes
aleatórias e múltiplos percursos. O envelope do sinal recebido segue a uma
distribuição de Rice com uma função fdp dada pela Equação 3.5 (RAPPAPORT,
2008):
𝑟

𝑝( 𝑟 ) = { 𝜎

2 exp (−

(𝑟 2+𝐴2 )
2𝜎 2

0

) 𝐼0 (

𝐴𝑟
𝜎2

)

(𝐴 > 0, 𝑟 ≥ 0)
(𝑟 < 0)

,

(3.5)

em que A indica a amplitude de pico do sinal dominante e 𝐼0 é a função de Bessel
modificada de ordem zero. O termo

𝐴2
2𝜎 2

é conhecido como parâmetro de Rice, que é

determinado pela razão entre a potência da componente principal da linha de visada

MODELAMENTO DE CANAIS SEM FIO 32

direta e a potência das componentes aleatórias (MOLISCH, 2011). O parâmetro de
Rice K em termos de dB, é dado por:
𝐴2

𝐾(𝑑𝐵) = 10𝑙𝑜𝑔 2𝜎2 𝑑𝐵

(3.6)

À medida em que A tende a 0, K tende a -∞, o modelo de distribuição de Rice
tende a uma distribuição de Rayleigh (RAPPAPORT, 2008).
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4

FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO
Projetistas de redes e pesquisadores utilizam simulação computacional para

prever o comportamento e o desempenho de redes e também para compreender o
comportamento de protocolos de rede existentes e que não foram originalmente
projetados para operar em uma rede específica. Simulações também são cada vez
mais utilizadas para testar, corrigir e validar novos protocolos (HEIDEMANN; MILLS;
KUMAR, 2001).
Redes de sensores sem fio são geralmente compostas por uma grande
quantidade de nós sensores (SILVA; FRUETT, 2010). Com isso, o desenvolvimento e
implementação de uma RSSF torna-se um procedimento demorado e caro, visto que
exige muitos recursos humanos (para desenvolvimento de firmware/software e
protocolos) e de hardware (para avaliação e teste). Assim, a utilização de ferramentas
de simulação próprias para RSSF é de grande importância para esquematizar e ter
domínio da rede antes da sua implementação física, objetivando alcançar uma melhor
eficiência no projeto.
Este trabalho de dissertação baseia-se na simulação da comunicação entre
os nós sensores, visando obter um melhor ajuste dos modelos de canal sem fio a fim
de prever as condições de operação em um ambiente real. Com isso, é possível
simular uma RSSFL utilizando as características do ambiente onde a rede será
implementada. Para realizar as simulações, é de fundamental importância a escolha
e uso de uma ferramenta de simulação de RSSF para avaliar o comportamento da
rede. Assim, o usuário possuirá melhores resultados ao implementar a rede em
ambiente físico.
Nas próximas seções são descritos alguns simuladores de tais redes, bem
como a plataforma de simulação e o framework escolhidos para este trabalho.

4.1

COMPARAÇÃO ENTRE AS PLATAFORMAS DE SIMULAÇÃO
Há uma grande variedade de simuladores de RSSFs. Portanto, a escolha de

uma ferramenta de simulação para avaliar a implementação de uma rede é uma tarefa
primordial. Assim, foram avaliadas seis ferramentas de simulação de redes:
GloMoSim (Global Mobile Information System Simulator), QualNet (Quality
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Networking), NS-2 (Network Simulator - 2), NS-3 (Network Simulator – 3), OPNET
(Optimized Network Engineering Tools) e OMNet++ (Objective Modular Network
Testbed in C++).
O simulador GloMoSim é de domínio público e desenvolvido pela UCLA
(Universidade da Califórnia, Los Angeles). Ele apresenta um ambiente escalável para
grandes redes sem fio e para comunicação de rede com fio (MISHRA; JANGALE,
2014). O GloMoSim apresenta algumas limitações: a documentação disponível é
muito limitada e não há um protocolo de roteamento específico para rede de sensores
(KABIR et al., 2014).
O QualNet é uma versão comercial do GloMoSim. Além do QualNet, outro
simulador que também possui uma licença comercial é o OPNET.

Com isso, a

utilização dessas ferramentas para fins acadêmicos se torna inviável, devido ao alto
custo para sua aquisição. Assim, a escolha de um simulador com licença gratuita se
torna mais acessível financeiramente.
O NS-2 e o NS-3 oferecem licença gratuita e são baseados em C++. O NS-2 é
um simulador direcionado a pesquisas em redes e também utiliza a linguagem de
comandos de ferramenta orientada a objetos (OTCL), que é uma extensão do TCL
(Tool Command Language), como uma interface de comando e configuração. Ele
fornece suporte para simulação do protocolo TCP (Transmission Control Protocol),
possui modelo de energia, roteamento e protocolos multicast em redes com e sem fio
(local e satélite), dentre outros (HENDERSON et al., 2006). O NS-3 não utiliza a
linguagem OTCL. Em vez disso, as simulações de rede em NS-3 podem ser
implementadas apenas na linguagem C++, mas com a possibilidade de utilizar Python
para realizar algumas partes da simulação (WEINGARTNER; LEHN; WEHRLE, 2009).
Xian, Shi e Huang (2008) compararam os simuladores OMNet++ e NS-2
utilizando as seguintes configurações de simulação dos nós sensores: protocolo de
Difusão Direcionada sob o simpleMAC e o IEEE 802.11 MAC. Para executar as
simulações foram utilizados 500 a 2000 nós sensores em um campo de sensoriamento
de 500x500 metros e tempo de simulação de 300 segundos. O OMNet++ se destacou
por utilizar um tempo menor de execução e uso de memória em simulações de RSSF
e por apresentar um bom desempenho de depuração e rastreamento da rede na
simulação.

FERRAMENTAS DE SIMULAÇÃO 36

Fundamentado nos resultados de simulações das ferramentas NS-2, NS-3,
OMNet++ e GloMoSim, observou-se que os três últimos são capazes de realizar
simulações de rede em grande escala. Os experimentos foram realizados sob o
protocolo AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector). O cenário de simulação
utilizado foi de 400 a 2000 nós sensores em uma área de 1000x1000 metros, com o
tempo de simulação de 500 segundos. Baseado nos resultados de simulação, o NS3 foi o simulador mais rápido em termos de tempo de processamento quando
comparado ao OMNet++. Porém, com uma maior utilização da CPU (KHAN; BILAL;
OTHMAN, 2013).
O OMNet++ fornece uma interface de desenvolvimento de simulações, em vez
de fornecer diretamente componentes de simulação para redes de computadores,
redes de enfileiramento ou outros domínios. As áreas de aplicação específicas são
suportadas por vários modelos de simulação e frameworks de simulação, como o
INET e o Castalia (VARGA; HORNING, 2008).
O framework Castalia, que é usado na plataforma do OMNet++, possui um
módulo de gerenciamento de recursos que é utilizado para monitorar parâmetros tais
como consumo de energia e uso de memória dos nós da rede simulada. Os modelos
de rádio e de canais do Castalia são alguns dos mais realistas que podem ser
encontrados entre os demais simuladores, sendo uma de suas maiores vantagens
(SAMARA, 2016). Assim, simulações baseadas no Castalia podem criar cenários mais
realísticos, pois podem considerar: perda de caminho, mobilidade dos nós,
interferências simples, modulações múltiplas e possibilidade de simular o estado
ocioso do rádio (PINTO et al., 2012). Além disso, o Castalia foi desenvolvido sobretudo
para aplicações de RSSF, considerando o padrão IEEE 802.15.4 (BOULIS, 2011).
Diante das comparações entre as ferramentas de simulações apresentadas
neste capítulo, foi escolhida a plataforma do OMNet++ e o framework Castalia para
realizar as simulações nesta dissertação.

4.2

OMNET++
O OMNet++ é um simulador de redes baseado em eventos discretos, que utiliza

a linguagem C++ e uma linguagem própria denominada de NED (Network Definition),
e é caracterizado por ter uma hierarquia modular. Em geral, a linguagem NED é
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utilizada para descrever a topologia da rede e a hierarquização dos módulos simples
ou módulos compostos que serão utilizados na simulação. A topologia da rede se
refere ao modo como os nós estão interligados na rede como, por exemplo, em malha,
em anel, etc (VARGA; HORNING, 2008).
Um modelo OMNet++ consiste em módulos que se comunicam com a passagem
de mensagens, utilizando suas portas de entrada e saída. Os módulos simples são
denominados de módulos ativos, definidos assim pois são os que realizam as funções
de rede e são escritos em C++ utilizando diversas bibliotecas de classes disponíveis
para o usuário. São nesses módulos que são realizadas as funcionalidades, por
exemplo, das camadas de rede, física, MAC, entre outras. Os módulos compostos são
formados pela interligação de módulos simples e/ou de outros módulos compostos,
tornando o número de níveis hierárquicos ilimitado (VARGA; HORNING, 2008).
Na Figura 8 são ilustrados os módulos simples, módulos compostos, as portas e
as conexões entre os módulos que são representadas por setas, caracterizando a
hierarquia do OMNet++. O módulo composto, no topo da hierarquia, é denominado de
módulo rede, ou simplesmente rede, e não possui portas de entrada ou saída. As
portas operam como interfaces de entrada e saída dos módulos; assim, as mensagens
são enviadas por portas de saída e chegam através das portas de entrada. Portas de
entrada e uma de saída podem ser ligadas por conexões. As conexões são criadas
dentro de um único nível de hierarquia de módulos: (I) Dentro de um módulo
composto, as portas correspondentes de dois submódulos são conectadas ou (II) uma
porta de um submódulo e uma porta do módulo composto podem ser conectadas.
Propriedades como atraso de propagação, taxa de dados e taxa de erro de bit podem
ser atribuídas a conexões. Pode-se também definir tipos de conexão com
propriedades específicas, denominados canais que podem ser reutilizdos (VARGA;
HORNING, 2008).
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FIGURA 8 - ESTRUTURA DO MODELO NO OMNET++.

Fonte: Adaptado de (VARGA, 2014).

4.3

CASTALIA
O Castalia é um framework baseado na plataforma do OMNet++ e é composto

por módulos utilizados para simulações de RSSFs, de Body Area Networks (BAN) e,
de um modo geral, para sistemas de dispositivos embarcados de baixo consumo. O
Castalia é utilizado por pesquisadores e desenvolvedores para testar algoritmos ou
protocolos em modelos realistas de canais sem fio e de rádio, visto que os módulos
de rádio possíveis de ser utilizados podem ser baseados em rádios reais e comerciais
utilizados em RSSF (BOULIS, 2011).
A estrutura básica da arquitetura do Castalia está ilustrada na Figura 9. Como
se trata de uma RSSF, os nós sensores são conectados por um módulo de canal sem
fio. Assim, quando um nó sensor transmite um pacote de mensagem, ele é direcionado
para o canal sem fio e a partir daí o pacote é compartilhado entre os nós que estão ao
alcance do nó transmissor. Os módulos dos nós sensores também podem ser
visualizados estando “conectados” através dos módulos de processos físicos,
responsáveis pela obtenção de dados provenientes da região ou variável a ser
monitorada, simulando o monitoramento do ambiente (BOULIS, 2011) e tornando
mais realística a simulação.
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FIGURA 9 - OS MÓDULOS E SUAS CONEXÕES NO CASTALIA.

Fonte: Adaptado de (BOULIS, 2011).

A estrutura interna do nó sensor no Castalia é representada por um módulo
composto, como está demonstrado na Figura 10. As setas sólidas representam a
comunicação por mensagem entre seus módulos internos e as setas tracejadas
significam chamadas de função de sinalização. Um dos principais usos dessas
chamadas de função é sinalizar o quanto de energia foi consumida por outros módulos
ao gerenciador de recursos (BOULIS, 2011).
FIGURA 10 - ESTRUTURA DO MÓDULO COMPOSTO DO NÓ SENSOR CONSIDERADO PELO
CASTALIA.

Fonte: Adaptado de (BOULIS, 2011).
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O Castalia disponibiliza vários modelos de módulos, que podem ser utilizados
pelos usuários para a composição de suas simulações. Os módulos de aplicação
podem ser alterados pelo usuário, de forma que normalmente é elaborado um novo
módulo para implementar um algoritmo segundo as necessidades de sua aplicação.
O módulo composto de comunicação é formado pelos módulos simples de
roteamento, MAC e rádio (BOULIS, 2011).
O módulo de roteamento dispõe de um protocolo de roteamento Multipath
Rings Routing (HUANG et al., 2013). Além disso, na literatura já existem outros
protocolos implementados no Castalia como o CTP (COLESANTI; SANTINI, 2011) e
o LEACH (BALAKRISHNAN et al., 2006). Caso o usuário não pretenda utilizar o
protocolo de roteamento em sua simulação, há a possibilidade de utilizar o
bypassRouting, que só irá realizar o encaminhamento dos pacotes recebidos dos
módulos de comunicação e da camada MAC. No módulo MAC, há cinco modelos
disponíveis:

TunableMAC, TMAC, MAC IEEE 802.15.4, IEEE 802.15.6 e o

bypassMAC. O bypassMAC realiza apenas o encaminhamento dos pacotes recebidos
dos módulos de roteamento e de rádio. Além desses modelos da camada MAC, o
protocolo CSMA/CA (COLESANTI; SANTINI, 2011) também foi implementado no
Castalia. O módulo de rádio é baseado em rádios reais, disponibilizando modelos de
transceptores para RSSFs, que são o CC1000 e CC2420, da Texas Instruments
(BOULIS, 2011).
Módulos do canal sem fio podem ser configurados por modelos que permitem
simular redes de forma a obter vários recursos importantes do canal sem fio, bem
como o modelamento de perda de caminho, variação temporal, entre outros. O módulo
de gerenciador de mobilidade estabelece o comportamento dos nós sensores na rede,
podendo estes serem estacionários ou móveis. E, por fim, o módulo gerenciador de
recursos monitora o consumo de energia do nó sensor. Isso acontece pois os módulos
que modelam dispositivos de hardware, ou seja, o rádio e o gerenciador de sensores,
passam dados de consumo por meio das funções de sinalização para o gerenciador
de recursos para sinalizar a quantidade de energia consumida (BOULIS, 2011).
Como a proposta deste trabalho é modelar o canal sem fio de uma RSSF e
fazer uma análise da confiabilidade da rede, foram utilizados alguns recursos
específicos

fornecidos

pelo

Castalia,

como

os

módulos

de

aplicação
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(ThroughputTest), de roteamento (bypassRouting), da camada MAC (CSMA/CA) e o
módulo do canal sem fio para modelar a perda de caminho, além dos modelos de
desvanecimento Rayleigh e Rice implementados por Gomes (2017).
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METODOLOGIA EXPERIMENTAL
Uma implementação da comunicação entre dois nós sensores em campo

aberto foi realizada por Blackmore (2017). Os resultados foram usados nesta
dissertação para configurar os parâmetros dos modelos de canal sem fio no simulador
OMNet++/Castalia. As características obtidas para modelar o canal sem fio por meio
de simulações, além das utilizadas no trabalho de Blackmore (2017), são abordadas
neste capítulo.

5.1

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
No trabalho de Blackmore (2017) foram realizados experimentos utilizando

dois nós sensores comunicando-se entre si, e foi obtida a análise dos resultados do
RSSI e da TEP. Esse experimento de Blackmore (2017) foi realizado pelo mesmo
grupo de pesquisa que desenvolveu esta dissertação, com o intuito de fazer a
comunicação entre o nó sensor e o sorvedouro para transmitir os dados para a nuvem
por meio de Wi-Fi. Baseado-se nesse trabalho, a fim de modelar o canal sem fio para
se aproximar do ambiente em que a rede foi inserida, foram realizadas simulações
utilizando as mesmas condições do experimento prático.

5.2

EXPERIMENTO
No experimento apresentado no trabalho de Blackmore (2017), foi utilizado o

rádio CC2530 da Texas Instruments. O CC2530, ilustrado na Figura 11, é um SoC
utilizado para aplicações com padrão IEEE 802.15.4, ZigBee e RF4CE. O CC2530 é
caracterizado por integrar em um só circuito integrado um transceptor de RF, sendo
integrado com um microcontrolador MCU 8051; memória flash programável de até 256
KB; 8 KB RAM; vários modos de operação com relação ao consumo de energia,
tornando-o adequado para sistemas nos quais o baixo consumo de energia seja
necessário, entre outras (TEXAS INSTRUMENTS, 2014).
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FIGURA 11 - PLACA DO RÁDIO CC2530.

Fonte: Adaptado de (CC2530 Development Kit User’s Guide, 2018).

O rádio utilizado para elaborar uma rede foi determinado pelo baixo consumo
de energia, visto que uma das maiores restrições na operação de uma RSSF é a vida
útil de seus sensores. Quando uma RSSF emprega técnicas de colheita de energia,
essa restrição é mitigada por ter a possibilidade de recarregar as baterias ou de não
necessitar delas. Porém, nenhuma técnica de colheita de energia não foi abordada no
trabalho experimental em Blackmore (2017).
A comunicação entre dois nós sensores foi realizada em um campo gramado
aberto, nos Estados Unidos, para distâncias de 10 a 120 jardas2, equivalente a 9,1 a
109,2 metros, variando a cada 9,14 metros. Foram utilizados 3 níveis para transmissão
dos sinais: 4,5 dBm, -0,5 dBm e -3 dBm. Para cada nível de sinal e distância, foram
realizadas 5 medições de modo a alcançar uma maior precisão nos resultados. Com
isso, foi obtido o desvio padrão do RSSI resultando em 3,12 dBm. Assim, para os
testes de TEP, todos os ensaios foram realizados com as seguintes condições: canal
11 (2405 MHz), quantidade máxima de 1000 pacotes enviados e taxa de 100
pacotes/s em um dia ensolarado em um campo de futebol (BLACKMORE, 2017).
Para implementar a comunicação entre os nós sensores no Castalia, de modo
a comparar os resultados experimentais com os de simulação computacional, foram

2

1 jarda = 0,9144 m.
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utilizadas as seguintes condições: canal 11, quantidade máxima de 1000 pacotes
enviados e taxa de 50 pacotes por segundo, com o tempo total de simulação de 20
segundos. Além disso, para cada simulação foram realizadas 100 medições com
diferentes seeds3, obtendo a média das medições para uma melhor estimativa dos
resultados simulacionais.

5.3

METODOLOGIA DO EXPERIMENTO
Os nós sensores simulados correspondem ao CC2530. O módulo de rádio do

Castalia não possui o CC2530 previamente definido. Portanto, foi necessário criar um
novo arquivo implementando os parâmetros adequados no formato específico
proposto pelo Castalia, conforme apresentado no Apêndice 1.

5.4

PARÂMETROS AJUSTADOS NO SIMULADOR
Para analisar os resultados de simulação, foram comparados os resultados

de simulação com os alcançados pelo experimento de Blackmore (2017). Assim, com
o objetivo de modelar o canal sem fio, realizaram-se simulações modificando os
parâmetros do canal sem fio do Castalia a fim de utilizar os modelos de propagação
logdistância, lognormal, Rayleigh e Rice.

5.4.1 PARÂMETROS DO CANAL SEM FIO
Inicialmente, as variáveis utilizadas no canal sem fio do Castalia foram
ajustadas com o propósito de aproximar o comportamento da propagação do sinal
referente ao ambiente implementado no trabalho de Blackmore (2017). As variáveis
presentes na Tabela 1 correspondem ao modelo de propagação logdistância.

3

Semente: inicialização aleatória.
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Os parâmetros de σ e σb representam a qualidade do canal sem fio.
Considerando σ = 0 e σb = 0, todos os nós receptores a uma certa distância do
transmissor obtêm exatamente a mesma intensidade do sinal e todas as ligações são
bidirecionais; ou seja, a qualidade do canal entre A e B é a mesma que a qualidade
entre B e A (BOULIS, 2011).
TABELA 1 - PARÂMETROS DO CANAL SEM FIO - CASTALIA.

Sigma (σ)

0

Sigma Bidirecional (𝜎𝑏 )

0

Valor do Expoente de Propagação do Canal (n)

2,5

𝑑0

1

𝑃𝐿(𝑑0 )

40

A escolha do valor da distância de referência deve ser adequada para o
ambiente de propagação. Em sistemas celulares, que possuem uma ampla área de
cobertura, são normalmente consideradas distâncias de referências de 1 km. Por sua
vez, nos sistemas microcelulares, são comumente utilizadas distâncias muito menores
(como 100 m ou até 1 m). O valor de 𝑃𝐿(𝑑0 ) foi calculado utilizando a Equação 3.2
referente à perda de caminho de espaço livre (RAPPAPORT, 2008). Para isso, foi
adotado o valor de 𝑑0 = 1 𝑚 e uma frequência de operação de 2405 MHz.
O modelo de propagação implementado no Castalia para prever as perdas de
caminho do canal é o logdistância. Para encontrar o valor do expoente de propagação
que melhor se aproximasse dos resultados experimentais de RSSI de Blackmore
(2017), foram realizadas diversas simulações variando o n. Com isso, o valor
escolhido foi n = 2,5 em que obteve-se os melhores resultados de previsão das perdas
de caminho.
Os valores referentes à atenuação em pequena escala foram gerados
considerando a distribuição de Rice, com fator de Rice K = 3 e K = 5. Esses valores
podem ser utilizados para prever o desvanecimento do canal sem fio em ambientes
urbanos. Gomes (2017) implementou, no módulo do canal sem fio do Castalia, a
distribuição de Rice, utilizando a biblioteca IT++ (IT++, 2018) elaborada em C++.
Pode-se encontrar nessa biblioteca diversas classes e funções que podem ser
aplicadas para simular sistemas de comunicações, possibilitando a utilização do
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modelo de desvanecimento Rice para simular a transmissão de sinais submetidos à
atenuação por múltiplos percursos.
Para configurar o parâmetro da distribuição de Rayleigh é necessário
considerar o fator de Rice K = 0, visto que o desvanecimento Rayleigh não considera
uma linha de visada direta entre os nós sensores (PROAKIS; SALEHI, 2001).
As simulações para modelar o canal sem fio a fim de simular as flutuações do
sinal foram realizadas em 6 etapas:
1ª Etapa: Foi utilizado o modelo lognormal, variando o valor de σ = 1 e σ = 5.
2ª Etapa: Foi utilizado o modelo lognormal acrescentando o ruído AWGN (Additive
White Gaussian Noise – Ruído Gaussiano Branco Aditivo).
3ª Etapa: Foi utilizado o modelo lognormal acrescentando o desvanecimento Rayleigh.
4ª Etapa: Foi utilizado o modelo lognormal acrescentando o desvanecimento Rayleigh
e o ruído AWGN.
5ª Etapa: Foi utilizado o modelo lognormal acrescentando o desvanecimento Rice com
o fator de Rice K = 5.
6ª Etapa: Foi utilizado o modelo lognormal acrescentando o desvanecimento Rice com
o fator de Rice K = 5 e o ruído AWGN.

5.5

PARÂMETROS DO MODELO DE RÁDIO
O simulador Castalia possui três rádios modelados em seu framework:

CC1000, CC2420 e BANRadio. Cada modelo de rádio é exibido por um arquivo de
configuração que contém parâmetros encontrados em seus respectivos datasheets,
fornecidos pelo fabricante. Assim, baseado nos arquivos de configuração e no manual
do usuário do Castalia, foi modelado o CC2530 a partir dos parâmetros no datasheet
(Texas Instruments, 2014). Na Tabela 3 são exibidos os valores de configuração do
RX do rádio CC2530.
TABELA 2 – PARÂMETROS DO MODO RX DO RÁDIO CC2530.
Parâmetros

Taxa de Dados

Modulação

Bit por Símbolo

Potência de TX

Sensibilidade

Potência Consum.

Valores

250 Kbps

PSK

4

4, 0 e -3 dBm

-97 dBm

72 mW
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O parâmetro noiseFloor, também utilizado para a configuração do RX do
CC2530, é definido pelo ruído térmico devido à dependência da temperatura. O
cálculo do noiseFloor está expresso na Equação 5.1 (MOLISCH, 2011)
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒𝐹𝑙𝑜𝑜𝑟 = 10𝑙𝑜𝑔10 (𝑘 𝑇 𝐵) ,

(5.1)

em que 𝑘 é a constante de Boltzmann (1,38 × 10−23 J/K), T é a temperatura em K e B
é a largura de banda do canal. Assim, para T = 300K e uma B = 2 MHz o valor
calculado para o noiseFloor foi de aproximadamente -111 dBm.

6
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Os resultados da simulação referentes à transmissão sem fio entre dois nós

sensores são comparados com os dados experimentais obtidos no trabalho de
Blackmore (2017), apresentados por meio de gráficos. A separação dos nós sensores
em Blackmore (2017) foi de, no mínimo, 10 jardas (9,144 metros) até no máximo 120
jardas (109,728 metros), variando a medição a cada 10 jardas (9,144 metros). A
unidade de comprimento em jardas foi usada para fins de comparar com os resultados
experimentais. A aplicação proposta neste trabalho é para a implementação de uma
RSSFL cujos nós sensores são dispostos nos cabos de energia dos postes, conforme
ilustrado na Figura 12. Assim, a distância considerada entre os nós sensores foi de
18,3 metros (20 jardas) por apresentar uma pequena TEP no nó sorvedouro, além de
determinar em uma maior confiabilidade da rede.
FIGURA 12 - LOCALIZAÇÃO DOS NÓS SENSORES PARA A APLICAÇÃO DE UMA RSSFL.

Fonte: Elaborado pela autora.

6.1

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DE SIMULAÇÃO
Para avaliar a transmissão entre os dois nós sensores, em Blackmore (2017),

foram feitas 5 medições para cada distância de separação entre os nós sensores e
para cada potência de transmissão. Desta forma, foi obtida uma média dos valores
referentes à TEP e ao RSSI para cada cenário experimental.
Para analisar os resultados de simulação, inicialmente, foram realizadas
várias simulações utilizando o modelo de propagação de perda de caminho, a fim de
ajustar o canal sem fio do Castalia. Deste modo, são obtidas aproximações das
variações sofridas pela comunicação sem fio do ambiente experimental apresentado
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por Blackmore (2017). O erro relativo percentual dos valores de RSSI foi o critério
utilizado para determinar o valor de n no ambiente de simulação. Dentre os valores
avaliados, o expoente de perda de caminho que obteve o menor erro relativo foi n =
2,5. Com isso, foi obtida a curva de RSSI que mais se aproximou para uma estimativa
da área de cobertura da comunicação entre os nós sensores.
À medida que os nós sensores se afastam, é comum a TEP aumentar de
forma crescente e o RSSI diminuir. Isso acontece devido à influência do meio externo
uma vez que quanto maior a distância entre os nós, maior será a perda de percurso
do sinal. Porém, a comunicação sem fio pode sofrer desvanecimento que pode
proporcionar uma interferência construtiva; ou seja, para uma dada distância, a
intensidade do sinal recebida pode ser maior em relação à uma distância mais
próxima, resultando em uma TEP menor.
Nas Figuras 13 a 15, são ilustrados os valores de RSSI referentes ao ambiente
experimental e ao ambiente de simulação utilizando o modelo de perda de caminho
logdistância para as potências de transmissão de 4,5 dBm, -0,5 dBm e -3 dBm,
respectivamente. Assim, nas Figuras 13 a 15 é mostrada a comparação do RSSI, a
fim de obter uma melhor estimativa do modelamento do canal sem fio no Castalia em
relação ao ambiente experimental.
A sensibilidade do rádio CC2530 é de -97 dBm. Assim, para níveis de sinal
inferiores à sensibilidade, o rádio não consegue receber os dados. À proporção que
os nós sensores se distanciam, o RSSI tende a diminuir, como pode ser observado
nas Figuras 13 a 15. Algumas variações ocasionadas nos valores de RSSI do
ambiente experimental podem ser justificadas devido a interferências do ambiente ou
até mesmo a erros de procedimento durante a realização do experimento.
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FIGURA 13 - COMPARAÇÃO DOS VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL
COM OS DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO LOGDISTÂNCIA, PARA UMA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE 4,5 DBM.
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Fonte: Elaborado pela autora.

FIGURA 14 - COMPARAÇÃO DOS VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL
COM OS DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO LOGDISTÂNCIA, PARA UMA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE -0,5 DBM.
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Fonte: Elaborado pela autora.
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FIGURA 15 - COMPARAÇÃO DOS VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL
COM OS DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO O MODELO LOGDISTÂNCIA, PARA UMA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE -3 DBM.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Para simular o efeito de sombreamento, que é definido por um comportamento
aleatório, utilizou-se a variável aleatória σ = 3,12 com distribuição estatística
lognormal. O valor de σ corresponde ao desvio padrão dos resultados experimentais
de Blackmore (2017). Em seguida, também foram considerados os efeitos de
desvanecimento Rice (com a variável de Rice K = 3 e K = 5) e Rayleigh, analisando a
presença e ausência da linha de visada direta entre o transmissor e o receptor,
respectivamente. Além disso, foram realizadas simulações com a presença e
ausência do ruído AWGN no canal sem fio.
Na Figura 16 são apresentados os valores de RSSI referentes às simulações
realizadas utilizando os modelos de propagação de sinal expostos neste trabalho.
Além desses modelos, na Figura 17 foi considerado a influência do ruído AWGN. Para
as potências de transmissão de -0,5 dBm e -3 dBm, os valores de RSSI obtidos nas
simulações são expostos nas Figuras do Apêndice 2.
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FIGURA 16 - VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE
SIMULAÇÃO UTILIZANDO OS MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE,
PARA UMA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE 4,5 DBM.

RSSI vs Distância (Potência de transmissão 4,5 dBm)
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Fonte: Elaborado pela autora.
FIGURA 17 - VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE
SIMULAÇÃO ACRESCENTANDO O RUÍDO AWGN NO CANAL E UTILIZANDO OS
MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA POTÊNCIA DE
TRANSMISSÃO DE 4,5 DBM.

RSSI vs Distância (Potência de transmissão 4,5 dBm)
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Fonte: Elaborado pela autora.

σ = 3,12 + Rayleigh + AWGN
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Nas Figuras 16 e 17, os resultados de simulação dos modelos de propagação
apresentam variações quando observados os valores de RSSI referentes aos efeitos
ocasionados pelo sombreamento e pelo desvanecimento. Isso ocorre devido às
interferências dos objetos no ambiente que afetam a intensidade do sinal recebido,
podendo comprometer a comunicação entre os nós sensores.
Após considerar os valores de RSSI das simulações, outra métrica utilizada
para avaliar as características da propagação do sinal que será analisada a seguir é
a TEP. Nas Figuras a seguir são apresentados os valores de TEP para os efeitos de
propagação utilizados neste trabalho como: lognormal, desvanecimento Rice e
Rayleigh, além da possibilidade do canal estar sujeito ao ruído AWGN. Nas Figuras
18 e 19, 20 e 21, 22 e 23 ilustram a TEP para uma potência de transmissão de 4,5
dBm, -0,5 dBm e -3 dBm, respectivamente.
Nas Figuras 18 e 19, em que a potência do sinal é maior, utilizando apenas o
efeito de sombreamento lognormal, a TEP é aproximadamente 0%, indicando que
todos os dados enviados foram recebidos corretamente. Utilizando os efeitos de
lognormal e de desvanecimento Rice e Rayleigh, a TEP sofre um pequeno aumento
à medida que os nós se distanciam, visto que os efeitos ocasionam uma pequena
interferência na recepção dos dados.
Nas Figuras 20 e 21, para uma potência de -0,5 dBm, usando o efeito de
sombreamento lognormal e os efeitos de desvanecimento Rice e Rayleigh, a TEP
sofre um aumento exponencial à medida que os nós transmissores se distanciam dos
nós receptores. Pode-se observar que a influência dos desvanecimentos no canal sem
fio é pequena para curtas distâncias. Quando comparado os efeitos de
desvanecimento Rice e Rayleigh, a TEP do segundo é maior por não considerar a
linha de visada direta entre os sensores.
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FIGURA 18 - VALORES DE TEP DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE SIMULAÇÃO
UTILIZANDO OS MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE 4,5 DBM.
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Fonte: Elaborado pela autora.

FIGURA 19 - VALORES DE TEP DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE SIMULAÇÃO
ACRESCENTANDO O RUÍDO AWGN NO CANAL E UTILIZANDO OS MODELOS
LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE 4,5
DBM.

TEP vs Distância (Potência de transmissão 4,5 dBm)
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Fonte: Elaborado pela autora.

σ = 3,12 + Rayleigh + AWGN
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FIGURA 20 - VALORES DE TEP DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE SIMULAÇÃO
UTILIZANDO OS MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE -0,5 DBM.

TEP vs Distância (Potência de transmissão -0,5 dBm)
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Fonte: Elaborado pela autora.

FIGURA 21 - VALORES DE TEP DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE SIMULAÇÃO
ACRESCENTANDO O RUÍDO AWGN NO CANAL E UTILIZANDO OS MODELOS DE
LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE 0,5 DBM.

TEP vs Distância (Potência de transmissão -0,5 dBm)
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Fonte: Elaborado pela autora.

σ = 3,12 + Rayleigh

σ = 3,12 + K = 3

σ = 3,12 + K = 5

OBTENÇÃO DO MODELO ÓTIMO DE CANAL 58

Considerando a menor potência de transmissão, -3 dBm, pode ser observado
nas Figuras 22 e 23 que a TEP aumenta consideravelmente para grandes distâncias,
conforme esperado segundo a teoria eletromagnética. A comunicação entre os nós
sensores passa a sofrer maiores influências do meio à medida que os nós se
distanciam, além de obter um sinal de transmissão fraco.
FIGURA 22 - VALORES DE TEP DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE SIMULAÇÃO
UTILIZANDO OS MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA
POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE -3 DBM.

TEP vs Distância (Potência de transmissão -3 dBm)
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Fonte: Elaborado pela autora.

Uma análise dos valores de RSSI e de TEP dos resultados obtidos em
comparação com o do trabalho de Blackmore (2017) foi realizada para verificar qual
modelo de propagação correspondeu às necessidades da aplicação deste trabalho.
O critério adotado para avaliar a qualidade de aproximação dos resultados foram o
Raiz Quadrada do Erro Quadrático Médio (Root Mean Square Error - RMSE).
A RMSE é a raiz quadrada do somatório das diferenças entre o valor real e o
valor simulado ao quadrado, ponderados pela quantidade de termos n referindo-se
como:

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √

2
∑𝑛
𝑡=1(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)𝑡

𝑛

.

(6.1)
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O cálculo da RMSE leva em consideração um peso maior para grandes erros
do que para pequenos, ressaltando resultados discrepantes de modo incoerente com
a mediana de dados de amostra. Quanto menor for o valor da RMSE dos resultados
simulacionais em relação aos resultados experimentais, melhor será a aproximação
do modelo de propagação do sinal em relação ao ambiente real.
FIGURA 23 - VALORES DE TEP DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE SIMULAÇÃO
ACRESCENTANDO O RUÍDO AWGN NO CANAL E UTILIZANDO OS MODELOS DE
LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE -3
DBM.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Foram considerados as Figuras 24 e 25, que ilustram a RMSE em relação às
variáveis RSSI e TEP para os modelos de propagação, para analisar qual modelo de
propagação do canal sem fio mais se aproximou das características do ambiente real.
Analisando as Figuras 24 e 25, a curva que apresentou uma maior aproximação foi a
do modelo lognormal com efeito do desvanecimento Rayleigh e sujeito ao ruído
AWGN, devido à curva possuir a menor RMSE em relação às outras curvas para as
três potências de transmissão. Esse resultado pode ser justificado devido às
características do canal sem fio experimental sofrer efeitos de desvanecimentos
ocasionados por múltiplos percursos, possuindo interferências do efeito de
sombreamento lognormal, desvanecimento Rayleigh e do ruído AWGN.
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FIGURA 24 – RMSE DO RSSI.
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Fonte: Elaborado pela autora.

FIGURA 25 – RMSE DO TEP.
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ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DE UMA RSSFL
As simulações foram realizadas para prever o comportamento do canal sem

fio aplicado a uma RSSFL em um ambiente urbano, o qual é ilustrado na Figura 12.
Para inicializar a implementação da rede, é necessário saber o melhor posicionamento
entre os nós sensores e utilizar a redundância dos pacotes a fim de obter uma maior
confiabilidade da rede. Assim, os nós sensores mais distantes conseguem enviar as
mensagens para o nó sorvedouro mesmo se algum nó sensor intermediário
apresentar alguma falha.
Na Figura 26 é ilustrada uma RSSFL com 4 nós sensores, com a mesma
distância D entre os nós sensores. Os nós sensores 1, 2 e 3 possuem como
destinatário final das mensagens o nó sorvedouro (nó sensor 0). O protocolo de
roteamento utilizado nessa rede foi o de inundação (flooding), em que os nós sensores
enviam os pacotes recebidos para os demais nós da rede até que o nó sorvedouro
seja alcançado (AKYILDIZ et al., 2002). Esse protocolo ocasiona uma redundância
dos pacotes na rede, em que para a configuração da Figura 26 considerando
pequenas distâncias D entre os nós sensores, o nó sorvedouro recebe 3 vezes a
quantidade de pacotes enviados pelo nó sensor 3 e 2 vezes a quantidade de
mensagens transmitidas pelo nó sensor 2. Por exemplo, se os nós sensores 2 e 3
enviarem 1000 pacotes cada, o nó sorvedouro pode receber até 3000 pacotes do nó
sensor 3 e até 2000 pacotes do nó sensor 2. Além disso, o protocolo de acesso ao
meio utilizado foi o CSMA/CA definido pelo padrão IEEE 802.15.4.
Como a rede utilizada é para uma aplicação em ambiente urbano, foi
considerado o modelo de propagação de sinal lognormal com desvanecimento
Rayleigh e ruído AWGN. As simulações foram realizadas com uma potência de
transmissão de 4,5 dBm e uma taxa de transmissão de 20 pacotes/s durante 51
segundos de simulação, sendo 1 segundo utilizado para inicialização dos nós. Para
cada simulação foram realizadas 3 medições com diferentes seeds, para obter a
média das medições.
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FIGURA 26 - COMUNICAÇÃO DOS NÓS SENSORES EM UMA RSSFL.

Fonte: Elaborado pela autora.

Na Figura 26, para valores de D relativamente pequenos, considera-se que o
nó sorvedouro está dentro do alcance de transmissão dos nós sensores, ou seja,
todos os nós sensores conseguem se comunicar com o nó sorvedouro. Assim, foi
obtido o valor da TEP recebido no sorvedouro referente a cada nó sensor. À medida
que a distância D aumenta, a comunicação direta do nó sensor 3 com o sorvedouro
tende a diminuir, fazendo com que os pacotes transmitidos pelo nó sensor 3 alcancem
o nó sorvedouro através das retransmissões realizadas pelos nós sensores 1 e 2.
Para realizar as simulações com diferentes distâncias entre os nós sensores,
foram consideradas as seguintes configurações:


Configuração 1: Distância D entre os nós sensores de 9,1 metros;



Configuração 2: Distância D entre os nós sensores de 18,3 metros;



Configuração 3: Distância D entre os nós sensores de 27,4 metros;



Configuração 4: Distância D entre os nós sensores de 82,3 metros;



Configuração 5: Distância D entre os nós sensores de 100,6 metros;



Configuração 6: Distância D entre os nós sensores de 109,7 metros.
Foram

realizadas

simulações

utilizando

as

mesmas

configurações

mencionadas anteriormente com a ocorrência de uma falha no nó sensor 2 e nos nós
sensores 1 e 2, como ilustrado nas Figuras 27 e 28, respectivamente.
FIGURA 27 - RSSFL COM FALHA NO NÓ SENSOR 2.

Fonte: Elaborado pela autora.
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FIGURA 28 - RSSFL COM FALHA NOS NÓS SENSORES 1 E 2.

Fonte: Elaborado pela autora.

7.1

RESULTADOS OBTIDOS
Os resultados da TEP do nó sorvedouro da RSSFL com os 4 nós sensores

estão ilustrados na Figura 29. Os pacotes transmitidos pelo nó sensor 3 são recebidos
diretamente pelo nó sensor 0 e pelos nós sensores 1 e 2, que como não são o destino
final, encaminham a mensagem até alcançar o sorvedouro. Pode-se observar que
quando as distâncias entre os nós sensores são pequenas (configurações 1 a 3), a
TEP do nó sensor 3 é menor que a do nó sensor 2 e nó sensor 1. Atribui-se a esse
resultado o congestionamento dos pacotes na rede, contudo a análise desse
congestionamento não foi o foco do trabalho. À medida que as distâncias entre os nós
sensores vai aumentando (configurações 4 a 6), a TEP do nó sensor 3 é maior que a
do nó sensor 2 e consequentemente maior que a do nó sensor 0. Esse comportamento
da rede é o esperado, visto que quanto maior for a distância entre os nós sensores,
menor será o RSSI e maior será a influência do meio, dificultando a comunicação entre
os nós sensores com o nó sorvedouro.
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FIGURA 29 – TEP DO NÓ SORVEDOURO REFERENTE ÀS TRANSMISSÕES DOS NÓS SENSORES
1, 2 E 3, PARA CADA CONFIGURAÇÃO DAS DISTÂNCIAS ENTRE OS NÓS
SENSORES.

Taxa de Erro de Pacote
0,8
0,7
0,6
0,5

0,4
0,3
0,2
0,1

0
1

2

3
Nó 1

4
Nó 2

5

6

Nó 3

Fonte: Elaborado pela autora.

Na Figura 30 são ilustrados os resultados da TEP do nó sorvedouro da RSSFL
quando o nó sensor 2 apresenta uma falha, ou seja, o nó sensor 2 não consegue mais
receber nem transmitir mensagens. Pode-se observar que a TEP do nó sensor 1 para
grandes distâncias (configurações 4 a 6) foi menor do que na Figura 29. Isso ocorreu
devido a uma menor quantidade de pacotes inseridos na rede (considerando a
ausência do nó sensor 2 que não irá transmitir e nem retransmitir pacotes), diminuindo
assim o congestionamento.
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FIGURA 30 - TEP DO NÓ SORVEDOURO REFERENTE ÀS TRANSMISSÕES DOS NÓS SENSORES
1 E 3, PARA CADA CONFIGURAÇÃO DAS DISTÂNCIAS ENTRE OS NÓS
SENSORES.
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Fonte: Elaborado pela autora.

Considerando uma falha dos nós sensores 1 e 2, a TEP do nó sorvedouro
para diferentes configurações das distâncias entre os nós é ilustrada na Figura 31.
Assim, esse resultado está de acordo com esperado, pois considerando pequenas
distâncias entre o nó sensor 3 e o nó sensor 0, a intensidade do sinal recebido é
elevada e, consequentemente a TEP é aproximadamente 0. À medida que os nós
sensores se distanciam, a comunicação sofrerá maiores interferências e com isso a
TEP vai aumentando.
Para implementar uma RSSFL deve-se considerar todos os fatores que
proporcionam a ocorrência da atenuação do sinal no canal sem fio e utilizar uma
distância adequada entre os nós sensores, a fim de não comprometer a confiabilidade
da comunicação da rede. Assim, foi considerada uma distância de 18,3 metros entre
os nós sensores para uma melhor configuração da RSSFL. Com isso, caso algum nó
sensor intermediário apresente falha, não ocorrerá nenhuma interrupção da
comunicação na rede.
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FIGURA 31 - TEP DO NÓ SORVEDOURO REFERENTE ÀS TRANSMISSÕES DO NÓ SENSOR 3,
PARA CADA CONFIGURAÇÃO DAS DISTÂNCIAS ENTRE OS NÓS SENSORES.

Taxa de Erro de Pacote
1
0,9
0,8
0,7
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0
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Fonte: Elaborado pela autora.
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8

CONCLUSÕES
Nesta dissertação, foram abordados os modelos de propagação de sinais que

possam caracterizar o canal sem fio para uma aplicação de RSSFL em ambientes
urbanos, além de obter uma análise da confiabilidade da comunicação entre os nós
sensores. As simulações foram realizadas no OMNet++/Castalia.
Os modelos de propagação de sinais que mais se adequaram para definir as
características do canal sem fio para a aplicação de uma RSSFL foram: perda de
caminho logdistância, sombreamento lognormal, desvanecimento Rayleigh e
desvanecimento Rice, além de considerar ou não os efeitos do ruído AWGN. Para
realizar

o

modelamento

do

canal

sem

fio

no

ambiente

de

simulação

OMNet++/Castalia, foram feitas várias simulações com a finalidade de analisar o
comportamento da comunicação entre dois nós sensores e obter as variáveis TEP e
RSSI dos resultados simulacionais.
Ao comparar os resultados obtidos no ambiente de simulação com os
resultados do trabalho de Blackmore (2017), concluiu-se que o modelo de
sombreamento lognormal com desvanecimento Rayleigh sob o efeito do ruído AWGN
se aproximou mais das características do canal sem fio referente ao ambiente
experimental. Para uma análise desse resultado, obteve-se coerência em relação às
condições ambientais esperadas, visto que o experimento de Blackmore (2017) foi
realizado em campo, podendo possuir fatores que proporcionam um canal com
desvanecimento. Considerando uma aplicação de RSSFL em ambientes urbanos, há
vários fatores que ocasionam os caminhos múltiplos do sinal causando uma
atenuação no sinal. E, com isso, os modelos de desvanecimento Rayleigh e Rice
devem ser utilizados para prever este tipo de comportamento da comunicação entre
transmissor e receptor.
Determinado o modelo de propagação de sinais, foram realizadas simulações
de RSSFLs com quatro nós sensores, com o propósito de fazer uma análise da
confiabilidade da rede utilizando a redundância dos pacotes. Foi definido uma
distância de 18,3 metros entre os nós sensores, pois essa configuração apresentou
uma taxa de erro de pacote pequena. Considerando várias distâncias entre os nós
sensores e a ausência de nós sensores intermediários devido a falhas, foram
simuladas RSSFLs para analisar a TEP e verificar a confiabilidade da rede. Assim, a
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rede continuou funcionando sem interrupção na comunicação, porém para distâncias
maiores a TEP foi elevada.

TRABALHOS FUTUROS/PERSPECTIVAS DE CONTINUAÇÃO

8.1

Algumas possíveis perspectivas de continuação deste trabalho podem ser
caracterizadas como planos para trabalhos futuros. A seguir, estão alguns dos planos
de continuidade deste trabalho:


Analisar e propor novas técnicas de roteamento para aumentar a confiabilidade
de RSSFLs;



Analisar questões de consumo de energia em RSSFL e uso de protocolos de
roteamento cientes de energia;



Estudar mobilidade em RSSFL e analisar seus impactos;



Desenvolvimento da RSSFL no ambiente de simulação OMNet++/Castalia; e



Implementação da RSSFL no ambiente urbano.
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APÊNDICE 1 - CC2530.TXT
RX MODES
# Name, dataRate(kbps), modulationType, bitsPerSymbol,
bandwidth(MHz), noiseBandwidth(MHz), noiseFloor(dBm),
sensitivity(dBm), powerConsumed(mW)
normal, 250, PSK, 4, 2, 194, -111, -97, 72
IDEAL, 250, IDEAL, 4, 2, 194, -111, -97, 72
TX LEVELS
Tx_dBm 4 2.5 1 0 -0.5 -1 -1.5 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -12 -14 -15 -16
-18 -20 -22 -25 -28
Tx_mW 34 31 29 28 28 28 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25 25 25 24 24 23
23 23
DELAY TRANSITION MATRIX
# State switching times (time to switch from column state to row
state, in msec)
#
RX
TX
SLEEP
RX
0.192 0.12
TX
0.192 0.12
SLEEP 0.12 0.12 POWER
#
RX
TX
SLEEP

TRANSITION MATRIX
RX
TX
SLEEP
6.25 1.44
1.96 1.44
0.562 0.562 -

SLEEP LEVELS
idle 0.003, -, -, -, -
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APÊNDICE 2 - VALORES DE RSSI

Nas Figuras 32, 33, 34 e 35 são ilustrados os valores de RSSI, sendo as duas
primeiras correspondendo a potência de transmissão de -0,5 dBm e as duas últimas
de -3 dBm. Os resultados de simulação dos modelos de propagação para essas
potências se assemelham aos apresentados utilizando uma potência de transmissão
de 4,5 dBm. Em que as variações no canal sem fio podem ser observadas pelo RSSI
do nó receptor, sob os efeitos de sombreamento, desvanecimento e ruído AWGN.
FIGURA 32 - VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE
SIMULAÇÃO UTILIZANDO OS MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE,
PARA UMA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE -0,5 DBM.

RSSI vs Distância (Potência de transmissão -0,5 dBm)
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Fonte: Elaborado pela autora.
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FIGURA 33 - VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE
SIMULAÇÃO ACRESCENTANDO O RUÍDO AWGN NO CANAL E UTILIZANDO OS
MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA POTÊNCIA DE
TRANSMISSÃO DE -0,5 DBM.
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Fonte: Elaborado pela autora.
FIGURA 34 - FIGURA 32 - VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS
DE SIMULAÇÃO UTILIZANDO OS MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE,
PARA UMA POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO DE -3 DBM.

RSSI vs Distância (Potência de transmissão -3 dBm)
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Fonte: Elaborado pela autora.

σ = 3,12 + Rayleigh

σ = 3,12 + K = 3

σ = 3,12 + K = 5

APÊNDICE 2 80

FIGURA 35 - VALORES DE RSSI DO EXPERIMENTO EM AMBIENTE REAL COM OS DE
SIMULAÇÃO ACRESCENTANDO O RUÍDO AWGN NO CANAL E UTILIZANDO OS
MODELOS DE LOGNORMAL, RAYLEIGH E RICE, PARA UMA POTÊNCIA DE
TRANSMISSÃO DE -3 DBM.

RSSI vs Distância (Potência de transmissão -3 dBm)
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