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A Conferência

O Encontro Anual do Iecom em Comunicações, Redes e Criptografia (ENCOM) é um congresso nacional que vem sendo
organizado ininterruptamente desde 2011. Em sua oitava edição, em 2018, o evento passou a ser denominado Conferência
Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação.

O ENCOM 2020 tem como principal objetivo reunir pesquisadores, estudantes, professores, empresários e profissionais
das áreas de comunicações, telemática, redes de computadores, informática, criptografia, e tecnologia da informação e
comunicações, para a discussão de pesquisas e soluções nessas áreas e em áreas correlatas.

O encontro tem sido promovido a partir de parcerias de instituições de ensino superior e empresas com o Instituto
de Estudos Avançados em Comunicações (Iecom), entidade sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública e
conveniada com o CNPq, sediado no Campus I da Universidade Federal de Campina Grande.

O ENCOM 2020 será realizado, entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2020, na Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), em Natal, Rio Grande do Norte, contando com apoio de professores e pesquisadores de outras instituições
de ensino e pesquisa. O evento também contará com a presença de renomados palestrantes.

Os artigos correspondentes aos melhores trabalhos apresentados na Conferência serão indicados para avaliação pela
editoria da Revista de Tecnologia da Informação e Comunicação (RTIC), registrada no Qualis da Capes. Um número
especial da RTIC será publicado durante o evento, com as palestras plenárias ministradas por especialistas em suas
respectivas áreas.

O Iecom

O Instituto de Estudos Avançados em Comunicações, também designado pela sigla Iecom, constitúıdo em 1 de julho
de 2003, é uma pessoa juŕıdica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeterminado, com sede no
munićıpio de Campina Grande, Estado da Paráıba, em que é de Utilidade Pública de acordo com a Lei Municipal 4.650.

O Iecom tem como missão a promoção à cultura, incentivo ao voluntariado e a inserção de estudantes no mercado de
trabalho, desenvolvimento tecnológico, formação técnico-cient́ıfica, fomento à produção cient́ıfica de alto ńıvel e intercâmbio
entre comunidades cient́ıficas de interesses afins. Para conhecer mais sobre o Iecom, visite a página http://iecom.org.br.

Organização

Marcelo Sampaio de Alencar
Coordenação Geral e Financeira (Iecom, UFBA)

Luiz Felipe de Queiroz Silveira
Coordenação Geral e Coordenação de Captação de Recursos (UFRN)

Wamberto José Lira de Queiroz
Editoria de Publicações (Iecom, UFCG)

Waslon Terllizzie Araújo Lopes
Editoria de Publicações (Iecom, UFPB)

Maria de Lourdes Melo Guedes Alcoforado
Coordenação de Divulgação (UPE)

Vicente Angelo de Sousa Junior
Coordenação de Divulgação e de Captação de Recursos (UFRN)

Antonio Luiz Pereira de Siqueira Campos
Coordenação Técnica (UFRN)

Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Junior
Coordenação Local (UFRN)

Francisco Sales de Lima Filho
Coordenação de Informática e Inscrições e Coordenação de Captação

de Recursos (IFRN)

Ráıssa Bezerra Rocha
Coordenação de Informática e Inscrições (Iecom, UFS)

Ruan Delgado Gomes
Coordenação de Informática e Inscrições (IFPB)

Joel Eugênio Cordeiro Junior
Coordenação de Informática e Inscrições (IF Baiano)

Gustavo Nóbrega Martins
Coordenação de Informática e Inscrições (Iecom, IFPE)

Hélio Moreira de Mesquita
Coordenação de Informática e Inscrições (Iecom)

Jorge Fredericson de Macedo Costa da Silva
Coordenação de Informática e Inscrições (IFCE)

Lizandro Nunes da Silva
Coordenação de Minicursos e Palestras (IFPE)

Fabŕıcio Gerônimo Simões Silva
Coordenação de Captação de Recursos (IFBA)

Pedro Thiago Valério de Souza
Coordenação de Divulgação (UFERSA)
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Comitê Técnico

O comitê técnico da ENCOM 2020 é formado por professores e/ou pesquisadores de diversas Instituções de Ensino
Superior (IES) do páıs, bem como da iniciativa privada, que são reconhecidos pelas relevantes contribuições técnico-
cient́ıficas nas áreas de pesquisa da conferência.

Coordenação Técnica

Antonio Luiz Pereira de Siqueira Campos

Membros do Comitê Técnico

Ademar Gonçalves da Costa Junior (IFPB)

Ademar Virgolino da Silva Netto (UFPB)

Ajey Kumar (Deemed University)

Alexandre Serres (UFCG)

Alex Barradas (UFMA)

Alex Ferreira dos Santos (UFRB)

Alfredo Gomes Neto (IFPB)

Ana Júlia Fernandes de Oliveira Barros (UNIVASF)

Anderson Dourado Sisnando (UFRB)

Anne Rose Rodrigues Barboza (IFSERTAO-PE)

Antonio Luiz Pereira de Siqueira Campos (UFRN)

Arismar Cerqueira Sodre Junior (Inatel)

Bruno Roberto Franciscatto (UWINLOC)

Carlos Alberto de Souza Filho (UFPB)

Carlos Danilo Miranda Regis (IFPB)

Carmelo José Albanez Bastos Filho (UPE)

Cecilio Pimentel (UFPE)

Cleonilson Protasio de Souza (UFPB)

Daniel Martins (WIT)

Davi Viana (UFMA)

Diego S. Ribeiro (UNIRB)

Djalma de Melo Carvalho Filho (UEPB)

Edgar Silva Júnior (UEFS)

Edmar José do Nascimento (UNIVASF)

Eduardo Furtado de Simas Filho (UFBA)

Fabŕıcio Braga Soares de Carvalho (UFPB)

Fabŕıcio Gerônimo Simões Silva (IFBA)

Felipe Pinheiro Correia (IFSertão-PE)

Flávia Cabral da Costa (Instituto Eldorado)

Francisco Madeiro Bernardino Junior (UPE)
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Glendo de Freitas Guimarães (IFCE)

Guilherme Nunes Melo (UFPE)

Gustavo Bittencourt Fiqueiredo (UFBA)

Gustavo Nóbrega Martins (IFPE)

Helder Alves Pereira (UFCG)

Hugerles Sales Silva (UFCG)

Humberto Diońısio de Andrade (UFERSA)

Iguatemi Eduardo da Fonseca (UFPB)

Jean Felipe Fonseca de Oliveira (Samsung/SRBR)

Jefferson Silva (IFPB)

Jerônimo Silva Rocha (IFPB)

Júlio César Rodrigues Fernandes de Oliveira (BrPhotonicsA)

Joaquim Martins Filho (UFPE)

Joberto Sérgio Barbosa Martins (Unifacs)

Joel Eugênio Cordeiro Júnior (IFBA)

João Cesar Moura Mota (UFC)

Jorge Luiz Cavalcanti Ramos (UNIVASF)

Jose Mauricio Ramos de Souza Neto (UFPB)

José Ewerton Pombo de Farias (UFCG)

José Patroćınio da Silva (UFRN)

José Sampaio de Lemos Neto (UFPE)

José Valentim dos Santos Filho (UFRB)

Juan Moises Mauricio Villanueva (UFPB)

Juraci Ferreira Galdino (IME)

Karcius Day Rosario Assis (UFBA)

Katyusco de Farias Santos (IFPB)

Leobino Nascimento Sampaio (UFBA)

Leonardo Fagundes Luz Serrano (Iecom)

Luiz Felipe de Queiroz Silveira (UFRN)

Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Junior (UFRN)

Manoel Jacinto Lopes Alves (CESUPA)

Marcelo Carvalho (UNB)

Marcelo Portela Sousa (IFPB)

Marcelo Sampaio de Alencar (Iecom, UFBA)

Marcelo Segatto (UFES)

Marcelo Zanchetta do Nascimento (UFU)

Marcio Eduardo da Costa Rodrigues (UFRN)

Maria de Lourdes Melo Guedes Alcoforado (UPE)

Mauŕıcio Weber Benjó da Silva (UFF)

Michael Taynnan Barros (Waterford Inst. Tech., Irlanda)

Mylène Farias (UNB)

Paulo Ribeiro Lins Jr. (Iecom, IFPB)

Rafael de Sousa Marinho (UFPB)

Rafael Fernandes Lopes (UFMA)

Rafael Moura Duarte (Iecom)

Raphael Tavares de Alencar (Université de Grenoble)

Ráıssa Bezerra Rocha (Iecom, UFS)

Raul Camelo Almeida Jr. (UFPE)

Robson H. C. Maniçoba (UESB)

Robson Nunes de Lima (UFBA)

Rodrigo Moreira Bacurau (UFABC)

Ruan Delgado Gomes (IFPB)
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Samuel Baraldi Mafra (Inatel)
Suzete Correia (IFPB)
Tulio Italo Oliveira de Medeiros (UFPE)
Valdemar Cardoso da Rocha Jr. (Iecom, UFPE)
Vanderley Gondim (IFSERTAO-PE, FACAPE-PE)

Vicente Angelo de Sousa Junior (UFRN)
Vitaly Felix Rodriguez Esquerre (UFBA)
Wamberto José Lira de Queiroz (UFCG)
Éwerton Rômulo S. Castro (IFPB)
William Ferreira Giozza (UNB)
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Tarcisio Maciel
Vı́tor Saraiva
Walter Cruz
Waslon Terllizzie Lopes
Yuri Pedro dos Santos
Yuri Silva
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Encom 2020 – Programação Final

Horário Sexta-Feira (4/dezembro) Sábado (5/dezembro) Domingo (6/dezembro)

8h00-9h45 Minicursos (1 a 3) Sessões Técnicas (5 a 7) Sessões Técnicas (11 a 13)

9h45-10h00 Coffee-break Coffee-break Coffee-break

10h00-12h00 Minicursos (4 a 6) Plenárias 1 Plenárias 3

12h00-14h00 Intervalo para Almoço Intervalo para Almoço Encerramento

14h00-15h45 Painel Security Sessões Técnicas (8 a 10)

15h45-16h00 Coffee-break Coffee-break

16h00-18h00 Sessões Técnicas (1 a 4) Plenárias 2

18h00-18h30 Cerimônia de Abertura

Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, manhã

– Minicursos –

Minicurso 1

8h00-9h45: Projeto e Fabricação de Antenas em Microfita Utilizando o Software CST Studio Suite
Instrutores: Israel Aires, D.Sc. e Andrécia Pereira, M.Sc. (UFCG)

Minicurso 2

8h00-9h45: Projeto de Sistemas de Telefonia Móvel celular
Instrutor: Caio Barros, M.Sc. (UFPE)

Minicurso 3

8h00-9h45: Fotônica Integrada: Visão Geral
Instrutor: José Ewerton Pombo de Farias, D.Sc. (UFCG)

9h45-10h00: Coffee-break

Minicurso 4

10h00-12h00: Information Theoretic Learning: Uma nova Abordagem para Sistemas Adaptativos
Instrutores: Allan M. Martins, D.Sc. e Joilson B. Rêgo, D.Sc.(UFRN)

Minicurso 5

10h00-12h00: Análise e Projeto de Sistemas de Comunicações em Rádio Definido por Software Usando GNURadio
Instrutor: Pedro Thiago Valério de Souza, D.Sc. (UFERSA)

Minicurso 6

10h00-12h00: Construindo Soluções de Telecomunicações baseadas em Bactérias
Instrutor: Daniel P. Martins, D.Sc. (TSSG)
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Sexta-feira, 4 de dezembro de 2020, tarde

14h00-15h45: Painel Security and Privacy in the 5G Systems Era
Chair: Prof. Dr. Augusto Venâncio Neto, UFRN

Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=udyywTVYd80

Prof. Marco Vieira, Universidade de Coimbra, Portugal
Marcelo Ikegami Motta, Diretor Global de Cibersegurança, Huawei
Prof. Massimo Villari, Universidade de Messina, Itália
Roberto Alves Gallo Filho, Diretor Executivo, Kryptus
Profa. Michele Nogueira Lima, UFPR

15h45-16h00: Coffee-break

– Sessões Técnicas –

Sessão Técnica 1
Chair: Prof. Dr. Vicente Angelo de Sousa Junior, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=ZFj5QzwQwHg

16h00-16h15: Análise de Interferência Inter-Celular eICIC para Redes Heterogêneas no Downlink LTE-A e 5G
Júnio Moreira, Éderson Rosa da Silva e Paulo Roberto Guardieiro

16h15-16h30: Um Roadmap Sobre Conectividade Dupla no 5G
Tarciana Cabral de Brito Guerra e Vicente Angelo de Sousa Junior

16h30-16h45: Sistemas VLC 4G/5G Baseados em Agregação de Portadoras e em 5G NR NSA
Marco Aurélio de Oliveira, Eduardo Saia Lima, Marcelo Abreu e Arismar Cerqueira Sodre Junior

16h45-17h00: Machine Learning Workload in a 4G/5G Testbed using Kubeflow
Virǵınia Tavares, Lucas Nóvoa, Cleverson Nahum, Pedro Batista e Aldebaro Klautau

17h00-17h15: Perspectivas para Implementação do 5G a partir da Análise da Cobertura 4G na cidade de João
Pessoa
Pedro Henrique Pinto Cavalcante e Fabŕıcio Braga Soares de Carvalho

17h15-17h30: 4G/5G Network Data Collection and Processing using Elastic Stack
Tiago S. Guerreiro, Virginia Tavares, Cleverson Nahum, Silvia Lins e Aldebaro Klautau

17h30-17h45:Estimação de Parâmetros para Alocação de Potência para Usuários LTE com Modulações de Alta
Ordem 1024- e 4096-QAM Candidatas ao 5G
Hudson Henrique de Souza Lopes e Flávio Geraldo Coelho Rocha

17h45-18h00: Desempenho dos Mecanismos de Otimização de Latência e Consumo de Energia em Redes 5G
Lidiano Oliveira, Marcelo Alencar e Waslon Lopes

Sessão Técnica 2
Chair: Prof. Dr. Antonio Luiz Pereira de Siqueira Campos, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=U7NHysj5rsg

16h00-16h15: Aperfeiçoamento da modelagem da FSS Cruz de Jerusalém
Eliel dos Santos e Antonio Campos

16h15-16h30: Análise do Desempenho Numérico entre Arranjos Lineares e Planares de Antenas de Microfitas
Igor Roberto Carneiro, José Maria Cavalcante Filho, Daniel Xavier Gouveia e Antônio Sergio Bezerra Sombra

16h30-16h45: Projeto de filtro DGS H integrado a antena para controle de modos de ordem superior
Francisco Souza e Antonio Campos

16h45-17h00: Antipodal Vivaldi Antenna with Radiant Side Cavities with Fractal Levy Curve
Raimundo Eider Figueredo Sobrinho, Alexandre Maniçoba de Oliveira, Alexandre Jean René Serres, Auzuir R. de Alexandria,
João Francisco Justo e Marcelo B. Perotoni
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17h00-17h15: Estudo sobre a reconfiguração de Frequência em Arranjos de Antenas de Microfita
Francisco Monteiro e Antônio Campos

17h15-17h30: Uma Técnica Alternativa para Fabricação de Guia de Ondas Integrado ao Substrato
Alfredo Gomes Neto, Jefferson Costa e Silva, Gabryel Jerônimo de Morais, Ildja Viviane de Queiroz, Mylenna Correia de
Andrade e Richard Sidney de Souza e Silva

17h30-17h45: Redução do Custo Computacional do Método Taguchi com a Inserção de um Critétio de Con-
vergência
Ruann Lira e Antonio Campos

Sessão Técnica 3
Chair: Prof. MSc. Jorge Fredericson de Macedo Costa da Silva, IFCE
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=IXMOgrZqyOU

16h00-16h15: Esquema de Autenticação de Três Fatores para Internet das Coisas
Degemar Silva, Iria Cosme e Israel Filho

16h15-16h30: Estação Meteorológica Didática Usando Tecnologias da Internet das Coisas
Janderson Pereira e Geronimo Alexandre

16h30-16h45: Desafios e Aplicações de Internet das Coisas para Monitoramento de Datacenters
Zenildo de Melo Cézar Filho, Ruan D. Gomes e Anderson F. B. F. da Costa

16h45-17h00: Internet das Coisas com Banco de Dados Relacional e em Tempo Real
Edinho Silva, Joiner Sá, Leonardo Gonçalves, Maria E. Tostes, Gervásio Cavalcante, Andreia Nascimento, Jasmine P. Araújo,
Fabricio J. Barros e Fabricio Farias

17h00-17h15: Alocação de Recursos em Sistemas Internet das Coisas Utilizando Aprendizagem por Reforço e
Modelo Markoviano
Matheus Matos Vasconcelos, Flávio Henrique Teles Vieira e Álisson Assis Cardoso

17h15-17h30: Um Estudo de Caso de Internet das Coisas Utilizando o Ecossistema Dojot: da Configuração a
Utilização
Kaique Pinto, Flaviane Louzeiro da Silva, Felipe Reis, Maria Emilia Tostes, Gervário Protásio dos Santos Cavalcante, Jasmine
Priscyla Leite de Araújo, Andreia Antloga Do Nascimento, Fabricio José Brito Barros, Miércio Cardoso de Alcântara Neto e
Fabricio de Souza Farias

17h30-17h45: Avaliação de Performance de Redes Definidas por Software Aplicadas em FANET
Diego Da Silva Pereira, Lúıs Bruno Pereira Do Nascimento, Vitor Gaboardi dos Santos, Daniel Henrique Silva Fernandes,
Luis Felipe Vanin Martins e Pablo Javier Alsina

Sessão Técnica 4
Chair: Prof. Dr. Pedro Thiago Valério de Souza, UFERSA
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=7BnN_VracEE

16h00-16h15: Compressão dos Sinais de Ativação de Redes Neurais Profundas Particionadas
Lucas Silva, Flávio Brito, Leonardo Ramalho e Aldebaro Klautau

16h15-16h30: Aprendizagem Profunda Aplicada ao Problema de Contar o Número de Presentes em um Ambiente
Millena Campos, José Martins Neto, Vicente Angelo de Junior, Julian Ribeiro, Rafael Macedo e Alvaro Medeiros

16h30-16h45: Classificação da Doença de Parkinson Utilizando Redes Neurais Artificiais RBF
Gabriel Caldas, Ernandes Maia e Náthalee Almeida

16h45-17h00: Método de Treinamento de Classificadores Neurais com Restrições para Redução do Falso Alarme
em Experimentos com Alta Taxa de Eventos
Leonardo José Cardoso Pedreira Gama, Eduardo Furtado de Simas Filho, Edmar Egidio Purcino de Souza e Paulo César
Machado de Abreu Farias

17h00-17h15: Associação de Usuários e Suspensão de BSs em HetNets com o uso de Algoritmo Genético
Jéssica Silva Soares, Warley Junior, Hugo Kuribayashi e Carlos Francês

17h15-17h30: Detecção e Identificação de Potenciais Criadouros de Mosquitos do Gênero Aedes em Áreas Urbanas
Utilizando Redes Neurais Convolucionais
Pedro Sousa, Jasmine Araujo e Carlos Francês

17h30-17h45: Extração de Caracteŕısticas Cicloestacionárias por Correntropia Ćıclica em Canais com Desvaneci-
mento
Aluisio Fontes, João Paulo Guimarães, Pedro Souza, Tales Câmera, Allan Martins e Luiz Felipe Silveira
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– Cerimônia de Abertura –

Coordenador Geral: Prof. Dr. Luiz Felipe de Queiroz Silveira, UFRN
Coordenador Técnico: Prof. Dr. Antonio Luiz Pereira de Siqueira Campos, UFRN
Presidente do Iecom: Prof. Dr. Marcelo Sampaio de Alencar, UFBA
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=cz6z7bRDq_o

viii

https://www.youtube.com/watch?v=cz6z7bRDq_o


Sábado, 5 de dezembro de 2020, manhã

– Sessões Técnicas –

Sessão Técnica 5
Chair: Prof. Dr. Márcio Eduardo da Costa Rodrigues, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=TtA9AkSebzE

8h00-8h15: Projeto de Rede de Acesso GPON em uma Região de Aracaju
Geraldo S. Junior e Raissa Bezerra Rocha

8h15-8h30: Sistema Óptico para Transmissão Simultânea de Energia Elétrica e Dados em Aeronaves
Let́ıcia Carneiro Souza, Matheus Seda Borsato e Arismar Cerqueira Sodre Junior

8h30-8h45: Análise do Impacto da Diversidade de Qualidade de Serviço em um Cenário de Rede Óptica Elástica
Eloisa Bento Sarmento, Gileno Bezerra Guerra Jr., Mariana Gomes Costa, Igor Monteiro Abreu dos Santos, Helder Alves
Pereira e Raul Camelo de Andrade Almeida Jr.

8h45-9h00: SONDA: Simulador em Python para Redes Ópticas
Eloisa Bento Sarmento, Gileno Bezerra Guerra Jr., Mariana Gomes Costa, Igor Monteiro Abreu dos Santos, Helder Alves
Pereira e Raul Almeida Jr.

9h00-9h15: Análise do Impacto da Variação de Tráfego em um Cenário de Rede Óptica Elástica
Eloisa Bento Sarmento, Gileno Bezerra Guerra Jr., Mariana Gomes Costa, Igor Monteiro Abreu dos Santos, Helder Alves
Pereira e Raul Almeida Jr.

9h15-9h30: Inteligência Artificial Aplicada a Sistemas 5G com Tecnologia Rádio sobre Fibra
Arismar Cerqueira Sodre Junior, Luiz Ausgusto Pereira, Pedro Fialho, Ramon Borges, Luciano Mendes e Carmelo Bastos-
Filho

9h30-9h45: Classificação de Modulação utilizando Cicloestacionariedades e Árvores de Decisão
Pedro Souza, Aluisio Rego, Vinicius Souza e Luiz Silveira

Sessão Técnica 6
Chair: Prof. Dr. Allan de Medeiros Martins, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=MwLBD0icCzk

8h00-8h15: Avaliação da Capacidade Discriminante da Textura e Cor na Classificação de Melanomas e Nevos
Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Junior, Gabriel Costa, Bianor Galdino de Lima Neto e Hertz Wilton de Castro Lins

8h15-8h30: Extracão de Andamento Musical usando Funcões de Detecção de Periodicidade como Imagens em
uma Rede Neural Convolucional
Enrique de Jesus Cavalcante, Caléo Meneses Santos e Antônio Carlos Lopes Fernandes Junior

8h30-8h45: Estudo da Perda de Qualidade de Vı́deo 4K HEVC em Ambientes Propensos a Erros
Caio Cardoso, Edemir Matos, Fabricio Farias, Fabricio Barros, Miércio Neto e Jasmine Araújo

8h45-9h00: Hopping DFT Subamostrada
José Lenival Gomes de França e Luiz Felipe de Queiroz Silveira

9h00-9h15: Otimização de Reaquecimento de Tarugos de Aço Usando Inteligência Artificial
Victor Araujo, Carmelo J. A. Bastos Filho e Jornandes Silva

9h15-9h30: Localização de Dispositivos Móveis em Redes LTE Utilizando TDoA e NLS
Paulo Francisco da Conceição e Flávio Geraldo Coelho Rocha

9h30-9h45: Classificação Automática de Modulações em Canais com Doppler Utilizando Redes Neurais e Perfil
Alfa Reduzido
Cassiano Perin de Carvalho, Pedro Thiago Valerio de Souza, Nathalee Cavalcanti de Almeida Lima, Luiz Felipe de Queiroz
Silveira e Luiz Marcos Garcia Gonçalves
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Sessão Técnica 7
Chair: Prof. Dr. Alexandre Jean René Serres, UFCG
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=x1a3FK2gXDI

8h00-8h15: Śıntese de Antenas de Microfita Dual Band para o Padrão IEEE 802.11ax
Ruann Lira e Antonio Campos

8h15-8h30: Effects of Environment Model Complexity in Ray-Tracing simulation for UAV Channels
Felipe Bastos, Ailton Oliveira, João Borges e Aldebaro Klautau

8h30-8h45: Supressão de Harmônicos em Antenas de Microfita com EBG Baseado em Distribuição Fractal
Adelson Lima, Nilson Cunha, Isac Feliciano e José da Silva

8h45-9h00: Imperfections to be Considered in mmWave Systems for Hybrid Processing
Luciana Farias de Oliveira Nobrega, Jackeline Dourado da Silva e Alvaro Javier Ortega

9h00-9h15: Análise de Capacidade Ergódica em Sistemas de Ondas Milimétricas
Gabriela de Carvalho, Marcelo Alencar e Ráıssa Rocha

9h15-9h30: Digital TV Band Occupancy Measurements in João Pessoa – Brazil
Lucas Fernandes, Fabricio Carvalho e Rafael Marinho

9h30-9h45: Programação Genética como Ferramenta para a Modelagem de Perda de Percurso
Paulo Henrique Pereira, Rafael Vieira e Diego Cardoso

9h45-10h00: Coffee-break

– Palestras Plenárias 1 –

Chair: Prof. Dr. Marcelo Sampaio de Alencar, IECOM
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=UK2pAY4grhc

10h00-10h40: Avanços Recentes no Desenvolvimento de FSS para Sistemas de Comunicações sem Fio
Adaildo D’Assunção, UFRN

10h40-11h20: A Short Overview of European R&D Directions in Mobile Communications for the Next Decade
Rui Lúıs Andrade Aguiar, Universidade de Aveiro, Portugal

11h20-12h00: Highlights of Laser Coherence for Optical Coherent Communication
Evandro Conforti, DECOM-FEEC-Unicamp

Sábado, 5 de dezembro de 2020, tarde

– Sessões Técnicas –

Sessão Técnica 8
Chair: Prof. Dr. Kurios Iuri Pinheiro de Melo Queiroz, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=hYcQCk2LTrw

14h00-14h15: Estação terrestre de Hardware e Software abertos para comunicação com satélites
Geovane Lima, Samaherni Dias e Kurios Queiroz

14h15-14h30: Circuito integrado de comunicação SPI para aplicações espaciais
Francisco Medeiros, Samaherni Dias e Kurios Queiroz

14h30-14h45: Implementação do monitoramento e segurança da rede de baixo custo em uma estação de rastreio
de Satélites
Carolyna Almeida, Moisés Souto e Manoel Carvalho

14h45-15h00: Radiotelescópio para Medição de Emissão de Linhas de 21 cm em Nuvens de Hidrogênio
Carlos Silva, Israel Leal e Amilcar Queiroz

15h00-15h15: Uma Arquitetura de Rádio Definido por Software para uma Estação Solo Multimissão
José Silva, José Duarte, Francisco Vidal e Luiz Condados
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15h15-15h30: Metodologia para Obtenção da Distância de Segmentação do Modelo de Larga Escala Dual-Slope
Usando Algoritmo Genético
Flaviane Louzeiro da Silva, Hugo A. O. Cruz, Caio M. M. Cardoso, Fabŕıcio J. B. Barros, Fabricio S. Farias e Jasmine P. L.
Araujo

15h30-15h45: A New Multimodal Approach to Beam-Selection Based on Deep Learning
Jamelly Ferreira, Diego Gomes e Aldebaro Klautau

Sessão Técnica 9
Chair: Prof. Dr. Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=7btE9g5-gtM

14h00-14h15: Avaliação do Tempo de Descoberta de Rede dos Protocolos ZigBee e DigiMesh em FANETs
Diego Da Silva Pereira, Luis Felipe Vanin Martins, Lúıs Bruno Pereira Do Nascimento, Vitor Gaboardi dos Santos, Daniel
Henrique Silva Fernandes e Pablo Javier Alsina

14h15-14h30: Construção de Sistema de Aquisição de Dados Meteorológicos no Contexto da Internet das Coisas
Jorge Silva, Filipe Alves, Cleiton Marinho, Gustavo Viana, Juan Freitas e Jose Menezes

14h30-14h45: Modelo Estocástico para Predição do Consumo de Energia em Aplicações IoT
Felipe Correia, Marcelo Alencar e Karcius Assis

14h45-15h00: Sistema de Monitoramento de Chuvas Usando Comunicação IoT
Paulo Silva Junior e Antonio Campos

15h00-15h15: QoS no Wi-Fi 5: uma análise com o ns-3
Lucas Medeiros, Ravan Oliveira, Daniel Luna e Vicente Sousa Jr.

15h15-15h30: Simulador ns-3 como Ferramenta de Prototipagem de Funcionalidades do Wi-Fi
Ravan N. de Oliveira, Lucas I. C. Medeiros, Daniel R. de Luna e Vicente A. de Sousa Jr.

15h30-15h45: Analise Comparativa entre as Tecnologias LoRa, ZigBee e Wi-Fi utilizando o Simulador Cupcarbon
Douglas Medeiros, Mariana Villarim, Fabricio Carvalho e Cleonilson Protasio

Sessão Técnica 10
Chair: Prof. Dr. Francisco Sales de Lima Filho, IFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=iQBoTIYI9CI

14h00-14h15: TEDA-Guardian: Detectando Ataques DDoS em Provedores de Internet
Marcelo França, Rodrigo Siqueira e Silvio Sampaio

14h15-14h30: Mitigação de DDoS Usando SDN
Frederico Augusto Fernandes Silveira, Francisco Sales de Lima Filho, Felipe Sampaio Dantas Silva, Agostinho de Medeiros
Brito Júnior e Luiz Felipe Silveira

14h30-14h45: MTD para Proteção de Redes SDN
Cristian Souza, Túlio Pascoal, Emı́dio Neto, Francisco Filho e Felipe Silva

14h45-15h00: Estudo de Eficiência Energética em Baterias de Dispositivos Móveis
Rossana Pontes e Israel Leal

15h00-15h15: Automatização de Limpeza de Painéis Fotovoltaicos Utilizando Redes sem Fio
Filipe Silva, Tarlison Sampaio, Rossana Pontes e Israel Leal

15h15-15h30: Protocolo de Comércio de Energia
Isla Almeida Oliveira, Raissa Bezerra Rocha e Jorge Fredericson Silva

15h30-15h45: Impacto Energético do Processamento no Consumo de Controladores de Redes Definidas por
Software
Tadeu Ferreira Oliveira e Luiz Felipe Silveira

15h45-16h00: Coffee-break
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Chair: Prof. Dr. Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Junior, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=wcvv4FkNLWc

16h00-16h40: Global Open coLlecting Data System (GOLDS): Proposta de Requisitos para o Desenvolvimento
da Especificação do Sistema
José Marcelo Lima Duarte, INPE/RN

16h40-17h20: A Internet dos Véıculos Inteligentes e suas Aplicações
Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva, UFRN

17h20-18h00: Engineering Ethics at the Time of AI, Big Data, Self-driving Cars and the Pandemic
Orlando R. Baiocchi, University of Washington, Tacoma, USA
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Sessão Técnica 11
Chair: Prof. Dr. Waslon Terllizzie Araújo Lopes, UFPB
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=MJlOOlsqotE

8h00-8h15: Efeito do Desvanecimento α− µ no Desempenho dos Códigos Polares
Francisco Barros, Maria de Lourdes Alcoforado e Waslon Lopes

8h15-8h30: Efeito da Interferência Epidêmica na Probabilidade de Erro de um Sistema Celular
Marcelo Alencar, Luiz Amaral, Tulio Castro, Rafael Vieira, Esmael Caliman e Osmar Oliveira

8h30-8h45: User Rate Inference From the Network Operator Perspective
Diego Figueiredo, Luan Gonçalves, Pedro Batista e Aldebaro Klautau

8h45-9h00: Análise do Efeito de Maré no Provisionamento de Recursos em Redes Centralizadas: Um Estudo de
Caso em Grandes Metrópoles
Edney Almeida Do Nascimento, Igor Falcão e Diego Lisboa Cardoso

9h00-9h15: Balanceamento Dinâmico de Carga em um Sistema Heterogêneo com dois Servidores
Ricardo Bruno Osés de Oliveira e Flávio Geraldo Coelho Rocha

9h15-9h30: Desempenho da Codificação Wavelet M-ária Sob Condições de Erros de Estimação do Canal
Felipe Oliveira Simões Gama, Luiz Felipe de Queiroz Silveira e Andrés Ortiz Salazar

9h30-9h45: Algoritmo de Detecção de Sinais Baseado em um Método Iterativo para Sistemas MIMO Massivo
Maykon Renan Pereira da Silva, Flávio Geraldo Coelho Rocha e Rodrigo Pinto Lemos

Sessão Técnica 12
Chair: Prof. Dr. Samaherni Morais Dias, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=VNha1aWvAPo

8h00-8h15: Desenvolvimento de Sensor de Umidade baseado em Geometria CSRR para Aplicação em Agricultura
de Precisão
Humberto Diońısio de Andrade, Lincoln A. P. Silva, Francisco de Assis Brito Filho, Matheus Emanuel Tavares Sousa, Isaac
Barros Tavares da Silva e José Lucas da Silva Paiva da Silva Paiva

8h15-8h30: Supervision Of Physical, Chemical And Electric Variables In Milk Refrigeration
Vitoria Santana, Wesley Silva, Manoel Cordeiro Neto e Geronimo Alexandre

8h30-8h45: Aplicativo Bluetooth de Supervisão Mobile para Operação de uma Bancada Didática
Jonas Galindo e Geronimo Alexandre

8h45-9h00: Novo Sistema de Comunicação para Plataformas de Coleta de Dados Ambientais
Camila Barbosa, Samaherni Dias, Gabriel Vantuil e Luiz Souza

9h00-9h15: Sistema de Detecção de Umidade do Solo Utilizando Firebase e Comunicação Via SMS
Bruno Jácome Cavalcanti, Mozart Lima Do Nascimento, Marcus Vinicius Costa de Albuquerque, Daniel Ádonis dos Santos
Carlos, Jefferson Maxmiliano Oliveira Das Mercês and Felipe Ferreira Bezerra da Silva

9h15-9h30: Controle Remoto de Miniatura de Carro Usando Ardúıno, Flutter e Firebase
Lucas Matheus Torres Costa, Bruno Jácome Cavalcanti e Marcelo Alves da Silva Filho

9h30-9h45: Uma Plataforma Online para Telemetria Veicular e Criação de Indicador de Desempenho do Motorista
Pedro Andrade, Marianne Silva, Rodolfo Queiroz, Gabriel Signoretti e Ivanovitch Silva

Sessão Técnica 13
Chair: Prof. Dr. Aluisio Igor Rêgo Fontes, IFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=ImJ3YJI9VLg

8h00-8h15: Classificação Automática de Modulações: Uma Abordagem Evolutiva
Yuri Pedro dos Santos, Andressa Stéfany Silva de Oliveira, Luiz Affonso Guedes and Luiz Felipe de Queiroz Silveira
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8h15-8h30: Métrica Induzida da Correntropia Complexa Comparada ao NESTA no Problema de Amostragem
Compressiva
João Guimarães, Aluisio Fontes, Felipe da Silva, Ricardo von Borries e Allan Martins

8h30-8h45:Monitoramento de Parâmetros Ambientais para Agricultura Familiar usando Rede de Sensores sem
Fio
Jorge Silva, Cleiton Marinho e Jose Menezes

8h45-9h00: Um Roadmap Sobre o Rúıdo Interno em Véıculos
Daniel de Lucena Flor, Danilo de Santana Pena e Vicente Angelo de Sousa Junior

9h00-9h15: Estudo e Análise de Algoritmos Criptográfico para Redes de Sensores sem Fio
Vinicius Oliveira, Andres Salazar e Luiz Felipe Silveira

9h15-9h30: Infraestrutura Para Sistemas Financeiros Usando Blockchain
Marco Lima e Diego Cardoso

9h30-9h45: Um Modelo de Performabilidade para Protocolos Anticolisão de Etiquetas RFID
Israel Filho, Ivanovitch Silva, Daniel Costa e Carlos Viegas

9h45-10h00: Coffee-break

– Palestras Plenárias 3 –

Chair: Prof. Dr. Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva, UFRN
Sala online: https://www.youtube.com/watch?v=F7BDFq3wX4M

10h00-10h40: Cenário Atual, Perspectivas e Aplicações de IoT
Fabŕıcio Braga Soares de Carvalho, UFPB

10h40-11h00: Encerramento
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Avaliação de Performance de Redes Definidas por
Software Aplicadas em FANET

Diego S. Pereira1,2, Luı́s B. P. Nascimento1,2, Vitor G. Santos2, Daniel H. S. Fernandes1,
Luis F. V. Martins1 and Pablo J. Alsina1

Abstract—Este trabalho apresenta uma avaliação de per-
formance em Redes Ad hoc Aéreas (Flying Ad hoc Network
- FANET) que fazem uso de Redes Definidas por Software
(Software-Defined Networking - SDN). O objetivo principal é
mensurar algumas métricas de desempenho da rede em um
cenário SDN. SDN apresenta-se como uma alternativa inter-
essante para aprimorar o desempenho de FANETs, dada a
capacidade gerenciar a rede em uma abordagem baseada em
software, minimizando problemas como número de desconexões
e balanceamento de carga, por exemplo. Para realização dos
experimentos o sistema é modelado no emulador Mininet-WiFi.
Foram observadas as métricas como jitter e taxa de erro. Os
resultados mostraram que a oscilação no comportamento do jitter
é acentuado e uma taxa de perda de datagramas superior a
1,00% foi encontrada em grande parte dos cenários, mostrando
que são necessárias aplicações de estratégias para aprimorar o
desempenho da FANET.

I. INTRODUÇÃO

A utilização de Veı́culos Aéreos Não Tripulados (VANTs)
para execução de missões cooperativas exigiu o desenvolvi-
mento de uma rede de comunicação especı́fica para troca de
informações entre essas aeronaves e uma ou mais estações
base em terra, essa rede é intitulada Flying Ad hoc Network
(FANET) [1]. Isso foi necessário devido a caracterı́sticas par-
ticulares dessas redes, tais como limitações da própria natureza
da comunicação sem fio aliadas a dinâmica da movimentação
dos VANTs.

Para tal, uma FANET tem como principal caracterı́stica
o modo de funcionamento ad hoc, tornando desnecessário
a presença de uma infraestrutura prévia e ausência de um
elemento coordenador da rede. Isso permite que VANTs
ingressem ou deixem a rede de forma independente. Nesse
contexto, garantir métricas mı́nimas para atender os requisitos
das aplicações é uma tarefa difı́cil. Em consequência disso,
diversos trabalhos tem proposto alternativas para otimizar o
desempenho dessas redes [2].

Atualmente, com advento das Redes Definidas por Software
(Software-Defined Networking - SDN) é possı́vel mudar sua
perspectiva de gerenciamento, permitindo uma abordagem
baseada em software para coordenar o tráfego de dados
da rede, criando assim soluções capazes de atuar de forma
particular tendo como referência o comportamento dinâmico
e de difı́cil previsibilidade da FANET.

1Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, Parnamirim, RN. Email: diego.pereira@ifrn.edu.br

Dessa forma, SDN apresenta-se como uma interessante
alternativa para gerenciar FANETs, dada a heterogeneidade
das infraestruturas das redes, a falta de flexibilidade na
implantação de protocolos de roteamento e os requisitos de
qualidade de serviço (Quality of Service - QoS) exigidos pelas
mais diversas aplicações [3].

Esse trabalho tem como objetivo principal realizar um
estudo da performance de uma FANET que faz uso de uma
solução baseada em SDN. Para tal, um cenário em ambiente de
simulação é criado para observar o comportamento de algumas
métricas de desempenho.

II. FANET DEFINIDA POR SOFTWARE
Os primeiros estudos sobre SDN aplicadas em FANET

foram publicados em 2016. Para [4], a utilização de redes
definidas por software em redes ad hoc aéreas tem o potencial
para flexibilizar a implantação e o gerenciamento de novos
serviços, além de ajudar a reduzir custos, aumentar a segurança
e a disponibilidade nesse tipo de rede.

Conforme [5], as caracterı́sticas de SDN permitem uma me-
lhor administração da FANET, visto que é possı́vel adicionar e
remover componentes sem a necessidade de reconfigurar todo
o sistema. Nesse contexto, seria necessário apenas registrar o
novo componente e fazer modificações apenas no plano de
controle. Além disso, modificar um componente existente ou
substituı́-lo pode ser feito em tempo de execução sem afetar a
operação da missão. Outro fator relevante é que as arquiteturas
desacopladas suportam redundância para componentes e nós,
o que melhora a reação do sistema a falhas, aumentando sua
robustez e confiabilidade.

A introdução de um controlador centralizado fornece uma
visão global da rede e permite a otimização das tomadas de
decisão, por exemplo, escolha da melhor rota. Além disso,
o recurso computacional utilizado para essa tarefa pertence
ao controlador, reservando as aeronaves apenas a consulta
da tabela de fluxo. Outro fator que precisa ser levado em
consideração é o desacoplamento dos planos de dados e de
controle. Isso viabiliza implementar ou modificar protocolos
e polı́ticas de rede sem qualquer alteração na infraestrutura.
Por fim, a virtualização auxilia a manter diferentes funções e
aplicações sem a necessidade de alterações no hardware do
VANT. A Tabela I relaciona alguns recursos requeridos pelas
FANETs com algumas capacidades que SDN pode ofertar.

III. METODOLOGIA

Alguns simuladores, emuladores e testbeds foram investiga-
dos para avaliar a viabilidade para modelar rede. Dois pontos
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TABLE I
RECURSOS SDN PARA APLICAÇÕES FANET.

Recurso requerido Capacidade SDN
Suporte a mobilidade

dos nós
Reconfiguração através de

mecanismos de orquestração

Comutação flexı́vel e
estratégias de roteamento

Definição de regras baseadas no
cabeçalho ou payload dos dados

conforme aplicação
Lidar com

intermitência de links Seleção de rotas e canais

Restrição de
energia

Balanceamento de carga e
desligamento de dispositivos

não utilizados

principais foram considerados para a escolha do ambiente
simulado: ferramenta de código aberto e portabilidade do
cenário simulado para uma aplicação real. Nesse contexto,
o Mininet-WiFi [6] apresentou-se como uma boa escolha,
pois trabalha em ambiente emulado e possui código aberto.
O Openflow foi utilizado como protocolo southbound e o
controlador padrão do Mininet-WiFi para gerenciar a rede.

Com a utilização da ferramenta iperf, uma amostra de 50
Kbytes foi enviada 50 vezes de forma consecutiva entre as
aeronaves mais externas da esquadrilha de VANTs, as quais es-
tavam dispostas em uma topologia linear. As demais aeronaves
não lançam dados próprios no canal de comunicação, nesse
caso atuam apenas como relays, retransmitindo dados durante
todo o experimento, contudo informações de controle transi-
tam normalmente. Os principais parâmetro para configuração
do cenário estão listados na Tabela II.

TABLE II
PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO PARA UM VANT.

Parâmetro IEEE 802.11
Modelo de Mobilidade MBF(k=0,4)
Velocidade 15
Altura da antena 1.0m
Ganho da antena 5dBi
Txpower 31
Range 120.0m
Modo g
Canal 6
Altura de voo 90m
Quantidade de Aeronaves 5, 10, 15 e 20

IV. RESULTADOS

As Figuras 1 retrata o jitter para frotas de 5, 10, 15 e
20 aeronaves. O jitter reflete a variação do atraso, e visto o
comportamento do experimento, a oscilação desse parâmetro,
mais acentuada para os cenários com uma quantidade maior
de aeronaves, indica que o roteamento de múltiplos saltos
insere instabilidade na rede. Além disso, a própria natureza
da comunicação sem fio em conjunto com a mobilidade dos
VANTs o tornam extremamente variável, que, para aplicações
de transmissão em tempo real, acopladas temporalmente, é um
problema crı́tico.

Em relação a taxa de erro, considerando as adversidades do
meio e a utilização de um protocolo na camada de transporte
não orientado a conexão, o cenário com 5 aeronaves teve
taxa de 0,46%. Enquanto para os demais cenários esse valor

Fig. 1. Acompanhamento do Jitter no cenário proposto.

superou 1,00%. A Tabela III detalha essas informações. Foram
enviados 1750 datagramas UDP por cenário.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma avaliação de performance de
redes definidas por software aplicadas em FANETs. Para tal,
uma frota de VANT foi simulada e análises de desempenho
foram efetuadas em diferentes cenários. Por fim, os resultados
mostraram que a variação do jitter é acentuada e, conforme
aplicação em execução na rede, pode comprometer seu fun-
cionamento. Uma taxa de perda de datagramas superior a
1,00% foi encontrada nos cenários formados a partir de 10
aeronaves.

TABLE III
PERDA DE DATAGRAMAS POR CENÁRIO.

Quantidade
de VANTs

Datagramas
Perdidos

Taxa de
Perda (%)

5 8 0,46
10 29 1,66
15 92 5,26
20 89 5,09
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 Resumo — Este artigo tem por objetivo apresentar uma 
proposta de monitoramento de parâmetros ambientais 
voltados para a agricultura de precisão usando Rede de 
Sensores Sem Fio (RSSF), que seja de custo acessível aos 
produtores da agricultura familiar. Tais redes contam com 
baixa largura de banda e baixo consumo energético como 
suas principais características. A montagem teve início 
com a seleção dos parâmetros: temperatura e umidade 
relativa do ar, umidade do solo, pressão atmosférica, 
detecção de presença de chuva e fluxo d’água como os 
parâmetros alvos dessa rede. Em campo, foram realizados 
os testes de coleta e transmissão de dados a partir dos nós 
sensores remotos instalados em uma horta de um campus 
do IFCE, aferindo a transmissão e recepção dos dados. Por 
fim, há o armazenamento dos num servidor local, podendo 
ser visualizados em uma página web. 
 

Palavras-Chave—Rede de Sensores Sem Fio, Agricultura de 
Precisão, Agricultura Familiar, Telemetria. 
 

I. INTRODUÇÃO 

Destaque mundial na produção de alimentos e matéria 
prima, a agricultura brasileira se apresenta, basicamente, de 
duas maneiras distintas, o Agronegócio (Agricultura 
Empresarial) e a Agricultura Familiar.  

O agronegócio se caracteriza pelas grandes extensões de 
terra e a monocultura, tendo na agricultura de precisão sua 
principal tecnologia. Já a agricultura familiar representa, cada 
vez mais, uma forma social de produção com reconhecimento 
social pelas contribuições materiais e imateriais, estando 
presente em todas as regiões do país, chegando a 70% da 
produção alimentícia nacional. 

No agronegócio, o modelo de gestão e desenvolvimento tem 
como foco uso de fertilizantes e insumos artificiais, com mão 
de obra assalariada, monocultura e grandes extensões de terra 
cuja produção destina-se, principalmente, à exportação. 
Enquanto a agricultura familiar é baseada no valor dos 
recursos naturais em relação ao produto, na mão de obra 
predominantemente familiar, na policultura e na necessidade 
de terra pouco extensa, sendo sua produção voltada para a 
subsistência com a comercialização do excedente [1]. 

Embora a terra seja um dos principais fatores de produção 
tanto para o agronegócio quanto para a agricultura familiar, as 
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lavouras também são parte da unidade familiar. A agricultura 
familiar representa 84% dos estabelecimentos agropecuários 
do país, o que corresponde a aproximadamente 24% da área 
agrícola brasileira segundo o censo agropecuário, 
correspondendo ainda a 34% da receita gerada [1]. 

A partir desse contexto, este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um monitoramento ambiental de baixo 
custo usando RSSF, baseada no protocolo ZigBee e na 
plataforma Arduíno, que seja aplicável no contexto do 
agricultor familiar. 

II. METODOLOGIA 

A. Arquitetura da Rede de Sensores sem Fio 
Um layout conceitual para uma rede de sensores sem fio, 

aplicável a agricultura pode ser vista na Figura 1, na qual tem-
se nós sensores remotos (em laranja e azul) distribuídos pela 
lavoura e um nó Coordenador (na cor verde). Os nós sensores 
remotos monitoram os parâmetros ambientais alvos deste 
estudo sendo eles: temperatura ambiente, umidade relativa do 
ar, pressão atmosférica, detecção de presença de chuva e 
umidade do solo [3][5]. A escolha dessas grandezas foi feita 
com base em pesquisa junto a trabalhos da área de 
monitoramento agrícola, bem como a seleção do protocolo de 
comunicação para a rede sem fio. 

 
Fig. 1.  Layout conceitual de uma RSSF. 

B. Hardware Nós sensores 
Os nós sensores remotos são constituídos de seis unidades 

básicas: Unidade de Controle, Microcontrolador Atmega328P, 
Unidade de Armazenamento, Cartão SD até 4 GB, Unidade de 
Temporização, Real Time Clock DS1307, Unidade de RF 
(Rádio Frequência) transceptor Xbee, Unidade de 
Sensoriamento, sensores ambientais, e Unidade de Energia, 
gerenciador de carga, bateria e painel solar fotovoltaico. Na 
Figura 2 é apresentado o diagrama de blocos das unidades 
básicas do nó sensor remoto e suas interconexões [2][4]. 

MONITORAMENTO DE PARÂMETROS AMBIENTAIS 
PARA AGRICULTURA FAMILIAR USANDO REDE DE 
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Fig. 2.  Diagrama de blocos das unidades básicas do nó sensor remoto.  

III. RESULTADOS 

Para determinar a viabilidade prática da RSSF proposta, 
bem como identificar possíveis pontos de falha, esta rede foi 
submetida a um teste de coleta de dados em campo. O cenário 
escolhido foi o campus Morada Nova do IFCE, no qual há 
uma horta com cinco canteiros no quais estão plantados 
Coentro, Cebolinha, Couve Manteiga e Cactus, que são 
irrigados com água proveniente de um sistema de aquicultura 
que, além de fornecer água para irrigação dos canteiros da 
horta, ainda fornece os recursos hídricos para um Sistema de 
aquaponia também existente no campus.  

As transmissões/recepções realizadas pela RSSF proposta 
foram testadas em laboratório com foco em analisar a perda de 
pacote durante a comunicação entre os cinco nós. A Figura 3 
exibe o gráfico relativo à perda de pacotes durante a recepção 
com todos os rádios da rede com potência de 25% da potência 
máxima de transmissão. No teste, cada rádio envia e recebe 
100 pacotes ao no coordenador, esse teste foi feito 10 vezes.  

 
Fig. 3.  Gráfico dos dados de temperatura coletados em campo. 
 
A Figura 4 mostra a localização dos canteiros com os 

cultivares citados em relação ao bloco de ensino do campus. O 
nó coordenador, um Raspberry Pi com um servidor Web, 
assinalado de forma triangular, foi instalado na sala dos 
professores, localizada no primeiro andar do bloco de ensino 
enquanto os cinco nós sensores remotos foram instalados, nos 
canteiros de acordo com cada cultura, posicionados de acordo 
com a Figura 4. 

Além disso, tem-se na Figura 5 o gráfico com informações 
de umidade relativa do ar coletadas pelos nós sensores 
remotos que embora sejam cinco, apenas três exibem os 
valores de apenas três nós. Os Nós 01 e 03 não transmitiram 
os valores, devido a um problema de mau contato entre os 
sensores e a placa controladora, problema solucionado com a 
fabricação de placa de circuito impresso do nó sensor remoto. 

 

 
Fig. 4.  Protótipos em campo e seu posicionamento para testes.  
 

 
Fig. 5.  Gráfico da umidade relativa obtida em campo. 
Observa-se ainda nele, observa-se que os Nós 02 e 05 

registraram valores de umidade de até 20%, bem menos que os 
40% tidos como mínimo recomendado pela OMS mas, 
traduzindo o comportamento ambiental da região, de clima 
quente e seco, que nestes testes registrou temperaturas de até 
39 graus Celsius e umidade relativa de 20%. 

IV. CONCLUSÕES 
Os resultados mostram a viabilidade da utilização de rede 

de sensores sem fio para a agricultura familiar de baixo custo, 
em torno de R$ 1.500,00, de simples implementação, dado que 
os dispositivos já estão previamente configurados basta apenas 
ligar e instalar nos locais desejados. Os resultados demonstram 
ainda que a rede testada é confiável tanto no que se refere à 
transmissão/recepção quanto ao armazenamento e visualização 
dos dados, permitindo ao pequeno agricultor uma tomada de 
decisão baseada nos dados coletados. 

Como trabalhos futuros, pretende-se implementar no 
sistema a integração entre umidade do solo e controle eficiente 
para automação de irrigação a partir dos dados coletados. 
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Resumo—Nesse artigo introduzimos um mecanismo para
detecção de ataques de DDoS baseado na utilização do algoritmo
TEDA (Typicality and Eccentricity Data Analytics). O TEDA-
Guardian tira proveito do fato do TEDA ser um método recursivo
e não paramétrico, permitindo assim capturar alterações do
tráfego em redes de um Provedor de Internet com latência re-
duzida. Com a utilização do TEDA-Guardian é possı́vel analisar
o tráfego corrente na rede, reduzindo o atraso na detecção, uma
vez que o mesmo baseia-se no conceito de excentricidade dos
dados, sem a necessidade de conhecimento anterior do padrão
de tráfego da rede ou treinamento prévios. Embora ainda em
fase de refinamentos, resultados preliminares demonstram uma
boa capacidade de detecção.

Palavras-chave – DoS, DDoS, TEDA, Segurança de Redes.

I. INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Ataques de Negação de Serviço (do inglês Denial of
Service) ou simplesmente DoS[1], estão entre os principais
desafios de segurança para Provedores de Acesso à Internet
ou ISP (do inglês Internet Service Provider), uma vez que
impedem o acesso de usuários legı́timos aos serviços [2]. O
impacto de um ataque de DoS pode ser amplificado em sua
variante distribuı́da, conhecida como ataque de Negação de
Serviço Distribuı́do (do inglês Distributed Denial of Service)
ou simplesmente DDoS. Nesse tipo de ataque, são normal-
mente empregadas botnets que multiplicam - muitas vezes aos
milhares - a capacidade de geração de tráfego espúrio para
um mesmo alvo, causando desde a degradação nos serviços
até a parada total do acesso. DDoS é hoje o mecanismo mais
comum de ataque.

Os ataques DDoS podem ser direcionados à infraestrutura
do ISP ou a um ou mais de seus clientes. Em ambas as
situações os clientes finais sempre serão impactados. Caso
o ataque possua como destino a própria infraestrutura do
ISP poderá causar desde lentidão até uma parada total do
serviço devido ao grande processamento exigido pelo trafego
malicioso. Já no caso em que o destino do ataque seja um
ou mais de seus clientes, mesmo assim, os impactos serão
sentidos em toda a rede, pois se o volume do ataque for sufi-
cientemente grande e ultrapassar o total de banda contratada
pelo ISP, a Operadora de Telecom poderá impor restrições a
todo o tráfego do ISP. A fim de cessar um ataque e DDoS,
o ISP acaba por lançar mão de mecanismos reativos, como
blackholing[3] com a ajuda da operadora. Entretanto, apesar
de efetivo, esse mecanismo leva algum tempo para ter efeito
e costuma ser acionado muito tempo após o inı́cio do ataque.

Daı́ a necessidade de uma detecção ativa e de baixo tempo de
resposta.

Nesse artigo, propomos o TEDA-Guardian como um meca-
nismo de detecção de ataques DDoS que utiliza o algorı́timo
TEDA (Typicality and Eccentricity Data Analysis)[4]. O prin-
cipal diferencial desse trabalho é que a detecção pode ser
realizada em tempo real e de maneira ativa sobre o tráfego
de um ISP. Os principais componentes do TEDA-Guardian
são apresentados a seguir.

II. O ALGORÍTMO TEDA

O algorı́tmo TEDA (Typicality and Eccentricity Data Analy-
sis) pode ser visto como uma estrutura estatı́stica não pa-
ramétrica que pode funcionar com qualquer dado exceto os
de processos que resultem dados puramente aleatórios [4].

O TEDA é um método para detecção de outliers que utiliza
os conceitos de tipicidade e excentricidade. O conceito de
tipicidade está relacionado à similaridade de uma amostra de
dados com o restante das amostras do conjunto de dados. Essa
similaridade geralmente é calculada com base na proximidade
entre as amostras. Por outro lado, o conceito de excentricidade
possui significado oposto da tipicidade, refletindo o quanto
uma amostra é diferente das demais [5].

Apresentando algumas vantagens em relação aos tradicio-
nais métodos estatı́sticos para detecção de anomalias, o TEDA
não necessita de nenhum conhecimento prévio a respeito do
conjunto de dados analisado, é também um método recursivo
e não paramétrico, proposto inicialmente para o problema
geral de detecção de anomalias em fluxos de dados[6]. Para
um conjunto de dados completo, que esteja na forma de um
stream, considerando que essa similaridade é calculada usando
a distância euclideana, e a inviabilidade de armazenadas os
resultados anteriores é possı́vel definir a equação recursiva 1:

ξk(x) =
1

k
+

(µx
k − xk)

T (µx
k − xk)

k[σ2]xk
, [σ2]xk > 0 (1)

Onde ξk(x) é a excentricidade calculada no instante k, da
amostra xk em relação às demais amostras do conjunto, µx

k é
a media no instante k e [σ2]xk é a variância de x no instante
k. Analisando a equação é possı́vel perceber que, ao invés de
calcular a distância entre xk e todas as demais amostras do
conjunto, essa equação propõe calcular, de forma recursiva,
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apenas a distância euclideana entre µx
k e xk, conforme de-

monstrado em [5]. Neste processo nada mais ficando salvo ou
consumindo recursos computacionais.

A fim de esclarecer a utilização do threshold, uma vez que
será utilizado em gráficos, foi adaptada a seguinte equação
para a excentricidade normalizada:

ξk >
m2 + 1

2k
,m > 0 (2)

onde k representa a quantidade atual de amostras e m a
quantidade de desvios padrão que se deseja utilizar. O valor de
m indica a sensibilidade utilizada no threshold. Quanto maior
o valor de m, menor a sensibilidade do método, ou seja, a
quantidade de outliers detectados é menor.

III. FILTRO-DDOS-TEDA

De forma geral, um filtro-DDoS-TEDA é um conjunto de
parâmetros iniciais que será submetido à análise do TEDA
e busca representar uma assinatura do ataque DDoS a ser
detectado. São parâmetros de um filtro-DDoS-TEDA: o valor
de m para definir a sensibilidade do threshold, o intervalo
da janela de análise em segundos que funciona como um
suavizador reduzindo a quantidade de ruı́dos percebidos e por
fim os campos do pacote IP. Para os experimentos relatados
nesse artigo, foram utilizados valores de m entre 0.1 e 0.9 com
incremento de 0.1. Para a janela de intervalo foram utilizados
3 valores: 10, 20 e 30 segundos. Finalmente, para os campos
do pacote foram usadas as informações de IP origem e destino,
portas de origem e destino, protocolos ICMP, UDP e TCP e
ainda a FLAG SYN. O conjunto de campos aplicado a cada
filtro variou de acordo com o seu objetivo. A combinação de
parâmetros deu origem a 243 filtros.

IV. ANÁLISES E RESULTADOS PRELIMINARES

Inicialmente foram criados 3 datasets, obedecendo a se-
guinte metodologia: (i) em todos os datasets existia uma
transferência de arquivo FTP com velocidade limitada a 10
Mbps feita entre dois hosts; (ii) o tempo total de captura foi
de 600 segundos; (iii) foi injetado um ataque para cada dataset
entre os segundos 200 e 400, sendo esses SYN Flood, ICMP
Flood e UDP Flood; (iv) cada dataset foi submetido a um
conjunto 243 filtros-DDoS-TEDA.

Dos resultados preliminares, pode-se observar que os filtros
mais eficientes estatisticamente apresentavam valores de m de
0.1 a 0.3, intervalo com valor de 10 segundos. Em muitos
dos casos, foram obtidos resultados com valores de verdadeiro
positivo acima dos 90%.

Como visto na Fig 1 no momento inicial da detecção no
segundo 200, onde o valor de Zeta cruza o Threshold, o
tráfego que era considerado tı́pico passa a ser excêntrico,
caracterizando assim uma anomalia, e de acordo com o filtro
Teda utilizado nessa analise é caracterizado como um ataque
UDP Flood. É possı́vel notar ainda na figura que com o
decorrer do ataque o que era tido como excêntrico passa a
se tornar tı́pico como pode ser observado com decaimento do
valor de Zeta.

Figura 1. Detecção de um ataque DDoS do tipo UDP Flood a partir de um
filtro-DDoS TEDA.

V. CONCLUSÃO

A implementação do TEDA-Guardian é inicial, porém com
resultados bastante promissores. A partir dos testes realiza-
dos e seus resultados preliminares, é possı́vel notar que a
utilização da solução já é capaz de detectar alguns tipos de
ataques DDoS - especialmente os de tipo volumétrico - de
forma satisfatória e com o mı́nimo de pré-configuração. A
efetividade na detecção deve-se, em grande parte, à definição
mais especializada do Filtro-DDoS-TEDA. Entretanto, ainda
apresenta algumas limitações na detecção de ataques do tipo
low rate/slow rate, pelo fato de se assemelharem muito a um
tráfego normal, causando pouca perturbação ao tráfego geral,
bem como escaneamentos de portas. Espera-se que, com o
refinamento dos Filtros-DDoS-TEDA, a eficiência aumente
a fim de se ter uma solução robusta o suficiente para ser
utilizada como solução para detecção de ataques DoS/DDoS
em provedores de acesso à internet.
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Avaliação do Tempo de Descoberta de Rede dos
Protocolos ZigBee e DigiMesh em FANETs

Diego S. Pereira1,2, Luis F. V. Martins1, Luı́s B. P. Nascimento1,2, Vitor G. Santos2
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Abstract—Os desafios enfrentados pelas tecnologias para
atender os requisitos de uma Flying Ad Hoc Network(FANET)
são diversos. Entretanto, algumas opções tem se destacado, entre
elas o ZigBee e o DigiMesh. Nesse contexto, este trabalho avalia
esses protocolos de comunicação segundo o tempo de descoberta
de rede. Para realização dos testes experimentais foram usados os
dispositivos Digi XBee S2 e Digi XBee S3B. Para a avaliação do
tempo de descoberta de rede foi desenvolvida uma aplicação que
captura as informações oriundas dos eventos da rede, entre eles a
entrada de novos nós. Os resultados mostraram que a tecnologia
ZigBee tem melhor desempenho para o cenário proposto .

I. INTRODUÇÃO

Estabelecer uma rede de comunicação sem fio adequada
para permitir a troca de informações entre Veı́culos Aéreos
Não Tripulados (VANTs) é um grande desafio[1]. Dentro desse
contexto, surgiram as Redes Ad Hoc Aéreas (Flying Ad Hoc
Network - FANET)[2], um subconjunto das Redes Ad Hoc
Móveis (Mobile Ad Hoc Network - MANET), responsáveis
por viabilizar a comunicação entre VANTs e sua estação de
controle em terra.

Dada a especificidade de uma FANET, algumas tecnologias
estão sendo avaliadas com intuito de serem utilizadas nessas
redes de comunicação, entre elas estão o LTE[3], o ZigBee[4],
o DigiMesh[5], entre outras. Dentre os fatores que justificam
tais escolhas estão: alcance, flexibilidade, facilidade de
operação, custo, baixo consumo de energia, etc. No entanto,
uma outra caracterı́stica importante também deve ser avaliada:
o tempo de descoberta de rede, também tratado como tempo
de descoberta de topologia.

Para este trabalho, o tempo de descoberta de rede é o tempo
necessário para um nó ter conhecimento de todos demais nós
que compõe a rede. Conforme [6], a descoberta de rede é um
processo pelo qual uma entidade na rede coleta informações
sobre a topologia da própria rede. Para [7] a descoberta de
topologia é um dos grandes desafios da atualidade, dado o
contexto de Internet das Coisas e a grande quantidade de
dispositivos que podem compor uma mesma rede.

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar o tempo
de descoberta de rede dos protocolos ZigBee e DigiMesh em
alguns cenários reais. Para tal, é utilizada a biblioteca Digi
XBee, disponı́vel na linguagem de programação Python, para

1Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e de Computação.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN.

2Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte, Parnamirim, RN. Email: diego.pereira@ifrn.edu.br

implementação de uma aplicação responsável por realizar e
monitorar os testes experimentais.

II. TECNOLOGIAS PARA REDES AD HOC AÉREAS

Atualmente, o uso de tecnologias de comunicação por meio
de redes remotas vem se tornando o meio principal de ligação
entre dispositivos, uma dessas maneiras de comunicação é por
meio de dispositivos XBee. Os módulos XBee são aparelhos
compactos produzidos pela empresa Digi com a capacidade de
estabelecer uma rede de comunicação entre outros aparelhos
XBee via frequência de rádio. A partir dessa ligação, os
dispositivos podem envia pacotes de informações utilizando
dois principais protocolos de rede, o protocolo ZigBee e
DigiMesh.

A. ZigBee
As redes ZigBee podem ser compostas por três tipos de

componentes: coordenador, roteador e dispositivo final. O
coordenador(C) inicia a rede, para tal, defini o canal de
comunicação e o PAN ID, além de atuar como buffer para
outros dispositivos da rede e gerenciar outras funções para
manter a rede em funcionamento. Portanto, deve ser mantido
ligado durante toda o operação da rede [8].

O roteador(R), quando ingressa em uma rede, pode enviar,
receber e rotear informações, viabilizando a entrega de
múltiplos saltos. Assim como o coordenador, pode fazer buffer
de informações e permitir que outros roteadores e dispositivos
finais ingressem na rede. Também deve ser mantido ligado
durante todo o funcionamento da rede.

O dispositivo final(E) após ingressar na rede, autorizado
por um coordenador ou roteador, pode enviar e receber
informações. Não são providos da capacidade de rotear
dados. Portanto, devem ser posicionados nas extremidades
da rede. Sempre está associado a um nó pai (coordenador
ou roteador) que encaminha mensagens para ele quando
encontra-se em estado de hibernação (economia de energia).
Tais caracterı́sticas exigem menos recurso de hardware e
energético desses dispositivos.

B. DigiMesh
As redes DigiMesh podem ser compostas por um único

tipo de nó. Nesse caso, todos os dispositivos da rede tem
a capacidade de enviar, receber e rotear dados, dispensando
a necessidade de hierarquia entre nós pais e filhos, como
presente no protocolo ZigBee. Além disso, todos os nós tem
a capacidade de entrar em modo de hibernação. Para tal é
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Fig. 1: Disposição dos dispositivos no cenário de teste.

realizado um processo de sincronização baseado em nomeação
e eleição entre os nós [9].

Essa caracterı́stica homogênea da rede torna a sua
configuração e o estabelecimento da rede mais simples,
flexı́vel e escalável. Contudo, o protocolo DigiMesh também
permite configuração de dispositivos como coordenador e
dispositivo final, dessa forma é possı́vel atribuir funções
distintas aos nós da rede. É importante registrar que o
DigiMesh tem como base o protocolo ZigBee.

III. METODOLOGIA
Para realização dos testes foram usados os módulos Digi

XBee S2 e o Digi XBee PRO S3B, os quais embarcavam
os protocolos ZigBee e DigiMesh, respectivamente. Foram
criados cenários com dois, três e quatro dispositivos. Para
o protocolo DigiMesh foram executados testes com redes
formadas apenas por nós roteadores e também com a presença
de um nó coordenador. Para o protocolo ZigBee, devido a
necessidade da presença do coordenador, todos os cenários
foram compostos por um nó coordenador e os demais
roteadores.

Os experimentos foram executados em ambiente indoor com
o objetivo de criar barreiras fı́sicas entre os nós da rede.
Um único nó (local), o qual executou a aplicação, fez a
busca em todos os cenários. Uma ilustração da disposição
dos dispositivos é feita na Fig. 1. A aplicação usada para
mensurar o tempo de descoberta de rede foi desenvolvida
em python utilizando a biblioteca digi-xbee versão 1.3.0. Para
cada cenário a aplicação foi executada 30 vezes e os valores
de tempo de descoberta foram armazenados em um banco de
dados. IV. RESULTADOS

Foram calculadas a média, desvio padrão e valor máximo.
Esse último refere-se ao tempo de descoberta do último nó
da rede. Os resultados foram sumarizados na Tabela I e
são apresentadas na Fig. 2. DigiMesh-1 refere-se aos testes
formados apenas por roteadores, enquanto DigiMesh-2 tem a
presença de um nó coordenador.

V. CONCLUSÃO
Esse trabalho trabalho apresentou um estudo experimental

sobre o tempo de descoberta de rede dos protocolos
ZigBee e DigiMesh. Os protocolos foram escolhidos devido
sua utilização como solução em FANETs. Os resultados
mostraram que o protocolo ZigBee apresenta menor tempo
de descoberta nos três cenários propostos. Entretanto,
constatou-se que um grande desvio padrão nas amostras
apontam para um comportamento dinâmico dessas redes.
Além disso, foi possı́vel observar que o tempo máximo em
todos os cenários não superou 25 segundos, indicando que

é possı́vel preparar as aplicações em FANET para atuarem
nessas condições.

TABLE I: Resultados obtidos por cenário.

Cenários Média Desvio Padrão Máximo
1. ZigBee 11.41 6.5 23.55
2. ZigBee 9.89 6.22 23.21
3. ZigBee 10.39 6.31 23.59

1. DigiMesh-1 13.76 8.41 24.63
2. DigiMesh-1 12.34 7.73 25.0
3. DigiMesh-1 11.75 7.69 24.78
1. DigiMesh-2 13.38 7.28 24.98
2. DigiMesh-2 11.30 6.76 24.94
3. DigiMesh-2 13.58 6.78 24.67

Fig. 2: Gráfico dos tempos médios de descoberta.
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 Resumo— Esse artigo apresenta a construção de um 

hardware e software para um Sistema de Aquisição de 

Dados Meteorológicos de baixo custo no contexto da 

Internet das Coisas. Os dados monitorados são: 

Temperatura e Umidade relativa do ar, velocidade e 

direção do vento, pluviosidade, pressão atmosférica e 

temperatura do painel solar. A comunicação é feita por 

meio do protocolo de comunicação Wi-Fi. Já alimentação 

da estação é feita por meio de painel solar e bateria. Por 

fim, os dados são armazenados num servidor em nuvem e 

podem ser visualizados por meio de um browser web. 

 

Palavras-Chave— Monitoramento Climático, Internet das 

Coisas, Telemetria, Computação em Nuvem. 

I. INTRODUÇÃO 

S  padrões do tempo e condições climáticas são fato de 

bastante relevância em uma série de atividades 

humanas, que afetam a qualidade de vida e algumas áreas de 

interesse econômico. Dessa forma, as aferições de grandezas 

físicas relacionadas a essa área possuem uma série histórica 

longa e tem, cada vez mais, beneficiando-se da evolução dos 

sistemas de computação e das melhorias desenvolvidas nas 

tecnologias de sensoriamento [1]. 

 Nesse cenário, as estações meteorológicas têm um papel de 

destaque, fazendo a leitura de grandezas como: temperatura, 

umidade do ar, velocidade e direção dos ventos e pressão 

atmosféricas, dentre outras grandezas. Tais estações possuem 

um módulo de armazenado dos dados, datalogger, 

alimentação alternativa, geralmente painéis solares e baterias, 

módulo de comunicação sem fio, no geral de longa distâncias, 

para que possam ficar efetuando leituras constantemente e 

enviando esses dados a unidade de controle [2] [3]. 

Outra tecnologia que está em processo de evolução é a 

Internet das Coisas, que surgiu da necessidade de interligar 

uma série de dispositivos através da Internet, favorecendo a 

implementação de novas aplicações, as quais podem utilizar 

informações e serviços para diferentes objetivos.  

Ainda no âmbito tecnológico, diversas plataformas para 

prototipagem de hardware e Sistemas Embarcados “open 

source” tem consolidação tanto no meio acadêmico quanto no 

meio comercial dentre elas destacam-se: o Arduíno, Raspberry 

Pi, Beaglebone e o ESP8266. 

Portanto, é possível desenvolver algumas provas de 
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conceitos que podem auxiliar no monitoramento de pequenas 

propriedades ou realizar o monitoramento com diversas 

estações em uma área alvo.  

  Diante disso, esse artigo apresenta a construção de um 

Hardware e Software para um Sistema de Aquisição de Dados 

Meteorológicos (SADaM), desenvolvido no contexto da 

Internet das Coisas, cujos dados são armazenados e 

visualizados por meio de um serviço em nuvem (AWS) e a 

comunicação é feita por meio de um modulo Wi-Fi para envio 

dos dados à Internet. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

A solução proposta tem como base o uso de sensores de 

baixo custo, com mínimo de acurácia, um microcontrolador, 

um módulo de comunicação sem fio e o esquema de 

alimentação do sistema, composto por uma bateria e um painel 

solar. O software implementado tem como base um serviço 

em nuvem tanto para armazenamento dos dados coletados 

quanto a interface de visualização por parte do usuário. O 

diagrama geral da proposta é mostrado na Figura 1. 

 

 
Fig. 1.  Diagrama de blocos do SADaM. 

 

A. Hardware 

Os sensores selecionados foram o DHT_22 para 

temperatura e umidade e o BMP180 para pressão atmosférica, 

ambos bastante usados em trabalhos dessa natureza. O 

anemômetro,  a biruta e o pluviometro foram adquiridos de um 

fabricante nacional. Também é feito o sensoriamento da 

temperatura do painel solar via de um sensor do tipo NTC. 

O sistema conta com dois microcontroladores, o 

Amega644P para leitura dos sensores e tratamento dos dados, 

calibração das medidas e envio para o módulo de 

comunicação, e o ESP8266, resposável por receber os dados e 

envia-los ao serviço em nuvem. Além desses componentes, há 

ainda um relógio de tempo real, RTC DS3231, para coletar a 

data e hora das aferições. 

A montagem desses componentes de aliemntação, coleta, 

transmissão dos dados pode ser visto na Figura 2. 

O 
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Meteorológicos no Contexto da Internet das Coisas 
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Fig. 2.  Montagem dos componentes do SADaM. 

 

B. Software 

Já o software foi pensado para operar no conceito de Cloud 

Computing, pois assim é possível integrar várias estações ao 

sistema. Além disso, essa arquitetura de software nos permite 

inserir estações distribuídas por grandes extensões 

geográficas, desde que haja Internet. 

Assim, a interface de visualização dos dados, Figura 3, foi 

desenvolvida para funcionar em nuvem, onde informa ao 

usuário as grandezas medidas pelos sensores de acordo com 

sua relação, por exemplo a velocidade e direção dos ventos, 

são mostradas de forma gráfica, além da exibição do valor 

absoluto da grandeza.  

 
Fig. 3.  Interface de visualição dos dados no serviço AWS. 

 

Outros dado visiveis ao usuário são a data e a hora do 

ultimo envio dos dados ao servidor e o tempo no qual o 

sistema está ativo (Uptime). 

III. RESULTADOS 

Com a montagem da placa de aquisição dos dados, foi 

possível iniciar a etapa de medição das grandezas, 

inicialmente em laboratório. Feito a calibração dos sensores, 

conforme datasheet do fabricante, o protótipo foi mostrado em 

uma feira do setor agropecuário da região, onde os presentes 

salientaram que o custo é interessante para os pequenos 

produtores, Figura 4.  

 

 
Fig. 4.  A esquerda a estação na versão atual no laboratório. A direita versão 
inicial apresentada numa feria do setor agropecuário a um produtor. 

 

Diante da montagem incial e como observação dos 

produtores, foi salientado a importancia de ter uma interface 

de saída, um display, e uma informação referente a 

geolocalização, como GPS. Ambas as funcionalidades estão 

em fase de implementação. 

Por fim, destaca-se o custo da solução por volta de R$ 

1.000,00, enquanto análogos no mercado como a OurWeather 

custa em torno de U$ 300,00 e a Onset HOBO em torno de U$ 

2.000,00 [4][5]. 

IV. CONCLUSÕES 

Ao final dessa etapa do trabalho, foi possível fazer a 

montagem da estação, tanto de seu hardware quando do 

software, verificar seu funcionamento em ambiente de 

laboratório e validar a aplicação no cenário de IoT, mantendo 

custo acessível. Outro ponto que se pode destacar é a 

facilidade de montagem e manuseio do equipamento, já a 

manutenção tende ser simplificada também, devido as 

tecnologias usadas na construção e a fabricação da placa ter 

sido feita pela equipe. 

Como trabalhos futuros, a estação será submetida a um 

ambiente de campo, sujeito as intempéries. Outro ponto a ser 

aprimorada é comparar os dados com de outras estações, com 

sensores mais robustos. Por fim, está em perspectiva uma 

atualização de hardware/firmware/software para incluir um 

módulo de comunicação de longo alcance (Long Range), 

visando criar uma rede de várias estações ao longo do estado 

para ajudar na coleta desses dados e efetivar ações locais 

baseada em dados meteorológicos.   
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Uma Arquitetura de Rádio Definido por Software
para uma Estação Solo Multimissão

José W. O. Silva1, José M. L. Duarte2, Francisco J. T. Vidal3, Luis G. P. Condados4

Resumo—Este trabalho apresenta uma arquitetura de SDR
(Software Defined Radio) para uma estação solo que permite o
envio de telecomandos (TCs) e recepção de telemetrias (TMs)
para satélites de diferentes missões, independente da codificação
do sinal e com diferentes esquemas de modulação. Foi implemen-
tada uma interface gráfica do usuário utilizando GNU Radio e o
framework do Qt utilizando a linguagem C++ para enviar TC e
receber TM, além de poder realizar ajustes nos parâmetros do
SDR dinamicamente.

Palavras-chaves—SDR, estação solo, multimissão, nanos-
satélite, GNU Radio.

I. INTRODUÇÃO

Os nanossatélites são satélites cuja massa varia entre 1
e 10 quilogramas, a maioria orbitando a Terra em altitudes
de até 900 quilômetros. Geralmente utilizam VHF, UHF e
banda S para comunicação com as estações solo e possuem
baixo custo e menor ciclo de desenvolvimento comparados
aos grandes satélites [1]. Esse tipo de satélite ganhou maior
visibilidade após o padrão CubeSat, estabelecido em 1999
[2], que padronizou uma estrutura mecânica para o satélites
no formato de um cubo com aproximadamente 10 cm de
aresta, denominado de 1U [3], que pode ser aglutinada gerando
variações tais como 2U, 3U, 4U e 6U. Para comunicação com
as estações solo utilizam especificações comumente usados
por rádio amador como o AX.25, mas há também casos de
especificações baseadas no padrão do Consultative Committee
for Space Data Systems (CCSDS) [4].

A estação solo é responsável pelo enlace entre os satélites
e o centro de controle da missão, realizando a comunicação
com a carga útil do satélite, com a plataforma, ou ambos.
Existem dois grandes sistemas nas estações solo: o sistema de
rastreio, que realiza as predições das passagens dos satélites,
e o sistema de comunicação, que permite envio de TCs e
recepção de TMs.

Este trabalho foca no sistema de comunicação de estações
solo de TM e e de TC, propondo uma arquitetura de
comunicação baseada em SDR para atuar em múltiplas
missões de nanossatélites, para diferentes esquemas de
modulação, além de apresentar uma interface gráfica para
configuração dos parâmetros do rádio.
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do Norte, Natal, RN, Brasil. Email: wadsonoliveira@bct.ect.ufrn.br.

2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Natal, RN, Brasil. Email:
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4 Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. Email:
luizcondados@gmail.com.

Segundo o Wireless Innovation Forum [5], define-se SDR
como “radio na qual algumas ou todas as funções da ca-
mada fısica são definidas por software”. Em outra s palavras, o
SDR possibilita a implementação de software para sistemas de
comunicação adaptáveis e reconfiguráveis, sem alterar nenhum
recurso de hardware. A tecnologia é vantajosa para aplicações
espaciais, pois pode fornecer flexibilidade e reconfiguração,
impulsionado por um rápido tempo de desenvolvimento e
baixo custo.

II. A ARQUITETURA DE COMUNICAÇÃO PARA ESTAÇÕES
SOLO MULTIMISSÃO

A Figura 1 apresenta a arquitetura de comunicação desen-
volvida, em que a interface SDR Multimissão, o software de
modulação e o de demodulação são programas implemen-
tados através do GNU Radio, um conjunto de ferramentas
de desenvolvimento de software voltado para implementação
de SDR. Esses três programas estão situados em um mesmo
computador (PC). Os canais de envio de TC e de recepção
de TM representam a comunicação com a interface gráfica
desenvolvida. As informações de posição da estação e de
frequência dos satélites vêm do sistema de rastreio, para se
realizar a compensação do efeito Doppler pela Interface SDR
em tempo de execução. No tocante ao hardware, há um SDR,
o qual é um transceptor, que se conecta via USB com o PC da
interface SDR Multimissão. Além disso, há antenas e compo-
nentes de RF: um amplificador de alta potência (HPA), chaves
de RF e amplificadores de baixo ruı́do (LNA), um para cada
antena, entre outros. As chaves de RF permitem selecionar
entre as antenas VHF e UHF para recepção e transmissão, e
são controladas por sinais de saı́da digital do SDR. Além de
controlar essas chaves, o SDR faz a conversão dos sinais de
RF em banda passante em sinais digitais em banda base, e
vice-versa. O software no PC faz o processamento do sinal
necessário para codificação do sinal de subida e decodificação
do sinal de descida.

A Interface SDR Multimissão é o único componente do
software que é independente da especificação da comunicação
do satélite alvo. Esse módulo faz a compensação do efeito
Doppler no sinal de subida e de descida, usando os dados
do sistema de rastreio, e configura o SDR de acordo com os
parâmetros de comunicação do satélite alvo.

A. Transmissão de sinal

Para transmitir dados para o satélite, o centro de cont-
role envia frames de dados para a Camada de Enlace (Tx).
Nessa camada ocorre o acréscimo de bytes para sincronismo
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Fig. 1. Arquitetura do sistema de comunicação para estações solo TT&C
baseada em SDR para múltiplas missões de nanossatélites.

de sı́mbolo, a codificação de canal, e a inserção de bits
de paridade. Os frames resultantes desse processamento são
fornecidos para a Camada Fı́sica diretamente ou por meio de
um buffer. A Camada Fı́sica, por sua vez, converte os frames
de dados em stream de bits que são convertidos em um sinal
digital por meio da modulação.

O sinal é então enviado à Interface SDR. Após isso, o
sinal RF gerado pelo SDR é enviado ao HPA (High Power
Amplifier), o qual amplifica a potência do sinal de rádio antes
de ser irradiado pela antena de transmissão selecionada.

B. Recepção de sinal

Na recepção, o sinal de RF do satélite é recebido pelo
sistema de antenas, passa por um LNA e é enviado para o SDR,
o qual o converte em um sinal digital em banda base. Esse
sinal é enviado ao PC no qual o SDR está conectado. Nesse
PC o sinal é primeiramente processado pela Interface SDR
Multimissão, que faz a compensação do Efeito Doppler. Em
seguida, o sinal é encaminhado para o software de recepção
na forma de um stream de amostras. Esse software faz a
demodulação do sinal, o que inclui filtragem, sincronismo de
tempo de sı́mbolo, sincronismo de frequência/fase e detecção
dos bits. A demodulação do sinal corresponde a Camada Fı́sica
(Rx) no diagrama da Figura 1. Na Camada de Enlace (Rx), o
stream de bits proveniente da Camada Fı́sica é convertido em
pacote de dados que são enviados aos centros de controle da
missão levando informações de telemetria.

III. IMPLEMENTAÇÃO DO SDR

Para implementar o SDR foi utilizado o GNU Radio junta-
mente com a placa NI-USRP-2901 da National Instruments. O
SDR foi então integrado a uma interface gráfica do usuário em
que se tem uma maior compreensão da gerência da operação
do sistema espacial.

Dentro do conjunto de ferramentas do GNU Radio, foi
utilizado o GNU Radio Companion: uma IDE para desenvolvi-
mento orientado a blocos, em que um diagrama direcionado de
blocos, quando compilado, gera um programa funcional. Por
padrão o GNU Radio traz inúmeros blocos de processamento

digital de sinais em sua instalação organizados por módulos,
dando mais flexibilidade ao usuário bem como um maior grau
de abstração. Os principais módulos utilizados foram o gr-
UHD para interfacear com o SDR e o gr-modtool para criar
blocos customizados, otimizando o processamento de dados e
melhorando a carga computacional.

Uma interface gráfica foi desenvolvida utilizando Qt Graph-
ical Toolkit com a linguagem C++. O objetivo dessa inter-
face é concatenar as principais informações do sistema de
comunicação da estação solo permitindo o envio de TC para
o segmento espacial e suas respectivas recepções de TMs:
beacon e carga útil. A Figura 2 mostra a tela principal dessa
interface, em que as TMs recebidas podem ser visualizadas
bem como informações dinâmica do satélite durante o rastreio
como posição e velocidade além de informações da duração da
passagem: aquisição (AOS) e perda (LOS) do sinal do satélite.

Fig. 2. Tela principal da Interface gráfica com informações da missão ITASAT.

IV. CONCLUSÕES

A arquitetura SDR mostrada neste trabalho foi pensada
para estações de TM e TC visando múltiplas missões de
nanossatélites. Essa arquitetura foi validada na estação do
CRN-INPE em Natal, permitindo o envio e a recepção de
TC e TM através de um único SDR, além de poder atuar em
diferentes missões. A interface gráfica, desenvolvida em C++ e
utilizando GNU Radio, permite a configuração dos parâmetros
do SDR tais como ajuste de ganho, ajuste de frequência e taxa
de bits de forma automática e programável, de acordo com os
requisitos da missão.
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Fig. 1. Exemplo de aplicação e ilustração do dispositivo proposto. 

 

1 

Resumo — Este artigo propõe um dispositivo para 

detecção de umidade do solo baseado na topologia 

metamaterial do tipo ressonador de anel partido 

complementar (CSRR) para aplicações de agricultura de 

precisão. Devido a sensibilidade às alterações 

eletromagnéticas do meio em que se insere, os dispositivos 

baseados em CSRR podem ser utilizados para a 

caracterização dielétrica de materiais. Uma análise 

comparativa entre geometrias utilizadas no projeto do 

CSRR é realizada a fim de identificar qual a mais 

adequada para aplicação em questão. Os resultados 

obtidos demonstram a viabilidade para o projeto do 

dispositivo proposto. 

 

Palavras-chave — Agricultura de precisão, metamaterial, 

ressonador de anel partido complementar, sensor de micro-

ondas. 

I. INTRODUÇÃO 

 Ressonador de anel partido complementar ou CSRR (do 

inglês, Complementary Split-Ring Resonator) é uma 

estrutura geométrica planar derivada do SRR (do inglês, Split-

Ring Resonator) [1] e, por esse motivo, também pode ser 

tratado como um tipo de metamaterial [5]. O CSRR pode ser 

utilizado para a caracterização dielétrica de diferentes tipos de 

materiais [4]. Por esse motivo, dispositivos baseados em 

CSRR têm sido aplicados como sensores de micro-ondas [2], 

os quais relacionam o deslocamento da frequência de 

ressonância com o fenômeno que se deseja quantificar. 

 Na agricultura de precisão, o diagnóstico das variáveis do 

solo é uma ferramenta importante que auxilia na tomada de 

decisão para aumento da eficiência produtiva de uma 

determinada cultura. Diante disso, o teor de umidade do solo é 

um parâmetro comumente monitorado que auxilia no manejo 

adequado da água e serve como indicativo para execução da 

irrigação do plantio [6]. Nesse sentido, esse artigo propõe um 

dispositivo planar baseado em CSRR que possa ser utilizado 

como sensor de micro-ondas capaz de estimar o teor de 
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umidade do solo. Para isso, a análise e avaliação das 

geometrias circular e quadrada são realizadas com o intuito de 

identificar dentre essas qual mais se adequa à aplicação. 

II. DESIGN PROPOSTO 

O sensor proposto baseia-se na correlação entre as 

perturbações observadas no coeficiente de transmissão e a 

variação da permissividade do meio [4], de modo que seja 

possível estimar o teor de umidade do solo com base no 

deslocamento da frequência de ressonância do dispositivo. O 

design projetado utiliza uma ressoador CSRR posicionado na 

face inferior do dispositivo (integrado ao plano de terra), em 

alinhamento com a parte superior de uma linha de alimentação 

de microfita em formato de “U”, fabricada na face superior do 

substrato, de modo que haja o acoplamento elétrico necessário 

para que a estrutura seja excitada corretamente [4]. O intuito é 

captar o parâmetro S21 sem nenhuma interferência no setup de 

medição, uma vez que a ideia é enterrar o dispositivo no solo, 

de modo que somente o CSRR fique totalmente envolto pelo 

meio, conforme ilustrado na Fig. 1. 

 

 

As dimensões dos parâmetros indicados na Fig. 1, 

influenciam diretamente na frequência de ressonância do 

dispositivo [4]. Foram utilizadas as mesmas dimensões em 

ambas as geometrias, de modo que os ressoadores exibissem 

área superficial e frequências de ressonância aproximadas. 

Além disso, o material escolhido como substrato foi o FR4 (εr 

= 4,4 e tanδ = 0,02) com espessura h=1,56 mm, por ser 

usualmente utilizado em dispositivos de micro-ondas. As 

dimensões do dispositivo estão descritas na Tabela I. 

O 

Desenvolvimento de Sensor de Umidade 

Baseado em Geometria CSRR para Aplicação 

em Agricultura de Precisão 

Lincoln Alexandre Paz Silva, Humberto Dionísio de Andrade, Francisco de Assis Brito Filho, Matheus 

Emanuel Tavares Sousa, Isaac Barros Tavares da Silva e José Lucas da Silva Paiva 
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Fig. 2. S21 em dB em função da frequência para ambas as geometrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Modelagem dos pontos para fR(W) e Δf(W). 

TABELA I 

DIMENSÕES DO DISPOSITIVO 

Parâmetro Dim. (mm) Parâmetro Dim. (mm) 

wl 3 c 0,4 

Ls 25 d 0,4 

Ws 22 r 6,5 

L 13 - - 

g 0,4 - - 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para evidenciar o comportamento do dispositivo em 

situações de variação da permissividade do meio, foram 

conduzidas simulações eletromagnéticas com auxílio do 

software ANSYS HFSS® com base nos dados extraídos de [3]. 

Os dados utilizados foram aqueles obtidos para solos 

tipicamente arenosos e estão descritos na Tabela II, onde ε’ e 

ε’’ são as partes real e imaginária, respectivamente, da 

permissividade complexa do solo, εr é a permissividade 

relativa e W o teor de umidade do solo expresso em volume de 

água por volume de solo seco (cm³/cm³). 

TABELA II 

PERMISSIVIDADE RELATIVA PARA SOLOS ARENOSOS AO VARIAR W [4] 

ε’ ε'’ εr W (cm3/cm3) 

3,12 0,038 3,12 0 

4,36 0,38 4,37 0,05 

6,26 0,56 6,28 0,10 

8,66 0,58 8,68 0,15 

11,47 0,67 11,50 0,20 

14,70 0,93 14,72 0,25 

18,36 1,23 18,40 0,30 

22,48 1,57 22,53 0,35 

A Fig. 2 exibe as curvas do S21 em dB para ambas as 

geometrias. Percebe-se que conforme W aumenta, a frequência 

de ressonância do dispositivo e a atenuação do sinal nessa 

frequência diminuem em relação ao comportamento 

observado para a frequência de ressonância fundamental (f0), 

medida quando o dispositivo está exposto ao ar. Para a 

geometria circular foi obtido f0(C) = 1,48 GHz e f0(Q) = 1,20 

GHz, para a geometria quadrada.  

A Fig. 3 exibe os modelos utilizados para ajuste dos dados 

obtidos de frequência de ressonância (fR) e variação da 

frequência de ressonância (Δf) em função de W. Ao observar 

as funções de ajuste é notório que há uma tendência 

decrescente de fR com o aumento de W para ambas as 

geometrias. Além disso, a análise de Δf permite avaliar o nível 

de sensibilidade de cada uma das geometrias, desse modo a 

redução de Δf conforme W aumenta para a geometria 

quadrada, representa redução da sensibilidade do dispositivo, 

uma vez que em situações de W elevado Δf tende a 

permanecer constante e, nesse caso, não seria possível estimar 

W com precisão aceitável em função da fR observada. 

IV. CONCLUSÕES 

Neste trabalho buscou-se investigar a viabilidade para 

concepção do sensor baseado em CSRR de diferentes 

geometrias para detecção da umidade do solo. Um dos fatores 

que precisam ser levados em consideração no projeto é o nível 

de sensibilidade do dispositivo, já que para situações de alto W 

o deslocamento relativo de Δf tende a diminuir, afetando a 

sensibilidade do sensor. Apesar do CSRR circular ter 

demonstrado comportamento similar ao quadrado, a análise 

permite concluir que o ressoador circular apresenta-se como a 

melhor opção para o projeto, já que a variação da frequência 

de ressonância permanece perceptível por mais tempo do que 

para o outro caso. Como trabalho futuro, será investigada a 

utilização de materiais biodegradáveis para a concepção do 

dispositivo e o desenvolvimento de circuito eletrônico capaz 

de detectar as alterações de umidade. 
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Projeto de Rede de Acesso GPON em uma Região
de Aracaju

S. Geraldo, Jr. e B. R. Raissa.

Resumo—Este trabalho apresenta o projeto de uma rede de
acesso GPON (Gigabit Passive Optical Network) para uma região
de estudo dentro da cidade de Aracaju-SE. A partir de duas das
principais topologias de atendimento de redes ópticas passivas,
pode-se então inferir analiticamente o orçamento de potência e
todas as perdas por elementos ópticos passivos incluı́dos na rede
para as topologias barramento e estrela. Nesse estudo, a topologia
estrela obteve os melhores resultados para atendimento da região
escolhida. A fim de validar os resultados obtidos analiticamente,
o projeto de rede passiva foi simulado em ambiente virtual
Optisystem, em que foi possı́vel verificar a coerência com o projeto
proposto.

Index Terms—FTTH, GPON, OptiSystem, PON, topologia

I. INTRODUÇÃO

As redes de acesso tem como objetivo interligar a central da
operadora ao usuário, a fim de prover aos usuários acesso às
informações como dados, voz e vı́deo. [10]. A PON (Passive
Optical Network) é uma rede de acesso caracterizada por
utilizar apenas elementos passivos, ou seja, elementos que não
utilizam energia elétrica entre a central e o cliente [8], [11].

As principais tecnologias TDM (Time Division Multiple-
xing) PON, são: BPON (Broad Passive Optical Network),
EPON (Ethernet Passive Optical Network), baseadas em
padrões do IEEE (Institute of Electrical and Eletronic Engi-
neers) e GPON (Gigabit Passive Optical Network) tecnologia
criada por um conjunto de empresas de telecomunicações
denominada FSAN (Full Service Acess Network), normati-
zadas e regulamentadas pela ITU (Internatinal Telecomuni-
cation Union). Essas arquiteturas PON são otimizadas para
tráfego TDM e contam com requisitos de enquadramento e
sincronização rigorosos [11].

A tecnologia GPON foi criada com objetivo de possuir
uma tecnologia versátil, com a camada de dados do protocolo
OSI possuindo um quadro mantido em 125µs, mas com
formatos variáveis e numa taxa de gigabits por segundo. A
rede GPON foi desenvolvida para ser direcionada ao cliente,
diferentemente das tecnologias BPON e EPON, que foram
direcionadas ao ponto de vista dos equipamentos [7]. 1 2

A aplicação de tecnologias PON para fornecer conectividade
banda larga para redes de acesso residenciais a pequenas
empresas e múltiplas unidades de ocupação é denominada de
FTTx (Fiber to the x), em que o x representa o tipo de conexão
que a ONT (Optical Network Terminal) apresenta. Devido a
essa forma de atendimento, a tencologia GPON torna-se a mais
viável a aplicação Triple Play, a qual fornece ao usuário final,
um combo de dados, voz e vı́deo de alta qualidade no mesmo
canal [4].

1Universidade Federal de Sergipe, enggeraldosj@hotmail.com
2Universidade Federal de Sergipe, IAECOM, raissa@iecom.org.br

As estruturas baseadas na tecnologia GPON, podem ter
distâncias de até 20 Km, com divisão óptica máxima de 1/64
e devem conter um link redundante de proteção para a rede.
Amé disso, devem transmitir com comprimento de onda que
variam de 1260 a 1560 nm, dependendo da aplicação (voz,
vı́deo ou dados) [3].

Em estudos sobre tecnologias passivas, como o estudo
proposto por [10], verifica-se que a tecnologia GPON é a que
melhor atende a região de estudo, devido às suas altas taxas
de transmissão e maior capacidade de clientes. Em seu estudo,
o autor propõe a melhor topologia para atendimento da região
e definição do orçamento de potência óptica suficiente para
atender o receptor mais distante, realizando simulações com o
OptiSystem, constatando a viabilidade do projeto.

Pensando na melhor forma de atender até 64 clientes, [2]
propôs o estudo da melhor topologia para atendimento a essa
rede de acesso com tecnologia passiva, estudando o uso das
topologias estrela e barramento com uso de, respectivamente,
splitter balanceado e splitter desbalanceado no backbone e o
splitter balanceado para atendimento de cliente final.

O crescimento desordenado de uma rede óptica sem um
planejamento de alocação dos divisores de potência e definição
de melhor topologia de atendimento pode afetar o orçamento
de potência e o custo da rede, aumentando o número de cabos
de fibra óptica e aluguel de passagem em postes. Dessa forma,
este artigo tem o objetivo apresentar um estudo de um projeto
de rede GPON, em uma região da cidade de Aracaju-SE, a
fim de que a rede instalada em tal região seja a mais eficiente
possı́vel.

Esse artigo é dividido em uma seção introdutória e mais
três seções. A Seção II apresenta o projeto GPON, enquanto
as Seções, III e IV apresentam respectivamente os resultados
e conclusões.

II. PROJETO DE REDE GPON

A primeira etapa para construção de uma rede de acesso
passiva é o conhecimento do orçamento de potência (OP),
definido como a diferença dos nı́veis de potência óptica do
transmissor (PTx) e sensibilidade do receptor óptico (SRx)
numa determinada topologia [9], [7], [6].

O OP é definido a partir do o número de fusões ópticas,
conectorização ou divisores ópticos de potência na rede. Dessa
forma, o OP é definido pela Equação 1 em que, Cl é a função
que define as perdas de potência óptica, Ms representa uma
margem de segurança α são as perdas associadas a conectores,
splitter, fusões na rede e perdas na fibra óptica.

OP = PTx − SRx > Cl +Ms >
∑

α+Ms (1)
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Uma rede de acesso passiva com topologia estrela e com-
primento L, tem suas perdas de potência óptica representadas
pela Equação 2 e possuem em sua estrutura variáveis inteiras
que representam o número de conectores e fusões ópticas que
são representados por P e M respectivamente e uma perda de
potência nos divisores ópticos passivos balanceados que cresce
de maneira logarı́tmica de acordo com a divisão de potência,
em que N representa a divisão de potência para cada splitter
inserido [7].

Ex =
∑

α+Ms =

αconP + αfusaoM + αfL+ 10
∑n

i=1 logN +Ms(2)

Para a topologia barramento há um elemento de rede que
não é utilizado na estrela, o divisor óptico desbalanceado. Esse
elemento óptico fornece potências ópticas e perdas ópticas
diferentes para cada uma das suas saı́das. De acordo com [2],
quando há o uso do divisor óptico passivo desbalanceado na
rede de acesso passiva, a perda total do sinal entre OLT e ONT
é dada por

Rx =
∑

α+Ms = αsplitter + 2αcon

+αdesbk +2αconk+
∑k−1

i=1 (αconTi +αf li)+αf l0 +Ms(3)

em que αdesbk é a perda no k-ésimo acolador assimétrico,
αconTi a perda de transmissão dos acopladores assimétricos,
li é o comprimento da fibra entre os estágios de derivação e
l0 o comprimento da fibra entre a OLT e o primeiro estágio
de derivação [2].

III. RESULTADOS

A região de estudo possui 375 ONT’s e são dividos em 13
lotes. Os lotes de 1 a 12 têm até 32 pontos de atendimento
e dividem uma única fibra, respeitando o número máximo de
clientes para uma rede de acesso GPON que é de 64 clientes.
O lote 13 possui atendimento sem dividir a potência óptica
com outros lotes.

Na rede de acesso com topologia estrela, os lotes de 1 a
12 foram projetados com a estrutura de divisão óptica com
splitter balanceado 1/2:1/2:1/16, enquanto o lote 13 utilizou
estrutura 1/2:1/16.

Para a topologia barramento, os lotes de 1 a 12 foram
configurados com divisores ópticos desbalanceados 20/80 na
primeira divisão, 30/70 e 45/55 respectivamente na segunda e
na terceira divisão. Para o lote 13, a estrutura utilizada foi de
45/55.

Mesmo atendendo os clientes finais apenas após a última
divisão óptica, a rede de acesso com topologia estrela apre-
sentou os melhores resultados para margem de potência óptica
no cliente mais distante, com 1,67dB de potência para es-
trela e 1,28dB de potência para barramento. A rede estrela
utilizou também uma menor quantidade de fibra óptica, sendo
necessários 17.630,19 m para essa topologia e para a topologia
barramento o uso total de fibra óptica é de 17.644,79 m. Esses
resultados corroboram com os apresentados por [12], [5], que
relata a topologia estrela como a mais utilizada e mais eficiente
para atendimento a rede de acesso passiva.

A fim de validar o projeto da rede de acesso GPON para a
região de estudo, o projeto teve sua estrutura com topologia

estrela simulada no software OptiSystem, sendo seus resultados
comparados como demonstra a Tabela 1.

Tabela I
COMPARAÇÃO ENTRE AMBIENTE VIRTUAL E OBTIDO

MATEMATICAMENTE.

Topologia Margem de
Segurança (dB)

Potência Óptica
(dBm)

Estrela 1,67 26,79
Estrela simulada no OptiSystem 1,60 26,86

Os valores obtidos na simulação demonstram a possibilidade
da implantação da estrutura a região pretendida pela topologia
estrela.

IV. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Redes de acesso óptica mostram-se viáveis para a
reestruturação das redes de telecomunicações, e a tecnologia
GPON é promissora, uma vez que, além de não utilizar
elementos ativos no trecho de distribuição, proporciona um
aumento no tráfego de dados atendendo muito bem o formato
Triple play.

Para o projeto da região de estudo deste trabalho, a topologia
estrela obteve melhor desempenho, pois atendeu a todos os cli-
entes com uma menor perda de potência, além de utilizar uma
menor quantidade de fibra óptica. No entanto, o atendimento
com esse tipo de topologia só acontece após a última divisão
de potência óptica com splitter balanceado.

A topologia estrela mostou-se viável em regiões com ONT’s
muito espaçadas e com prioridade de atendimento, devido ao
uso do splitter desbalanceado.

Como trabalhos futuros pretende-se projetar uma rede de
acesso com tecnologia GPON usando a premissa FTTH, em
que a posição dos elementos finais de rede de acesso não são
totalmente conhecidos, logo a localização dessas ONT’s deve
ser avaliada de uma forma mais criteriosa pelo projetista.
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Abstract This paper summarizes the main results of the design and implementation of a low-cost multi-parameter meter focused 

on the supervision of milk quality. The quality meter is associated to a smart energy meter. The proposed system can measure and 

store the collected data and also has a remote monitoring system. This low-cost network can be used by farmers and milk 

producers in order to keep up with milk quality parameters, such as PH and temperature, along with their energy consumption 

behavior. The paper illustrates the hardware architecture, discusses the adopted communication protocol solutions and is 

completed with an example of energy monitoring. 
 

Index Terms — data supervision, electronic instrumentation, low cost, prototype. 

 

I. INTRODUCTION1 

HE farming industry has always played a huge role in 

society, but in the next few decades it will become more 

important than ever before in the next few decades due to 

smart farming solutions. These technologies include 

autonomous machinery, automatic irrigation systems, 

livestock monitoring systems and even genetic editing.  

 According to a report from the United Nations, the 

world's population will reach 9.7 billion by 2050, causing 

global agricultural production to rise almost 70% by 2050. 

[1] Smart farming technologies are becoming more 

commonplace among farmers, and high tech farming is 

quickly becoming the standard thanks to agricultural drones 

and sensors. One of the biggest problems related by local 

producers is the lack of an equipment or system that would 

allow them to keep track of all (or at least more than one at 

once) milk quality parameters. Another challenging problem 

that received substantial interest is related to the energy 

consumption behavior of their cooling tanks: the producers 

were also in need of a technology that would not only 

measure but also control their tanks in terms of electricity 

consumption. 

Therefore, this paper aims to present a new technology 

developed in order to help milk producers in the storage and  

refrigeration of milk: a multi-parameter meter that can 

measure physical, chemical and electrical variables of the 

milk in the cooling tank in real time. The development and 
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implementation of new technologies in milk refrigeration 

bring economic gain for the producers and guarantee the 

quality of the product. 

II. METHODS AND PROCEDURES 

This research can be divided in two phases: the 

theoretical phase and the experimental one. Initially, in the 

theoretical phase, survey data regarding the main difficulties 

in milk production were collected from local farmers/milk 

producers. The answers included milk waste during 

production and distribution and the lack of technologies to 

allow a real-time analysis of physical and chemical 

properties of the milk. 

 Recently, an extensive literature has developed on smart 

dairy farming (SDF). SDF can reduce the environmental 

issues, decrease the use of resources, and raise the animal 

health by using advanced sensing and data analyzing 

technologies. [2] Smart dairy farming includes real time 

sensors integrated to machine learning data analysis and 

cloud-based data centers, making the farmer able to manage 

the quality of the milk produced and stored in their farm. 

 The sufficiently accurate solution to solve the addressed 

problems is the development of a multi-parameter meter 

what would not only be used to analyze physical/chemical 

properties of the milk but also electrical properties of the 

tanks the milk is stored in. After a short literature review, 

the development of prototype began with simulations in 

specialized softwares, such as Fritzing, Quickcad and 

Proteus and the Arduino platform.  

The next phase consisted on preparing a list of materials 

to be used in the prototype. The microcontroller chosen was 

the ESP32 (Espressif Devkit ESP-WROOM-32 V1.0) as 

not only it provides a large number of available ports but it 

also makes wireless connection possible (through both Wifi 

and Bluetooth). It can be programmed through open source 

platforms, which allows users to customize the code in 

order to meet all their needs.  
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Subsequently, the prototype was assembled. It was 

subjected to tests and thus underwent some changes and 

adaptions, and so did the code previously assembled. The 

experimental meter was developed at the Electronics and 

Electrical Circuits Laboratory, of the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Pernambuco campus 

Garanhuns. The final prototype was also calibrated and 

validated in the laboratory, then it was finally installed and 

in the 1000 Liter tanks provided by local farmers: the 

Association of Residents and Rural Producers of Campo 

Grande and Region, the Marcos Rogério Rocha Malta Farm 

and the Belo Dairy (all located in Águas Belas in the state 

of Pernambuco). Figure 1 shows the electrical diagram of 

the meters. 

 The remote monitoring system was developed using the 

online platform Thingspeak, an IoT (Internet of Things) 

analysis platform that allows the aggregation, visualization 

and analysis of data streams in a very simple way. Its 

communication protocol is based on MQTT for sending 

data generated on ESP32, Arduino or any other device with 

resources for network communication. The remote 

monitoring interface was complemented by the development 

of a Bluetooth application for monitoring via cell phone.  

 

 
 

Fig. 1.  Electrical diagram of the milk quality meter and the energy meter. 

 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The material used to assemble the prototype added up to 

a total value of 335.86 BRL (approximately 66 USD), 

which confirms the possibility of creating a smart energy 

meter and a multi-parameter meter at a low price, when 

compared to the technologies currently available in the 

market. For instance, the AEOTEC Energy Meter Samsung 

costs an average of 350.00 BRL (approximately 69 USD) 

and would only replace the energy meter in our prototype. 

The current sensor used in the energy meter is relatively 

accurate and robust, especially when analyzing the cost-

benefit issue; however, its performance is not identical to a 

professional high-performance sensor and may have 

deviations in measurements. In order to compensate its 

limitation, the data collected by the low-cost station was 

compared to data obtained by a professional performance 

sensor, in this case the AEOTEC Energy Meter, in order to 

calibrate the proposed meter increasing its performance 

over time. The meter is also able to measure indicators that 

allow quantifying and evaluating the distortion of voltage 

and current waves.  

Figure 2 shows an overview of the Thingspeak channel, 

which receives the data from the sensors and displays them 

in the platform interface. The graphs are generated in the 

following way: the sensors send data obtained via digital or 

analog signal to the microcontroller. The microcontroller, 

then, processes the data according to the source code and 

then sends the now processed data via MQTT protocol to 

the Thingspeak channel. The project publisher will be the 

nodeMCU microcontroller that will send data from all 

sensors, the ThingSpeak platform will play the role of the 

Broker and anyone who accesses the channel made 

available by the system will be the Subscriber. 

The system has only one limitation: the time between 

uploading data must be at least 15 seconds. If this is 

ignored, data sent outside the 15 second range will be 

ignored or simply not recorded. In our experiments, the 

uploads were made using 60-second intervals. 

 

 
 

Fig. 2.  Overview of the remote supervision interface of the system.  

 

IV. CONCLUSION 

 

The broad implication of the present research is that it is 

possible to design and implement a low-cost multi-

parameter integrated to a reliable and precise remote 

supervision system. In addition, the prototype can also be 

used as an educational resource for teachers. When 

compared to the current available commercial models, the 

designed prototype revealed equivalent precision and 

robustness. Regardless, future research could continue to 

explore the need for technologies reported by local farmers, 

in order to develop and integrate more sensors in our 

prototype.  
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  Resumo—Este trabalho apresenta a implementação de um novo 

sistema de comunicação com luz visível (VLC – visible light 

communication) aplicado a redes celulares de quarta (4G) e quinta 

(5G) geração, utilizando a técnica de agregação de portadoras e o 

novo padrão 5G NR (new radio) em modo não-autônomo (NSA – 

non-standalone).  Demonstra-se a coexistência das tecnologias 4G e 

5G em uma attocélula óptica do sistema VLC 4G/5G proposto com 

vazão total de 218 Mbps.  

Palavras chave— 4G, 5G, 5G NR, agregação de portadoras e 

VLC. 

I. INTRODUÇÃO 

 sistema de comunicação por luz visível (VLC - visible light 

communication) baseado em LED (light-emitting diode) 

emerge como uma alternativa aos tradicionais sistemas de 

radiofrequência (RF) visando suprir as crescentes demandas de 

dados em ambientes internos [1]. A tecnologia VLC permite 

acessar à Internet, utilizando a mesma fonte luminosa do 

ambiente [1]. A Fig. 1 ilustra o compartilhamento de um ponto de 

acesso de um sistema VLC, denominado attocélula óptica, pelas 

tecnologias de quarta (4G), quinta (5G) e sexta (6G) gerações de 

redes móveis. 

 

Fig. 1. Sistema VLC 4G/5G/6G baseado em agregação de portadoras. 

A coexistência de diferentes tecnologias em uma única 

attocélula óptica habilita a transmissão simultânea do recém-

lançado padrão 5G NR (new radio) e o padrão legado 4G (LTE – 

long-term evolution), principalmente em ambientes restritos ao 

uso de sinais de RF, tais como: hospitais, aeronaves e indústrias 

petroquímicas. Adicionalmente, a técnica de agregação de 

portadoras (CA – carrier aggregation) propicia uma maior vazão 

efetiva por usuário. 
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O principal fator limitante da vazão efetiva dos sistemas VLC 

baseados em LED é a largura de faixa disponível para modulação 

nos LEDs comerciais [2]. Portanto, a alocação dos sinais de dados 

deve ser feita de forma a suportar uma maior vazão e/ou o maior 

número de usuários possível. O trabalho de Saad Al-Ahmadi et al 

[3] mostra uma visão geral sobre o sistema VLC com múltiplos 

usuários e avanços para possibilitar a mobilidade. Em [4], Vegni 

et al analisaram numericamente o número máximo de usuários 

por attocélula e o número mínimo de attocélulas para atender os 

pré-requisitos da rede. Em 2020, Monteiro et al. [5] comparam 

experimentalmente um enlace VLC utilizando três formatos de 

onda potenciais para 5G. 

Este trabalho reporta o conceito e a implementação do 

compartilhamento de attocélulas ópticas por dois formatos de 

onda distintos, usando a técnica CA para aumentar a vazão 

efetiva de um único usuário. Utilizou-se o recém-lançado padrão 

5G NR em modo não-autônomo (NSA – non-standalone) com 

um sinal OFDM (orthogonal frequency divison multiplexing), 

representando o padrão LTE. Duas arquiteturas foram propostas e 

analisadas: a primeira utiliza uma portadora óptica combinando 

eletricamente os sinais de RF; a segunda emprega duas portadoras 

ópticas moduladas independentemente. As análises de 

desempenho foram realizadas em tempo real em termos de 

EVMRMS (root mean square error vector magnitude) e de acordo 

com o Release 15 do 3GPP [6]. 

II.  IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VLC 4G/5G 

A Fig. 2 apresenta o diagrama em blocos dos dois arranjos 

experimentais usados para a implementação do sistema VLC 

5G/4G. Utilizaram-se dois geradores de sinais de RF vetoriais 

(VSG - vector signal generator): o primeiro (VSG1) foi 

empregado para geração do sinal 5G NR e o segundo (VSG2) 

para a geração do sinal OFDM, representando os sinais LTE. 

Utilizou-se o componente Bias tee para modular diretamente o 

LED, combinando os sinais de RF com um sinal de corrente 

contínua (DC – direct current). Acoplou-se um refletor ao LED, 

com a finalidade de aumentar a diretividade do feixe luminoso. 

Assim, os sinais gerados foram transmitidos em um enlace de 

0,75 m, empregando as duas arquiteturas descritas, nomeadas 

como Arranjo1 e Arranjo2. 

No Arranjo1 (Fig. 2 (a)), utilizou-se o LED vermelho para 

transportar os sinais gerados pelos VSG1 e VSG2 e combinados 

eletricamente fazendo uso de um combinador elétrico. No 

Arranjo2 (Fig. 2 (b)), empregaram-se duas portadoras ópticas, 

cada uma modulada por um formato de onda. O sinal 5G NR 

modulou o LED azul e o sinal OFDM o LED vermelho. 

Na recepção, uma lente plano-convexo foi utilizada para 

concentrar a energia irradiada para a entrada do fotodiodo. Um 

O   
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equalizador baseado em um circuito RLC (resistivo, capacitivo e 

indutivo) foi empregado para compensar a resposta em frequência 

do LED. O projeto desse equalizador foi baseado no esquema 

proposto em [7]. Para evitar que o nível DC gerado pelo 

fotodiodo danificasse o analisador de sinal vetorial (VSA - vector 

signal analizer), utilizou-se um bloqueador de sinal DC (DC 

blocker). Uma cascata de quatro amplificadores elétricos (EAs) 

garantiu um ganho de 50 dB no sinal recebido. 

 
Fig. 2. Arranjos experimentais do sistema VLC 4G/5G. (a) Arranjo1; (b) Arranjo2. 

[VSG – gerador de sinal vetorial; PD – fotodiodo; Eq. – equalizador; EAs – 

amplificadores elétricos; VSA – analisador de sinal vetorial]. 

III. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Avaliou-se o desempenho dos arranjos em termos de 

EVMRMS para as seguintes configurações: sinal 5G NR com 

largura de faixa de 10 MHz, modulação 64-QAM, em 46 MHz; 

três bandas de sinais OFDM 64-QAM representando o LTE, 

todos com largura de faixa de 12 MHz centrados em 57, 69 e 

81 MHz, nomeados respectivamente como LTE1, LTE2 e LTE3. 

Essa configuração representa a agregação de três portadoras LTE 

adjacentes, utilizadas para triplicar a vazão efetiva de um único 

usuário. A Fig. 3 exibe o espectro dos sinais recebidos, bem como 

as constelações e os referidos valores de EVMRMS medidos. 

 

 

 

Fig 3. Análise de desempenho experimental do sistema VLC 4G/5G proposto. 

Nota-se uma diferença no formato de onda do sinal 5G NR, 

em relação aos sinais LTE1, LTE2 e LTE3. Essa diferença se dá 

em razão da utilização dos filtros de RF adotados pela modulação 

F-OFDM (filter-OFDM) presente no padrão 5G NR. A principal 

vantagem desta modulação é a mitigação da emissão de potência 

fora da faixa, possibilitando a diminuição da banda de guarda dos 

sinais adjacentes [8]. Observa-se em ambos os casos, a 

diminuição dos níveis de potência dos sinais recebidos em função 

do aumento da frequência de operação. Isso ocorre em virtude da 

resposta em frequência do LED, que possui menor atenuação para 

frequências mais próximas de banda base. A diminuição no nível 

de potência recebida implica na diminuição da relação sinal ruído 

(SNR – signal-to-noise ratio) e, por conseguinte, degrada o 

desempenho dos sinais recebidos em termos de EVMRMS. As 

constelações evidenciam a diferença de desempenho entre os 

quatros sinais transmitidos. Os pontos laranja e azul na 

constelação do sinal 5G NR representam os sinais de controle e 

sincronismo, respectivamente.  

Percebe-se um desempenho inferior do Arranjo2 em relação ao 

Arranjo1. Isso ocorre devido a diminuição da potência óptica 

recebida causada pelos ajustes no posicionamento da lente 

receptora para captar simultaneamente os feixes de luz azul e 

vermelho. Ou seja, em vez de maximizar o nível de potência 

óptica em apenas um comprimento de onda, buscou-se um 

posicionamento intermediário da lente para atender os dois LEDs. 

Em todos os casos, o EVMRMS ficou abaixo de 8%, que é o 

limite máximo estabelecido pelo 3GPP para ordem de modulação 

64-QAM [6], resultando em uma vazão efetiva de 38 Mbps com 

o sinal 5G NR e 180 Mbps com a agregação das três portadoras 

LTE, comprovando assim a eficiência das duas arquiteturas 

abordadas. Além disso, evidenciou-se que a técnica de agregação 

de portadoras pode ser empregada nos enlaces VLC para 

aumentar a vazão efetiva total dos usuários. 

IV. CONCLUSÕES 

Este trabalho propôs o conceito e relatou a implementação de 

um sistema VLC baseado em 4G e 5G, por meio do uso da 

técnica de agregação de portadoras e do padrão 5G NR em modo 

NSA. As análises de desempenho foram realizadas em termos de 

EVMRMS de acordo com Release 15 do 3GPP, visando a 

implementação de attocélulas ópticas. Resultados experimentais 

demonstraram vazão total máxima de 218 Mbps. Como trabalho 

futuro, vislumbra-se a análise da coexistência do sinal 5G NR 

com tecnologias 6G. 
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Extração de Andamento Musical usando Funções de
Detecção de Periodicidade como Imagens em uma

Rede Neural Convolucional
Enrique de J. Cavalcante, Caléo M. Santos, e Antônio C. L. Fernandes Jr.

Resumo—O problema da extração de andamento musical,
uma das tarefas mais pesquisadas na área da recuperação da
informação musical (MIR), é apresentado utilizando uma nova
abordagem. Utiliza-se Funções de Detecção de Periodicidade
(PeDF) multirresolucionais para conformar uma imagem RGB e
apresentá-las à uma Rede Neural Convolucional.

Palavras-chave – CNN, Andamento Musical, MIR.

I. INTRODUÇÃO

Sendo uma das informações rı́tmicas, o andamento musical
representa a velocidade com a qual a obra é executada e sua
unidade é o batimentos por minuto (BPM). Métodos para sua
extração automática continuam sendo uma tarefa em aberto
para muitas pesquisas na comunidade da área. Atualmente
várias estratégias têm sido utilizadas para criar melhores
métodos através de arquiteturas de redes neurais, como Böck
et al [1] que utiliza uma rede neural recorrente (RNN) e
filtros Comb ressonantes e Schreiber et al. [2] que utiliza
mel-espectrogramas e redes neurais convolucionais. Dessa
forma, nesse artigo é proposta a criação e implementação de
uma nova representação em imagem a partir das PeDFs [3]
multirresolucionais geradas por um sistema de processamento
de sinais para serem utilizados como entrada numa Rede
Neural Convolucional (CNN) com a finalidade da extração
do andamento musical.

II. PRÉ-PROCESSAMENTO

A construção da representação em imagem é ilustrada na
Figura 1 e realizado o seguinte procedimento: inicialmente
utilizou-se um conjunto de 9954 trechos de música de 11,89
segundos e taxa de amostragem de 44,1kHz, constituı́do pe-
los bancos de dados Extended Ballroom(4180), Lakh MIDI
dataset (LMD)(3605), GiantSteps MTG key dataset (MTG
Key)(1170) [2] e GTZAN Genre Collection(999) [6], sendo
10% do total destinado para validação.

É feita então uma análise multirresolução através da trans-
formada Wavelet (DWT) separando o espectro do sinal de

E. J, Cavalcante, Universidade Federal da Bahia, E-mail: enriquej-
cav@gmail.com.

C. M, Santos, Universidade Federal da Bahia, E-mail: caleomenesessan-
tos@gmail.com.

A. C. L. Fernandes Jr., Universidade Federal da Bahia, E-mail: anto-
nio.lopes@ufba.br.

Agradecemos ao financiamento e incentivo à pesquisa da Fundação de
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Figura 1: Diagrama de Blocos do Pré-Processamento.

áudio em bandas de oitava. Optou-se por utilizar a transfor-
mada Wavelet com 2 nı́veis de decomposição (Detalhe D1
e D2 e Aproximação A2) e Wavelet mãe Coiflet3 [3]. A
escolha do número de nı́veis tem o objetivo de criar uma
representação análoga ao sistema de cores aditivas RGB,
associando livremente as resoluções de frequências baixas,
médias e altas às cores vermelha, verde e azul respectivamente.

Em cada resolução da transformada Wavelet é utilizada a
função de detecção de Onset (ODF) [3] baseado no algoritmo
SuperFlux [4] a fim de detectar o inı́cio de eventos sonoros
no áudio.

A partir das ODFs de cada resolução, através do método de
autocorrelação, gera-se um conjunto de funções de detecção
de periodicidade (PeDF). As PeDFs, como exemplificadas
na Figura 2, para os nı́veis Wavelet A2 e D2 podem ser
representadas por um vetor unidmensional com 149 amostras,
enquanto o nı́vel D1 possui 298 amostras.

Figura 2: PeDFs das resoluções A2, D2 e D1 do Exemplo 211
(GTZAN Genre Collection).

Para construção da imagem, as amostras correspondentes
aos valores de máximos locais são mantidas, enquanto o
restante é substituido por zero. Cada um dos três vetores
amostras das PeDFs são completados com zeros até possuı́rem
a dimensão 1x306 com o intuito de serem remodelados em
matrizes 17x18 (cada resolução) formando a imagem.

III. REDE NEURAL CONVOLUCIONAL

Para este artigo, optou-se pela utilização de uma Rede
Neural Convolucional, devido à sua já comprovada eficácia
em problemas de classificação de imagens.
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Métrica 0 Métrica 1 Métrica 2
Banco de Dados schr böck Novo schr böck Novo schr böck Novo

ACM Mirum 38,3 29,4 32,1 72,3 74,0 63,8 97,3 97,7 81,9
ISMIR04 37,7 27,2 24,5 63,4 55,0 52,5 92,2 95,0 74,6

Hainsworth 43,7 33,8 37,1 65,8 80,6 62,0 85,6 89,2 69,2
SMC 14,3 17,1 6,0 31,8 44,7 18,4 55,3 67,3 33,6

GiantSteps Tempo 53,5 37,2 17,1 63,1 58,9 67,8 88,7 86,4 69,3
Média dos Conjuntos 37,5 28,94 23,36 59,3 62,6 52,9 83,8 87,1 65,7

Média Ponderada 40,2 30,2 26,0 65,4 66,0 59,5 90,7 91,9 73,5

Tabela I: Avaliação da Acurácia do método em porcentagem da Coleção disponı́vel em [7] do Software MARSYAS.

Todo o código da rede foi implementado em Python 3.7, uti-
lizando o modelo sequencial do Keras, dentro do TensorFlow,
permitindo o fácil empilhamento das camadas da CNN.

Além disso, definido o problema como classificatório, a
saı́da, isto é, o andamento musical, foi tratada como uma saı́da
com codificação one-hot [5] e foram estabelecidas 250 classes,
que vão de 20 até 269 BPM. O modelo utilizado, Figura 3,
apresenta-se descrito nos tópicos a seguir.

Figura 3: Diagrama de Blocos da Rede.

A. Arquitetura da rede

A rede CNN (Figura 3) recebe a imagem como entrada com
duas camadas de convolução (CONV) [5], ambas com núcleo
de dimensão 3x3, com 64 filtros convolucionais e ativação
com Unidade Linear Retificada (ReLU) [5], sem diminuição
de dimensão da imagem original. Em seguida posiciona-se
uma camada Max Pooling (MaxPool) (MP) [5], que, com
a dimensão 2x2, conserva o elemento de maior posição na
matriz e reconfigura a imagem para aproximadamente metade
do seu formato original (17x18 para 8x9). Logo após, somam-
se mais duas camadas convolucionais (CONV) e outra camada
MaxPool (MP), cuja diferença da sequência anterior é somente
o aumento do número de filtros de convolução, sendo agora
de 128.

Os valores obtidos nas etapas de convolução são empilhados
para serem usados em uma Rede Perceptron Multicamadas
(MLP), com duas camadas ocultas e uma camada de saı́da.
A primeira camada oculta com 1024 neurônios e a segunda
com 512, ambas com ativação ReLU e com Dropout 0.6 [5].
Por fim, com o intuito de classificação, utilizou-se uma saı́da
Softmax [5] de 250 classes. Totalizando ao final da CNN
3.011.386 parâmetros treináveis.

B. Treinamento do modelo

O treinamento do modelo utilizou Descida de Gradiente por
Lote (BGD), com 256 exemplos por lote. Por ter utilizado
modelo de classificação, utilizamos como perda a Entropia
Cruzada Categórica. Em seguida, otimização Adam [5]. Por
conseguinte, a partir da análise dos valores obtidos pelo
conjunto de validação, foi estabelecida a utilização de 15
épocas no modelo.

IV. RESULTADOS

Como modo de mensurar o acerto foram utilizadas três
métricas largamente aplicadas ao problema de classificação
de andamento [3]. A Métrica 0 designa acerto sem margem
de erro, a Métrica 1 o acerto com até 4% de erro, finalmente
a Métrica 2, incluindo a Métrica 1, adicionada dos múltiplos
2 e 3 e submúltiplos 1/2 e 1/3, também com margem de 4%.

Observando a tabela I, que consta a acurácia obtida do
modelo, é possı́vel visualizar que somente no banco de dados
do GiantSteps na Métrica 1 foi possı́vel superar os outros dois
algoritmos de comparação. Entretanto, em alguns outros resul-
tados, o método apresentado fica intermediário, em valores, à
acurácia do Böck[1] e do Schreiber[2], como os bancos ACM
Mirum [7] e Hainsworth [7], ambos na Métrica 0.

V. CONCLUSÃO

Embora não tenha sido possı́vel, no estágio atual da pes-
quisa, a superação dos outros dois algoritmos mais bem
sucedidos na estimação de andamento musical já apresentados,
a proposta deste artigo demostra que o método utilizado
validou-se devido aos valores de acurácia encontrarem-se bem
próximos desses mais agraciados na comunidade cientı́fica.

Para o prosseguimento da pesquisa pretende-se utilizar a
técnica EarlyStop [5] para combater o possı́vel sobreajuste de
dados (overfitting). A ponderação dos pesos no treinamento
do modelo também será investigada, isto é, a ponderação das
classes de andamento que possuem maior número de exemplos
permitindo possibilidade de aumento da generalização da
máquina. Ainda, propõe-se aumento do número de exemplos
de treinamento e uso de outras topologias de rede.
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Resumo - Este artigo descreve os sistemas utilizados para o 

monitoramento e estabelecimento da política de segurança de 

uma rede de rastreio de satélites. Os sistemas utilizados foram o 

Zabbix e o PfSense, ambos opensource implementados em 

hardwares preexistentes. O monitoramento e a segurança tem 

seu foco principal nos subsistemas que compõem a estação 

responsável pelo rastreio, recepção de telemetria, envio de 

telecomandos e armazenamentos dos dados procedentes do 

satélite. 

 

Palavras-chave: Redes de Computadores, Estação de Rastreio, 

OpenSource, Segurança de Redes, Baixo Custo. 

 

I. INTRODUÇÃO 

E ste trabalho tem como objetivo descrever o sistema 

de monitoramento e segurança da rede implementado na 

estação de rastreio de satélites localizado no Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) em Natal, RN.[1] A estação de 

rastreio de satélites tem o intuito de prover funcionalidades de 

centro de controle e missão focado no rastreio de CubeSats, 

que são satélites miniaturizados utilizados para pesquisas 

espaciais [2]. Este segmento solo, é composto por subsistemas 

com funcionalidades de controle de antena, rastreio, envio de 

telecomandos, recebimento de telemetria, armazenamento e 

distribuição de dados. Dessa forma, todos os subsistemas 

fazem parte de uma mesma rede cabeada. Tendo em vista o 

surgimento de uma gama de clientes os quais a estação será 

responsável pelo enlace estabelecido entre o segmento solo 

(Estação de rastreio) e o segmento espacial (Satélite), tornou- 

se necessário um sistema de monitoramento capaz de 

monitorar os subsistemas envolvidos nas operações de 

rastreio, tal como um controle de máquinas e usuários 

ingressantes na rede disponibilizando segurança. Para tais 

necessidades, foi utilizado o software opensource Zabbix, 

ferramenta capaz de monitorar diversos componentes de TI, 

incluindo redes, servidores e serviços. E o sistema opensource 

PfSense, capaz de atuar como roteador, firewall, servidor de 

logs, servidor DHCP e afins. A escolha desses sistemas 

opensource propôs atender o requisito de estabelecer uma 
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estação terrestre de baixo custo porém confiável e segura sem 

necessitar da aquisição de novos hardwares. Ambos os 

sistemas foram colocados em operação utilizando máquinas 

preexistentes na estação..  

 

II. SEGURANÇA DA ESTAÇÃO 

 

Como uma das principais especificidades da estação de 

rastreio é armazenar os frames recebidos do satélite em um 

banco de dados e permitir seu acesso apenas por pessoas 

autorizadas, tornou-se necessário o aprimoramento da 

segurança da rede. Foi instalado e configurado um computador 

operando com o sistema FreeBSD PfSense, atuando como 

firewall, garantindo uma política restritiva, bloqueando todo o 

tráfego, liberando apenas as portas necessárias para a troca de 

informações da EMMN com a internet. O Sistema ainda 

permite gerar um relatório do desempenho da rede e visualizar 

graficamente o tráfego de entrada e saída [3]. O PfSense 

também atua na estação terrena como servidor de logs 

permitindo a visualização dos usuários autenticados na rede, 

além do IP designado para cada MAC. A interface web 

garante a praticidade de administração e atualizações. 

Adicionalmente, o sistema permite a instalação do agent 

Zabbix, componente do sistema de monitoramento, sendo de 

fundamental importância visto que o PfSense trabalha na 

borda da rede da estação, sendo essencial o seu 

monitoramento, tanto do sistema como dos componentes do 

computador o qual foi instalado. 

 

III. SISTEMA DE MONITORAMENTO 

 

O sistema de monitoramento de componentes da Estação de 

rastreio foi implementado fazendo uso da ferramenta Zabbix. 

Foi definido que os ativos a serem monitorados são quatro 

hosts, onde três correspondem a máquinas com os subsistemas 

responsáveis pelo rastreio, armazenamento de dados de 

telemetria e distribuição. E um host corresponde ao 

computador onde funciona o PfSense. Como estes subsistemas 

necessitam estar em funcionamento para que ocorra a 

comunicação com o satélite e o recebimento de telemetria, foi 

instalado o Zabbix Agent, responsável por coletar métricas em 

cada computador operante, configurado para monitorar a 

instância de cada programa [4]. Em todos os quatro hosts, são 

monitorados as interfaces de rede, parâmetros de hardware 

como uso de CPU e memória e as instâncias dos subsistemas, 

sendo eles: broker MQTT, protocolo utilizado para 

Implementação do Monitoramento e Segurança da 

Rede de Baixo Custo em Uma Estação de Rastreio 

de Satélites 
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comunicação entre máquinas da estação, subsistema de 

rastreio , responsável pelo controle da antena, banco de dados 

Influx, utilizado para armazenamento dos frames e GNU 

radio, sistema responsável pelo processamento de sinais 

advindos do radio. Adicionalmente, integrado ao zabbix foi 

configurado um boot no telegram relatando os incidentes 

recorrentes nas máquinas essenciais da estação, relatando o 

grau de seriedade de cada incidente, para que em caso de falha 

de um subsistema, o responsável possa intervir prontamente 

não afetando as demais passagens de satélites do dia. A 

topologia fazendo uso dos sistemas está representada na fig. 1. 

 

 

Fig 1. Esquemático do monitoramento dos sistemas e componentes 

 

A fig. 1 descreve o zabbix server instalado em um 

computador, e o agent zabbix instalado nas máquinas onde 

operam os subsistemas da estação, a partir das variáveis 

coletadas, é realizado o disparo de notificação, configurada 

para ser eviada pelo telegram e email, fazendo com que o 

administrador da rede identifique o porquê de não ocorrer o 

rastreio de um satélite e se a causa foi ocasionada por um 

problema de hardware ou de software. 

IV. RESULTADOS 

 

Atendendo ao requisito de aprimoramento do desempenho 

da rede, foi realizada uma análise dos parâmetros como 

ping, latência e perda de pacotes, que são responsáveis por 

testar a conectividade da rede (1 Up/0 Down), verificar o 

tempo em milissegundos (ms) em que um pacote leva para 

chegar ao seu destino, e verificar os pacotes que não 

conseguiram chegar ao seu destino, respectivamente [5]. Os 

dados foram coletados utilizando o software de 

monitoramento Zabbix, tendo início no dia 21/10/2020 às 

10h e finalizado dia 23/10/2020 às 10h. As condições da 

rede podem ser visualizadas na Fig. 2. 

 

 

Fig 2. Ping, Latência e Perda de pacotes monitorados 

 

Ao analisar o monitoramento dos parâmetros da Fig 2. 

coletados do PfSense, podemos observar que o ping manteve- 

se estável em 1 (Up), a latência em 0,3ms e obtivemos 0% de 

perda de pacotes durante todo o período monitorado. 

V. TRABALHOS FUTUROS 

Futuramente deve-se realizar a virtualização dos 

subsistemas operantes na estação, tal como o sistema de 

monitoramento e o sistema responsável pela segurança da 

rede. Devem ser realizados testes de desempenho para 

verificar o comportamento de cada sistema virtualizado e 

verificar as operações durante o rastreio, para que caso 

apresentem um bom desempenho, sejam colocados em 

operação. 

VI. CONCLUSÃO 

A fim de melhorar o desempenho da rede da estação de 

rastreio de satélites, relacionado a segurança e a eventuais 

falhas , foi implementado o monitoramento utilizando a 

ferramenta Zabbix, e regras de firewall e o controle de logs 

utilizando o sistema PfSense, ambos softwares opensource 

configurados em hardwares já existentes na estação, 

garantindo a acessibilidade. Os sistemas têm cumprido suas 

funcionalidades e atendido necessidades das operações de 

rastreio e recepção de telemetria da estação mantendo o 

desempenho da rede estável. 
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Abstract— This study aimed to develop an application (App) 

for mobile command and supervision of a didactic prototype. The 

App allows you to monitor the measured data and perform 

actions with the actuators, in addition to obtaining automatic 

control of the teaching process. The methodology used was based 

on the master-slave model, where the Arduino board is the 

master and the other components are the slaves, the block 

language was the programming used, the App was validated on 

the ON-OFF control of the 4 coupled tanks. The App presented 

low cost, reliable data and accuracy in sending and receiving 

measured data. 

 
Index Terms — Didactic prototype, Mobile device, App. 

 

I. INTRODUÇÃO 

comunicação sem fio tem sido um ponto importante 

na sociedade. Com o advento da Internet das Coisas 

(IoT), novas tecnologias e protocolos de comunicação sem fio 

surgem de forma crescente e impulsionam ainda mais as 

formas de comunicação e controle, seja no meio industrial, 

como também no meio residencial, por meio de softwares e 

aplicativos conectados à rede. (Galindo, et al, 2019). 

Neste cenário a tecnologia Bluetooth é uma das mais 

difundidas, por permitir uma conexão sem fio de baixo custo, 

baixa potência e curta distância (Ferreira, et al, 2005). Com 

taxa de transferência de dados atualmente na faixa de 1 

MBPS, atuando em um raio que varia de 10 m até 100 m, 

utilizando uma frequência de 2,4 GHz (IEEE 802.15.4, 2006). 

O modelo abordado baseia-se no modelo mestre-escravo, 

onde o dispositivo controlador é o principal componente e os 

demais sensores e atuadores seguem seu padrão de 

configuração, realizando leituras e comandos 

simultaneamente, e assim é determinado um padrão de 

comunicação para que seja possível a transmissão de dados. 

(Galindo, et al, 2019). 

Neste contexto, há a difusão do desenvolvimento de 

aplicativos mobile, conectados a IoT, como o Bluetooth, 

destinados a facilitar o desempenho de atividades dos 

usuários, nas mais diversas finalidades. 

Assim, o objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de um 

App mobile gratuito para o comando e a supervisão de uma  
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bancada didática, utilizando a plataforma de programação 

gratuita MIT App Inventor, que se caracteriza por ser um 

ambiente de programação de fácil entendimento. O App está 

sendo utilizado como uma ferramenta de apoio ao ensino-

aprendizagem na graduação em engenharia elétrica. 

 

II. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do App se 

baseou nas seguintes etapas: (a) confecção do App no 

ambiente MIT App Inventor (b) integração do App 

desenvolvido com a bancada didática; (c) testes de validação 

do App. 

A interação do usuário com o aplicativo pode ser ilustrada 

no diagrama de blocos da Fig. 1. O acesso pode ser por 

qualquer dispositivo móvel com arquitetura Android que tenha 

conexão Bluetooth e o aplicativo instalado. 

 

 

Fig. 1 – Conexão do usuário com o App. 

 

A placa Arduino Mega 2560, usa um microcontrolador de 

hardware livre baseado em linguagem C++, e é o principal 

componente da bancada, caracterizando-se como componente 

mestre, da configuração mestre-escravo. Dessa forma, os 

sensores (temperatura) e atuadores (módulo relé 5V, bombas 

12V, válvulas solenoide 12V, módulo dimmer e ebulidor 

220V), são conectados a placa Arduino e executam as ações 

pré-definidas no ambiente de programação do mesmo, a partir 

dos comandos enviados através do aplicativo mobile. 

 

 

Fig. 2 – Bancada didática de quatro tanques acoplados. 
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O App foi desenvolvido para a operação da bancada didática 

de 4 tanques acoplados (Fig. 2), sendo um processo de 

controle de nível e temperatura. 

Neste trabalho foi utilizado o módulo Bluetooth HC-05 para 

comunicar-se com o Arduino, por ser um hardware fácil de 

usar e prototipar, é barato e facilmente encontrado no 

mercado. 

Este módulo pode trabalhar tanto em modo mestre (faz e 

aceita pareamento com outros dispositivos) como no modo 

escravo (apenas aceita pareamento). 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Fig. 3 é ilustrada as telas (1, 2 e 3) do App mobile 

desenvolvido para o comando e a supervisão do protótipo 

didático.  

Inicialmente o usuário, baixa o App disponível no Play 

Store, em seguida instala no seu dispositivo, ao clicar duas 

vezes no App instalado, abrirá a Tela 1, a tela de login e 

cadastro de usuários.  

Após realizar o login, o usuário é direcionado a tela de 

menu (Tela 2), a qual estão dispostos botões para acesso as 

telas do Experimento, GPECA (trará detalhes sobre o grupo de 

pesquisa) e Sobre (informações / ajuda sobre o App). Na tela 

de Experimento (Tela 3), o usuário conectará seu dispositivo 

ao módulo Bluetooth e terá acesso aos dados mensurados pelo 

sensor de temperatura e poderá acionar os diversos atuadores 

presentes na bancada didática. 

 

Fig. 3 – Telas do App. 

Ao selecionar o switch para ligar um dos componentes da 

bancada, o aplicativo envia um caractere para a porta de 

comunicação serial do Arduino, onde está conectado o módulo 

Bluetooth. Este comando enviado caracteriza-se como uma 

String, que altera o nível lógico da porta em que os 

componentes estão conectados. 

 Dessa forma, ao selecionar os switches dispostos na 

seção “encher tanques”, é disparado um temporizador que 

mantém as bombas acionadas, através do fechamento do 

contato de relés, até que os tanques sejam cheios. 

Os switches das eletroválvulas são acionados para que os 

tanques sejam esvaziados. Por fim, o switch do ebulidor 

aciona um controle de temperatura em malha aberta, que 

integrado a um sensor de temperatura, mantém o controle 

funcionando até que o mesmo chegue a uma temperatura 

determinada em 30°C, a qual é mostrada em tempo real no 

aplicativo. 

Na Fig. 4 é ilustrado a medição de temperatura na operação 

do processo de 4 tanques durante o experimento realizado no 

dia 14/07/2020. 

 

Fig. 4 – Medição de temperatura no App. 

Durante os testes experimentais de validação do App na 

operação do processo didático foi observado um atraso no 

envio / recebimento dos dados de aproximadamente 2 (dois) 

segundos, sendo um tempo insignificante, levando-se em 

conta de que foi utilizado uma comunicação Bluetooth sem fio 

de baixo custo. 

Uma limitação da plataforma MIT App Inventor é que não é 

possível disponibilizar um gráfico para o usuário na tela do 

App, apenas é informado o valor das medições no instante 

atual. 

Esta limitação pode ser corrigida se migrar o App 

desenvolvido para o Google Firebase associado ao ambiente 

App Engine do Google Cloud Platform. 

Além do App desenvolvido foi confeccionado um guia 

descrevendo o passo-passo da programação executada para 

uso por outros alunos e /ou Instituições de Ensino, o guia está 

disponível na página eletrônica do Orientador do Trabalho. 

IV. CONCLUSÕES 

O aplicativo mobile desenvolvido apresentou baixo custo, 

dados confiáveis e precisão nas medições; sendo uma 

ferramenta didática de apoio ao ensino-aprendizagem no 

ensino da graduação em Engenharia Elétrica, já que o 

protótipo está disponível nos laboratórios do curso. O 

diferencial do produto está na operação remota do processo e 

na disponibilidade das medições para qualquer usuário 

conectado ao aplicativo Bluetooth, quando conectado por 

dispositivos móveis com arquitetura Android.  
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Estudo de Eficiência Energética em Baterias de
Dispositivos Móveis

Rossana da Silva Pontes1 e Israel Aires Costa Leal2

Resumo- O presente artigo é baseado no estudo de
eficiência energética em baterias de dispositivos móveis.
Serão estudados as curvas de descargas das baterias
de Hidreto Metálico de Níquel (Ni-MH), baterias de
Níquel-Cádmio (NiCd), baterias Lítio-Íon Polímero
(Li-Po) e baterias de Íons de lítio (Li-Ion). Serão
utilizados os modelos analíticos: linear e o modelo de
Rakhmatov-Vrudhula (RV). Este artigo apresenta uma
análise comparativa, entre esses métodos, da bateria
mais eficiente e como essas baterias se comportam
mediante o efeito das conexões sem fio.

Palavras-chave: Baterias; Curvas de Descarga; Disposi-
tivos Móveis; Eficiência Energética; Modelos Analíticos.

I. INTRODUÇÃO

As baterias, em geral, tem como função armazenar energia
química convertendo futuramente em corrente elétrica. O
avanço das tecnologias vem provocando diversas mudanças
em todas as áreas e para suprir essas demandas as baterias
precisam também se adaptar a esse avanço. As baterias
recarregáveis, utilizadas nos dispositivos móveis, possuem
capacidade finita para armazenamento de energia, necessi-
tando a cada período de uso uma nova recarga [1]. Desta
forma, é importante utilizar métodos para predizer o tempo
de vida das baterias e, por conseguinte, o tempo de funciona-
mento de dispositivos que utilizam baterias como fonte de
energia [2]. Com a grande utilização dos dispositivos móveis
e a quantidade de softwares aplicativos desenvolvidos para
estes dispositivos, os mesmos necessitam de um consumo
maior de energia para que possam conseguir desempenhar
melhor suas funções.

Para evitar desperdícios de energia e também melhorar
a durabilidade das baterias, as mesmas foram melhoradas
tanto no seu material como no seu tamanho. Na área de
softwares foram criados alguns aplicativos para que a mesma
possa desempenhar as funções necessárias, deixando os
aplicativos que estão ociosos no momento de modo inativos,
aumentando assim, o tempo para uma nova recarga.

1Rossana da S. Pontes. Graduanda em Engenharia Elétrica, Universidade
Mauricio de Nassau – UNINASSAU, Campina Grande, PB, Brasil (e-mail:
rossanapontes17@gmail.com)

2Israel A. C. Leal. Doutor em Engenharia Elétrica. Instituto de Estudos
Avançados em Comunicação. Departamento de Engenharia Elétrica. Univer-
sidade Federal de Campina Grande – UFCG, Campina Grande, PB, Brasil
(e-mail: israel.leal@ee.ufcg.edu.br).

Observando esses avanços tecnológicos e também a neces-
sidade de um consumo eficiente, este artigo tem o interesse
de estudar tanto os avanços tecnológicos como também
a sustentabilidade. A proposta é estudar a melhor forma
de utilizar as baterias no conceito de eficiência energética
e vida útil das mesmas, utilizando os modelos analíticos
linear e Rakhmatov-Vrudhula, para predição de vida útil e
comparativo das suas curvas de descargas.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II
descreve as características das baterias, a Seção III, apresenta
os modelos analíticos que serão utilizados. As equações
utilizadas na Seção IV. E por fim, a conclusão deste artigo
é apresentada na Seção V.

II. CARACTERÍSTICAS DAS BATERIAS

A diferenciação entre os tipos de baterias acontece prin-
cipalmente, pelo material que as compõem e pela demanda
que elas necessitam atender. No geral, as baterias possuem
algumas características que influenciam, em menor ou em
maior grau em seu comportamento no decorrer do processo
de descarga [2].

A Figura 1 descreve os diferentes estados de operação
que ocorrem quando uma bateria está sendo descarregada.
Na Figura 1 (A) observa-se que a bateria está totalmente
carregada, uniformemente preenchido no cumprimento w do
eletrólito [3].

O processo de descarga acontece quando conectado uma
descarga nos seus terminais. As reações resultantes causam
uma redução no número de espécies eletroativas próximas ao
eletrodo. Como pode ser observado na 1 (B), é formado um
gradiente de concentração de espécies eletroativas não nulo
ao longo do eletrólito sendo iniciada a difusão de espécies
em direção ao eletrodo com a finalidade de reequilibrar a
concentração [4,5].

No momento em que ocorre uma redução significativa na
corrente de descarga, os elétrons restantes se reorganizam
de modo uniforme, reequilibrando o sistema, que pode ser
observado na Figura 1 (C), possibilitando que os elétrons se
reorganizem de maneira uniforme, reequilibrando o sistema.
Deste modo, é gerado um gradiente de concentração nulo
no eletrólito, tornando disponível uma maior quantidade de
carga na superfície do eletrodo, que neste momento pode
ser utilizada pelo sistema, aumentando assim a capacidade
efetiva da bateria, podendo ser observado na Figura 1 (D).
À medida que a concentração diminui, a tensão da bateria é
reduzida. Então quando a tensão da bateria atinge um limite
inferior ao valor de corte (i.e., cutoff ) a bateria pode ser
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considerada descarregada, pois a mesma para de fornecer
energia ao sistema, como pode ser observado na Figura (E)
[4,5].

Fig. 1. Esquema básico funcional abrangendo os diferentes estados de
operação da bateria [6].

III. MODELOS ANALÍTICOS

Mesmo na literatura contendo outros modelos que con-
seguem realizar também de forma precisa a predição do
tempo de vida útil de uma bateria, os modelos analíticos
se destacam devido a sua eficiência e flexibilidade computa-
cionalmente [2].

A. Descrição do Analítico Linear

O modelo Analítico Linear, é um modelo simples e de fácil
implementação, levando em consideração a bateria como um
recipiente linear de corrente, não considerando, desta forma
os efeitos não-lineares que ocorrem durante a descarga da
bateria [5]. A Equação 1 possibilita calcular a capacidade
restante C de uma bateria, em que a capacidade no início
da operação é C ′, corrente constante de descarga durante a
operação é I e por fim, o tempo de duração da corrente é
td. O modelo Linear não é capaz de capturar o efeito de
recuperação. A capacidade remanescente é calculada sempre
que mudar a taxa de descarga [4,5].

C = C ′ − Itd, (1)

B. Modelo de Rakhmatov-Vrudhula

Este modelo é mais acurado, consegue registrar os efeitos
não-lineares que ocorrem durante o período de descarga
das baterias e também seus efeitos que são mostrados na
Figura 1, descrita anteriormente na Seção II. São utilizadas
Equações Diferenciais Parciais, em que a Equação final é
dada pela Equação 2 que possui dois parâmetros para estimar

o tempo de vida da bateria, β está relacionado ao compor-
tamento não linear da bateria e o α que está relacionado
a capacidade da bateria e L relaciona o tempo de vida da
bateria, para o perfil i(t) de carga [4,5,2]. Os parâmetros α
e β são encontrados partir de dados experimentais [1].

α = 2I
√
L

[
1+2

10∑

m=1

(
e−

β2m2

L − πe
−β2m2

L

π − 1 +
√
1 + π L

β2m2

)]
.

(2)
É importante ressaltar que a capacidade efetiva da bateria

não é a mesma para diferentes perfis de descarga, então
para estudos que utilizam os modelos Análiticos, sempre são
utilizados o Linear e Rakhmatov-Vrudhula.

IV. CONCLUSÃO

Este artigo apresenta uma análise comparativa para estudo
de descarga de baterias com o objetivo de aumentar a
eficiência energética e o tempo de vida útil das mesmas.
O estudo tem por objetivo principal comparar os modelos de
curva de descarga mostrando qual bateria possui maior vida
útil, para que seu descarte seja realizado de forma adequada.

Os resultados finais da pesquisa serão obtidos a partir
da realização de simulações, utilizando e comparando os
dois modelos analíticos de curva de descarga de baterias,
apresentados anteriormente: o modelo linear e o modelo de
Rakhmatov-Vrudhula. O modelo de RV, leva em consid-
eração os efeitos não lineares que ocorrem no período de
descarga da bateria, e o modelo linear, é um dos modelos
mais utilizados na literatura, o mesmo considera a bateria
como um recipiente linear de corrente. Além dos resultados
comparativos dos modelos analíticos RV e linear. A bate-
ria que obter melhor resultado, será aplicado o efeito das
conexões de um sistema sem fio na descarga da bateria. As
simulações serão construídas em linguagem de programação
MATLAB. Em que, no mesmo, será também utilizada a
interface gráfica para análise de desempenho das baterias.
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Resumo— A energia solar é uma fonte de energia limpa e 

renovável com grande abundância no nosso território. Com o 

passar dos anos, essa tecnologia está se tornando cada vez mais 

acessível, atualmente representando 1,4% da matriz energética 

brasileira. Do mesmo modo que em todo processo, a geração 

fotovoltaica apresenta  perdas inerentes a cada sistema, um dos 

principais fatores de perdas está relacionada  a sujeira e a poeira 

que se acumulam na superfície dos módulos, em que dependendo 

das condições climáticas da região, podem representar índices até 

25% de  perdas, sendo necessário realizar com maior frequência 

o processo de limpeza dos módulos .  Para melhorar a eficiência 

energética do sistema e tornar o processo de limpeza prática e 

acessível, este artigo tem por objetivo automatizar esse processo a 

partir da utilização de uma rede de sensores sem fio, por meio de 

uma conexão Bluetooth ponto a ponto. 

 
Palavras-chave—Automatização de Processos, Eficiência 

Energética do Sistema, Limpeza de Painéis Fotovoltaicos, Matriz 

Energética, Redes sem Fio. 

 

INTRODUÇÃO 

 constante demanda no consumo de energia elétrica, a 

escassez de recursos hídricos e a preocupação com os 

impactos ao meio ambiente, faz-se necessário cada vez mais o 

uso das fontes alternativas de energia. 

   No decorrer dos anos, o setor elétrico apresentou altos 

índices de emissão de gases do efeito estufa, representando 

25% da emissão mundial [1]. 

  A natureza nos proporciona várias formas alternativas de 
geração de energia elétrica dentre elas a solar, considerada 

uma fonte de energia limpa que converte diretamente energia 

do sol em energia elétrica a partir de células fotovoltaicas, e 

não produz poluição visual ou sonora se comparada a outras 

fontes [2]. 

  Conforme dados da agência nacional de energia elétrica 

(ANEEL), a energia solar fotovoltaica teve um aumento 

significativo, é a mais utilizada em micro e mini geração 

distribuída, representando aproximadamente 870 megawatts 

(MW) de potência instalada [3]. 

  Com a finalidade de garantir a eficiência, com menores 

índices de perdas possíveis no sistema fotovoltaico, é 
necessário realizar limpezas periodicamente em que partículas 

de poeiras, folhas e fezes de animais, representam perdas de 

até 25 % na geração, segundo o laboratório nacional de 
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energia renováveis (NREL) dos Estados Unidos da 

América_[4]. 

  Tendo em vista os altos índices de perdas decorrentes da falta 

de limpeza do sistema, este artigo tem a finalidade de 

apresentar o desenvolvimento de um protótipo, um sistema 

automatizado de limpeza de painéis fotovoltaicos de baixo 
custo e com mesmo desempenho de outros  equipamentos   já  

existentes no mercado, garantindo  redução do custo de mão 

de obra, limpeza mais frequente, mais acessiva e segura. Os 

módulos são conectados por uma rede sem fio de sensores, 

controlada por uma conexão Bluetooth ponto a ponto. 

  Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II 

apresenta os materiais e métodos empregados e a Seção III, o 

sistema de controle do protótipo. Os resultados obtidos estão 

contidos na Seção IV. Finalmente, a conclusão deste artigo é 

apresentada na Seção V. 

 

 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

   A primeira etapa constitui na elaboração de um modelo 

tridimensional do protótipo autônomo de limpeza, em uma 

microgeração residencial conforme a Figura 1. O modelo 

consiste em um sistema mecatrônico constituído por uma 

estrutura metálica fixada na superfície da cobertura da 

residência, responsável por dar suporte mecânico as partes 
móveis do projeto. O protótipo é desenvolvido para resistir a 

diversas condições climáticas, por essa razão a escolha de 

materiais adequados a essas condições é primordial. Para toda 

a estrutura externa e interna do projeto, foi utilizado materiais 

com ligas metálicas de alumínio, por apresentar uma elevada 

resistência a corrosão e por ser considerado um material de 

natureza leve. 

                       

 
Figura 1. Modelo tridimensional. Fonte: Próprio Autor. 

  

  O protótipo conta com dois sistemas de redução mecânico 

(cremalheira/pinhão), responsáveis por transformar o 

movimento rotacional dos motores DC em retilíneo, fazendo 

com que o protótipo se movimente sobre os módulos 

fotovoltaicos conforme Figura 2. 
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Figura 2. Cremalheira / pinhão. Fonte: Autor Próprio. 

 

III. SISTEMA DE CONTROLE 

   A atuação dos motores acontece a partir de sensores de 

distância (HCSR04) fixados na estrutura do protótipo, que irão 

atuar, ou não, conforme a distância especificada na programa-

ção, e por sensores infravermelhos (IR). A comunicação do 

sistema é realizada a partir de microcontroladores Arduino 

MEGA 2560, com linguagem de programação C++.  A comu-

nicação entre os microcontroladores é realizada por rádio 
frequência a partir do módulo NRF 241U1. O protótipo foi 

projetado para operar por meio do sistema de redes sem fio, 

para evitar possiveis rompimentos de cabos ou qualquer avaria 

presente em um sistema cabeado, garantindo uma maior   

durabilidade do equipamento. 

  O módulo NRF241U, utiliza a interface SPI, tornando a 

comunicação serial de dados mais rápida e em tempo real, os 

dados são transferidos em ambas as direções em todo o tempo 

fazendo com que a velocidade de dados seja superior a 10 

MHz com uso do modo full duplex [5]. O protótipo também 

possui um módulo Bluetooth HC – 05, compatível com 
dispositivos Android e iOS, responsável pela comunicação 

serial entre o microcontrolador e o dispositivo. A comunicação 

serial, entre o módulo bluetooth e o dispositivo, é realizada a 

partir de um aplicativo gratuito (Bluetooth Eletronics). Ao 

pressionar o botão “On/Off” é enviado um sinal para o 

microcontrolador inicializar o processo, conforme Figura 3. 

Quando os sensores IR atingirem o nível lógico 1, é enviado 

um sinal para o dispositivo ativando o início do processo de 

limpeza. Quando os sensores IR apresentarem nível lógico 0 e 

nível lógico 1, sucessivamente, é enviado um sinal acionando 

a finalização do processo de limpeza, emitindo um sinal 

sonoro. Algumas vantagens desse aplicativo são: permitir a 
criação do ambiente de controle de acordo com as 

especificações do projeto e é de fácil manuseio.  

 

Figura 3 – Ambiente de controle. Fonte: Autor próprio. 

 

IV. RESULTADOS OBTIDOS 

  Dependendo das condições climáticas da região, o processo 

de limpeza em painéis fotovoltaicos deve ser realizado duas ou 

mais vezes ao ano com a finalidade de garantir sua eficiência 

energética. 

  O processo de limpeza atualmente utilizado pela maioria dos 

usuários é manual, em que um profissional precisa subir na 

cobertura da residência e realizar o processo. A taxa média 

para a limpeza de painéis solares é de R$ 600,00 [6]. 

  O sistema automatizado conta com uma conexão de dados 
via rede Bluetooth, permitindo sua conexão com qualquer 

dispositivo móvel tornando o processo mais prático e seguro, 

garantindo ao usuário iniciar e acompanhar o processo de 

limpeza de qualquer cômodo da residência, além de contar 

com sinais sonoros e luminosos indicando início e fim do 

processo, garantindo assim, a acessibilidade. O protótipo 

possui um sistema de ventilação forçada mantendo os 

controladores e sensores na temperatura de operação, 

garantindo uma vida útil maior do equipamento.  O custo total 

do investimento do processo automatizado é de R$_2.000,00, 

se comparado ao processo manual que possui um valor fixo de 

R$ 1.200,00 anual, o usuário no segundo ano de aplicação 
desse investimento terá um retorno de capital de R$ 400,00, 

conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1. Análise Econômica. 

 

V. CONCLUSÃO 

  
 Esta pesquisa teve como objetivo principal, desenvolver um 

mecanismo automatizado de limpeza em painéis fotovoltaicos, 

por meio de redes de dados sem fio, com a finalidade de 

reduzir as perdas no sistema, resultantes da sujeira e poeira 

acumulados na superfície dos módulos, tornando o processo 

de limpeza mais prático, acessível e seguro  aos  usuários, 

garantindo a eficiência de todo o  sistema. O projeto mostrou, 

além da flexibilidade e segurança no processo, uma economia 

anual de R$ 1.200,00 em limpeza de painéis fotovoltaicos. 
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Processo Investimento 

Inicial 

Investimento 

Ano 1 

Investimento 

Ano 2 

Manual - R$ 1.200,00 - R$ 1.200,00 - R$ 2.400,00 

Automático - R$ 2.000,00 - R$ 1.200,00 + R$2.400,00 
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Coleta de Dados Ambientais
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Resumo—O Sistema Brasileiro de Coleta de Dados (SBCD)
é o sistema nacional responsável por coletar e retransmitir
informações importantes de aplicações como previsão de tempo,
monitoramento de recursos hı́dricos, agricultura de precisão e
prevenção de desastres naturais. Atualmente, o SBCD é composto
por uma constelação de satélites e um conjunto de Plataformas
de Coleta de Dados (PCD). Cada PCD coleta e envia dados
ambientais diretamente para um satélite da constelação. Esses
satélites são responsáveis por retransmiti-los para estações de
recepção, as quais agrupam todas as informações e as enviam
para o centro da missão. Este artigo propõe um novo sistema
de comunicação para as PCDs baseado no desenvolvimento de
terminais de coleta de dados mais baratos, de baixa potência e
interligados através de uma rede LoRaMESH.

Index Terms—SBCD, PCD, Satélite, LoRaMESH

I. INTRODUÇÃO

DESASTRES naturais e mudanças climáticas são dois dos
fatores que sugerem a importância do monitoramento do

meio ambiente. Redes de sensores sem fio têm se tornado cada
vez mais importantes no monitoramento ambiental, aplicações
como monitoramento de habitat de animais, de ambientes
aquáticos, greenhouses, plantações agrı́colas e florestas são
comuns na literatura. Tais redes de sensores tornam possı́vel
a coleta periódica de dados em ambientes de difı́cil acesso
e se destacam das redes tradicionais por serem escaláveis,
organizadas em clusters e por suas propriedades de auto-
organização [1]–[4].

O Sistema Brasileiro de Coleta de Dados (SBCD) é res-
ponsável por coletar e retransmitir informações de fundamental
importância para aplicações como previsão meteorológica,
monitoramento de recursos hı́dricos, agricultura de precisão e
prevenção de desastres naturais no Brasil. O SBCD coleta os
dados ambientais (como temperatura e umidade, por exemplo)
a partir de Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) espalhadas
pelo território nacional, as quais são sistemas embarcados com
a capacidade de coletar dados e enviá-los diretamente a um dos
satélites do SBCD. Os satélites são responsáveis por coletar os
dados das PCDs e retransmiti-los para estações de recepção,
as quais agrupam todas as informações e as enviam para o
centro da missão [5], [6].

Atualmente, cada PCD é responsável pela aquisição e trans-
missão dos dados diretamente para os satélites em órbita. Essa
transmissão individualizada acaba por ser um dos principais
fatores que encarece o custo por PCD. Ainda sobre as PCDs,
um outro aspecto importante a ser considerado é a eficiência
energética. Muitas PCDs se encontram em regiões sem acesso
à rede elétrica e, desta forma, a mesma dispõe apenas da
energia (solar, eólica, etc) que é capaz de coletar e armazenar.

Baseado nos problemas mencionados, este trabalho propõe
o desenvolvimento de um novo sistema de comunicação para
as PCDs. No sistema proposto, as PCDs deixam de realizar
a comunicação de forma direta com os satélites em órbita e
passam a realizar essa comunicação através de um gateway.
No novo sistema, as PCDs estão interligadas ao gateway
através de uma rede LoRa (Long Range - é uma tecnologia
de rede de área ampla e baixa potência) com configuração em
Mesh (rede com configuração em malha). O objetivo é cobrir
uma grande área, com inúmeras PCDs, utilizando apenas um
único ponto de interligação com os satélites em órbita. Desta
forma, pretende-se reduzir os custos das PCDs ao remover a
necessidade de comunicação direta com os satélites em órbita
e melhorar a eficiência energética ao utilizar uma rede de
comunicação ampla de baixa potência.

A tecnologia LoRa foi escolhida por se tratar de uma rede
de comunicação que consegue alcançar longas distâncias com
consumo de energia limitado, o que permite transmissões de
alguns quilômetros e prolonga a vida da bateria [7], [8].

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: na
Seção II a proposta do novo sistema para plataformas de coleta
de dados ambientais é apresentada. Na Seção III são descritos
os testes e os resultados. As considerações finais são tomadas
na Seção IV, com alguns comentários e discussões.

II. NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PARA
PLATAFORMAS DE COLETA DE DADOS AMBIENTAIS

A figura 1 apresenta um esboço da representação, dos
modelos atual e proposto, da comunicação das PCDs com os
satélites em órbita.

Figura 1. Representação dos modelos atual e proposto para a coleta de dados

O sistema proposto neste trabalho possui duas funcionalida-
des bem distintas. A primeira consiste na coleta e transmissão
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dos dados ambientais pelas PCDs para o gateway. Essa tarefa
será realizada por um sistema microcontrolado, o qual deverá
gerenciar todo o sensoriamento, tratar os dados e transmiti-
los, através de um módulo LoRaMESH, para um gateway
utilizando um protocolo desenvolvido para este fim.

A segunda funcionalidade é o envio de todas as informações
coletadas pelo gateway a um dos satélites em órbita. Tarefa
essa gerenciada por um outro microcontrolador, o qual: recebe,
continuamente, todos os dados enviados pelas PCDs através da
rede LoRaMESH; organiza os dados por critérios especificados
pelo gestor do SBCD; realiza pequenas análises sobre os
dados; prepara os dados para o envio ao satélite; e utiliza
modelos de órbita para acionar o transmissor apenas quando
um satélite do SBCD estiver sobre sua região de atuação.

Para assegurar, ponto a ponto, a troca de informações entre
as PCDs e o gateway foi elaborado um protocolo para o
envio, recebimento e retransmissão de pacotes dentro da rede.
O protocolo abrange instruções como bytes de configuração,
solicitação de leitura de sensores tanto analógicos quanto
digitais e escrita em portas digitais. Além disso, foram
implementados nı́veis de Qualidade de Serviço (Quality of
Service - QoS) para que o sistema possuı́sse a confirmação
do recebimento dos pacotes pelo gateway.

As Plataformas de Coleta de dados, por sua vez, enviam
pacotes com leituras de sensores com uma frequência que
depende da aplicação da rede, entretanto, o gateway possui
apenas curtas janelas de oportunidade para transmitir os dados
para os satélites da constelação. Por isso, foram implemen-
tados no gateway um tratamento de dados que antecede o
envio e uma pilha que gerencia o envio do montante de
dados recebido, tratado e acumulado desde a última janela
de oportunidade.

III. RESULTADOS

Foram desenvolvidos protótipos do sistema de comunicação
das PCDs e do gateway (ver Fig. 2) para avaliar o desempenho
do novo sistema de comunicação. O principal componente das
plataformas de coletas de dados foi o módulo LoRaMESH
Radioenge, que permite que cada PCD funcione não somente
como transmissor/receptor de sinal, mas também como rotea-
dor, tornando a rede altamente escalável.

(a) Protótipo de uma PCD (b) Protótipo do gateway

Figura 2. Protótipos do novo sistema para plataformas de coleta de dados
ambientais

O gateway, todavia, além do módulo LoRaMESH para se
comunicar com a rede de PCDs, também possui um micro-

controlador de ultra baixa potência com processador ARM
Cortex-M3 de 32 bits, 64 kB de memória SRAM e 256 kb de
memória Flash.

Após a confecção dos protótipos, foram realizados testes
de comunicação entre as PCDs e o gateway. O ambiente era
controlado, para que fosse possı́vel que pelo menos 2 PCDs
pudessem ler os dados do sensoriamento e transmiti-los na
rede MESH, bem como, para que o gateway fosse capaz de
receber tais pacotes de dados, processá-los e armazená-los.
Os testes foram considerados como bem sucedidos, quando ao
examinar a memória do gateway, num ambiente de simulação,
as leituras eram empilhadas uma a uma no aguardo do
comando de envio para o satélite.

A comunicação entre o gateway e o satélite foi apenas emu-
lada. Apesar disso, os testes alcançaram o principal objetivo:
comprovar a viabilidade da proposta aqui apresentada.

IV. CONCLUSÃO

O sistema de comunicação proposto demonstrou-se viável e
uma boa alternativa para o sistema atual de comunicação das
PCDs. Com exceção dos testes com os satélites em órbita
(devido às restrições de circulação impostas pelo surto da
COVID-19), todos demais testes para a validação da proposta
foram executados com sucesso.

É importante destacar que o modelo proposto possibilitará,
não só a ampliação do número de PCDs em uma região,
como também possuirá um custo bem inferior ao modelo
atual. Dependendo do cenário, o modelo proposto poderá
representar uma economia de até 80% ao retirar a necessidade
da comunicação direta com o satélite em órbita.

A mudança proposta na forma atual de envio de dados das
PCDs permitirá também um grande avanço na quantidade e
confiabilidade dos dados coletados pelo SBCD. Além disso,
deve-se enfatizar que a proposta está baseada no desenvolvi-
mento de um produto com alto potencial de comercialização
num curto espaço de tempo.
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 Resumo—Este trabalho apresenta uma proposta e os resultados 
preliminares de um sistema óptico para transmissão simultânea de 
energia elétrica e de dados em aeronaves. Propõe-se utilizar 
enlaces ópticos para transmitir dados e alimentar displays de   
informações e entretenimento de aeronaves, minimizando assim 
interferência eletromagnética e reduzindo custos operacionais, em 
consequência da redução de peso. Tal sistema é baseado na 
tecnologia energia sobre fibra (PoF – power-over-fiber) e uma 
prova de conceito foi realizada utilizando os seguintes 
componentes: um laser em infravermelho próximo centrado em 
808 nm; um enlace composto por 50 m de fibra óptica multimodo; 
uma placa fotovoltaica de baixo custo para a conversão óptico-
elétrica.  

Palavras chave—Aviônica, energia sobre fibra, fibra óptica e 
PoF. 

I. INTRODUÇÃO 

ispositivos modernos demandam fontes de energia 
elétricas estáveis com alto nível de confiabilidade. 

Atualmente, diversas tecnologias têm sido utilizadas para tal 
fim, incluindo transmissão de energia no ar (energy harvesting). 
Apesar de bem definida, energy harvesting ainda apresenta 
baixa eficiência, confiabilidade e estabilidade, que são recursos 
essenciais para transmissão de energia. Por outro lado, nos 
últimos anos tem-se estudado o potencial das fibras ópticas para 
transmitir energia elétrica. Além de apresentarem diversas 
vantagens para transmissão de dados,  incluindo alta capacidade 
de transmissão e baixa atenuação do sinal, as fibras ópticas 
apresentam características interessantes para transmissão de 
energia elétrica (PoF – power-over-fiber),  tais como isolação 
elétrica, imunidade a interferências eletromagnéticas, raios e 
curtos-circuitos, resistência a corrosão e umidade, além de 
serem mais leves do que os cabos metálicos. Esses aspectos são 
atrativos para várias áreas da ciência e indústria, incluindo 
Telecomunicações, Elétrica, Medicina e Aviônica [1] [2].  

O primeiro trabalho sobre PoF foi publicado em 1978 por 
pesquisadores da Bell Telephone Laboratories (BLT) [3]. A 
partir de então, diversas aplicações para sistemas PoF foram 
exploradas, incluindo aviônica. Nos anos noventa, o centro de 
pesquisa da Honeywell propôs sensores alimentados por energia 
através da fibra óptica e imunes a interferências 
eletromagnéticas para aeronaves [4]. Sherman et. al. em 1991 
[5] apresentou um enlace de comunicação de voz para 
aeronaves baseado em PoF.  

Recentemente, pesquisadores têm desenvolvido sistemas PoF 
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capazes de fornecer até 7 W de potência elétrica. Além disso, a 
transmissão simultânea de energia e dados, tornou-se possível 
a partir de técnicas e fibras ópticas apropriadas.  Entretanto, a 
maioria das aplicações estão voltadas para comunicações 
móveis e sensoriamento [2][6]. Neste contexto, propõe-se um 
sistema PoF para transmissão simultânea de energia elétrica e 
de dados em aeronaves, conforme proposto na Fig. 1. Para tal, 
utiliza-se enlaces ópticos distribuídos ao longo da aeronave 
com pontos de acesso em todos os assentos, de maneira a 
alimentar os displays de informações e entretenimento, tanto 
com dados quanto com energia elétrica.   

Fig.  1. Sistema óptico para transmissão simultânea de energia elétrica e 
dados em aeronaves. 

II. SISTEMAS POF 

A Fig. 2 (a) apresenta o diagrama em blocos de um sistema 
PoF convencional. A arquitetura típica é composta por uma 
fonte luminosa, tipicamente um laser de alta potência, um 
enlace de fibra óptica e um conversor de energia óptica em 
energia elétrica. O conversor é uma placa fotovoltaica, 
responsável por converter o feixe de luz emitido pelo laser em 
sinal elétrico. Dessa forma, considerando as baixas perdas nos 
enlaces ópticos, torna-se possível que a carga se localize a uma 
distância de dezenas ou até centenas de metros da fonte óptica, 
em estações remotas. 

As fibras ópticas do tipo multimodo (MMF – multimode fiber) 
são mais utilizadas para essas aplicações, pois permitem a 
transmissão de potências mais altas devido ao maior diâmetro 
do núcleo. Além disso, são comumente utilizados conversores 
fotovoltaicos especiais, compostos por um arranjo circular de 
células de 1,5 mm diâmetro, acoplados diretamente à saída da 
fibra para minimizar perdas de acoplamento do feixe luminoso. 
Outro aspecto importante é o comprimento de onda ( do laser 
utilizado, o qual deve corresponder à faixa espectral de 
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absorção do material que compõe o conversor fotovoltaico. 
Dessa forma, é possível garantir que o sistema tenha alta 
eficiência e baixa perda [1][6]. As eficiências dos componentes 
ópticos representam o principal desafio dos sistemas PoF. 

O arranjo experimental da implementação do sistema PoF é 
mostrado na Fig. 2 (b), sendo composto pelos seguintes 
componentes: uma placa fotovoltaica de 53x30 mm; um laser 
centrado em 808 nm com potência de 2,25 W; uma fibra 
multimodo com 50 m de comprimento e diâmetros do núcleo e 
da casca de 100 e 140 μm, respectivamente; uma placa Arduino 
Uno, responsável por desempenhar a função de Unidade de 
Controle; um display e-paper de baixo custo da empresa 
Waveshare Electronics.  

 

 

 
Fig.  2. Detalhes da implementação do Sistema PoF: (a) Esquemático típico; 
(b) Arranjo experimental. 

III. DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA POF 

O princípio de funcionamento do sistema proposto baseia-se 
na transmissão de energia elétrica em uma portadora óptica, 
utilizando modulação em amplitude, ao longo de um enlace de 
fibra multimodo de 50 m de comprimento. A energia óptica é 
então convertida em energia elétrica por uma placa fotovoltaica 
convencional, a fim de alimentar a placa do Arduíno que 
controla um display e-paper. Assim como mostrado na 
fotografia do experimento relatada na Fig. 3 (a), dado que a 
placa utilizada na prova de conceito não tem conectorização em 
fibra óptica, tornou-se necessário a sua adequação ao sistema, 
por meio de um enlace de óptica no espaço livre (FSO ou free-
space optics) com microposicionadores XYZ. O enlace FSO foi 
de 12 cm, com a finalidade de adequar a área resultante do feixe 
óptico à superfície da célula fotovoltaica. Observa-se a 
aplicabilidade do sistema PoF proposto para transmissão de 
energia elétrica, por meio da análise das Figs. 3 (b) e 3 (c), nas 
quais evidencia-se o display apagado quando o laser estava 
desligado e a visualização do Logo do Laboratório WOCA com 
a ativação do mesmo, respectivamente. 

Um dos parâmetros de desempenho mais importantes em 
sistemas PoF é a eficiência de transmissão de potência (PTE do 
inglês power transmission efficiency), que é dada pela relação 
entre a potência entregue à carga e a potência de saída do laser 
e definida por 1 [6]: 

 

𝑃𝑇𝐸(%) =  
ê   à 

ê   í   
× 100          (1) 

Os experimentos iniciais foram realizados usando uma 
placa fotovoltaica de silício de baixo custo e com absorção entre 
900 e 980 nm. Com isso, a potência de recepção medida foi de 

40,83 mW, resultando em PTE = 1,815 %, que é da mesma 
ordem de grandeza de alguns sistemas PoF publicados na 
literatura [6][7]. O uso de placas de Arseneto de Gálio (GaAs) 
com eficiência de conversão óptica-elétrica de 50% e alta 
absorção na faixa de 800 a 850 nm [6] viabilizariam um 
aumento significativo da eficiência do sistema PoF proposto.  

 

  
Fig 3. Implementação do Sistema PoF: (a) Foto do experimento em laboratório; 
(b) Laser desligado; (c) Laser ligado. 

IV. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma proposta e uma prova de 
conceito de um sistema óptico para transmissão simultânea de 
energia elétrica e dados em aeronaves, o qual foi capaz de 
fornecer potências superiores a 40 mW, suficientes para 
alimentar um display e-paper, após a propagação em 50 m de 
fibra óptica multimodo. Trabalhos futuros referenciam-se ao 
uso conversores de Arseneto de Gálio e à transmissão de sinais 
de dados 5G, juntamente com o sinal elétrico para alimentar 
displays maiores, visando uma demonstração em aeronaves em 
parceria com a empresa Embraer. 
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Esquema de Autenticação de Três Fatores para
Internet das Coisas

Degemar Pereira da Silva1, Iria Caline Saraiva Cosme1 e Israel Eduardo de Barros Filho2

Resumo—Nos últimos tempos, a Internet das Coisas (IoT)
tem sofrido um crescimento exponencial e se tornando bastante
popular no meio acadêmico e profissional. A IoT permite que
diversos tipos de dispositivos possam se comunicar. Sendo assim,
consequentemente, é comum que dados sigilosos sejam transmi-
tidos em uma rede IoT. Para tanto, existem várias técnicas de
segurança que podem ser utilizadas para proteger esses dados
e uma delas é a autenticação. Este trabalho apresenta um novo
esquema de autenticação de três fatores para a Internet das
Coisas.

Index Terms—Internet das Coisas, IoT, segurança, protocolo,
autenticação.

I. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (IoT, do inglês, Internet of Things)
é um conceito que tem ganhado um grande crescimento

nos últimos tempos. Este termo é definido como uma infraes-
trutura de rede global capaz de se autoconfigurar e interconec-
tar diferentes coisas no meio virtual [1]. Ele tem possibilitado
o desenvolvimento de novos dispositivos inteligentes e inova-
dores, permitindo que diferentes tipos de aparelhos possam se
comunicar utilizando rede sem fio.

Existem diversos protocolos de comunicação que são usados
para permitir que os dispositivo IoT possam se comunicar
como, por exemplo, o MQTT (Message Queuing Telemetry
Transport) e o COAP (Constrained Application Protocol).
Porém, eles apresentam alguns problemas de segurança, sendo
o principal deles a falta de um algoritmo de autenticação
robusto e confiável [2]. A autenticação é um mecanismo de
segurança usado para permitir o acesso de novos clientes a
uma rede de comunicação.

Esse trabalho busca fornecer uma proposta de esquema de
autenticação baseado em três fatores para redes IoT, apre-
sentando os métodos de segurança que foram utilizados na
sua implementação. Além disso, realiza um levantamento de
trabalhos relacionados e faz uma análise comparativa entre os
mesmos.

O artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção II,
são apresentados os trabalhos relacionados; na Seção III, é
apresentado o esquema desenvolvido; na Seção IV, é mostrada
uma análise comparativa entre os trabalhos relacionados e o
esquema proposto e, por fim, na Seção V, encontram-se as
considerações finais.

1Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E-mails: dege-
mar.pereira@ifrn.edu.br, iria.cosme@ifrn.edu.br.

2Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E-mail: israelfi-
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II. TRABALHOS RELACIONADOS

Existem alguns trabalhos desenvolvidos cujos autores
propõem novos esquemas de autenticação para a IoT. O
trabalho desenvolvido por [3] apresenta um esquema de
autenticação dinâmico de usuários para redes de sensores
sem fio. Os autores utilizam operações ou-exclusivo (XOR)
e funções hash de um via para desenvolver o algoritmo.
O esquema proposto por eles é composto por três fases: o
registro, o login e a fase de autenticação.

Já o trabalho feito em [4], foi implementado um esquema
de autenticação de usuários e acordo de chaves para IoT,
utilizando técnicas envolvendo operações XOR e funções
hash. Para prover uma comunicação segura entre as entidades,
o esquema proposto por [4] faz uso de criptografia simétrica.

O próximo trabalho [5] trata-se de um algoritmo de
autenticação com acordo de chave para redes de sensores sem
fio. Esse esquema apresenta quatro fases: registro de usuário,
login, autenticação e mudança de senha. Seu algoritmo é
baseado em técnicas hash de uma via e operações de ou-
exclusivo (XOR). Além disso, ele não implementa criptografia
nas mensagens.

Por último, o trabalho [6] apresenta um esquema de
autenticação segura baseado em cartões inteligentes para In-
ternet das Coisas. Esse esquema funciona por meio de três
fases: registro, login e autenticação. Esse algoritmo funciona
utilizando técnicas de ou-exclusivo e funções hash de uma via.

III. ESQUEMA PROPOSTO

O presente trabalho propõe um novo esquema de
autenticação, para IoT, baseado em três fatores: acordo de
chaves, fase de registro e fase de autenticação. Ele busca
corrigir erros de segurança no que diz respeito à proteção de
informações secretas dos usuários e comunicação segura entre
as partes. Para isso, é utilizado o algoritmo de criptografia
AES (Advanced Encryption Standard). São utilizadas também,
técnicas de senha descartável e de chave secreta para proteger
informações sensı́veis do processo de autenticação.

Dentre as principais caracterı́sticas que o algoritmo proposto
possui, tem-se o uso de operações leves para implementar os
algoritmos, tais como: operações lógicas XOR, AND e OR e
funções hash. Além disso, o tamanho da chave de criptografia
usada no esquema proposto é de 16 bytes.

A. Acordo de Chaves

No processo de acordo de chaves de criptografia, o cliente
e o servidor compartilham dois valores randômicos, a saber:
um enviado pelo cliente e outro pelo servidor, de 8 bytes.
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Esses valores serão usados para iniciar a criação da chave.
Para gerar a chave de criptografia, são utilizadas as operações
lógicas XOR, AND, OR e funções hash. Durante as operações,
é gerada uma chave secreta que somente as entidades, cliente
e servidor, conhecem e que, em nenhum momento, ela será
compartilhada na rede.

Ao final das operações, será utilizada uma função hash
com a chave de criptografia obtida tanto no cliente quanto
no servidor. O valor obtido será transmitido do cliente para o
servidor, a fim de verificar se eles são iguais. Caso sejam, o
usuário entrará na próxima fase, do contrário, todo o processo
se encerra e o cliente não conseguirá se autenticar.

B. Fase de Registro

Ao definir a chave que será utilizada para o processo de
criptografia, se inicia a fase de registro do novo usuário. Esse
processo é baseado utilizando o conceito de senha descartável.

Quando o cliente vai se registrar no servidor, ele precisa
gerar uma senha que ao ser avaliada pelo servidor, indepen-
dentemente do resultado, ela será descartada e não será mais
utilizada nas próximas operações. Sendo a senha aceitável, o
cliente seguirá para a próxima fase e ela será descartada, não
sendo mais utilizada para nenhum processo.

O processo inicia quando o servidor envia um valor
randômico para o cliente. Juntamente com a chave secreta
que foi gerada anteriormente, serão realizadas operações para
gerar a senha descartável. O cliente enviará o hash da senha
descartável e o servidor fará a verificação.

C. Fase de Autenticação

Por fim, caso o cliente tenha se registrado com sucesso no
servidor, ele poderá iniciar a fase de autenticação.

Neste processo, serão usados os valores do número
randômico gerado pelo cliente no inı́cio da fase anterior e
o da chave secreta, atualizada ao final da fase de registro. O
servidor irá fazer as operações para gerar o ID do novo cliente.
Concluı́das as operações, o servidor enviará o ID do cliente
em uma mensagem criptografada utilizando o algoritmo AES.
O cliente, ao receber o seu ID, o armazenará e o processo de
autenticação será finalizado.

IV. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS TRABALHOS
RELACIONADOS

A análise comparativa entre o esquema proposto e os
trabalhos relacionados, apresentados na Seção II, consistiu em
um levantamento dos recursos de segurança, de cada modelo,
e a verificação de possı́veis falhas de segurança.

As análises realizadas foram separadas por tipos de ata-
ques. Os tipos de ataques escolhidos para fazer as análises
foram: anonimidades do usuário, replay, man-in-the-middle,
autenticação mútua, usuários com o mesmo ID, ataque
de personificação (masquerading) e roubo de dados de
verificação. Estes tipos de ataques foram escolhidos por serem
os tipos mais analisados nos trabalhos relacionados.

Neste estudo comparativo, foi realizado um levantamento
acerca da eficácia dos algoritmos de autenticação em mitigar

os tipos de ataques analisados, considerando os recursos
apresentados por cada modelo. A Tabela I apresenta um
resumo dos recursos apresentados (ou não) por cada esquema,
enfatizando as suas potencialidades em evitar os respectivos
ataques.

Tabela I
RECURSOS DE SEGURANÇA QUE CADA ESQUEMA POSSUI

Recursos de
Segurança

Wong
et. al.
(2006)

Turkanovic
et. al.
(2014)

Jung
et. al.
(2017)

Bae e
Kwak
(2017)

Esquema
Proposto

Anonimidade do
Usuário

NÃO SIM NÃO SIM SIM

Replay NÃO SIM SIM SIM SIM
Man-in-the-
Middle

NÃO SIM SIM SIM SIM

Autenticação
Mútua

NÃO SIM SIM NÃO NÃO

Ataque de
Personificação

NÃO NÃO SIM SIM SIM

Roubo de Dados
de Verificação

NÃO SIM SIM SIM SIM

V. CONCLUSÃO

A Internet das Coisas é um conceito que tem crescido
exponencialmente nos últimos tempos. Esse aumento fez com
que a quantidade do volume de dados trafegados tivesse um
crescimento cada vez maior. Como a maioria desses dados
são sigilosos, torna-se necessário um aumento do nı́vel de
segurança nos protocolos de comunicação para IoT. Um dos
fatores primordiais para uma boa segurança é a autenticação.

Ao final do estudo, o esquema proposto se apresentou
resistente a maioria dos ataques avaliados. O algoritmo im-
plementado mostrou-se mais seguro do que o esquema feito
por [3] e demonstrou resultados semelhantes aos obtidos no
esquema proposto por [6].

O esquema, apresentado na presente pesquisa, foi desen-
volvido utilizando operações leves como, operações XOR,
AND, OR e funções hash. As principais técnicas de segurança
utilizadas foram: criptografia AES, uso de senha descartável
e utilização de uma chave secreta para gerar dados sigilosos
dos usuários. Como sugestão de trabalhos futuros, propõe-se
realização de testes em hardware a fim de extrair informações
sobre os custos computacionais do algoritmo.
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Resumo— A Doença de Parkinson (DP) afeta milhões de pessoas 

no mundo, manifestando sintomas que prejudicam a vida dos seus 

portadores nos mais diversos âmbitos sociais e psicológicos. 

Atualmente, poucos métodos são capazes de auxiliar com eficácia no 

diagnóstico da DP, porém o uso de tecnologias alinhadas a este 

objetivo pode fomentar melhorias a esse processo, beneficiando 

também a atuação de profissionais da saúde neste sentido. Desse 

modo, neste trabalho foi desenvolvida uma Rede Neural Artificial 

(RNA) para a classificação de quadros clínicos de pacientes com DP. 

Utilizou-se a Função de Base Radial (RBF) como função de ativação, 

atuando sobre um banco de dados de processamentos da voz 

referentes a 188 pacientes (107 homens e 81 mulheres), através de 

754 atributos. Foram realizadas 10 sessões de treinamento e teste, 

sobre as quais foram computadas métricas de desempenho da 

classificação. O estudo resultou em índices satisfatórios de 

classificação, apresentando a RBF como contribuição positiva no 

auxílio do diagnóstico da DP em pacientes. 

 
Palavras-Chave— Parkinson, Radial Basis Function, Redes 

Neurais Artificiais 

I. INTRODUÇÃO 

 DOENÇA de Parkinson (DP) é considerada um 

transtorno neurodegenerativo que afeta de 2 e 3 por cento 

da população mundial acima dos 65 anos, estando 

associada a diversos sintomas motores e não-motores. Dentre 

os sintomas motores que a DP acarreta destacam-se a 

bradicinesia, tremores, rigidez e instabilidade na postura, 

alterações na fala, enquanto alguns dos sintomas não-motores 

são impedimentos cognitivos, disfunção autonômica, distúrbios 
do sono, ansiedade e depressão [1] [2]. 

Algumas pessoas apresentam um ritmo muito acelerado da 

morte das células nervosas que produzem uma substância 

neurotransmissora denominada Dopamina. Essa substância é 

responsável por auxiliar o corpo humano a realizar os 

movimentos corporais voluntários. Quando as taxas de 

dopamina estão muito baixas, especialmente na região 

encefálica chamada de substância negra, o indivíduo 

desenvolve então os sintomas da doença de Parkinson [3].  
De acordo com [4], ainda há poucos métodos de identificação 

da DP, restando, basicamente, análises clínicas para 
identificação dos sintomas já existentes. Por esse motivo, o 

desenvolvimento de ferramentas capazes de auxiliar os 

profissionais no diagnóstico da doença se mostra necessário. 
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Para tal, o uso de técnicas de inteligência computacional pode 

ser indicado, como o uso de Redes Neurais Artificiais (RNAs), 

dentre as quais, destaca-se as RNAs do tipo Função de Base 

Radial (Radial Basis Function). 
Uma RNA caracteriza-se como um modelo computacional 

baseado nas interconexões entre unidades de processamento, 

capazes de transmitir conhecimento, assim como os neurônios 

humanos [5]. Dessa forma, uma rede neural RBF trata de 
unidades de processamento conectadas, onde submete-se 

dados, obtidos a partir de uma fonte de entrada, a 

transformações não-lineares para um “espaço oculto” de alta 

dimensionalidade [5]. 
Desse modo, este trabalho visa utilizar uma Rede Neural de 

Função de Base Radial para classificar, através de um banco de 

dados, pacientes com Parkinson e, assim, auxiliar o profissional 

da saúde no diagnóstico mais preciso. Serão estudadas métricas 

de desempenho da classificação da RNA desenvolvida, como 

acurácia, precisão, especificidade e sensibilidade, de modo a 

comprovar sua eficiência no auxílio ao diagnóstico de 

Parkinson em pacientes. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Com a finalidade de classificar um indivíduo com a DP 

através de uma rede neural artificial RBF, este trabalho utilizou 

o banco de dados disponível na UCI Machine Learning 

Repository, intitulado “Parkinson's Disease Classification 

Data Set”. Este banco de dados dispõe de dados referentes a 

188 pacientes (107 homens e 81 mulheres), onde gravações de 

fala foram processadas a fim de extrair informações 

clinicamente relevantes, gerando 756 instâncias contendo 754 

atributos cada [6]. 

O software Matlab R2019a foi utilizado para desenvolver a 

rede RBF empregando a função newrb para fazer o projeto da 

rede. Nela, o argumento spread, que define a largura da função 

de base radial, foi modificado manualmente até encontrar o 

valor de ótimo, que foi 3,5. A arquitetura da rede compreende 

uma camada oculta com 200 neurônios para processamento. 

O processo de desenvolvimento da RBF se deu da seguinte 

maneira: com o parâmetro spread definido, foram realizadas 10 

etapas de experimento, cada uma contendo uma fase de 

treinamento e uma de teste, sendo selecionados aleatoriamente 

em cada etapa 70% dos dados do banco para o treinamento e 

30% para o teste. 

Ao final, foram calculadas as médias dos resultados 

individuais de cada teste (Verdadeiros Positivos - VP, 

Verdadeiros Negativos - VN, Falsos Positivos - FP e Falsos 

Negativos - FN) com a finalidade de determinar os valores de 4 

métricas de análise de desempenho: Acurácia, que é a taxa geral 
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de acertos da rede; precisão, que mede a taxa de acertos dos 

verdadeiros positivos; especificidade, que reflete a quantidade 

de acertos relacionados aos VN; e a sensibilidade, que define a 

taxa de classificações verdadeiras. A Tabela I apresenta as 

fórmulas matemáticas para o cálculo dessas métricas. Dessa 

forma foi, então, determinado o desempenho da rede RBF para 

classificação da DP através das medidas acústicas dispostas no 

banco utilizado. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para cada uma das 10 etapas, que envolveram um 

treinamento e teste cada, foram gerados gráficos ROC 

(Receiver Operating Characteristic) e matrizes de confusão 

para a análise dos dados. A Fig.1 apresenta ambas a matriz de 

confusão e curva ROC do último teste realizado. 

 
A célula na posição (3,3) da matriz de confusão representa a 

acurácia no décimo teste, valor satisfatório e próximo a acurácia 

geral da média dos testes. Ainda de acordo com a imagem, a 

curva ROC do teste também foi satisfatória, tendo em vista que 

ela é caracterizada por apresentar melhores resultados quanto 

mais próximo das retas Taxa de Falsos Positivos igual a 0 e 

Taxa de Verdadeiros Positivos igual a 1 a curva estiver. 

Através dos resultados de cada uma das 10 matrizes de 

confusão dos testes realizados, foram calculadas as métricas de 

desempenho da RBF. Para tal, o cálculo foi desenvolvido a 

partir da média dos resultados de cada teste e estão dispostas na 

Tabela II. 

Observando os dados exibidos na Tabela II, é notório que a 

RBF possui um desempenho satisfatório com alto grau de 

classificação dos pacientes com Parkinson devido a seus 

valores de acurácia e precisão, enquanto os valores da 

sensibilidade e especificidade indicam que há uma boa taxa de 

classificações corretas de pacientes que atestam como positivos 

e/ou negativos para o Parkinson. 

IV. CONCLUSÃO 

A doença de Parkinson atinge milhões de pessoas no mundo, 

especialmente entre pessoas acima dos 65 anos de idade. No 

entanto, ainda há uma necessidade de se desenvolver métodos 

capazes de diagnosticar de forma mais rápida e simples os 

pacientes, pois as causas para o desenvolvimento da DP ainda 

não são totalmente conhecidas. 

Para tal, métodos de inteligência computacional podem se 

mostrar bastante eficazes. Por esse motivo, este trabalho buscou 

utilizar uma Rede Neural Artificial RBF capaz de classificar 

pacientes com Parkinson através de dados acústicos. Os 

resultados obtidos através dos testes com a RBF mostraram 

valores de acurácia, precisão e sensibilidade acima dos 90%, 

enquanto a especificidade foi próxima dos 90%, ou seja, valores 

satisfatórios na classificação da DP. 

Com base nisso, é possível concluir que o uso de redes RBF 

na classificação de pacientes com Parkinson é favorável, pois a 

mesma apresenta uma boa taxa em todas as suas métricas, 

simplificando e auxiliando no diagnóstico de indivíduos que 

possuem a doença. Para trabalhos futuros, pretende-se realizar 

estudos comparativos entre a arquitetura de RNA implementada 

(RBF) com outras arquiteturas já existentes e consolidadas na 

literatura. 
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Fig. 1.  Matriz de Confusão e Curva ROC. 

  

TABELA I 

FÓRMULAS PARA O CÁLCULO DAS MÉTRICAS DE DESEMPENHO 

Métrica Fórmula de Cálculo 

Acurácia (A) 

FnFpVnVp

VnVp
A






 

Precisão (P) 

FpVp

Vp
P




 

Especificidade (E) 

FpVn

Vn
E




 

Sensibilidade (S) 

FnVp

Vp
S




 

 

 

TABELA II 

RESULTADO DAS MÉTRICAS DA RBF 

Acurácia Precisão Especificidade Sensibilidade 

91,6% 96,5% 92,7% 87,7% 
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Abstract— Objective of the work is to present the assembly of 

a weather station from below using the ESP32 microcontroller. 

The methodology consists of the steps: (A) project definition, (B) 

drawing up the list of material (C) purchase of material, (D) 

simulation and assembly of the product (prototype), (E) 

evaluation tests. The hardware and software architecture were 

assembled and validated in the Laboratory of Automation and 

Control IFPE Campus Garanhuns. The experimental results 

demonstrate the quality of the measurements, minimal delay in 

sending / receiving data and precision in the measurements made. 

 
Index Terms—Prototype, ESP32, Electronic instrumentation. 

I. INTRODUÇÃO 

COMUNICAÇÃO sem fio tem sido um ponto 

importante na sociedade. Com o advento da Internet 

das Coisas, novas tecnologias e protocolos de comunicação 

sem fio surgem de forma crescente e impulsionam ainda mais 

as formas de comunicação e controle, seja no meio industrial, 

como também no meio residencial, por meio de softwares e 

aplicativos conectados à rede. 

Neste contexto, o objetivo do trabalho é o desenvolvimento 

de uma estação meteorológica didática de baixo custo. Os 

parâmetros físicos mensurados são: temperatura, umidade, 

altitude, pressão, nível de radiação UV e presença de gás.  

O cérebro do produto é o microcontrolador ESP32 (módulo 

Espressif Devkit ESP-WROOM-32 V1.0), responsável pela 

aquisição e envio dos dados medidos para o canal ThingSpeak 

confeccionado. Os dados são disponibilizados para o usuário 

remotamente por meio do canal web. 

Como características inovadoras deste projeto pode-se 

ressaltar o baixo custo, enfoque na produção do tipo faça-

você-mesmo ao utilizar dispositivos disponíveis facilmente no 

mercado e o desenho que permite a realização de uma 

exposição permanente. Entendemos que o desenvolvimento 

deste projeto auxilia no incentivo aos estudantes de engenharia 

do IFPE a se dedicarem mais a capacitação profissional no 

desenvolvimento de projetos na área de sistemas embarcados. 

 

II. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consiste nas seguintes etapas: (A) 

definição do projeto, (B) elaboração da lista de material, (C) 
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compra do material, (D) simulação e montagem do produto 

(protótipo), (E) testes de avaliação.  

O protótipo foi desenvolvido no Laboratório de Automação 

e Controle de Processos do IFPE campus Garanhuns. 

Inicialmente foi realizada a calibração individual dos sensores, 

em seguida foi feita a integração de todos os sensores: sensor 

VEML-6070 (radiação ultravioleta incidente), sensor 

MPX5700-AP (pressão atmosférica) e sensor DHT22 

(temperatura e umidade), em uma única plataforma. Após a 

integração, iniciou-se os testes de validação, onde a 

plataforma ficou em funcionamento por um mês 

initerruptamente na medição das variáveis climáticas na 

Cidade de Garanhuns-PE. 

Na Fig. 1 é ilustrado o diagrama de ligação dos sensores ao 

microcontrolador ESP32. A escolha do ESP32 está no fato de 

ter em um único hardware conexão Bluetooth e wi-fi. 

 
Fig. 1 – Ligação dos sensores ao microcontrolador. 

 

Além das facilidades para IoT, o ESP32 é capaz de 

funcionar de maneira confiável em ambientes industriais, com 

uma temperatura operacional variando de -40 °C a +125 °C. 

O ESP32 apresenta baixo consumo de energia, pois utiliza 

de recursos de economia de energia, incluindo clock de alta 

resolução, vários modos de energia e escala dinâmica de 

energia. 

A presente pesquisa caracteriza-se como teórico-

experimental. Inicialmente, na fase teórica, realizou-se a 

revisão bibliográfica por meio de livros, artigos e sites 

especializados para compreensão do problema e paralelamente 

foram feitas consultas de protótipos já desenvolvidos 

(academicamente) e produtos já comercializados, a nível 

nacional e internacional. Por meio desta pesquisa foi possível 

avaliar erros e acertos em projetos semelhantes e dessa forma 

modificar alguns detalhes no trabalho. 

Os materiais utilizados para a montagem do protótipo 

somam um valor total de R$ 140,00, o que confirma a 
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possibilidade da criação de uma estação meteorológica a baixo 

custo. 

Na Fig. 2 é ilustrado a estação didática montado em 

protoboard, na versão 2.0 será confeccionada a placa de 

circuito impresso. 

 

Fig. 2 – Protótipo montado em protoboard. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O protótipo desenvolvido recebe as medições climáticas e 

disponibiliza no canal web. Todo o monitoramento do 

processo é realizado remotamente através do ThingSpeak, que 

possibilita o monitoramento em tempo real dos dados (a 

página é atualizada a cada minuto), o envio diário dos dados 

medidos para o e-mail do cliente e a exportação dos dados em 

formato de tabelas.  

 A Figura 3 ilustra uma visão geral do canal 

confeccionado usando a plataforma ThingSpeak, que recebe e 

disponibiliza os dados enviados pela estação meteorológica 

didática. 

O protótipo realizou medições durante 30 dias seguidos 

com disposição dos dados na internet no seguinte canal 

eletrônico: https://thingspeak.com/channels/1091693. A 

plataforma mostrou-se confiável e eficiente nas medições, 

permitindo o acompanhamento das variáveis físicas bem como 

enviando mensagens para celular se houvesse alguma 

alteração no padrão de medições. 

 

Fig. 3 – Tela de monitoramento pela internet. 

Esses gráficos são gerados da seguinte maneira: os sensores 

enviam via sinal digital ou analógico os dados obtidos para o 

microcontrolador que faz o processamento desses dados de 

acordo com o código fonte, em seguida envia via MQTT os 

dados processados para o canal confeccionado no ThingSpeak. 

O ThingSpeak possui apenas uma limitação: o tempo entre 

upload de dados deve ser de, no mínimo, 15 segundos. Se isso 

for desobedecido, os dados enviados fora deste intervalo de 

tempo serão ignorados ou não registrados. [3] No experimento 

realizado, os uploads foram feitos em intervalos de 60 

segundos. 

Na versão gratuita da ferramenta ThingSpeak há limitações 

de nove gráficos simultâneos por canal, sendo oito para as 

medições e o nono gráfico diz respeito ao ponto de localização 

do medidor. [2] No canal criado existe uma seção chamada 

“metadata” onde é possível inserir informações que utilizem 

os dados medidos para gerar arquivos do tipo JSON, XML, 

CSV. 

Além do protótipo desenvolvido, foi confeccionado um guia 

descrevendo o passo-passo da programação e ligação dos 

sensores ao microcontrolador para uso por outros alunos e /ou 

Instituições de Ensino, o guia estará disponível na página 

eletrônica do orientador do trabalho. 

IV. CONCLUSÕES 

A estação de monitoramento de parâmetros climáticos 

construída e validada apresentou baixo custo, dados confiáveis 

e precisão nas medições; sendo uma ferramenta didática de 

apoio às aulas de Instrumentação, bem como pode ser usado 

para auxiliar moradores de cidades que queiram acompanhar 

os dados climáticos do seu município, auxiliando na 

programação de atividades, como por exemplo, qual o melhor 

horário para uma caminhada no parque. O diferencial do 

produto está na supervisão local e remota dos dados medidos.  

AGRADECIMENTOS 

Ao IFPE Campus Garanhuns pela concessão de bolsa de 

pesquisa ao primeiro autor. 

REFERÊNCIAS 

[1] G. B. Alexandre, et. al. Projeto e montagem de um medidor de energia 

elétrica didático e de baixo custo. Anais, XLVII Congresso Brasileiro de 

Educação em Engenharia (COBENGE). Fortaleza - CE. 2019.  
[2] P. Bertoleti. Planta IoT com ESP8266 NodeMCU – Parte 1. Tutorial, 

2016. Disponível em: https://www.filipeflop.com/blog/planta-iot-com-

esp8266-nodemcu/. Acesso em: 14 de julho de 2020. 

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

40



 

  

Resumo— Este artigo tem o objetivo de realizar um 

levantamento bibliográfico referente ao estudo da 

reconfiguração de frequência em arranjos de antenas de 

microfitas, utilizando diodo como elemento comutador para 

alterar a frequência de operação. Verificou-se também que a 

utilização de diodos varatores pode obter a reconfiguração 

tanto em frequência quanto em polarização das antenas de 

microfitas. O estudo servirá de base para o desenvolvimento 

de um projeto futuro de arranjo de antenas de microfitas 

reconfiguráveis em frequência utilizando diodos p-i-n como 

comutadores.  

 

Palavras-chaves: Antenas de microfitas, Arranjos de antenas, 

Reconfiguração de antenas, Diodo PIN. 

I. ESTADO DA ARTE 

 

Devido aos grandes avanços tecnológicos os sistemas de 

comunicação sem fio sofreram um rápido desenvolvimento. 

As antenas de microfitas oferecem recursos para atender esse 

avanço como: estruturas de tamanho reduzido; facilidade de 

adaptação em superfícies planas, baixo custo de fabricação e 

design versáteis para atender determinadas demandas [1] [2]. 

Os estudos sobre a reconfiguração de antenas de microfitas 

vem sendo desenvolvido nos últimos anos, pois melhora a 

qualidade da comunicação, reduzindo as interferências nos 

canais, além de possuírem mais funções em comparação com 

as antenas convencionais, devido a reconfiguração na 

frequência, padrão de radiação, polarização ou a combinação 

entre elas [3]. Uma antena reconfigurável é definida como 

uma antena capaz de modificar de forma dinâmica suas 

propriedades de radiação e frequência através de um 

controlador [4] [5] [6].  

As antenas reconfiguráveis oferecem flexibilidade nos 

parâmetros de radiação como frequência e polarização. Para a 

realização da reconfiguração várias antenas adotam como 

dispositivos comutador os diodos [7] [8]. Os diodos p-i-n 

oferecem alta confiabilidade, velocidade de comutação rápida 

e eficiência nos custos [9].  

A maioria dos projetos de reconfiguração de frequência 

antenas se concentram na mudança de operação de frequência, 

mantendo as características de radiação. Os componentes 

como diodos p-i-n, diodos varatores ou comutadores MEM 

são utilizados para permitirem a operação de frequência 

reconfigurável [10] [11].  

Em [12] realizou-se um projeto de um arranjo de antenas 

com base na matriz de patch 2x2, na qual o conceito de divisor 

de potência bidirecional foi utilizado. O transformador de um 

 
 

quarto de onda é importante para quando se tem um design de 

matriz e podem minimizar possíveis incompatibilidade de 

impedância. Os comutadores operam com base no conceito de 

configuração do diodo p-i-n. Porém a utilização de diodos 

p=i=n como comutador causam altas perdas de energia o que 

pode limitar a sua utilização nos projetos, por essa razão os 

MEM’s oferecem melhor flexibilidade sobre os diodos p-i-n 

em termos de menor perda de inserção, fator de alta qualidade, 

alta linearidade, porém possui a desvantagem de alta tensão de 

controle e problemas em relação ao tamanho físico [13[.  

O estudo em [14] elaborou um projeto de uma antena 

configurada em uma matriz planar projetada em duas camadas 

do substrato dielétrico FR4 Epoxy, na qual o lado superior da 

primeira, contem oito antenas com patch retangular variáveis 

em frequências. Os diodos p-i-n são conectados no fim das 

linhas de alimentação por tiras metálicas e ao utilizar o uso de 

corrente contínua essas linhas são conectadas ou 

desconectadas de acordo com o estado ON/OFF de 

funcionamento dos diodos. Seus resultados apresentaram duas 

faixas de operação de frequência e otimização dos parâmetros 

de radiação como ganho e diretividade.  

No projeto elaborado em [15] o arranjo de antenas com 

patch retangular é projetado para a reconfiguração de 

frequência e polarização.  As bandas frequência utilizadas para 

projeto são de 3,7 GHz a 4,15 GHz, que é classificado como 

banda larga 5G. Utilizou-se um divisor de potência de junção 

T pra otimizar e excitar os quatros patchs com fases e 

magnitudes iguais. Cada elemento patch é conectado ao diodo 

varador em curto-circuito. O diodo varator é usado para 

sintonizar a frequência e para gerar 90° de diferença de fase.  

Um conjunto de matriz de patch retangular na configuração 

1x2. 2x2 e 4x4 é elaborado em [16[. A matriz é alimentada por 

um divisor de potência típica de linha de microfita 

implementado na mesma camada do substrato da antena. A 

reconfiguração de frequência é realizada utilizando diodo 

varator em curto-circuito em cada elemento da matriz e a 

reconfiguração de polarização foi alcançada modificando 

levemente os termos de capacitância do varator.  

Em [17] utiliza-se a tecnologia de patch empilhado, a 

antena é composta por três camadas de substrato RT Rogger 

5880, quatro comutadores de diodos p=i=n são implementados 

para configurar o comprimento da linha, quando todos os 

interruptores está no estado ON o sinal será transmitido para o 

slot de abertura seletiva e ativará as camadas de radiação e 

irradiará de forma específica para obter a reconfiguração de 

frequência de 2,68 GHz e 3,58 GHz. Em seus resultados 

apresentaram aspectos de largura de banda e ganho otimizados 

em comparação com a antena convencional. 
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II. CONCLUSÃO 

 

O levantamento bibliográfico realizado, sobre a 

reconfiguração dos parâmetros de radiação das antenas de 

microfitas, serviram para fundamentar a utilização de 

comutadores, no caso em questão os diodos, para a realização 

da condição de reconfiguração. Alguns estudos mostraram que 

se pode conseguir a reconfiguração em frequência em um 

arranjo de antenas de microfitas utilizando os estado de 

funcionamento dos diodos p-i-n, ou seja, permitindo a 

alimentação dos patch da frequência desejada no estado ON, 

ou desativando-os para impedir a irradiação do patch no 

estado OFF. No projeto de arranjo de antenas se faz necessário 

a realização do projeto de divisor de potência adequado para 

que a mesma fase e magnitude do sinal de alimentação chegue 

a todos os elementos da matriz do arranjo para que não ocorra 

interferências indesejadas nos parâmetros S do projeto da 

antena. Verificou-se também que a utilização de diodos 

varatores servem tanto para a reconfiguração de frequência no 

arranjo de antenas de microfita como na reconfiguração da 

polarização, na qual é alcançada alterando de forma suave a 

capacitância do diodo varator.  
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Resumo—Este artigo introduz o conceito de interferência
epidêmica, para determinar o efeito do acesso intempestivo de
usuários ao sistema de comunicações móveis celulares em redes
5G, causando aumento na probabilidade de erro do canal.

I. MODELAGEM DO SISTEMA CELULAR EM ESTADO
EPIDÊMICO

Assumir a estacionaridade na análise da probabilidade de
erro de símbolo ou bit é usual, porque um ambiente não
estacionário tem uma modelagem complexa, o que complicaria
muito o desenvolvimento matemático.

Devido ao 5G RAN permitir que mais usuários se conec-
tem simultaneamente, em comparação às redes anteriores, as
interferências causadas pelo estado epidêmico da rede poderão
resultar em diversos problemas de interferência devido às
flutuações repentinas do tráfego telefônico decorrentes da
entrada e saída imprevisível de diversos usuários e dispositivos
da rede.

Para processos não estacionários, como o aumento repentino
no tráfego telefônico, as ferramentas usuais, como é o caso de
correlação para processos estocásticos básicos, têm utilidade
reduzida, mas a ferramenta matemática mais recente, conhe-
cida como integração estocástica, pode ser útil para atacar o
problema.

II. CÁLCULO DA POTÊNCIA INSTANTÂNEA DE
INTERFERÊNCIA

O processo estocástico que define a interferência em um
sistema de comunicações móveis celulares que entra em um
estado endêmico, isto é, quando muitos usuários tentam te-
lefonar ao mesmo tempo, é geralmente não estacionário. Isto
implica que suas médias estatísticas variam com o tempo.

Para o problema, o que importa é a potência instantânea
relativa do sinal, dP (t)/dt = αP (t) e como ela reage às
flutuações do canal, à medida que mais usuários têm acesso
ao sistema móvel celular.

Neste caso, a variação de potência deve ser também pro-
porcional a um processo de Wiener, W (t), que é função da
interferência, isto é, a combinação de sinais de outros usuários
que interferem no sinal considerado dP (t) = βP (t)dW (t) [2].

Isso levanta a questão sobre o processo de Wiener não ser
diferenciável em todos os intervalos de tempo. Mas isso foi
contornado com o uso da integral estocástica, proposta por
Itô, que definiu a equação estocástica geral como dP (t) =

αP (t)dt+βP (t)dW (t), em que αP (t)dt é a função de deslo-
camento, ou tendência, e βP (t)dW (t) representa a dispersão,
ou volatilidade do processo estocástico.

III. DETALHAMENTO DO MODELO PARA O PROBLEMA DA
INTERFERÊNCIA

Na formulação do modelo, é importante ressaltar que a taxa
de variação da potência interferente é proporcional à quanti-
dade de interferência presente no canal, P (t), considerando
que ela é epidêmica.

Por outro lado, a variação da interferência também é pro-
porcional à variação diferencial do processo estocástico, cuja
distribuição é geralmente de Gauss, e que representa a soma de
usuários interferentes, dW (t), que é um processo de Wiener,
conforme mencionado.

O processo W (t) é o resultado da combinação dos fa-
tores independentes de interferência, Wi(t), que podem ser
encontrados em um sistema de comunicações móveis celulares
W (t) =

∑N
i=1 Wi(t), portanto, pelo Teorema Central do Li-

mite, W (t) tem uma distribuição de probabilidade gaussiana.
Para processos estocásticos estacionários, os momentos são
independentes do tempo, isto é mW (t) = mW e σ2

W (t) = σ2
W .

Seguindo procedimento similar ao descrito em [1], a potên-
cia de interferência instantânea pode ser escrita como

P (t) = P0 · e(α−
β2

2 )t+βW (t) = P0 · e(α−
β2

2 )t · Y (t), (1)

em que P0 representa a potência medida no início do intervalo
de medição.

Esta solução mostra, para o processo estocástico proposto,
que a interferência cresce exponencialmente com o tempo,
controlada pelos parâmetros α e β, que devem ser deter-
minados. Percebe-se uma variação aleatória da curva, como
resultado do processo estocástico W (t).

IV. A INFLUÊNCIA DA INTERFERÊNCIA COMBINADA

Como discutido na seção anterior, o processo estocástico
W (t) resulta da combinação de vários efeitos de interferência
causados pelos sinais dos usuários que decidem fazer chama-
das telefônicas no mesmo intervalo de tempo, portanto

Y (t) = eβW (t) = e
∑N

i=1 βWi(t) =

N∏

i=1

eβWi(t), (2)

que representa a natureza exponencial da interferência en-
dêmica na distribuição final. Assume-se que o crescimento
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exponencial é compensado por um subsistema de controle
automático de ganho, que ajusta os parâmetros de maneira
a se obter α = β2

2 .
Considere que o processo composto W (t) tem função

densidade de probabilidade, fW (w), gaussiana em que, o valor
médio de W (t) é dado por mW = E[W (t)] = 0, e a variância
é σ2

W = E[W 2(t)].
Supondo que o processo resultante, Y (t), tenha distribuição

fY (y), então é possível usar a propriedade de transformação da
função densidade de probabilidade, para obter sua distribuição.

A partir da distribuição de Y (t) é obtida a distribuição de
probabilidade da potência de interferência, P (t),

fP (p) =
P0e

− [ln p−lnPo]2

2β2σ2
W

βpσW

√
2π

, se p > 0, e nulo no caso p ≤ 0.

(3)

V. CÁLCULO DA PROBABILIDADE DE ERRO

A Fig. 1 ilustra o efeito da interferência Lognormal sobre
um sinal BPSK, mostrando a assimetria da distribuição. Nota-
se que a interferência causada pelo símbolo transmitido no
semi-eixo negativo é maior que aquela do sinal do semi-eixo
positivo, em função do efeito de cauda longa da distribuição
Lognormal, como discutido. As médias estão localizadas em
+A e −A.

Figura 1. Sinal BPSK sob efeito de interferência Lognormal.

Para uma distribuição Lognormal, que é assimétrica, a
influência da interferência que afeta o símbolo A no cálculo da
probabilidade de erro é maior, podendo ser tomada, em uma
primeira análise, como a probabilidade de erro da transmissão
do sinal, caso a potência de transmissão seja elevada.

Para potência de transmissão baixa, a influência da inter-
ferência que atinge o símbolo −A se torna mais evidente,
porque o gráfico da distribuição Lognormal, se desloca para
a esquerda e pode ultrapassar o eixo das coordenadas. Neste
caso, a probabilidade de erro aumenta bruscamente, provo-
cando uma descontinuidade na curva.

A probabilidade de erro para a transmissão do símbolo −A
é dada por

PE(−A) =
1

2

∫ ∞

0

1

(x+A)σ
√
2π

e−(
ln (x+A)

2σ )
2

dx. (4)

Foram realizadas simulações de Monte Carlo para testar
os resultados, em comparação com a curva analítica. Nota-
se que a distribuição Lognormal, que é fruto de interferência
endêmica, apresenta piores resultados de taxa de erro de
bit (BER) para diversos valores de A/σ. Esse resultado é
apresentado na Fig. 2, para a modulação BPSK.
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Figura 2. BER em função de A/σ na modulação BPSK com σ2 = 1, 00.

Nota-se que a probabilidade de erro obtida com a distribui-
ção Lognormal está sempre acima daquela obtida para o ruído
comum, e cai mais lentamente, indicando uma maior BER em
comparação com a curva da distribuição normal.

VI. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um modelo matemático para o efeito
da acumulação de interferência, causada por um repentino
aumento no número de usuários na rede celular, também
chamada de epidemia de interferência. Para tal processo não
estacionário, a integração de Itô foi usada, resultando em
uma distribuição de probabilidade Lognormal para o sinal
composto.

Essa seria uma das razões para a queda na qualidade
das chamadas, e da eventual queda nas ligações, durante
o crescimento repentino de usuários na rede, com efeito
superior aquele que seria esperado apenas considerando o
ruído estacionário.
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Antipodal Vivaldi Antenna with Radiant Side 
Cavities with Fractal Levy Curve  

Abstract — This article presents a study of antipodal Vivaldi 
antennas (AVA) using the fractal slot edge (FSE) technique, to 
decrease the squint and side lobe level (SLL) and increase the 
gain. Through numerical simulations, an AVA was designed 
with radiating lateral cavities based on the Levy curve (LC). The 
performance of the proposed antenna, called LC-FSE-AVA, 
was compared to that of the reference AVA. The LC-FSE-AVA 
presented at 3.25 GHz a gain of 9.63 dBi, SLL of -15.10 dB, and 
squint 0.30 degree, improving the results achieved from the 
AVA. 

Keywords— Squint Vivaldi Antipodal Antenna, ultra wide 
band system, gain, fractals on antennas. 

I.  INTRODUCTION 

Antipodal Vivaldi Antennas are used in Ultra Wideband 
(UWB) technology due to their low-cost, compactness, and 
easy integration with other systems [1], [2], [3], [4], [5]. 
Moreover, those antennas present directive radiation pattern 
behavior with broadband capacity [3], [5], [6]. Given these 
characteristics, they could be applied to radar systems [2], 
[7], [8], high-performance missiles [1], remote sensing [5], 
[6], satellite communication [1], [2], 5G communications [5], 
[9], and near-field medical imaging [6], [8]. 

One of the techniques used to improve the gain, squint, 
side lobe level (SLL), and directivity are the radiating side 
cavities [7], [8], which control the currents at the edges of the 
AVA and direct them to the main radiator. This technique is 
used as a basis for proposing a new antenna with lateral 
cavities with fractal geometry of the Levy curve (LC). Other 
techniques have also been used in AVA to minimize the 
effects of long lateral edges, which impair the radiation of the 
antenna in the main lobe [6], [9], increase the SLL and cause 
squint [8], in addition to presenting a certain instability in 
radiation and directivity over frequency [2], such as balanced 
AVA [7], dielectric and metamaterial lenses [9], and Tapered 
Slot Edge (TSE) and Regular Slot Edge (RSE) [5] resonant 
cavities. 

In view of the aforementioned problems, resulting from 
the long lateral edges, this investigation applies cavities with 
fractal geometry of the LC in the AVA in order to obtain 
greater gain, less strabismus, reduction of the SLL, and an 
increase in the directivity, as these characteristics are suitable 
in UWB applications [9]. 

The text is organized as follows: Section II shows the 
antenna dimension, the fractals and the theoretical 
foundation, Section III shows the results obtained by 
numerical simulation, and, Section IV the conclusions. 

II. DIMENSION PARAMETERS  

For simulation purposes, the numerical model considers 
the FR4 substrate with 4.3 dielectric constant and 1.6 mm 
thickness. Additionally, a SMA connector with impedances 
compatible with the antenna transmission microstrip line 
equal to 50 Ω is adopted.  

The AVA designed in this work has its dimensions based 
on [10] and is shown in Fig. 1 (a). Fig 1 (b) is the proposed 
LC-FSE-AVA. All antennas have equal dimensions and 
opening coefficient of the main radiator, with differences 
only in the side cavities.   

 
Fig. 1.  Dimensions parameters of AVA (a) and LC-FSE-AVA (b). 

The exponential function of the aperture of the main 
radiator and the curves of Fig. 1 are found in the equations 
exposed by Ref. [3] and the aperture coefficient in Ref. [10]. 
Table I presents the parameters of the antennas and their 
dimensions. 

TABLE I 
DIMENSIONS AND PARAMETERS OF AVA AND CL-FSE-AVA. 

Dimension parameters [mm] 

a 53.50 f 6.00 k 6.50 
b 58.36 g 1.50 l 9.00 
c 55.00 h 3.50 r 20.00 
d 150.00 i 3.00 w1 150.00 
e 18.10 j 4.50 w2 113.71 

The a, b, c, d, e, r, w1, and w2 parameters are identical for AVA and LC-
FSE-AVA designs presented in this work. 

The use of LC with 6 iterations was proposed because it 
has a fractal dimension of 2, as the dimension of the LC is 
larger, therefore it has a greater capacity to fill in small spaces 
[12] resulting in long electrical curves and making the 
antenna more compact [13]. Additionally, it increased the 
bandwidth [1] and decreased the frequency of operation [13].  

Fig. 2 shows the 6 LC iterations, which has a 1/√2 ratio 
[11]. The iterations occurred as follows: (a) from the 
generator element in red (Fig. 2) this segment is replicated 
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once again at the ratio 1/√2; (b) the two segments of the 
curve are rotated by –�/4 and �/4 and joined, thus occurring 
the iteration; (c) repeats items (a) and (b) with the new curve 
formed to generate a new iteration. 

 
Fig. 2.  Iterations fractal Levy curve. 

Fractals allow for more compact antennas, with greater 
bandwidth and multi-band capability [13]. Its long curves 
make the surface currents of the antennas more complex, 
resulting in a decrease in the resonance frequency of the 
antennas [13].  

III. SIMULATION RESULTS  

Fig. 3 shows the S11 of the AVA and the proposed LC-
FSE-AVA. From this figure, it was possible to extract that 
the proposed antenna obtained a lower frequency limit of 
2.08 GHz, compared to the AVA.  

 
Fig. 3.  Return loss parameter S11 of AVA and LC-FSE-AVA. 

 Fig. 4 shows the gain of the antennas in which it is 
possible to observe, in the analyzed frequency range, that the 
proposed antenna is the one with the highest gain peak in 
relation to AVA, in addition to performing better at 
frequencies below 3.5 GHz. 

 
Fig. 4.  Gain of AVA and LC-FSE-AVA. 

Fig. 5 illustrates the 2D radiation patterns at 3.25 GHz of 
the antennas analyzed here. From this radiation pattern, it is 
possible to observe the main lobe gain, squint, side lobe level 
(SLL), and the angular width of the radiation beam.  

 
Fig. 5.  2D Radiation patterns AVA and LC-FSE-AVA. 

The values of these parameters are shown in Table II and 
it can be notices that better results are achieved with the LC-
FSE-AVA proposed. 

TABLE II 
COMPARISON OF THE PROPOSED AVA AND LC-FSE-AVA AT 3.25 GHZ. 

Parameters Results AVA LC-FSE-AVA 
 

Gain in dBi 8.07 9.63 
SLL in dB -10.00 -15.10 

Squint in degrees 0.50 0.30 
Angular Width in degrees 72.40 71.30 

IV. CONCLUSIONS 

The LC-FSE-AVA antenna achieved the objectives of this 
work, that is, it was achieved higher gain, lower SLL (-5.10 
dB), and squint compared to the AVA. The improvement of 
these characteristics by the LC-FSE-AVA causes greater 
stability in the electromagnetic radiation of the antenna, 
decreasing the external magnetic interference enabling the 
LC-FSE-AVA in the use of UWB systems. The LC-FSE-
AVA prototyping and measurement is proposed for future 
work. 
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Simulador ns-3 como Ferramenta de Prototipagem
de Funcionalidades do Wi-Fi

Ravan N. de Oliveira, Lucas I. C. Medeiros, Daniel R. de Luna, Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Devido ao sucesso comercial da tecnologia Wi-Fi, há
uma grande expectativa para versões evoluı́das de seus sistemas.
Uma peça chave para concepção de novas funcionalidades e
melhoria das existentes é prototipagem em software. Este artigo
apresenta uma caracterização de desempenho do Wi-Fi usando
o simulador ns-3, mostrando sua flexibilidade para modelagem
de problemas clássicos. Além de expor aspectos didáticos com
a ferramenta, facilitando a familiarização com o padrão, são
apresentados e discutidos alguns fatores que influenciam o
desempenho dos padrões 802.11 a, b, g, n, ac e ax.

Palavras-Chave—Wi-Fi, Análise de Desempenho, ns-3.

I. INTRODUÇÃO

A definição dos requisitos das redes 5G acelerou a evolução
não só de sistemas da famı́lia 3GPP, mas também do Wi-Fi.
Um peça fundamental nessa evolução é a prototipagem em
software (simulação), que além da agilidade, promove um
ambiente flexı́vel e barato para concepção e teste de soluções.

Diversos simuladores de redes estão disponı́veis no
mercado, entre eles se destacam o network simulator
version 3 (ns-3), o Cisco Packet Tracer, o OMNeT++,
o Castelia, o Riverbed Modeler (OPNET) e o NetSim.
Além do caráter cientı́fico/didático, o ns-3 é um ambiente
completamente customizável, tem distribuição open-source,
ótima documentação (com um grupo de desenvolvedores muito
comunicativo) e é exaustivamente testado pela comunidade
de usuários e desenvolvedores. Por essas razões, o ns-3 foi
escolhido como alvo deste trabalho.

A. Trabalhos Relacionados

É possı́vel encontrar diversos trabalhos sobre o Wi-Fi e
com os mais diferentes focos. Em [1], os autores comparam
o desempenho entre os padrões 802.11ax e 802.11n/ac. Já
[2], eles descrevem e analisam os algoritmos de adaptação
de taxa. O estudo realizado em [3], implementa e testa o
padrão 802.11ac sob diferentes condições, além de descrever
as classes implementadas no ns-3. Artigos como [4] e [5]
apresentam novos módulos para o ns-3, como o módulo
802.11ad (WiGig) e o 802.11ah, respectivamente.

Este artigo se diferencia dos demais já publicados por
comparar aspectos clássicos do sistema Wi-Fi de forma
transversal, envolvendo padrões 802.11 a, b, g, n, ac
e ax. Além desse aspecto, como forma de propagar o

Os autores são da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), Natal, RN. E-mails: {ravan, lucasismael97, danielro,
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(NPAD/UFRN). Este trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior - Brasil (CAPES) - Código
de Financiamento 001.

uso da ferramenta e diminuir a curva de aprendizado de
novos usuários, são disponibilizados publicamente todos os
scripts das simulações em https://github.com/vicentesousa/
ns3-intermediate-training.

O artigo é organizado nas seguintes seções: II: apresentação
da modelagem do Wi-Fi no ns-3; III: apresentação e discussão
dos estudos de caso propostos; IV: com as conclusões.

II. IMPLEMENTAÇÃO DE REDES WI-FI NO NS-3

No ns-3, a classe que implementa o controlador de interface
Wi-Fi é o WifiNetDevice. A implementação das camadas é
modular e dividida em três sub-camadas: Modelos PHY:
abstração da camada PHY, especialmente a recepção de
pacotes e o consumo de energia; Modelos MAC low: funções
de acesso ao meio (DCF e EDCA), RTS/CTS e ACK; e
Modelos MAC high: processos em que o tempo não é um
fator crı́tico, como algoritmos de controle de taxa.

O módulo Wi-Fi permite a criação de dispositivos, que
suportam configurações de camada PHY e MAC baseados no
IEEE 802.11 [6]. No ns-3.29 e ns-3.31, versões utilizadas neste
trabalho, WifiNetDevice suporta tanto as famı́lias de sistemas
Wi-Fi antigas, como o 802.11a/b/g, até as mais recentes,
como o 802.11n/ac/ax, operando em 2,4 ou 5 GHz. Diferentes
algoritmos de adaptação de taxa também são suportados, além
da parametrização de algoritmos da MAC, podendo habilitar
as funcionalidades que garantem a qualidade de serviço (QoS).

III. CARACTERIZAÇÃO DO WI-FI NO NS-3

A modelagem de problemas clássicos do Wi-Fi ns-3
é apresentada em três casos de estudo: 1) Análise da
vazão útil com aumento da distância nos padrões IEEE
802.11a/b/g/n/ac/ax; 2) Análise dos algoritmos de adaptação
de taxa no 802.11g; e 3) Estudo do problema do terminal
escondido no 802.11ac.

A. Vazão Útil vs Distância

Nesse caso de estudo, o objetivo é caracterizar a perda
de desempenho em termos de vazão útil (throughput) com
o aumento da distância nos padrões Wi-Fi disponibilizados
no ns-3.29 (802.11a/b/g/n/ac) e ns-3.31 (802.11ax). O cenário
é composto por um ponto de acesso (Access Points - AP) e
um terminal Wi-Fi (STA), utilizando SISO e o Minstrel (único
algoritmo de adaptação de taxa presente em todos os padrões).

Note na Figura 1(a) que é possı́vel perceber que os
padrões mais recentes do Wi-Fi são mais robustos à perda
de desempenho, pois utilizam técnicas de camada PHY
mais robustas, como o OFDM. Outras conclusões podem
ser evidenciadas, como: quanto maior a largura de banda,
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maior também será a vazão útil do sistema; com isso os
padrões 802.11n/ac tem melhor desempenho do que o padrão
802.11a/b/g; a diminuição da vazão útil é mais acentuada
na portadora em 5 GHz, pois é mais suscetı́vel aos efeitos
do canal. Já a Figura 1(b) mostra o desempenho do padrão
802.11ax em sua melhor configuração: 5 GHz, com 160 MHz
de largura de banda. A vazão útil chega a 580 Mbps, superior
ao 802.11ac com as mesmas configurações. Além das mesmas
conclusões dos outros padrões, foi observado que com uma
banda de 20 MHz, a vazão útil é similar em 2,4 GHz e 5 GHz.

(a) Padrões 802.11(a/b/g/n/ac). (b) Padrão 802.11ax.

Figura 1. Caso de estudo 1: Vazão Útil vs Distância.

B. Desempenho dos Algoritmos de Adaptação de Taxa

Nos sistemas Wi-Fi, os algoritmos de adaptação de taxa
definem o par modulação/codificação de canal em função
do estado do canal. O intuito é obter a melhor taxa de
transmissão possı́vel, já que o canal sofre a influência da
mobilidade, do número de estações conectadas à rede ou
distância entre receptor e transmissor. O resultado desse estudo
de caso, apresentado na a Figura 2(a), mostra o desempenho
dos algoritmos Minstrel, Adaptive Automatic Rate Fallback
(AARF) e Robust Rate Adaptation Algorithm (RRAA) no
padrão 802.11g. O Minstrel envia pacotes de sondagem em
taxas aleatórias, caso ocorra falhas na transmissão de um
pacote, o mesmo é retransmitido fazendo uso de outra taxa,
sempre procurando a taxa mais alta possı́vel. O AARF
considera a perda de pacotes e um limiar adaptativo para
checagem da taxa, adaptando a taxa de acordo com o número
de transmissões concluı́das com êxito. Já o RRAA faz uso
do Request-To-Send (RTS) adaptativo para evitar perdas de
pacotes, além de medições da perda de pacotes dentro de uma
janela de transmissão. Com base na Figura 2(a), percebe-se
que até 20 m, os algoritmos ARRF e RRAA possuem
desempenho semelhante, porém com o aumento da distância,
o ARRF continua adaptando a taxa, possuindo o melhor
desempenho para o restante das distâncias, enquanto que isso
não ocorre para o RRAA. A capacidade de avaliar o canal,
previamente e em curtos perı́odos de tempo, faz com que o
Minstrel tenha a capacidade de perceber as mudanças do canal
e se adaptar ao cenário.

C. Caracterização do Problema do Terminal Escondido

O Distributed Coordination Function (DCF) é o protocolo
de acesso ao meio do Wi-Fi, permitindo que as STAs realizem
o sensoriamento do canal e verifiquem se está livre para

(a) Adaptação de Taxa: 802.11g. (b) Problema do terminal escondido.

Figura 2. (a) Caso de estudo 2; (b) Caso de estudo 3.

transmissão. O problema do terminal escondido ocorre quando
dois ou mais nós estão tão distantes que eles não conseguem
perceber a transmissão um do outro. Assim, eles podem
transmitir simultaneamente, causando colisões. A simulação
realizada para o Caso de estudo 3 tem três nós (1 AP e 2
STAs) com o padrão 802.11ac. Eles estão em posições fixas
e a STA 2 está se afastando do AP e da STA 1. Assim, três
cenários são definidos em função do distanciamento da STA 2:
(1) quando a posição inicial de STA 1 está a 1 m de distância
do AP; (2) quando a posição inicial de STA 1 está a 25 m de
distância do AP; e (3) quando a posição inicial de STA 1 está
a 50 m de distância do AP. A Figura 2(b) mostra o resultado
dos cenários avaliados. No cenário (1), em que a STA 1 está à
1 m do AP e a STA 2 está se distanciando do restante dos nós,
é possı́vel perceber que na medida que STA 2 vai tornando-se
escondida, a vazão útil da STA 1 também cai, tornando a subir
depois que STA 2 está a mais de 75 m de distância do AP.
Nos cenários (2) e (3) esse comportamento também acontece,
devido as maiores distâncias entre AP e STA 1, as variações
de desempenho a partir de 75 m são menores.

IV. CONCLUSÕES

Esse trabalho se propôs a realizar uma análise de
funcionalidades e alguns problemas clássicos do Wi-Fi. Foi
evidenciada a redução da vazão útil com o aumento da
distância para diferentes padrões da famı́lia 802.11. O uso de
algoritmos voltados para a adaptação de taxa foram verificados
como funcionalidades necessárias para uso otimizado do
Wi-Fi. Além disso, uma análise do terminal escondido no
802.11ac evidenciou a degradação da taxa em função das
colisões. Em trabalhos futuros, espera-se analisar cenários
mais desafiadores e acrescentar outros padrões, como o
802.11ad e 802.11ah.
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Mitigação de DDoS Usando SDN
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Resumo—Os recentes avanços introduzidos pelo paradigma
das Redes Definidas por Software (SDN, do inglês Software-
Defined Networking) criaram novas perspectivas de programa-
bilidade graças à flexibilidade do plano de controle centralizado.
Neste trabalho, propomos o Smart Protection, um sistema de
proteção contra ataques Distribuı́do de Negação de Serviço
(DDoS, do inglês Distributed Denial of Service) que se beneficia
dos recursos providos pelo plano de controle SDN para mitigar
ataques DDoS próximos às suas origens. Avaliações conduzidas
em um testbed composto por dispositivos virtualizados revelaram
a eficácia da solução quando submetida a um expressivo volume
de tráfego malicioso.

Palavras-chave—Redes Definidas por Software, SDN, Ataque
Distribuı́do de Negação de Serviço, DDoS, Mitigação

I. INTRODUÇÃO

O paradigma das Redes SDN tem firmado-se como uma
alternativa promissora no combate aos ataques DDoS [1].
Nesse cenário, os recursos providos pela arquitetura SDN
podem maximizar as capacidades de detecção e mitigação das
ameaças, ao passo que fornecem perspectivas de programabi-
lidade e flexibilidade no gerenciamento do plano de controle.
Como resultado, diversas abordagens têm sido propostas para
lidar com DDoS, o que tem sido considerado uma das maiores
ameaças virtuais da atualidade [2].

Usualmente, ataques DDoS são caracterizados pela
disrupção ou congestionamento de serviços. Em regra, a sobre-
carga de serviços deve ser evitada pelas entidades comunican-
tes. No entanto, a natureza dos ataques DDoS não respeita os
protocolos e sobrecarrega roteadores, impondo volumosas per-
das de pacotes independente do tipo de tráfego, culminando no
saturamento dos enlaces de comunicação. Como consequência,
o tráfego legı́timo é obstruı́do e o serviço final afetado [3].

Neste contexto, a mitigação de ataques DDoS ainda
é um grande problema, notadamente por sua natureza
distribuı́da. Estudos anteriores propuseram estratégias de
contenção a partir da mitigação do ataque na rede alvo. Em-
bora mais simples, essa abordagem mostrou-se ineficiente
quando confrontada à complexa arquitetura hierárquica da
Internet [4]. Por outro lado, realizar a mitigação próxima à
sua origem exige considerável esforço colaborativo, composto
pela interação entre diversos sistemas de proteção localizados
em diferentes provedores de serviços [5].

Posto isso, este artigo propõe o Smart Protecion, um sistema
de mitigação de ataques DDoS que faz uso das facilidades
providas pelo paradigma SDN para viabilizar um serviço de
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proteção cuja abordagem distribuı́da é capaz de neutralizar o
tráfego malicioso na rede de origem do ataque.

II. PROPOSTA DO SISTEMA SMART PROTECTION

A Fig. 1 apresenta os componentes do sistema Smart
Protection incorporados a uma arquitetura SDN tı́pica.

Switches OpenFlow Switches OpenFlow

Protocolo OpenFlow

Smart Protect ion

Controlador de 
tráfego

Gerenciador de 
topologia

Notificação de ataquePolítica de tráfego

Controlador  SDN

Figura 1. Arquitetura do Smart Protection em um ambiente SDN tı́pico.

Conforme mostrado na Fig. 1, Smart Protection foi con-
cebido como um componente do controlador SDN e possui
dois (2) módulos principais: (i) Controlador de tráfego; e
(ii) Gerenciador de Topologia. O primeiro é responsável por
receber as notificações de ataques geradas por sistemas de
detecção, como proposto em [5], e aplicar as medidas pro-
tetivas configuradas na polı́tica de tráfego. O segundo, por
outro lado, encarrega-se da descoberta da topologia da rede,
fornecendo ao Controlador de tráfego as informações sobre
os dispositivos em operação, tais como porta de conexão nos
switches, endereços fı́sicos/lógicos e protocolos da camada de
transporte.

Por meio desse modelo, o Smart Protection preserva o
gerenciamento local da rede, requisito desejado nas soluções
distribuı́das. Além disso, essa abordagem permite mitigar o
ataque em sua origem, ou seja, na rede a qual o atacante está
conectado.

III. AVALIAÇÃO

Os experimentos para validação do sistema proposto foram
conduzidos em ambiente controlado composto por máquinas
virtuais e contêineres LXC com Linux Ubuntu 16.04.6-
LTS. Foi utilizado o Ryu versão 4.33 como controlador SDN e
versão 1.3 do protocolo OpenFlow. A Fig. 2 detalha o cenário
de teste.
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Smart 
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Smart 
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Figura 2. Topologia experimental.

Os experimentos visam evidenciar o impacto dos ataques
DDoS na rede alvo, assim como nas redes subjacentes, quando
não há mecanismo de proteção habilitado, bem como avaliar
a eficiência do Smart Protection durante um evento de DDoS.
Para isso, no primeiro momento, é gerado tráfego legı́timo
com o software Iperf3 entre as Redes A, B, C, E e F. Em
seguida, com o sistema de proteção desativado, é executado
um ataque DDoS originado das Redes E e F para a Rede
C, durante trinta minutos, usando o software Hping3. Após
o ataque, o tráfego legı́timo flui por mais trinta minutos e o
sistema de proteção é ativado. Por fim, mais um ataque DDoS
é executado continuamente até o fim do experimento, trinta
minutos depois.

Embora as polı́ticas de controle de tráfego do Smart Protec-
tion sejam flexı́veis, neste experimento o sistema foi ajustado
para atuar após três (3) notificações de ataque. Na primeira
ocorrência, o atacante é bloqueado por cinco minutos. Da
segunda em diante, bloqueios de dezoito horas são aplicados,
o máximo permitido pelo protocolo OpenFlow 1.3.

IV. ANÁLISE DOS RESULTADOS

O resultado dos testes são detalhados na Fig. 3. No inı́cio,
a rede mostra-se estável com o tráfego legı́timo. Em seguida,
com o primeiro DDoS, a vazão de entrada na Rede C apre-
senta um aumento expressivo, deixando toda a infraestrutura
instável. Essa perturbação é percebida pela redução da vazão
nas Redes A e B, ocasionadas pela sobrecarga no roteador
Core.

Na última parte do teste, com a proteção ativada, a instabi-
lidade nas Rede A, B e C é atenuada pela ação do sistema
de mitigação, conforme a Fig. 3. Nesse teste, o tempo de
resposta do sistema é inferior a trinta segundos, medido entre
o começo do ataque e o inı́cio da mitigação. Em comparação
com a média de trinta e sete minutos indicada no 14º Relatório
Anual Mundial de Segurança de Infraestrutura [6], o Smart
Protection apresenta resultados expressivos.

A Tabela I destaca as contribuições providas pelo Smart
Protection quando comparado ao estado da arte.

Tabela I
COMPARAÇÃO COM A LITERATURA.

Referência Atuação Distribuı́da Inı́cio de mitigação
[7] 3 ≤ 35 Segundos
[8] 7 ≤ 5 Segundos
[9] 7 ≤ 5 Segundos
Este trabalho 3 ≤ 30 Segundos

Tráfego legítimo Tráfego legítimo + DDoS
(Sem proteção)

Tráfego legítimo Tráfego legítimo + DDoS
(Com proteção)

Mitigação

Figura 3. Vazão das redes A, B e C durante o experimento.

Em [7], também com arquitetura distribuı́da, o tempo de
resposta é similar ao Smart Protection. Já em [8] e [9] o
tempo de reação é menor, contudo, as soluções restrigem-se
ao escopo local, e apresentam uma série de limitações.

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este artigo apresenta o Smart Protection, um sistema de
mitigação de ataques DDoS baseado em SDN que procura
neutralizar eventos maliciosos na rede de origem. Os resul-
tados das avaliações mostram que o sistema foi capaz de
mitigar rapidamente o ataque em sua origem, apresentando
desempenho superior aos sistemas no estado da arte. Em
trabalhos futuros pretende-se validar o sistema em ambiente
de produção e incorporar novas métricas de avaliação.
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Análise de Interferência Inter-Celular eICIC para
Redes Heterogêneas no Downlink LTE-A e 5G

Júnio Moreira , Éderson R. Silva e Paulo R. Guardieiro

Resumo—A densificação das redes celulares apresenta-se como
uma solução promissora para aumentar a eficiência espectral. No
entanto, a interferência inter-celular representa um desafio que
limita a performance do sistema, especialmente para usuários
localizados na borda da célula. Este artigo tem como objetivo
analisar o desempenho da técnica eICIC em redes heterogêneas
no downlink LTE-A e 5G para reduzir o impacto da interferência
e melhorar a capacidade do sistema. Os resultados de simulação
mostram as vantagens e as limitações da técnica eICIC em
comparação com um cenário sem controle de interferência. Por
fim, destaca-se uma melhora de throughput do algoritmo PF em
torno de 41% em relação ao algoritmo RR.

Palavras-chaves—Interferência Inter-Celular, eICIC, Down-
link, LTE-A, 5G, Simulação.

I. INTRODUÇÃO

COM o grande número de dispositivos móveis, o volume
de tráfego de dados gerado nas redes de telecomuni-

cações está aumentando continuamente [1]. Nesse contexto,
o Third Generation Partnership Project (3GPP) introduziu o
padrão Long Term Evolution-Advanced (LTE-A) [2]. Na rede
LTE-A, o principal objetivo é alcançar maior capacidade de
rede em comparação com a rede LTE.

Os sistemas celulares de quinta geração (5G) prometem
um significativo aumento no throughput da célula e uma efi-
ciência espectral melhorada em comparação com os sistemas
anteriores. Para alcançar esses objetivos, a densificação da
rede apresenta-se como um elemento chave para aumentar a
cobertura do sistema e atender à crescente demanda por dados
móveis devido a sua capacidade de reutilização do espectro
de frequência e a propriedade de preservação da Signal to
Interference plus Noise Ratio (SINR) [3].

Como consequência, surgem problemas de interferência
inter-celular que têm um impacto negativo no throughput dos
Users Equipaments (UE) e no desempenho do sistema. As
técnicas de Inter-cell Interference Coordination (ICIC) são
propostas para mitigar a ICI e melhorar o throughput dos UEs
sem reduzir a eficiência espectral.

Vários trabalhos estudaram a técnica eICIC para atenuar
a interferência em sistemas móveis de comunicação, como
em [4]–[6]. No entanto, a literatura é carente de trabalhos
que exploram a avaliação de throughput de usuários na borda
da célula. Dessa forma, este artigo apresenta uma avaliação
de desempenho da técnica eICIC em redes heterogêneas no

Os autores estão vinculados ao Grupo de Pesquisa em Redes de Compu-
tadores da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), Uberlândia-MG, Brasil. E-mails: {ersilva, prguardi-
eiro}@ufu.br. Júnio Moreira é vinculado ao Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM - Campus Patrocínio). E-
mail: juniomoreira@iftm.edu.br

downlink LTE-A e 5G através das análises de eficiêncial
espectral e throughput de usuários na borda da célula.

II. COORDENAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DINÂMICA EICIC

Para lidar com o problema de interferência em redes hete-
rogêneas, como a sobreposição de células entre as macrocells
e as picocells, a enhanced ICIC (eICIC) foi padronizada pela
3GPP Release 10. Vários aprimoramentos foram feitos para
superar as limitações dos esquemas de ICIC anteriores.

A macrocell cria sub-frames “protegidos” para uma pico-
cell reduzindo sua potência de transmissão ou “silenciando”
durante certos sub-frames, chamados Almost Blank Sub-frames
(ABS). Durante o ABS, a macrocell não transmite o Physical
Downlink Shared Channel (PDSCH), mas, para compatibili-
dade com versões anteriores, certos sinais devem ser trans-
mitidos em todos os sub-frames downlink (DL), mesmo que
silenciados [7].

A proposta do eICIC nos padrões LTE permite o comparti-
lhamento no tempo de subframes para link de transmissões
entre as macrocells e picocells, de modo a mitigar a alta
interferência experimentada especialmente por usuários da
picocell no downlink. A noção de eICIC via ABS é geralmente
acoplada na literatura com outra técnica importante para as
Heterogeneous Networks (HetNets): a alocação de recursos
apropriada para garantir que as picocells não fiquem subutili-
zadas e nem sejam sobrecarregadas.

III. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

Para avaliar o desempenho da técnica eICIC, um ambiente
de simulação no software MATLAB foi modelado com refe-
rência no trabalho em [8]. A Tabela I apresenta os principais
parâmetros de simulação para o cenário de redes LTE-A e 5G.

Tabela I
PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO

Parâmetros Valores

Distância entre macrocells 1000 m
Dist. min. da macrocell p/ picocell 75 m
Dist. min. da macrocell p/ usuário 35 m
Dist. min. da picocell p/ usuário 10 m

Escalonadores Proportional Fair (PF)
Round-Robin (RR)

Geometria da célula Hexagonal
Largura de banda 5 MHz
Modelo de tráfego Full buffer
Número de clusters 7
Potência macrocell (Pt ) 40 W
Potência picocell (Pt ) 1 W
Valores CSB C := {0,3,6,9,12,15} dB
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Realiza-se estudos de simulação na otimização eICIC, ge-
rando aleatoriamente 10 topologias de HetNets e, em seguida,
calcula-se a média dos indicadores de desempenho de todas
as topologias. Assume-se que há apenas uma macrocell loca-
lizada no centro de cada hexágono, e cada hexágono tem o
mesmo número de picocells. No cluster central de cada topo-
logia, um número de picocells (variando de 1 a 5) e usuários
são colocados dentro de cada hexágono, onde as picocells são
colocadas aleatoriamente. Além disso, em cada hexágono no
centro do cluster, 10 usuários são colocados aleatoriamente até
100 metros das picocells no mesmo hexágono. Apresenta-se
uma comparação de desempenho entre a coordenação eICIC e
um ambiente sem controle de interferência e os escalonadores
RR e PF.

A eficiência espectral é definida como a média de bits
transmitidos por segundo por Hz (bps/Hz) de todos os Physical
Resource Blocks (PRBs) alocados, com os resultados obtidos
mostrados na Fig. 1. Observa-se que a utilização da técnica
de ICIC resulta em um aumento da eficiência espectral,
principalmente, com o aumento do número de picocells. Nota-
se ainda um ganho de desempenho com o algoritmo PF
em relação ao RR. Isso indica que a eICIC é adequada em
termos de eficiência espectral em HetNets com maior nível de
densificação e utilizando o algoritmo PF.
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Figura 1. Índice comparativo da eficiência espectral em função do número
de picocells.

A Fig. 2 mostra a Cumulative Distribution Function (CDF)
para as taxas de throughput dos 5% de usuários que tendem
a apresentar os maiores níveis de interferência, isto é, estão
na borda da célula no cluster central. Os resultados são para
o cenário com 5 picocells e, através dessa configuração, a
otimização eICIC em conjunto com o PF obtém uma me-
lhora do throughput em torno de 41% em relação ao RR.
Consequentemente, quando as operadoras de redes móveis
buscam melhorar o throughput dos usuários na borda da célula,
a eICIC com o PF é a técnica mais adequada, dentre as
analisadas, para esses cenários.

O aumento do throughput é uma consequência da melhoria
da eficiência espectral obtida pela técnica de ICIC. Com uma
maior densificação do sistema, espera-se que a diferença de
desempenho em relação ao throughput se intensifique.
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Figura 2. A cumulative distribution function (CDF) das taxas de throughput
dos 5% piores usuários no cluster central.

IV. CONCLUSÕES

Neste artigo, propôs-se um estudo da técnica eICIC para
as Hetnets no downlink LTE-A e 5G através das análises
de eficiência espectral e throughput. Os resultados de simu-
lação demonstraram que a otimização eICIC pode melhorar
a eficiência espectral, principalmente em cenários de maior
densificação da rede. Adicionalmente, a eICIC em conjunto
com o PF pode gerar ganhos significativos no throughput
de usuários localizados na borda da célula, que são os que
enfrentam os maiores níveis de interferência. Como trabalhos
futuros, destaca-se a necessidade de um estudo da integração
da técnica eICIC com outras técnicas de ICIC, visando otimi-
zar o desempenho em uma HetNet.
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Resumo—Em laboratórios de ensino e pesquisa, uma das 

limitações encontradas para fabricação de guia de ondas integrado 

ao substrato, SIW (substrate-integrated waveguide)  é a obtenção 

das vias metalizadas. Neste artigo é descrita uma técnica 

alternativa para fabricação de SIW, baseada na utilização 

parafusos com porcas.  Como os parafusos não são soldados, é 

possível reaproveitar tanto o substrato, como os próprios 

parafusos, o que reduz bastante o custo de fabricação. Dois 

protótipos foram fabricados com parafusos de 1 mm e 2 mm de 

diâmetro. A boa concordância entre os resultados numéricos e 

medidos indicam a viabilidade da técnica de fabricação 

apresentada. Destaque-se ainda a verificação da possibilidade de 

utilização de parafusos com 2 mm de diâmetro, mais fáceis de 

serem adquiridos e manipulados. 

 
Palavras-chaves— Guia de ondas integrado ao substrato, SIW, 

Fabricação, Baixo custo.   

I. INTRODUÇÃO 

TECNOLOGIA de guia de ondas integrado ao substrato, 

ou simplesmente SIW (substrate-integrated waveguide), é 

relativamente recente [1]. Entretanto, por combinar as 

características dos guias de ondas retangulares, com o baixo 

custo e a facilidade de fabricação das estruturas planares, essa 

tecnologia tem atraído a atenção de diversos grupos de 

pesquisas, com aplicações em filtros [1], antenas [2], 

acopladores [3], radar automotivo [4]  etc. Basicamente, o SIW 

é uma estrutura planar, semelhante a uma microfita, mas 

delimitada por vias metalizadas que ligam a camada metálica 

inferior à camada metálica superior, Fig. 1. Como as paredes 

laterais são substituídas por vias metalizadas, obtém-se uma 

estrutura semelhante a um guia de ondas retangular, porém, que 

pode ser fabricado utilizando técnicas de circuito impresso.  

Apesar da sua simplicidade de fabricação em escala 

industrial, em laboratórios de ensino e pesquisa, a obtenção das 

vias metalizadas nem sempre é de fácil acesso. Procurando 

contornar essa limitação, neste artigo é apresentada uma técnica 

alternativa para fabricação de SIW, onde as vias metalizadas 

são substituídas por parafusos com porcas. Como não são 

soldados, os parafusos e o substrato podem ser reaproveitados, 

o que dá uma maior flexibilidade e reduz mais ainda o custo de 

fabricação. Dois protótipos foram fabricados e caracterizados 

numericamente e experimentalmente, sendo um com 𝑑 =
1 𝑚𝑚 e 𝑝 = 3 𝑚𝑚, e o outro com sendo um 𝑑 = 2 𝑚𝑚 e 𝑝 =
4 𝑚𝑚. A boa concordância entre os resultados obtidos indica a 

viabilidade da técnica de fabricação proposta. 

 

 
Fig. 1. Geometria básica do SIW 

 

II. PROJETO DO SIW  

  O SIW tem como principais parâmetros o diâmetro das 

vias (d), o espaçamento entre os centros dos furos (p), ou 

espaçamento entre as células,  a distância entre as linhas de vias, 

ou largura do SIW (w), a altura (h) e a constante dielétrica do 

substrato (εr) [1]. Porém, como o SIW tem menos modos que 

um guia retangular convencional e não é exatamente limitado 

por paredes laterais elétricas, ele precisa ser calculado a partir 

de uma estrutura equivalente à original, com largura efetiva 

weff, como ilustrado na Fig. 2. Para o modo 𝑇𝐸10 a largura 

efetiva e a frequência de corte podem ser calculadas por (1) e 

(2), respectivamente, 

𝑤𝑒𝑓𝑓𝑇𝐸10 = 𝑤 − 1,08
𝑑2

𝑝
+ 0,1

𝑑2

𝑤
 (1) 

𝑓𝑐𝑇𝐸10 =
1

2√𝜇𝜀𝑤𝑒𝑓𝑓𝑇𝐸10
(𝑤 − 1,08

𝑑2

𝑝
+ 0,1

𝑑2

𝑤
)

−1

 (2) 

A escolha do diâmetro das vias metalizadas, assim como o 

espaçamento entre essas, não é uma escolha aleatória, podendo 

ser adotadas as seguintes restrições [2]:  

𝑑 <
𝜆𝑔

5
 

(3) 
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𝑝 < 2𝑑 (4) 

Sendo 𝜆𝑔 o comprimento de onda guiado na frequência de 

operação desejada. 

 
Fig. 2. Estrutura equivalente ao SIW. 

III. TÉCNICA DE FABRICAÇÃO E RESULTADOS OBTIDOS 

Os dois protótipos foram fabricados em um substrato de FR4 

(𝜀𝑟 = 4,4, ℎ = 1,6 𝑚𝑚), com  𝑤1 = 6 𝑚𝑚, 𝑤2 = 8 𝑚𝑚, 𝑙1 =
10 𝑚𝑚, 𝑙2 = 15 𝑚𝑚 e  𝑙𝑔 = 80 𝑚𝑚. Na fabricação do SIW o 

primeiro passo consiste em fazer os furos através do substrato, 

o que pode ser realizado com uma Mini-CNC de baixo custo, 

como a utilizada neste artigo [5], Fig. 3.  Após a realização dos 

furos, a geometria da face superior do SIW pode ser 

confeccionada por técnicas de convencionais de circuito 

impresso, Fig. 4.  

 
Fig. 3. Perfuração dos furos no substrato utilizando a Mini-CNC. 

 
Fig. 4. Substrato com os furos (𝑑 = 1 𝑚𝑚) e face superior confeccionada 

(𝑑 = 2 𝑚𝑚). 

 A próxima etapa consiste na inserção dos parafusos e 

fixação dos mesmos com as porcas, Fig. 5. Note que não é 

preciso soldar os parafusos e esses podem ser reaproveitados. 

 
Fig. 5. SIW fabricados. Vista superior (𝑑 = 1 𝑚𝑚) e vista inferior (𝑑 =
2 𝑚𝑚). 

Os SIW fabricados foram caracterizados experimentalmente 

utilizando um VNA E5071C, como ilustrado na Fig. 6, tendo 

sido obtidos os resultados apresentados nas Figs. 7 e 8, 

verificando-se uma boa concordância com os resultados 

numéricos. As perdas de inserção e de retorno são compatíveis 

com os valores dos SIW fabricados usando técnicas 

convencionais. Vale destacar que os resultados para os 

parafusos de 1 mm de diâmetro apresentaram praticamente o 

mesmo resultado que os parafusos de 2 mm, o que é bastante 

interessante pois os parafusos de 2 mm são mais fáceis de 

manipular e podem ser adquiridos no mercado nacional. 

 

 
Fig. 6. Caracterização experimental dos SIW fabricados.  

 
Fig. 7. Resultados numéricos e medidos, SIW com 𝑑 = 1𝑚𝑚, 𝑝 = 3𝑚𝑚. 

 
Fig. 8. Resultados numéricos e medidos, SIW com 𝑑 = 2 𝑚𝑚, 𝑝 = 4𝑚𝑚. 

IV. CONCLUSÕES 

Neste artigo foi descrita uma técnica de baixo custo para 

fabricação de SIW, baseada na utilização de parafusos com 

porcas. Dois protótipos foram fabricados com parafusos de 1 
mm e 2 mm de diâmetro, e distância entre os centros das vias 

de 3 mm e 4 mm, respectivamente. Os protótipos foram 

caracterizados numericamente e experimentalmente, 

observando-se uma boa concordância entre os resultados 

obtidos, destacando-se a possibilidade de usos dos parafusos de 

2 mm de diâmetro, o que torna a técnica proposta bastante 

atrativa. 
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Resumo — Uma proposta de filtro com uso de DGS integrado 

a antena é apresentada neste trabalho. As dimensões iniciais do 

DGS em formato de H são projetadas por meio do comprimento 

de onda da banda de rejeição. O DGS H é integrado à antena de 

microfita para supressão de modos de ordem superior. A 

simulação é realizada com o software de modelagem 

eletromagnético da ANSYS HFSS 16.1. O DGS H integrado a 

antena atua como um filtro rejeita-faixa e a proposta prioriza a 

redução de suas dimensões. O tamanho físico do H é determinado 

por meio das dimensões iniciais e relaciona-se com o 

comprimento de onda (). A resposta em frequência e os campos 

modais são usados para analisar o comportamento da antena e 

do filtro DGS H. As dimensões e a posição do H no plano de terra 

preservam os parâmetros do modo fundamental da antena. O 

filtro H é relativamente compacto e ocupa aproximadamente 7% 

do plano de terra. A banda de rejeição é superior a 6 GHz. O 

projeto da antena com filtro integrado (filtena) e um protótipo 

foram construídos e os resultados simulados e medidos mostram 

boa concordância. 

 
Palavras Chave — Antena de Microfita, DGS, Filtena, 

Supressão de Modo de Ordem Superior 

I. INTRODUÇÃO 

os últimos anos, tem se observado uma maior 

demanda por dispositivos de comunicação sem fio 

para frequências em micro-ondas. Nestes dispositivos, as 

antenas devem atender a alguns requisitos, como ocupação 

mínima de espaço, baixo peso e perfil reduzido. As antenas de 

microfita podem atender a esses requisitos. Porém, este tipo de 

antena apresenta algumas desvantagens, entre elas, a radiação 

de modos (frequências) fora da faixa de interesse. Na tentativa 

de suprimir/atenuar esses modos é possível incorporar defeitos 

no plano de terra (DGS, do inglês, Defect Ground Structure). 

O DGS pode atenuar ou mesmo suprimir os modos de ordem 

superior [1], [2]. 

O DGS possui uma variedade de formatos: quadrados, 

retangulares, circulares, triangulares, em formato de H, 

formato de I, entre outros. Porém, é desejável usar um formato 

que permita ajustes de forma fácil. Nesse sentido, o formato 

de H torna-se uma boa escolha, pois é simples de projetar e 

permite ajustes finos nos parâmetros elétricos da estrutura, 

como capacitância e indutância, apenas alterando suas 

dimensões [3]. 

O DGS em formato de H é composto por pesos (braços) e a 

barra de conexão entre os dois pesos. Os pesos permitem 
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ajustes na indutância e a barra de conexão ajustes na 

capacitância. O DGS H comporta-se como um filtro rejeita-

faixa [4]. 

A combinação de filtro e antena é uma solução alternativa 

para o circuito front-end de radiofrequência (RF) e é 

conhecida como filtena. O aumento das aplicações sem fio 

introduz novos requisitos para a engenharia de antenas, que 

são: tamanho e perfil reduzido, aplicações em micro-ondas e 

fácil integração com circuitos eletrônicos [5], [6]. A filtena 

proposta tem méritos de diminuição do circuito de RF, leveza, 

baixo custo e fácil integração com circuitos de micro-ondas. 

Este trabalho apresenta uma proposta de filtro integrado à 

antena de patch retangular em 5,8 GHz para 

supressão/atenuação de modos de ordem superior. A 

metodologia, as discussões e os resultados serão demonstrados 

nas próximas seções.  

II. POJETO DA FILTENA 

A. Antena de patch retangular 

Inicialmente, uma antena de microfita com patch retangular 

foi projetada para a frequência central (f0) em 5,8 GHz. O 

dielétrico considerado para o projeto é o FR4, com espessura 

de 1,6 mm, permissividade relativa de 4,4 e tangente de perda 

de 0,02. As simulações foram realizadas para análise de alguns 

parâmetros da antena. A Fig. 1(a) ilustra a resposta em 

frequência (S11) em dB da antena sem o filtro (referência). 

Pode-se observar que além do modo fundamental (TM10) a 

antena excita modos de ordem superior nas frequências de 

8,72 GHz (TM02) e de 10,38 GHz (espúrio). 

Os modos excitados são analisados por meio dos campos 

modais no patch da antena. Os modos são excitados em uma 

determinada frequência ressonante (fmn). A Fig. 1(b) ilustra a 

variação de campo elétrico no patch da antena. 

Os modos TM02 e espúrio são excitados, mas não são 

desejados. Esses modos são de ordem superior e excitam 

frequências fora da faixa de projeto da antena.  

B. Filtro DGS H 

A Fig. 2(c) ilustra a filtena proposta com o DGS H no plano 

de terra. A posição do H é em referência a linha de 

alimentação. Os pesos do H são paralelos ao comprimento da 

linha e a barra de conexão é perpendicular. 

O DGS H comporta-se como um filtro rejeita-faixa com 

frequência central do filtro (f0f) e frequências de corte inferior 

(fci) e superior (fcs). A Fig. 2(b) ilustra o circuito equivalente 

do DGS. O f0f depende da combinação de elementos de 

indutância e capacitância. Os efeitos de indutância e 

capacitância podem ser acrescidos ou mitigados ajustando as 
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dimensões do DGS [3], [4]. 

Os pesos do H (Lh) modificam a faixa de rejeição do filtro. 

Ao aumentar o Lh a faixa de frequência de rejeição é 

deslocada para frequências menores e ao diminuir Lh a faixa é 

deslocada para frequências maiores. O DGS foi projetado para 

atenuar o máximo dos modos indesejados. O filtro projetado 

atenua a faixa entre 7 GHz (fci) a 14 GHz (fcs) e deve 

suprimir/atenuar os modos de ordem superior da antena em 

5,8 GHz. 

Após parametrização, as dimensões do H são: Lh = 5,22 

mm, Wh = 2,10 mm, Lb = 1,40 mm e Wb = 2,70 mm. A faixa 

de atuação do filtro é de 6,8 GHz (fci) a 13,6 GHz (fcs) e a f0f é 

10,8 GHz. Em f0f a magnitude do filtro atingi 30 dB. 

 

 
Fig. 1.  S11 (a) e campos modais (b) para à antena de 

referência. 

 

 
Fig. 2.  Dimensões do H (a), circuito equivalente (b) e 

filtena (c). 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Resultados simulados e medidos foram realizados para 

obter a resposta em frequência por meio do S11. A Fig. 3(a) 

ilustra a resposta em frequência do filtro. O S21 representa a 

faixa de rejeição do filtro. A Fig. 3(b) ilustra uma comparação 

entre a resposta das antenas de referência e proposta, onde é 

possível perceber a remoção dos modos de ordem superior. A 

Fig. 4(a) ilustra uma comparação entre a resposta em 

frequência simulada e medida para a filtena. A Fig. 4(b) ilustra 

uma comparação entre a resposta em frequência simulada e 

medida para a antena de referência. Observa-se que a filtena 

suprime os modos de ordem superior na faixa de frequência de 

7 GHz a 11 GHz e não observasse alterações para a frequência 

em 5,8 GHz (TM10). 

Pode-se notar que todos os modos excitados nas simulações 

foram confirmados nas medições. Para a filtena com DGS H 

as medições também foram realizadas. Uma boa concordância 

entre os resultados simulados e medidos é observado e 

ilustrado na Fig. 4. 

 
Fig. 3.  Resposta em frequência (a) do filtro projetado e 

compara da resposta em frequência (b) para a antena 

referência e filtena. 

 
Fig. 4.  Resposta em frequência simulado e medido (a) 

filtena e (b) antena de referência. 

IV. CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma proposta de filtena com DGS 

em formato de H. O filtro H é relativamente compacto em 

tamanho e ocupa aproximadamente 7% do plano de terra. A 

banda de rejeição do filtro foi superior a 6 GHz. Os resultados 

mostram que houve a supressão de todos os modos de ordem 

superior dentro da faixa de frequência observada. Os 

parâmetros da antena no modo fundamental (5,8 GHz) não 

foram modificados, pois o DGS foi posicionado corretamente. 

A filtena proposta mostrou-se adequada e permite descartar o 

uso de filtros entre o gerador de sinal e a antena. A proposta é 

adequada para aplicações em sistemas de telecomunicação 

para micro-ondas, compactos e de baixo custo.  
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 Resumo -  Este trabalho tem como objetivo reduzir o custo 

computacional do Método Taguchi, através da inserção de um 

critério de convergência, e realizar um comparativo entre o 

método tradicional e o método modificado. Com a modificação 

proposta, são produzidos comparativos entre as respostas do 

método tradicional e do método modificado para os parâmetros 

frequência de ressonância, quantidade de iterações realizadas e 

tempo de execução, atingindo uma redução média de 53.33% no 

número de iterações necessárias e 48,13% no tempo de execução 

do método. 

Palavras-Chave – Método Taguchi, Custo computacional, 

Melhoria de desempenho. 

I. INTRODUÇÃO 

Muitos problemas de síntese apresentam abordagens 

baseadas em tentativa e erro. A classe de algoritmos de 

otimização, conhecida como metaheurística [1] – [3], não é, 

senão, um procedimento de tentativa e erro executado de uma 

forma mais inteligente e sistemática [4]. 

Na literatura, existe uma enorme quantidade de algoritmos 

de otimização, como os métodos baseados em derivada, 

“metaheurísticas”, a exemplo o Simplex [6], métodos 

evolutivos, como os algoritmos genéticos [7] e o próprio 

Método Taguchi [9] - [10]. 

Com as mais variadas aplicações dos métodos de 

otimização, surge uma grande diversidade de propostas de 

modificações visando melhorias no desempenho dos métodos, 

assim, esse estudo propõe uma melhoria de desempenho do 

Método Taguchi, por meio da modificação de seu critério de 

convergência numérica, baseando-se no erro percentual da 

função fitness. 

II. ANÁLISE DE CONVERGÊNCIA 

A. Análise Preliminar 

Para a realização de uma análise inicial da convergência do 

método, tomamos como base a aplicação do método na síntese 

de antenas de microfita em [8]. A análise da convergência 

numérica do método é feita com base na frequência de 

ressonância e erro percentual, em função do número de 

iterações.  

Todas as considerações do cenário de análise estão descritas 

em [8] e possui uma faixa de otimização entre 5 mm e 25 mm. 
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Assim, o método encontrará os valores ideais de W e L para a 

antena desejada utilizando como parâmetros de entrada a 

frequência de ressonância de 7,74 GHz, εr = 2,2 e uma 

espessura de substrato (h) de 0,17mm. 

Através da convergência dos parâmetros construtivos W, L 

e da frequência de ressonância apresentados em [8], é possível 

analisar o desempenho do método de otimização. A Fig. 1 

ilustra que o erro percentual relacionado à frequência desejada 

é inferior a 5% já na sexta iteração, o que demonstra a rapidez 

de convergência do método. É possível observar que o método 

atinge valores muito próximos de erro zero antes de realizar 

todas as iterações. 

 

Fig. 1.  Curva de convergência para o erro percentual. 

 

Fig. 2.  Curva de convergência para a frequência.  

 

A Fig. 2 ilustra a convergência da frequência de 

ressonância em função do número de iterações. A análise da 

Fig. 2 evidencia que o método atinge sua convergência antes 

de realizar todas iterações. 

 

B. Modificação do Critério de Convergência 

O método Taguchi não possui um critério de convergência 

definido, utilizando-se apenas de um critério de parada. 

Pretendendo reduzir o custo computacional do método, um 

Redução do Custo Computacional do Método Taguchi 
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Lira. Ruann Víctor de Andrade, Campos. Antonio Luiz P. de S. 

 

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

61



 

 

critério de convergência é adicionado em paralelo ao critério 

de parada já existente.  

O critério de convergência proposto é baseado no erro 

percentual da função fitness, ou seja, quando o erro percentual 

for inferior ao limiar definido como aceitável pelo usuário, o 

processo de otimização é finalizado. Caso o erro esteja sempre 

acima do limite aceitável, o processo será finalizado quando o 

critério de parada original for atendido, garantindo que o 

método modificado não realize esforço computacional maior 

do que o método tradicional. 

A seguir, as figuras de 2 a 4 demonstram o comportamento 

do método Taguchi modificado, frente ao método tradiconal, 

em um cenário a que destina-se definir uma antena de 

microfita retangular com frequência de ressonância desejada 

de 2,45 GHz com erro aceitável de 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 

0,5% e 1%. 

 

Fig. 2.  Frequência de ressonância ao final do processo realizado pelo método.  

 

Fig. 3.  Quantidade de iterações realizadas. 

 

Fig. 4.  Tempo gasto para a execução do método. 

Através da Fig. 4 aboservamos os valores de tempo gasto 

para execução nos dois métodos. Para o método tradicional 

temos um tempo gasto de 0,025s, 0,020s, 0,022s, 0,023s, 

0,021s e 0,018s. Já o método modificado gastou 0,015s, 

0,013s, 0,010s, 0,011s, 0,009s e 0,009s, representando uma 

redução de 40%, 35%, 54,5%, 52,2%, 57,1% e 50% 

respectivamente. Refletindo em uma redução média de 

48,13%. 

III. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma análise inicial da 

convergência do Método Taguchi, observando a resposta do 

método em um cenário de síntese de antena de microfita 

quadrada com parâmetros construtivos W e L, examinando ao 

final do processo o erro percentual a cada iteração. 

Considerando a análise inicial feita, foi inserido ao 

método um critério de convergência baseado no erro 

percentual da função fitness. A inserção do critério de 

convergência proposto neste trabalho, possibilitou uma 

redução média de 53,33% na quantidade de iterações 

realizadas durante o processo de otimização e de 48,13% no 

tempo necessário de execução. 

Com relação a redução do tempo de execução, por se 

tartar de um cenário simples (antena de microfita quadrada),  

esta pode aparentar não ser significativa, por se tartar de 

frações de segundos. Entretanto, se aplicado a estruturas mais 

complexas, com uma quantidade maior de parâmetros 

construtivos, como estruturas FSS, essa redução media de 

48,13% se tornará bastante significativa. 
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Resumo - Este trabalho tem como objetivo sintetizar antenas de 

microfita Dual Band, possibilitando trabalhar e otimizar cada 

frequência de operação de forma individualizada, atendendo as 

especificações básicas do novo padrão 802.11ax e, posteriormente, 

viabilizando a construção de estruturas Multi Band, de quaisquer 

outras duas, ou mais, combinações de frequências de operação 

desejadas em projeto, de forma simples e sistemática.  

 
Palavras-Chave – 802.11ax, Antenas de microfita, estruturas 

dual-band. 

I. INTRODUÇÃO 

A demanda por acesso sem fio pelos usuários passou de 

algo opcional a necessário. Com essa necessidade, um ótimo 

desempenho das redes vem se tornando de extrema 

importância. Para suportar o número crescente de usuários e 

dispositivos que são inseridos nas redes todos os dias, 

melhorias para a eficiência de uma rede que lida com o 

congestionamento e crescentes demandas de capacidade 

tornou-se um fator chave.  

Sendo necessário a resolução dessa problemática, as redes 

sem fio necessitam cada vez mais fornecer uma maneira 

eficiente de lidar com esta quantidade crescente de tráfego 

diversificado, bem como a necessidade do aumento de sua 

largura de banda. 

A nova geração do Wi-Fi, o 802.11ax, surge com o objetivo 

de elevar o 802.11 a um novo patamar, prometendo oferecer 

conexão mais rápida, nas faixas de 2,4 GHz ou 5 GHz, 

utilizando OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access) até 1024 QAM (Quadrature Amplitude Modulation) e 

MIMO (Multiple Input Multiple Output) multiusuário, com o 

foco principal de aumentar a eficiência em como os pontos de 

acesso organizam os dispositivos simultaneamente, e não mais 

apenas uma melhoria de velocidade [1] – [3]. 

II. SÍNTESE DE ANTENAS DUAL BAND 

A. Antenas CPW-Fed 

Uma estrutura CPW (Coplanar Waveguide) fabricada em 

um substrato dielétrico foi primeiramente apresentado por 

Wen em 1969. Uma estrutura CPW convencional em um 
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substrato dielétrico consiste em um condutor na faixa central 

com planos de terra em ambos os lados. Essa estrutura suporta 

um modo de propagação quase-TEM [4, 5].   

O CPW oferece várias vantagens em relação à linha 

microfita convencional, dentre elas temos: Simplificação da 

fabricação ao utilizar apenas um plano; facilita o shunt e a 

montagem em uma série de dispositivos ativos e passivos; 

reduz a perda de radiação [4] -  [6]. A Fig. 1 exemplifica uma 

antena com CPW-Fed convencional. 

 

 
Fig. 1.  Antena de Microfita com CPW-Fed. 

 

Neste trabalho, a geometria básica de um monopolo como 

pacth é utilizada. Com sua facilidade de análise, fabricação e 

características de radiação atrativas, a antena do tipo 

monopolo em microfita é ainda mais interessante por ocupar 

um espaço reduzido, facilitando a sua utilização e construção 

de arranjos. 

 Um monopolo para uma antena de microfita pode ser 

analisado pela formulação matemática de uma geometria 

retangular, garantindo-se W << L. 

 

B. Antena Dual Band Proposta 

A antena proposta neste trabalho é baseada nas estruturas 

apresentadas por Horng-Dean Chen e Hong-Twu Chen em [7], 

utilizando monopolos paralelos em antenas de microfita para a 

construção de uma antena Dual Band. 

Inicialmente, como forma de garantir que cada frequência 

desejada tenha um único elemento responsável, foi projetada 

uma estrutura de monopolo único centrado na frequência de 

2,45 GHz com largura nominal W de 2mm, comprimento L 

proporcional a frequência de ressonância desejada (≈ λ/4) e 

uma estrutura CPW-Fed quadrada de lado L com um 

afastamento de 0,5mm do monopolo. Analisando a estrutura 

proposta via ANSYS HFSS, sua estrutura e resposta S11 estão 

representadas pela Fig. 2. 

Síntese de Antenas de Microfita Dual Band para 

o Padrão IEEE 802.11ax 
Lira. Ruann Víctor de Andrade, Campos. Antonio Luiz P. de S. 
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Fig. 2.  Estrutura em 2,45 GHz e sua resposta S11. 

Posteriormente um novo elemento monopolo foi projetado, 

visualizando a faixa de frequência de 5GHz, e adicionado de 

forma paralela ao monopolo incialmente projetado para a faixa 

de 2,45 GHz, espaçados de 1mm, possuindo cada elemento 

uma largura nominal W de 2mm e comprimento L 

proporcional a frequência de ressonância desejada (≈ λ/4). Sua 

estrutura e resposta S11 estão representadas pela Fig. 3. 

 

 
Fig. 3.  Estrutura Dual Band e sua resposta S11. 

 

Com o objetivo de alcançar toda a largura de banda 

desejada para o padrão 802.11ax, na faixa de operação de 5 

GHz, mais um elemento foi projetado e adicionado, 

novamente em paralelo. O terceiro elemento adicionado tem 

frequência central ligeiramente distinta do elemento de 5 GHz 

já existente, possibilitando uma sobreposição entre as duas 

frequências de ressonância, aumentando a largura de banda na 

faixa de operação de 5GHz. O terceiro elemento está projetado 

para uma frequência de 200 MHz acima do segundo elemento. 

Assim, os elementos projetados que formam a antena vista na 

Fig. 4, encontram-se nas frequências centrais de 2,45 GHz, 5,5 

GHz e 5,7 GHz respectivamente. 

 

 
Fig. 4.  Estrutura Dual Band com ampliação de banda e sua resposta S11. 

 

III. CONCLUSÕES 

A estrutura proposta e exibida pela Fig. 4, atende por 

completo os requisitos de largura de banda do padrão IEEE 

802.11ax, que ocupa uma banda de 72 e 775 MHz nas faixas 

de frequência central de 2,45 e 5 GHz respectivamente. A 

estrutura apresentou uma largura de banda aproximada de 125 

MHz na frequência central de 2,45 GHz e 800 MHz na 

frequência central de 5 GHz. 

A facilidade da manipulação dos elementos monopolos 

como estrutura radiante, em conjunto com a característica 

omnidirecional alcançada pela utilização do CPW-Fed, 

possibilita que estruturas simples como as apresentadas sejam 

sedutoras, não apenas para aplicação no padrão 802.11ax, mas 

também para qualquer uma outra aplicação Dual Band.  

Além das estruturas Dual Band, a possibilidade de escolha 

individual de cada frequência, transforma essas estruturas 

potencialmente utilizáveis em antenas Multi Band. 
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Resumo—Os avanços das tecnologias de comunicação sem fio
e da eletrônica favorecem consideravelmente as aplicações de
Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) e Internet das Coisas (do
inglês Internet of Things – IoT). Uma rede IoT, por sua vez,
é composta por um conjunto de dispositivos fı́sicos conectados
à internet gerando dados de forma autônoma, o que viabiliza
aplicações em diversas áreas como em cidades inteligentes, por
exemplo. As tecnologias de comunicação sem fio devem levar
em consideração requisitos de consumo de energia, alcance
de transmissão, entre outros. Dessa forma, este trabalho tem
como objetivo comparar caracterı́sticas de latência e consumo
de energia das tecnologias ZigBee, LoRa e Wi-Fi utilizando o
simulador Cupcarbon, desenvolvido para aplicações voltadas a
cidades inteligentes.

Palavras-chave—Internet das Coisas, LoRa, Wi-Fi, ZigBee,
Cupcarbon, Cidades Inteligentes.

I. INTRODUÇÃO

Os crescentes avanços das tecnologias de comunicação sem
fio e da eletrônica, especialmente no que diz respeito ao
consumo de energia e alcance de transmissão, favoreceraem
consideravelmente as aplicações de Redes de Sensores Sem
Fio (RSSF), que é uma das tecnologias de suporte para Internet
das Coisas (do inglês Internet of Things – IoT) [1].

Internet das Coisas é um conceito que visa o estabele-
cimento de uma rede de dispositivos fı́sicos (denominados
de objetos inteligentes ou simplesmente “coisas”) embarca-
dos com microcontroladores, transceptores e protocolos de
comunicação adequados, integrando-os à Internet e permitindo
a interação entre eles [2]. Os objetos inteligentes são capazes
de coletar dados, transmitir informações e tomar decisões, se
necessário, de forma autônoma.

IoT também viabiliza a criação de Smart Cities (cidades
inteligentes), podendo ser aplicado em diversas áreas, como
por exemplo automação doméstica e industrial, redes inteli-
gentes, gerenciamento de tráfego, entre outras [2]. Algumas
caracterı́sticas relativas à IoT são grande volume de dados,
capacidade de processamento e armazenamento, baixo con-
sumo de energia e alto alcance de transmissão de rádio [3].

O presente trabalho foi apoiado pelo projeto PRONEX financiado pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraı́ba (FAPESQ-PB), pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (CAPES) –
Código de Financiamento 001 e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Tecnológico e Cientı́fico (CNPq) - Nº 315514/2018-3).

As possı́veis tecnologias de comunicação aplicáveis em IoT
devem levar em consideração tais caracterı́sticas.

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo comparativo
das tecnologias de comunicação sem fio LoRa (Long Range),
ZigBee e Wi-Fi utilizando o simulador Cupcarbon, que é um
simulador de rede de sensores sem fio para IoT e Cidades
Inteligentes. O estudo comparativo foi realizado considerando
pontos da cidade de João Pessoa-PB: o Jardim Zoobotânico
e o Campus da Universidade Federal da Paraı́ba (UFPB).
O cenário da rede foi mantido para as três tecnologias de
comunicação sem fio consideradas. Com essa abordagem, foi
possı́vel analisar a quantidade necessária de nós, a energia
consumida e a latência para cada tipo de comunicação.

A. Tecnologias de Comunicação para IoT e RSSF

As principais tecnologias de comunicação sem fio utilizadas
em projetos de IoT e RSSF podem ser classificadas como:
de curto alcance (Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth), comunicações
celulares (2G, 3G, 4G) e LPWAN - Low Power Wide Area
Network (LoRa) [4]. A Tabela I apresenta as vantagens e
desvantagens de cada tecnologia, que serão analisadas neste
trabalho [4].

Tabela I
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO

ANALISADAS NESTE TRABALHO.

Tecnologia de
Comunicação

Principais caracterı́sticas

LoRa Baixo consumo de potência, alto
alcance de transmissão e baixa taxa
de transmissão de dados

ZigBee Baixo consumo de potência, curto
alcance de transmissão e baixa taxa
de transmissão de dados

Wi-Fi Alto consumo de potência, pe-
queno alcance de transmissão e alta
taxa de transmissão de dados

II. CONFIGURAÇÃO DA SIMULAÇÃO E RESULTADOS

Neste trabalho, foram realizadas simulações no software
Cupcarbon, estando sua interface gráfica ilustrada na Fig. 1. O
Cupcarbon é um simulador de redes de código aberto voltado
para aplicações de RSSF no contexto de cidades inteligentes
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e IoT [5]. Por meio desse simulador é possı́vel programar os
dispositivos envolvidos na rede de sensores utilizando uma
linguagem de programação própria denominada de Senscript
e modelar o consumo de carga de bateria [6].

Figura 1. Interface gráfica do Cupcarbon.

A rede de sensores simulada nos experimentos foi composta
por um nó sensor fonte, que ficou localizado no Parque
Zoobotânico Arruda Câmara, um gateway no Campus I da
UFPB e os nós intermediários da rede distribuı́dos por ruas e
avenidas de João Pessoa - PB.

O nó sensor fonte realiza a medição de temperatura na
região florestal do parque zoobotânico e os dados amostrados
são enviados para o gateway a cada 60 segundos, utilizando
o protocolo de roteamento AODV (Ad Hoc On-Demand Dis-
tance Vector).

O tempo total de simulação considerado foi de 3600 se-
gundos e o número de dispositivos da rede varia de acordo
com a tecnologia de comunicação sem fio utilizada, levando
em consideração o raio de alcance de cada dispositivo e o
mesmo trajeto pelas avenidas. A quantidade de pacotes de
dados recebidos e as informações de latência foram calculadas
no gateway ao receber os dados de temperatura conforme
simulações no Cupcarbon.

Os dados de consumo de energia são exportados pelo
Cupcarbon para um arquivo CSV, os quais foram importados
para o Octave. Os resultados de simulação para os experi-
mentos realizados estão dispostos na Tabela II, em que é
possı́vel analisar o número de pacotes enviados, o consumo
total de energia (em Joules), a latência média em segundos e
a quantidade de nós necessários para o encaminhamento da
mensagem.

Tabela II
RESULTADOS DE SIMULAÇÃO.

Tecnologia Quantidade
de pacotes

Consumo
total (J)

Latência
média (s)

Número
de nós

LoRa 59 14,48 0,181192 5
Wi-Fi 59 386,54 1,223335 12
Zigbee 59 289,03 4,344894 71

Os resultados mostram que o número de dispositivos variou
bastante em função da tecnologia de comunicação utilizada.
LoRa obteve o menor consumo, latência e quantidade de nós

necessários, demonstrando ser uma alternativa ótima consi-
derando esses critérios para aplicações IoT com uma baixa
taxa de transmissão de dados. Por outro lado, as tecnologias
Wi-Fi e ZigBee necessitaram de um maior número de nós
para transmissão dos dados no cenário considerado e o Wi-
Fi apresentou maior consumo de energia, enquanto ZigBee
apresentou uma maior latência. Os resultados de simulação
para o consumo total de energia e latência média estão
apresentados na Fig. 2.

Figura 2. Consumo total e latência média.

III. CONCLUSÕES

A partir das simulações realizadas, foi possı́vel observar
algumas caracterı́sticas das tecnologias de comunicação sem
fio LoRa, ZigBee e Wi-Fi. Os resultados mostraram que o
maior consumo de energia foi obtido pela tecnologia Wi-Fi,
porém a tecnologia que necessitou de um maior número de
dispositivos para cobrir toda a área de monitoramento foi a
ZigBee, sendo também a que apresentou a maior latência.
O LoRa apresentou baixos valores de consumo de energia,
quando comparado às outras tecnologias, e um maior raio de
alcance dos dispositivos. Além disso, também foi a tecnologia
que apresentou o menor valor de latência, sendo apropriada
para aplicações em que a taxa de transmissão de dados é baixa.
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Infraestrutura Para Sistemas Financeiros Usando
Blockchain

�Marco Antonio Loureiro Lima, Diego Lisboa Cardoso

Resumo—A tecnologia Blockchain aplicada a diversos contex-
tos possibilita uma melhora considerável na segurança da rede
sem grandes perdas de desempenho. Entretanto prover uma
infraestrutura capaz de suportar uma enorme quantidade de
tráfego de dados enquanto mantém as informações isoladas e
seguras é um desafio. Dessa forma, este trabalho objetiva avaliar
uma estrutura que utiliza Blockchain para sistemas financeiros
a fim de proporcionar segurança, autenticação para usuários e
auditabilidade para o administrador. Os resultados mostram um
comportamento diferente do observado em um dos trabalhos,
embora o tempo por número de transações se mantenha aceitável.

Palavras-Chave—Tecnologia, Blockchain, Melhora, Estrutura,
Comportamento.

I. INTRODUÇÃO

Recentemente a tecnologia Blockchain ganhou notoriedade
por se tratar de um sistema descentralizado que não ne-
cessita de um intermediário para ser gerenciado. A partir
desse ponto, Blockchain tem sido aplicada nos mais varia-
dos contextos, oferecendo um esquema compartilhado com
registro distribuı́do que armazena transações, o qual é mantido
pelos múltiplos nodos da rede mesmo estes não possuindo
confiabilidade [1].

Blockchain originou-se a partir da necessidade de assegurar
transações entre entidades nas quais não se confia plenamente
e um de seus primeiros usos foi para transferência de criptomo-
edas de forma segura. Para efetivar isso são utilizados alguns
aspectos dessa tecnologia, tais como consenso, contratos inte-
ligentes, prova de trabalho e registro de transações. Blockchain
é um conjunto de cadeias de blocos e redes distribuı́das
combinados com o intuito de formar uma rede Peer-to-Peer
(P2P) distribuı́da e descentralizada no ambiente [2].

Existem diversas aplicações nas quais Blockchain pode ser
utilizada, uma delas é em sistemas financeiros que neces-
sitam assegurar que uma transferência seja bem sucedida,
outra aplicação é a telemetria, que se apropria do aspecto
descentralizado de Blockchain para implementar uma estrutura
autônoma, robusta, escalável e segura para IoT sem deixar
pontos de falha [2][3].

Nessa linha de raciocı́nio este artigo propõe um modelo
de segurança para sistemas financeiros utilizando a tecnologia
Blockchain, visto que ele provê uma maior segurança aos
clientes, através de um registro imutável, alterações com
validação da maior parte da rede e auditabilidade ao adminis-
trador para detectar comportamentos maliciosos de usuários
dessa rede. Diferentemente de outros trabalhos como [3],
que foca no facilitamento de recursos por meio do uso de

Blockchain, este foca na avaliação do comportamento da rede
levando em conta tempo, latência e vazão. Para isso será
utilizado um exemplo de contrato na linguagem Go que é
executado para todos os participantes da rede.

II. CENÁRIO

Figura 1. Cenário de um banco.

1

Conforme a figura 1, é considerado um cenário simples de
um banco no qual o usuário realiza diversas operações e estas
precisam ser autenticadas, validades e finalizadas. Existem
inúmeras tecnologias de segurança que podem ser aplicadas
na rede fim de melhorar a segurança contra possı́veis ataques
internos e externos. A tecnologia Blockchain é utilizada nesse
contexto a fim aumentar a segurança na rede sem que haja
necessidade de uma entidade intermediária de confiança.
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A. Ambiente de Simulação
Para validação foi utilizado o Caliper Hyperledger Fa-

bric, que é uma plataforma para análise de implementações
Blockchain capaz de gerar relatórios com indicadores de
performance para diferentes tecnologias nas linguagens
Go/Java/Nodejs [4].

B. Contrato Implementado
O contrato implementado é um exemplo de código na

linguagem Go. No qual existem sete funções: criar uma conta,
checar depósito, enviar pagamento, verificar balanço inicial,
verificar transações realizadas, consultar extrato e verificar
contas [5].

III. RESULTADOS

Uma rede composta de pares, ordenadores e registro em
conjunto com o contrato na linguagem Go que provê segurança
aos participantes, bem como auditabilidade ao seu administra-
dor é simulada utilizando o Hyperledger Caliper, que monitora
o desempenho desta através de relatórios de performance. Para
tal simulação uma máquina Intel Core i7-7700HQ Quad Core
com CPU de 2.8 GHz e 16GB de RAM é utilizada para
criar a rede e todos os nós em contêineres do Docker. Neste
caso são consideradas duas organizações com um par para
validar as transações. Para atingir esses resultados, o tamanho
do cabeçalho e rodada de consenso foram ajustados conforme
[6], mudando somente o tempo para iniciar uma nova rodada
de consenso para 5 segundos.

Figura 2. Resultados

Conforme a Figura 2, a vazão obtida foi de cerca de 16,6
transações por segundo para um número de 5 e 8 clientes, a
qual teve pequenas variações, chegando a 16,4 transações por
segundo para um número de 10 e 15 clientes. O teste com
aumento de 10 para 15 clientes levando em conta o mesmo
número de transações ocorreu para verificar a variação no
tempo, o qual teve um acréscimo de apenas 2 segundos.

No gráfico na Figura 3 a vazão obtida foi de 71,31
transações por segundo no lado do cliente, tendendo a diminuir
o tempo necessário para atingir dez mil transações conforme
o número de clientes aumenta de 1 até 6.

Figura 3. Gráfico de Transações [6]

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi exemplificada e testada uma estrutura
segura para um modelo de negócio no qual é possı́vel efetuar
diversas operações e enviar respostas em tempo hábil as
requisições. Além disso foi realizada uma comparação entre
duas provas de conceito a fim de mostrar o comportamento
da rede para diferentes contratos e mudando determinados
parâmetros de avaliação. O resultado atingido mostra um
tempo maior em comparação a outra implementação, visto
que se trata de contratos e ambientes de simulações diferentes,
entretanto o comportamento do tempo com relação ao aumento
do número de clientes não permanece o mesmo.

Como trabalho futuro pretende-se avaliar um novo contrato,
mudando uma maior quantidade de parâmetros e testando-o
para diferentes tecnologias que utilizam Blockchain para ana-
lisar o comportamento e os benefı́cios no tempo e desempenho
obtidos em cada uma.
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Avaliação da Capacidade Discriminante da Textura
e Cor na Classificação de Melanomas e Nevos

Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Júnior, Gabriel da Costa, Bianor Galdino de Lima Neto e Hertz Wilton de
Castro Lins

Resumo—Este artigo avalia a capacidade discriminante da
textura e cor na classificação de nevos e melanomas. Os resultados
obtidos nas comparações de desempenho realizadas demonstram
que a abordagem utilizada supera em precisão aquelas propostas
no Estado-da-Arte da literatura.

Index Terms—Pigmented Skin Lesions, Classification, Texture
Descriptors, Colorfulness, Malignant Melanoma Diagnosis Sup-
port.

I. INTRODUÇÃO

NOS últimos anos, surgiram muitas estratégias de Visão
Computacional para a classificação das lesões pigmen-

tadas da pele, nevos e melanomas; cujo desenvolvimento tem
sido impulsionado pelo crescimento acelerado da quantidade
de diagnósticos e mortes anuais decorrentes do melanoma.
Exemplos correntes incluem aplicações baseadas em máquinas
de vetor de suporte e redes neurais profundas [1].

O esforço empreendido no desenvolvimento de novas técni-
cas de classificação decorre do potencial elevado de metástase
do melanoma. Assim, o diagnóstico precoce é condição para se
alcançar a cura, pois quando o tratamento adequado é realizado
o mais brevemente possível, a cura da doença é alcançada na
grande maioria dos casos, em aproximadamente 90%, após o
tratamento [2].

Este trabalho avalia a capacidade discriminante dos descri-
tores de textura e cor (variação de cor e riqueza cromática)
na classificação de melanomas e nevos. Essas duas formas de
ocorrência para uma lesão pigmentada da pele guardam grande
semelhança entre si durante o exame clínico realizado por
dermatologistas, razão pela qual são utilizadas nesse trabalho.

Dessa forma, o objetivo desse artigo é preencher um gap
existente na literatura técnica, onde tradicionalmente acon-
tecem muitas contribuições dedicadas ao desenvolvimento
de novas estratégias de classificação, mas onde há poucos
trabalhos dedicados à avaliação da capacidade discriminante
das medidas utilizadas pelos classificadores. Portanto, como
este trabalho não é dedicado ao desenvolvimento de novas
estratégias de classificação, mas à avaliação da capacidade
discriminante dos descritores de textura e cor, a técnica de
classificação explorada nesse trabalho é a clássica kNN (kNN,
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sigla inglesa para k-Nearest Neighbors) devido a sua simples
implementação e uso difundido na literatura.

Para se avaliar a capacidade discriminante das medidas
propostas nesse trabalho, foram realizadas avaliações de de-
sempenho na classificação das imagens da bases PH2 [3]. Os
resultados obtidos a partir das avaliações realizadas indicam
que os descritores de textura possuem baixa capacidade dis-
criminante para a classificação das lesões consideradas nesse
trabalho. Porém, considerando-se a extração de características
proposta para a cor, foi possível obter resultados excepcionais
em termos da taxa de acerto na classificação de nevos e
melanomas, cerca de 95%, mantendo-se baixa a quantidade
de falsos positivos e de falsos negativos.

Dessa forma, os resultados obtidos mostram que a riqueza
cromática e a variação da cor são importantes descritores da
informação visual necessária para a classificação das imagens
consideradas nesse trabalho. Com base na cor, os autores desse
estudo pretendem conceber e avaliar estratégias mais robustas
para a classificação de melanomas e nevos, cujos resultados
poderão ser apresentados em trabalhos futuros.

II. METODOLOGIA

A metodologia adotada nesse trabalho consistiu: (i) forma-
ção da base de imagens, (ii) pré-processamento digital das
imagens, (iii) extração de características, (iv) classificação
das imagens de teste, (v) avaliação do resultados e (vi)
discussão. O desenvolvimento da aplicação proposta utilizou
funções nativas de bibliotecas do OpenCV, na linguagem de
programação Python, sendo sua execução realizada através
do Colab, que é o ambiente de desenvolvimento de aplicações
disponibilizado pelo Google Inc.

A. Formação da base de imagens

A base de imagens adotada nesse trabalho é a proposta
em [3]. Esta base contém apenas 40 imagens de Melanomas,
razão pela qual foram selecionadas manualmente 40 imagens
de nevos na base PH2. O critério utilizado nesse caso foi
uma avaliação subjetiva da qualidade visual das imagens com
relação à nitidez, contraste e resolução.

B. Pré-processamento digital de imagens

Para a avaliação da variação de cor e da riqueza cromática
nas imagens da base obtida na etapa anterior, é necessário
considerar a cor dos pixels localizados apenas na área interna
a lesão, desprezando-se os pixels da pele (epiderme sã).
Assim, a segmentação da lesão pigmentada propriamente dita
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foi baseada numa implementação nativa do OpenCV para
o método de binarização de Otsu [4]. Após a segmentação,
define-se um patch da lesão e aplica-se uma transformação do
Espaço de Cor RGB para HSV (Hue, Saturation and Value).

Por sua vez, para a avaliação de textura, é necessária uma
conversão das imagens para a escala de cinza [0, 255], seguida
de uma filtragem para o realce da textura. O filtro espacial
empregado nesse trabalho utilizou a seguinte máscara, M :

M =

[
0 −1 0
−1 5 −1
0 −1 0

]

Após a filtragem, uma representação através da respectiva
Matriz de Co-Ocorrência de Níveis de Cinza, MCONC [5], foi
obtida para cada umas das 80 imagens da base.

C. Extração de características proposta

Neste trabalho, os descritores de textura propostos em
[5] foram utilizados para a extração de características de
textura das lesões pigmentadas. Dessa forma, a extração de
características de textura se dá através das seguintes medidas:
homogeneidade, contraste, correlação, segundo momento an-
gular, energia e dissimilaridade.

Este trabalho propõe duas formas para se extrair as caracte-
rísticas de cor das lesões pigmentadas: (i) riqueza cromática, e
(ii) quantidade de matizes. Na avaliação da riqueza cromática,
este trabalho explora o mesmo conceito proposto em [6]. Dessa
forma, quanto mais colorida a imagem, maior será o valor da
medida de riqueza cromática. Para se obter uma medida da
quantidade de matizes, este trabalho propõe a divisão da faixa
de cores do canal Matiz (Hue), [0◦, 360◦), em 9 intervalos de
mesmo tamanho. Assim, ao se avaliar a quantidade de matizes
de uma lesão, obtém-se uma descrição em termos de uma
contagem de ocorrências das cores nos 9 intervalos definidos
acima.

Portanto, este trabalho considera vetores que estão definidos
através das características dadas pelos descritores de textura e
cor (riqueza cromática e o número de matizes).

D. Classificação

A biblioteca scikit-learn do Python foi utilizada
no desenvolvimento do classificador kNN (k = 9) avaliado
neste trabalho. Na etapa de treinamento do classificador,
aproximadamente 50% das imagens de lesões da base foram
selecionadas aleatoriamente e utilizadas, sendo o restante (18
imagens de melanoma e 22 imagens de nevo) reservado para
a avaliação de desempenho dos classificadores desenvolvidos.
Os testes de desempenho do classificador foram realizados
com o auxílio do Colab.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizadas avaliações de desempenho para os 2 classi-
ficadores kNN propostos. Cada classificador foi desenvolvido
utilizando-se do mesmo algoritmo de treinamento, mas com
vetores de características distintos. O primeiro classificador
desenvolvido utilizou no treinamento o conjunto completo de
características, isto é, formado pelos descritores de textura e

cor (riqueza cromática e o número de matizes). No segundo
classificador, apenas as características de cor foram utilizadas
no treinamento. Os resultados das campanhas de testes reali-
zadas estão mostrados nas Tabela I-II.

Tabela I
MATRIZ CONFUSÃO PARA O PRIMEIRO CLASSIFICADOR (TEXTURA E COR)

Classificação
Tipo de lesão Melanoma Nevo
Melanoma 16 2
Nevo 8 14

Tabela II
MATRIZ CONFUSÃO PARA O SEGUNDO CLASSIFICADOR (COR)

Classificação
Tipo de lesão Melanoma Nevo
Melanoma 17 1
Nevo 1 21

Como é possível perceber, o segundo classificador apre-
senta um desempenho na classificação das lesões avaliadas
nesse trabalho maior do que o primeiro classificador, o que
demonstra a baixa capacidade discriminante dos descritores
de textura avaliados nesse trabalho. Os resultados obtidos nas
comparações de desempenho entre o segundo classificador
desenvolvido e o apresentado em [1] demonstram que a
abordagem proposta tem uma precisão maior.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho preenche uma lacuna da literatura ao avaliar
a capacidade discriminante da textura e cor na classificação
de melanomas e nevos. A partir dos resultados obtidos na
classificação das lesões consideradas, foi possível constatar
que a cor é um importante descritor da informação visual
necessária para discriminar melanomas e nevos com uma taxa
de acerto de aproximadamente 95%, mantendo-se baixa a
quantidade de falsos positivos e de falsos negativos.
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Resumo—Ataques de fingerprinting constituem os primeiros
passos no planejamento de ataques sofisticados em redes de
computadores, como os ataques distribuı́dos de negação de
serviço (DDoS, do inglês Distributed Denial of Service). Utilizar
técnicas de alvo móvel (MTD, do inglês Moving Target Defense)
em conjunto com a visão holı́stica dos controladores das Redes
Definidas por Software (SDN, do inglês Software-Defined Net-
working) pode prevenir diversos ataques ainda em sua fase inicial.
Diante disso, o presente trabalho propõe uma solução capaz de
ofuscar os endereços IP dos dispositivos em uma rede através de
um mapeamento de endereços virtuais alterados dinamicamente.

Palavras-chave—Moving Target Defense, Software-Defined
Networking, Network Fingerprinting, DDoS

I. INTRODUÇÃO

O paradigma SDN tem revolucionado a maneira como se
pensa no desenvolvimento de serviços de rede através do
desacoplamento do plano de dados do plano de controle. Desse
modo, um dispositivo central (denominado controlador) torna-
se responsável por toda a lógica da rede, enquanto os switches
têm a função de encaminhar os pacotes de acordo com as
regras definidas pelas aplicações implantadas no controlador
[1].

Todavia, redes SDN também são vulneráveis a vários tipos
de ataques. Um dos ataques mais comum é o network fin-
gerprinting, que consiste em descobrir informações (p. ex.
endereços IP) sobre os dispositivos conectadas à rede. Esse
tipo de investida é importante para o planejamento de ataques
sofisticados, como DDoS, pois permite ao atacante selecionar
estratégias e ferramentas que maximizam as chances de
sucesso do ataque [2].

Visando prevenir esses ataques em redes SDN, a adoção
de técnicas MTD se apresenta como uma solução promissora,
pois permite aproveitar as capacidades de programabilidade
da infraestrutura para manipular dinamicamente o ambiente e
suas configurações. Essas estratégias permitem modificar pro-
gramaticamente a superfı́cie de ataque percebida pelo atacante,
limitar o conhecimento sobre a rede alvo e reduzir a chance
de realização de ataques bem sucedidos, ou mesmo evitá-los
completamente [3].

Neste sentido, o presente trabalho propõe um mecanismo
de proteção para redes SDN contra ataques de fingerprinting
utilizando a técnica MTD denominada IP randomization. Na
abordagem proposta, o controlador SDN provê dinamicamente
endereços IP aos dispositivos em intervalos programáveis de
tempo.

Trabalhos anteriores [4]–[6] propuseram a utilização dessa
técnica, porém com algumas limitações. Diante das lacunas
existentes (listadas a seguir), neste trabalho avançamos o
estado da arte oferecendo as seguintes contribuições:

• Desenvolvimento de uma solução independente:
diferentemente de [6], nosso algoritmo não requer a
configuração de serviços terceiros e está acoplado di-
retamente ao controlador, o que acelera o processo de
tomada de decisão, resultando em melhor performance
do serviço, além de não limitar o uso da ferramenta no
caso de um ataque direcionado.

• Benchmarking extensivo para avaliar a eficiência da
proposta: ao contrário de [5] e [4], que avaliam suas pro-
postas considerando apenas um tipo de topologia, nossa
avaliação tem como objetivo apresentar a efetividade do
mecanismo proposto em diferentes cenários. Para tal fim,
realizamos testes extensivos considerando topologias de
tamanhos arbitrários.

II. METODOLOGIA

Com o intuito de diminuir a superfı́cie de ataque contra
fingerprinting e outras ameaças, a atribuição de IPs aleatórios
pode ser bastante eficaz para evitar e mitigar diferentes tipos de
ataques, uma vez que as informações coletadas pelo atacante
não serão mais válidas após um intervalo de tempo.

O algoritmo proposto aloca IPs virtuais aos dispositivos
conectados e bloqueia o tráfego gerado para os IPs reais.
A randomização dos endereços ocorre em intervalos pré-
definidos, mas também pode ser acionada a qualquer momento
(através de um IDS, por exemplo). Destacamos a possibilidade
de customização da ferramenta para redes de diferentes taman-
hos.

Implementamos o mecanismo utilizando o Ryu SDN Frame-
work, visto que é um controlador leve, de fácil prototipação
e com uma ampla documentação. A infraestrutura de rede
foi virtualizada através do emulador Mininet. O processo de
randomização dos IPs é acionado a cada 60s e, no pior cenário
considerado (512 dispositivos) leva, em média, 0.038s para ser
completado.

Conduzimos os experimentos em um dispositivo Dell In-
spiron I14-5457-A30, com processador Intel Core i7-6500U
e 8GB de memória RAM. Foi utilizado o ambiente Docker
em um sistema Ubuntu 18.04.2 LTS para utilização do Ryu
e Mininet em forma de contêineres. Além disso, utilizamos
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Fig. 1. Efetividade do ataque em diferentes intervalos de tempo.

o protocolo OpenFlow para comunicação com o plano de
encaminhamento.

A. Modelo de Ameaça

Para o processo de coleta de dados e comparação com o es-
tado da arte utilizamos o software Nmap. Para acelerar a coleta
de informações em redes mais densas, atribuı́mos os limites
máximos de paralelismo recomendados pela documentação
do Nmap. Além disso, configuramos o Nmap para realizar
a varredura de endereços em faixas aleatórias, uma vez que a
ferramenta desenvolvida realiza a alocação de IPs em toda a
faixa de endereços da rede.

B. Topologia

Para avançar o estado da arte, realizamos uma avaliação
mais extensa e realista, considerando três diferentes cenários
de acordo com a quantidade de dispositivos na rede. Portanto,
utilizamos topologias em árvore com 128, 256 e 512 disposi-
tivos para cada teste. Em todos os cenários utilizamos apenas
uma instância do controlador Ryu e um dispositivo servindo
como atacante.

III. RESULTADOS

Para comprovar a efetividade do mecanismo em ocultar
as reais informações dos dispositivos, monitoramos a rede
durante um perı́odo de 30 minutos e executamos 10 testes para
cada topologia. Conforme a Figura 1, o mecanismo é capaz
de ofuscar boa parte das informações, com o atacante nunca
conseguindo obter os dados completos sobre a rede alvo.

Quantitativamente, o atacante foi capaz de reconhecer, em
média, apenas 0.78% dos endereços válidos no primeiro
cenário. No segundo cenário, o mesmo obteve 1.46% de
taxa de sucesso. Já no terceiro cenário, apenas 2.7% dos
dispositivos foram encontrados.

De acordo com os resultados obtidos, observamos que o
conhecimento do atacante é limitado e válido apenas durante
um perı́odo de 60s, no melhor caso. Desse modo, é inviável a

posterior execução de ataques mais sofisticados e prejudiciais,
como DDoS, restando apenas a opção de executar uma nova
varredura com baixas perspectivas de obtenção de informações
sobre a rede.

Portanto constatamos que, diferentemente dos trabalhos an-
teriores, nossa solução apresenta maior eficiência e escalabili-
dade. Destacamos também a necessidade de uma padronização
para se testar ferramentas semelhantes, com o objetivo de
realizar uma comparação mais justa entre as propostas. Desse
modo, um bom ponto de partida pode ser a utilização de
diferentes topologias, o que é uma deficiência no estado da
arte.

IV. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Nesse trabalho, é apresentada uma proposta para proteção
de redes SDN na qual os endereços dos dispositivos ativos
são randomizados em intervalos de tempo, com o objetivo de
confundir um possı́vel atacante em ataques de fingerprinting.

Através dos resultados, é possı́vel perceber que a ferramenta
cumpre o seu papel em dificultar a coleta de informações
por parte do atacante, além de não demandar muito tempo
para realizar as operações de gerar e mapear novos IPs aos
dispositivos. Entretanto, caso um atacante passe a monitorar
os endereços MAC dos dispositivos, é possı́vel que ele consiga
realizar um ataque caso tenha um endereço MAC especı́fico
como alvo.

Em trabalhos futuros pretendemos formalizar uma métrica
para a definição do parâmero de randomização da rede,
baseando-se em alguns parâmetros como: tamanho da rede,
tipo de topologia, tipo de serviço e métricas de Qualidade de
Serviço (QoS). Também pretendemos considerar a efetividade
da ferramenta em cenários com múltiplos atacantes na rede.
Além disso, pretendemos avaliar o funcionamento de outras
técnicas de MTD contra diferentes tipos de ataques em redes
SDN.
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Resumo—O uso de Redes de Sensores sem Fio (RSSF) para
implementar sistemas de monitoramento e controle em ambientes
de Datacenters apresenta algumas vantagens quando comparado
com o uso de redes cabeadas. Este artigo apresenta os princi-
pais trabalhos relacionados sobre monitoramento de Datacenters
usando Internet das Coisas (IoT) e RSSF e apresenta também
uma proposta de sistema para monitoramento de um Datacenter
usando IoT, de forma redundante e confiável.

I. INTRODUÇÃO

As vantagens de se fazer uso da Internet já se tornaram parte
do cotidiano do cidadão comum, como: realizar operações
bancárias por meio de um computador ou dispositivo móvel;
enviar mensagens; conversar por vı́deo e imagem em tempo
real; entre outras aplicações. Além disso, cada vez mais o
processamento e o armazenamento de dados são migrados para
grandes provedores de serviços, principalmente de pequenas
empresas que querem terceirizar o problema de manter um
Datacenter, gerando um alto crescimento destes provedores de
serviços e seus Datacenters [1]. Para o correto funcionamento
destes é necessário, dentre outros fatores, uma climatização
adequada do ambiente [2] [3].

Dentre os principais desafios para o monitoramento dos
Datacenters podemos enumerar a grande quantidade de
parâmetros que podem influenciar no correto funcionamento
destes (temperatura, umidade, fontes de energia, entre outros).

Nesse contexto, o uso de RSSF para implementação de
sistemas de IoT para o monitoramento e controle em am-
bientes de Datacenters apresenta algumas vantagens quando
comparado com o uso de redes cabeadas, como o baixo
custo, baixo consumo de energia (podendo usar baterias) e
alta flexibilidade, permitindo instalação em locais de difı́cil
acesso (como portas, saı́das de condicionadores de ar etc),
onde seria difı́cil ou inviável a utilização de cabos. O uso de
RSSF permite também uma fácil reorganização no locais de
instalação dos equipamentos, caso necessário [4].

Neste artigo é apresentada uma revisão dos trabalhos rela-
cionados com o monitoramento de Datacenters e apresentada
uma proposta de um sistema de IoT para monitoramento dos
mesmos, listando os desafios e funcionalidades possı́veis para
esse tipo de sistema.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Datacenters

Datacenter é uma instalação centralizada que abriga os
principais equipamentos de Tecnologia da Informação (TI),
que executam várias funções, como processamento, armaze-
namento, gerenciamento e troca de informação digital [2][3].

Por concentrar muitos equipamentos de TI, na sua maioria
com componentes sensı́veis a variações de temperatura e umi-
dade, bem como a variações bruscas de energia, é necessário
que este ambiente seja monitorado 24/7 [5].

B. Internet das Coisas (IoT)

IoT é uma extensão da Internet atual, permitindo que
equipamentos do dia-a-dia com uma certa capacidade compu-
tacional e de comunicação se conectem à Internet, gerando um
grande número de oportunidades e também riscos e desafios
[6].

1) Redes de Sensores sem Fio (RSSF): Uma alternativa
de baixo custo aos sistemas de monitoramento baseados em
redes cabeadas, para implementação de sistemas de IoT, é a
utilização de redes sem fio. As RSSF apresentam como prin-
cipais vantagens: flexibilidade maior que as redes cabeadas;
baixo custo; fácil instalação e manutenção [7].

III. TRABALHOS RELACIONADOS

Por envolver muitas variáveis, o processo de monitora-
mento de Datacenter é considerado complexo. A Tabela I
lista um conjunto de trabalhos que tentaram lidar com essa
complexidade e propuseram sistemas de monitoramento para
Datacenters.

Tabela I
TRABALHOS RELACIONADOS.

Art. Parâmetros
monitorados Área (M2) Quant. de

Nós
Tecnologia
de comunicação.

[8] Temperatura
umidade 20 1 IEEE 802.3

[4]

Temperatura
umidade
velocidade do ar
nı́veis das baterias

34 30 IEEE 802.15.4

[9]
Temperatura
umidade
nı́vel da bateria

- 20 IEEE 802.15.4

[10] Temperatura 2200 108 IEEE 802.15.4
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Em [4] foi realizado o monitoramento de temperatura e
umidade em um Datacenter com área útil de aproximadamente
34 m2. Foi usado o nó do Modelo TelosB e tecnologia de
comunicação IEEE 802.15.4 e CSMA - Carrier Sense Multiple
Access na camada MAC. Os nós transmitem com potência de
0 dBm e usam o canal 26 para evitar interferências entre tecno-
logias. Devido ao reduzido tamanho da sala, os nós formaram
uma rede com topologia em estrela. Mesmo neste ambiente
de distâncias reduzidas, os problemas de comunicação foram
constantes, em parte pelo ambiente formado por superfı́cies
metálicas, com flutuação de temperatura e ruı́dos dos sinais.
Dos 17 meses do experimento, 9 meses foram para a correção
dos problemas de comunicação e de hardware, como perda de
pacotes, esgotamento das baterias e interrupção do gateway.
Mas nos últimos 8 meses o experimento apresentou taxa de
entrega de pacote média de 99,20%.

Em [9] foram monitorados a temperatura e a umidade, além
de informações dos nós, como a tensão das baterias. Neste
experimento o autor optou por usar 20 Nós, modelo STM32L4
da ST Microelectronics e tecnologia de comunicação IEEE
802.15.4. Também adotou-se a topologia em estrela.

Já em [10] o único parâmetro monitorado foi a temperatura,
para registrar as mudanças e distribuição de temperatura por
todo o Datacenter. Com área de 2200 M2 e usando 108 Nós,
este foi o maior projeto identificado em nosso levantamento,
também usando o IEEE 802.15.4. Mesmo monitorando um
único parâmetro, foi possı́vel a redução do consumo de energia
do Datacenter de 3.600 MWh para 1.500 MWh.

Por ter o menor Datacenter entre todos os trabalhos apre-
sentados, [8] foi o único que não usou uma RSSF, optando
por usar um único nó Arduino conectado na rede Ethernet
(IEEE 802.3). Embora o autor fale que este projeto é de fácil
expansão, não é isso que identificamos quando imaginamos
esta solução em um Datacenter muito maior, com 1000 ou
2000 m2.

IV. PROPOSTA DE UM SISTEMA DE IOT PARA
MONITORAMENTO DE Datacenters

O ambiente que pretendemos monitorar a princı́pio é uma
sala de Datacenter, de uma Universidade Federal, com tama-
nho aproximado de 28 m2, com piso elevado e teto rebaixado
para facilitar a passagem dos cabos. Na sua configuração atual
a sala possui 3 condicionadores de ar do tipo Split, sendo dois
de 48 mil BTUs e um de 60 mil BTUs, para resfriar todos os
principais equipamentos da instituição, que foram divididos
em 9 racks. O correto funcionamento deste Datacenter tem
dependência direta da sala de nobreaks e do Gerador, que
ficam em outros locais anexos ao Datacenter.

A. Desafios Considerados

Tentando manter a maior independência possı́vel da rede de
sensores do Datacenter, em nossa proposta os nós são conecta-
dos a baterias mesmo que ele esteja sendo alimentado por um
equipamento na rede elétrica do Datacenter, mantendo desta
forma a redundância de alimentação elétrica. Para o nó coletor
além da redundância da alimentação, manteremos também

redundância da conexão com o servidor, onde os dados serão
processados (servidor este fora do Datacenter monitorado),
usando, por exemplo, rede móvel como redundância. Do ponto
de vista da comunicação sem fio na RSSF, será utilizado
o Padrão IEEE 802.15.4g, com técnicas de diversidade de
modulação, com base na proposta descrita em [11].

Inicialmente monitorando apenas a temperatura e umidade
da sala do Datacenter, será possı́vel controlar (inicialmente de
forma manual) os condicionadores de ar, otimizando seu uso,
reduzindo os custos com energia elétrica e também diminuindo
o desgaste destes equipamentos.

Depois, com uma adaptação no hardware será possı́vel
coletar um conjunto de informações úteis para o correto
gerenciamento do Datacenter, como a identificação de falha
no fornecimento de energia, estado do gerador, nı́vel de
combustı́vel do gerador, detecção de falhas nos nobreaks e
identificação de desbalanceamento das fases da rede elétrica.

V. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou os principais trabalhos na área de
monitoramento de Datacenters usando IoT com suas com-
plexidades e desafios. Também apresentou uma proposta de
um sistema baseado em IoT, usando RSSF, para monitorar de
forma confiável o Datacenter da instituição mesmo que ocorra
algum problema de maior gravidade, como falta de energia.
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das coisas: da teoria à prática,” Minicursos SBRC-Simpósio Brasileiro
de Redes de Computadores e Sistemas Distribuıdos, vol. 31, 2016.

[7] R. D. Gomes, M. S. Alencar, I. E. Fonseca, and A. C. Lima Filho, “De-
safios de redes de sensores sem fio industriais,” Revista de Tecnologia
da Informação e Comunicação, vol. 4, no. 1, pp. 16–27, 2014.

[8] A. Medina-Santiago, A. D. P. Azucena, J. M. Gómez-Zea, J. A. Jesús-
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Um Roadmap Sobre o Ruı́do Interno em Veı́culos
Daniel de Lucena Flor, Danilo de Santana Pena e Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Recentemente, a questão da qualidade sonora no
interior de veı́culos tem atraı́do o interesse de pesquisadores
e da indústria. Este trabalho, portanto, propõe um estudo
bibliométrico sobre o tema. Embora o número de publicações
esteja em crescimento, verifica-se uma discrepância entre o
conhecimento produzido no meio acadêmico e suas aplicações
em soluções para a indústria.

I. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a qualidade sonora das cabines veiculares
tornou-se uma questão importante para o projeto de veı́culos.
Diversas aplicações veiculares, como multimı́dia e segurança,
dependem da qualidade do sinal acústico. Questões sobre a
saúde e o conforto também motivam estudos sobre o efeito
do ruı́do nos passageiros. Por exemplo, em [1] a exposição ao
ruı́do proveniente do tráfego é associada a riscos maiores de
doença arterial coronária.

Devido a esses fatores, há uma grande diversidade de
soluções propostas na literatura. Há trabalhos que buscam
caraterizar o ruı́do interno, propondo novas métricas para a
qualidade sonora e criando modelos para melhor representar
esse fenômeno, enquanto outros trabalhos focam em técnicas
e materiais para mitigar o ruı́do. Por exemplo, em [2] os
autores estabelecem correlações entre métricas objetivas da
psicoacústica e subjetivas de qualidade sonora dentro de
carros, criando um modelo de regressão da percepção geral
de conforto sonoro. Esses trabalhos ganharão ainda mais
importância com a chegada dos veı́culos inteligentes e/ou
autônomos. O compartimento dos passageiros poderá ser
transformado em um espaço de convivência, entretenimento
ou até trabalho. Os sistemas de reconhecimento de voz terão,
portanto, um papel de destaque na interface passageiro/veı́culo.
Sendo assim, este trabalho propões uma revisão bibliométrica
da literatura sobre ruı́do interno em veı́culos.

O trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção II
apresenta a metodologia do trabalho, enquanto a Seção III
discute os resultados do estudo. As conclusões do trabalho
são apresentadas na Seção IV.

II. METODOLOGIA

O roadmap tecnológico é um estudo que tem o objetivo
de observar o desenvolvimento e a maturidade tecnológica e
acadêmica de um certo tema [3], auxiliando no planejamento
estratégico de empresas e na fase inicial de um estudo
cientı́fico. A primeira etapa da elaboração dessa ferramenta
é o levantamento da literatura do tema escolhido, de forma
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a identificar as palavras-chave e taxonomia da área, bem
como tópicos e sub-áreas que podem ser exploradas no
roadmap. Com base nessa etapa pré-prospectiva, são definidas
as estratégias de busca e as palavras-chave a serem usadas. A
Tabela I apresenta as estratégias de busca utilizadas.

Tabela I
ESTRATÉGIAS PARA BUSCA NA BASE DE DADOS SCOPUS E NÚMERO DE

PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS.

Busca Palavras-Chave Número

1

(”noise”AND (”sound”OR ”acoustic”
OR ”audio”) OR ”sound quality”) AND

((”inside”W/1 ”car”) OR (”in-vehicle”W/1 ”noise”)
OR (”inside”W/1 ”vehicle”)

OR (”vehicle”W/0 ”interior”))

1325

2 (Busca 1) AND (”impulsiveness”OR”impulsivity”
OR ”impulse”OR ”impulsive”) 22

3
”traffic noise”AND ((”inside”W/1 ”car”) OR
(”in-vehicle”W/1 ”noise”) OR (”inside”W/1

”vehicle”) OR (”vehicle”W/0 ”interior”))
26

A primeira busca da tabela focou em encontrar um
panorama geral sobre o tema. As demais destacaram,
respectivamente, os trabalhos que tratam sobre a impulsividade
do ruı́do e o ruı́do proveniente do tráfego. Todas as pesquisas
foram realizadas em Agosto de 2020, na base de dados Scopus,
no campo “Tı́tulo, resumo e palavras-chave”.

III. ANÁLISE DAS BUSCAS

A Figura 1 apresenta a evolução temporal do número de
publicações da Busca 1. É possı́vel observar que já há uma
extensiva literatura sobre o ruı́do interno, com estudos desde
a década de 60. Porém, houve um crescimento expressivo do
interesse no tema a partir do ano de 2003, impulsionado tanto
pela indústria automobilı́stica como por questões de saúde e
segurança dos passageiros. De fato, foi possı́vel observar nesta
busca que o tema é multidisciplinar, englobando áreas como
engenharia, ciências dos materiais, ciências ambientais, design
de produto, psicoacústica, medicina, entre outras.

Nas demais buscas da Tabela I (impulsividade e ruı́do do
tráfego), o número de artigos encontrados é bem menor se
comparado à primeira busca, indicando que ainda há potencial
para se explorar esses tópicos. A Tabela II apresenta o número
de artigos da segunda busca agrupados por tema. A maior
parte das publicações apresenta estudos de caraterização do
ruı́do interno associados a componentes especı́ficos, como por
exemplo o motor do veı́culo, ou estudos de mapeamento,
modelagem, medição e simulação das fontes de ruı́do. Outra
parte foca em soluções para o Controle Ativo de Ruı́do (Active
Noise Control ou ANC). Nota-se que há apenas cinco artigos
neste grupo, três dos quais foram publicados pela mesmo
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Fig. 1. Número de artigos por ano para a primeira busca da Tabela I.
Resultados encontrados antes do ano 1980 (18 artigos) foram omitidos para
maior clareza da Figura. Fonte de dados: Scopus.

Tabela II
RESULTADOS DA BUSCA 2 AGRUPADOS POR TEMA DO TRABALHO.

Tema Número

Controle Ativo de Ruı́do (ANC) 5
Psicoacústica 3
Modelagem 3

Medição e simulação 3
Estrada, Lombadas e Materiais 3

Mapeamento de Fontes 2
Limpador de para-brisas 2

Motor 1

grupo de pesquisa. Dado que o ruı́do impulsivo afeta de forma
significativa o desempenho de algoritmos de localização de
fontes sonoras [4], e a importância que estes sistemas terão
para os automóveis do futuro, há espaço para mais estudos
sobre esse tipo particular de ruı́do nos ambientes veiculares.
Quanto à terceira busca, os artigos focaram novamente na
caraterização e modelagem do ruı́do proveniente do tráfego.
Nota-se, porém, que há um número maior de resultados
relacionados à psicoacústica e à saúde, diferente da busca
anterior, já que os efeitos da poluição sonora urbana são objeto
de estudos a bastante tempo.

Por fim, também foi realizada uma busca de patentes, para
se verificar o interesse da indústria em estudos e soluções
para o ruı́do interno veicular. A Figura 2 mostra o resultado da
busca, a qual foi realizada no banco de dados PatentInspiration
com as palavras-chave “vehicle interior noise”, “in-vehicle
noise”, “vehicle inner noise”. O número de patentes é bastante
inferior comparado ao número de publicações, o que sugere
que as soluções para o ruı́do interno ainda não atingiram sua
maturidade tecnológica e que há espaço para que inovações
e conhecimento desenvolvidos no meio acadêmico sejam
transferidos para a indústria. Porém, é possı́vel notar que há
um crescimento no número a partir do ano de 2007, indicando
que há um interesse das empresas automobilı́sticas em investir
na qualidade acústica de seus produtos.

Na Tabela III, é apresentado o número de patentes por
paı́ses requerentes. Nota-se que todos são paı́ses que possuem
uma industria automobilı́stica forte, com destaque para Japão

Fig. 2. Número de pedidos de patente por ano. Fonte de dados:
PatentInspiration.

e China, o que indica mais um vez o interesse dos fabricantes
de investir em materiais e técnicas de mitigação de ruı́dos para
criarem produtos mais atrativos.

Tabela III
NÚMERO DE PEDIDO DE PATENTES POR PAÍS.

Paı́s Número de Patentes

Japão 48
China 33

Reino Unido 8
Estados Unidos 4
Coréia do Sul 3

Alemanha 2
França 1

IV. CONCLUSÃO

A pesquisa bibliométrica realizada mostrou que o tema
do ruı́do interno veicular, embora explorado desde o inı́cio
da indústria de automóveis, ganha um novo interesse devido
à necessidade das empresas de se modernizarem para
atrair a atenção dos consumidores. Todavia, o número de
patentes indica que ainda deve haver mais contribuição do
conhecimento e técnicas desenvolvidos no meio acadêmico
para a indústria. Por fim, concluı́-se que há espaço para mais
estudos sobre a caraterização da impulsividade do ruı́do no
cenário veicular, já que este é um tópico importante para
o desenvolvimento dos sistemas de infoentretenimento dos
próximos veı́culos.

REFERÊNCIAS
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Radiotelescópio para Medição de Emissão de
Linhas de 21 cm em Nuvens de Hidrogênio

Carlos Alberto Pereira da Silva1, Israel Aires Costa Leal2 e Amilcar Rabelo de Queiroz3

Resumo - Este artigo apresenta a proposta de construção
de um radiotelescópio de baixo custo baseado em um
SDR, uma aplicação na plataforma GNU Radio, filtros
e amplificadores de baixo ruído. O instrumento é
dimensionado para medir as linhas de 21 cm resultantes
da emissão de fótons em grandes nuvens de hidrogênio
interestelares. Essas medições permitem estimar a
velocidade desses objetos ou a velocidade radial entre
eles e o Sistema Solar, a partir do método do ponto
tangente e do efeito Doppler sobre a frequência dos
sinais recebidos.

Palavras-chave: Radiotelescópio; Radioastronomia; SDR;
GNU Radio.

I. INTRODUÇÃO

A recente acessibilidade de rádios definidos por software
(SDR - Software Defined Radio) de baixo custo, capazes de
operar em frequências em torno de 1420 MHz, tem motivado
um crescente número de pesquisadores a construir radiote-
lescópios amadores para detectar as emissões interespaciais
dos átomos de hidrogênio neutro (HI), também conhecida
como linha de 21 cm [1].

Este artigo está organizado, da seguinte forma: a Seção
II descreve uma fundamentação teórica com os elementos
necessários para a determinação da velocidade de um objeto
interestelar; a Seção III apresenta os resultados que podem
ser obtidos a partir da aplicação dessas medições; a Seção
IV apresenta o radiotelescópio proposto e a Seção V finaliza
com as conclusões sobre a viabilidade da proposta.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O método do ponto tangente associado ao efeito Doppler
sobre o sinal recebido a partir das emissões de 1420 MHz
do hidrogênio são usados para a determinação indireta da
velocidade de objetos interestelares a partir de um sistema
de coordenadas galácticas.

1 Carlos A. P. Silva. Universidade Mauricio de Nassau – UNINASSAU,
Campina Grande, PB, Brasil (e-mail: carlos_krls@hotmail.com).

2 Israel A. C. Leal Instituto de Estudos Avançados em Comunicação.
Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Campina Grande, PB,
Brasil (e-mail: israel.leal@ee.ufcg.edu.br).

3 Amilcar R. Queiroz. Unidade Acadêmica de Física. Universidade
Federal de Campina Grande – UNB, Campina Grande, PB, Brasil (e-mail:
amilcarq@gmail.com).

A. Coordenadas Galácticas

Para poder analisar o movimento de objetos em torno da
Via Láctea é utilizado o sistema de coordenadas galáctico,
conforme mostrado na Figura 1. A posição de um objeto é
dada pela sua latitude b, definida como o ângulo entre a reta
de visada do objeto como Sistema Solar e o plano galáctico;
e longitude l, definida como o ângulo entre a linha de visada
do objeto como Sistema Solar e a reta que passa no centro
galáctico e no Sistema Solar [3].

Fig. 1. Coordenadas galácticas [2].

B. Método do Ponto Tangente

Trata-se de um método que relaciona a velocidade radial
de dois corpos que orbitam o centro da Via Láctea com
as suas velocidades e distâncias ao centro da mesma como
mostrado na Equação 1 [3].

Vr = V
Ro

R
senl − Vosenl = Rosenl(

V

R
− Vo
Ro

), (1)

referenciando como elementos o Sistema Solar e um objeto
observado tem-se que: l é a longitude do objeto observado
em coordenadas galácticas, Vr é a velocidade radial entre
o objeto e o Sistema Solar, Vo e V são, respectivamente,
as velocidades Sistema Solar e do objeto em torno da Via
Láctea e Ro e R são as distâncias do Sistema Solar e do
objeto até o centro da Via Láctea, respectivamente.

C. Emissão do Hidrogênio HI

O espaço interestelar é composto essencialmente de gás,
em que predomina a presença do hidrogênio, respondendo
por 70% da massa encontrada. Este pode ser encontrado em
duas formas: H I (ou neutro) ou H II (ou ionizado) com a
predominância da forma H I [2].

Em seu estado fundamental o hidrogênio H I apre-
senta ainda um desdobramento dos seus níveis de energia
chamado: estrutura hiperfina. Nessa estrutura o próton e
elétron podem apresentar spin paralelo (estado de menor
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energia) ou anti-paralelo (estado de maior energia). Sempre
que há uma mudança de estado mais excitado para o menos
excitado (spin flip), ocorre a emissão de um fóton em
1420 MHz [2].

D. Efeito Doppler Relativístico

O Efeito Doppler altera a frequência de um sinal recebido
a partir de uma fonte que esteja em movimento relativo
ao receptor. Quando há um afastamento a frequência rece-
bida diminui. Já com a aproximação a mesma aumenta. A
Equação 2 apresenta a relação entre a frequência recebida,
frec e a frequência emitida, femit em função do ângulo dos
vetores velocidade do emissor e receptor, θ e o fator β que
é a razão entre a velocidade radial, Vr e a velocidade da luz
c [3].

frec = femit

√
1− β2

1− βcosθ
. (2)

III. VELOCIDADE DE UM CORPO ORBITANDO A
GALÁXIA

Na Figura 2 é mostrado o resultado das medições em torno
da frequência de 1420 MHz feitas pelo radioastrônomo e
radioamador Joe Martin, utilizando um radiotelescópio de
8,6 m [4]. Nela observam-se raias deslocadas de 1420 MHz
resultantes do efeito Doppler sobre o sinal emitido.

Fig. 2. Exemplo de sinal obtido em torno de 1420 MHz [4].

É possível assim utilizar a informação dessas raias na
Equação 2 para determinar a velocidade radial entre o
Sistema Solar e um dado objeto em observação. Utilizando
essa velocidade radial, Vr na Equação 1 é possível determinar
a velocidade do objeto observado em torno da Via Láctea,
sabendo que a distância do Sistema Solar ao centro da
Via Láctea é Ro = 8, 5 kpc (pc, parsec) e a velocidade
que o Sistema Solar orbita o centro galático vale Vo =
220 km/s [4].

IV. RADIOTELESCÓPIO COM SDR
Na Figura 3 é apresentado o radiotelescópio proposto.

Sua antena corneta e guia de ondas são projetados para
operar com frequência de corte pouco abaixo de 1420 MHz.
É construída a partir de chapas de alumínio ou manta
aluminizada com dimensões adequadas ao transporte. O guia
de onda é feito a partir de uma lata de solvente de tinta [5].

O pré-processamento é feito por dois amplificadores de
baixo ruído em cascata com o melhor valor possível de figura

Fig. 3. Radiotelescópio baseado em SDR.

de ruído e ganho; seguidos por dois filtros passa faixa em
cascata com frequência central em 1420 MHz. O sinal é en-
tão processado pelo SDR que fará a sua translação para uma
frequência mais baixa pelo seu sintonizador superheterodino,
digitalização e demodulação que é entregue a aplicação em
GNU Radio [5].

A aplicação em GNU Radio converte o sinal em uma
versão vetorial que é processada por um módulo FFT (Fast
Fourier Transform) gerando uma versão no domínio da
frequência do sinal. Este sinal em frequência é elevado ao
quadrado para se obter o seu equivalente de potência. Um
integrador finaliza o processamento, reduzindo a presença
de ruídos aleatórios antes de entregar o sinal ao módulo que
exibe o mesmo em um gráfico na tela do computador.

O protótipo do projeto se encontra em fase de teste e
importação de componentes. Também está sendo avaliada
a melhor maneira de realizar o corte da folha de alumínio
para atender a precisão necessária da construção da corneta,
o que interfere na frequência de operação do conjunto.

V. CONCLUSÃO
Os SDRs vem sendo utilizados em diversas aplicações

como: radioamadorismo, captação de sinais de aviação,
transmissões em modos digitais, etc [6]. O uso destes na
implementação de um radiotelescópio prático de baixo custo
reforça o potencial dessa tecnologia no ambiente educa-
cional [6] bem como amplia o campo de possibilidades da
radioastronomia amadora, que tem dado sua contribuição no
contexto da ciência cidadã.

REFERENCES

[1] SCHNEIDER, D. "Build your own telescope: Track the movement of
the Milky Way. in IEEE Spectrum, v. 56, n. 10, p. 14-16, 2019.

[2] XIMENES, S. J. C. Matéria escura no ensino médio. Dissertação de
Mestrado. Instituto de Física, UFRJ, 2016.

[3] RUDOLPH, A. L. Understanding the Rotation of the Milky Way Using
Radio Telescope Observations. EU-HOU Projetct, 2010.

[4] MARTIN, Joe. "Neutral Hydrogen Line Observations From Vari-
ous Radio Sources" em http://www.k5so.com/radio-astronomy/neutral-
hydrogen-observations.html. Acessado em: 29/08/2020.

[5] PATEL, N. A.; PATEL. R. N.; KIMBERK, R. S. A low-cost 21 cm
horn-antenna radio telescope for education and outreach. Havard-
Smithsonian Center for Astrophysics, 2013.

[6] SELVA, A.; REIS, A. L. G.; LENZI, K. G. "Introduction to the
software-defined radio approach". IEEE Latin America Transactions,
v. 10, n. 1, p. 1156 - 1161, 2012.

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

78



Análise do Impacto da Diversidade de Qualidade de
Serviço em um Cenário de Rede Ótica Elástica

Eloisa B. Sarmento, Gileno B. Guerra Jr., Mariana G. Costa, Igor M. A. dos Santos, Helder A. Pereira, Raul C.
Almeida Jr.

Resumo—Este artigo se destina a analisar o desempenho de
uma rede ótica elástica considerando diferentes cenários de
demanda de qualidades de serviço. A qualidade de serviço pode
levar em conta o valor tolerável da taxa de erro por bit solicitada,
fazendo com que o sistema se comporte de forma diferente
frente aos demais pedidos de conexão. Neste artigo, considera-se
a probabilidade de bloqueio de chamadas como parâmetro de
desempenho, uma topologia bem conhecida na literatura para
realização das simulações, bem como que o sinal ótico propagante
sofre degradação devido às perdas, ganhos e ruídos, tanto gerados
pelos amplificadores óticos como inerentes à própria fonte de
transmissão.

Index Terms—Qualidade de Serviço, Rede Ótica Elástica, Taxa
de Erro por Bit.

I. INTRODUÇÃO

A demanda de tráfego dos últimos anos vem aumentando
exponencialmente em decorrência do aumento dos tipos de
serviços requeridos, como por exemplo: redes móveis e com-
putação em nuvem [1]. Para suprir as altas demandas, o
desenvolvimento de novas tecnologias e a evolução de téc-
nicas de transmissão, baseadas em flexibilidade e capacidade,
impulsionaram o estudo e o desenvolvimento das redes óticas
elásticas (EON – Elastic Optical Network) [2].

Ao ser solicitada uma chamada entre dois pontos distin-
tos (nós fonte e destino), o plano de controle verifica a
possibilidade de se determinar uma rota com recursos dispo-
níveis para viabilização da conexão [2]. Além disso, o sinal
ótico precisa atender aos requisitos de qualidade de transmis-
são (QoT – Quality of Transmission). Isso porque, ao longo de
uma determinada rota, diversos ruídos e interferências podem
degradar a QoT do sinal ótico, inviabilizando a detecção dos
dados na recepção [3]. Considerando que o cenário atual de
oferta de serviços envolve diferentes pedidos de solicitações de
taxas de transmissão e diversos parâmetros de QoT toleráveis,
critérios de qualidades de serviço (QoS – Quality of Service)
precisam ser levados em consideração nos sistemas óticos de
transmissão de forma a otimizar o funcionamento das redes
óticas, maximizando o número de requisições aceitas [4].

Este artigo propõe uma análise de desempenho de uma rede
ótica elástica considerando diferentes cenários de demanda de
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QoS. Na literatura, a QoS pode estar relacionada a parâmetros
como atraso e taxa de erro por bit (BER – Bit Error Rate) [5].
Neste artigo, considera-se apenas que uma dada solicitação
de QoS corresponde a um determinado valor de BER e o
desempenho da rede é analisado em termos da probabilidade
de bloqueio de chamadas. Este artigo está organizado da
seguinte forma: na Seção II, os cenários de simulação são
descritos. Na Seção III os resultados são discutidos e, por fim,
as conclusões são apresentadas na Seção IV.

II. CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

Os parâmetros utilizados nas simulações foram os seguintes:
(1) 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024-QAM, como
formatos de modulação; (2) taxas de transmissão de bit de 10,
40, 100, 160 e 400Gbps; (3) frequência central da grade de
193, 4THz; (4) largura de banda de referência de 12, 5GHz;
(5) largura de banda da fatia espectral (slots) de 12, 5GHz;
(6) figura de ruído dos amplificadores óticos de 5 dB; (7) nú-
mero de slots por enlace igual a 32; (8) relação sinal-ruído
ótica de entrada de 30 dB; (9) potência ótica de entrada de
0 dBm e (10) número de chamadas simuladas igual a 104.

Os ganhos dos amplificadores óticos compensam totalmente
as perdas dos nós e dos enlaces da rede. Foi considerado
que: (1) as solicitações de chamadas seguem um processo
de Poisson; (2) a duração das chamadas uma distribuição
Exponencial; (3) a seleção dos pares fonte-destino, bem como
das taxas de transmissão de bit, uma distribuição Uniforme e
(4) o sinal ótico propagante sofre degradação devido às perdas,
ganhos, além de ruídos gerados pelos amplificadores óticos e
inerentes à própria fonte de transmissão [6]. Para seleção de
rotas entre os pares fonte-destino, foi utilizado o algoritmo do
caminho mais curto (shortest path). Para alocação de recursos
na rede, utilizou-se o algoritmo de primeiro encaixe (first fit).
Considerou-se ainda que todos os nós da topologia analisada
neste artigo [7] possuem a arquitetura de comutação de espec-
tro [2].

O impacto da diversidade de QoS nas solicitações dos
pedidos de conexão foi analisado considerando três cenários
distintos: (1) 50% das conexões solicitando serviços com BER
tolerável correspondente a 10−3; 30% a 10−6; 15% a 10−9

e 5% a 10−12 (50-30-15-10); (2) 40-30-20-10 e (3) 25-25-
25-25. A métrica de avaliação de desempenho utilizada foi
a probabilidade de bloqueio de chamadas e os três cenários
foram avaliados considerando 70, 100 e 130Erlangs como
valores de carga na rede.
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III. RESULTADOS

Fig. 1 ilustra a probabilidade de bloqueio de chamadas em
função da carga na rede, considerando diferentes solicitações
de QoS: (a) 50-30-15-5; (b) 40-30-20-10 e (c) 25-25-25-25.
Os valores acima das colunas e presentes em Fig. 1 repre-
sentam as porcentagens referentes às chamadas bloqueadas,
correspondentes aos respectivos valores de QoS solicitados,
em relação ao número total de chamadas.

Pode-se perceber que, independentemente da solicitação
de QoS, a probabilidade de bloqueio permanece sensível a
variações de carga na rede, aumentando para valores crescentes
de carga em todos os cenários avaliados (Fig. 1a a Fig. 1c).
Para os cenários em que aumentam as solicitações de QoS
para serviços que exigem valores baixos de BER (10−6 a
10−12) (Fig. 1a a Fig. 1b e Fig. 1b a Fig. 1c), a probabilidade
de bloqueio aumenta por conta da baixa tolerância da rede aos
valores de QoT obtidos na recepção para essas solicitações.
Em contrapartida, os menores valores de probabilidade de
bloqueio obtidos em todos os cenários para solicitações de
QoS que exigem BER de 10−3, deve-se ao fato da rede ter
mais tolerância com caminhos que sofrem degradação da QoT.

IV. CONCLUSÕES

Neste artigo, analisou-se três cenários diferentes de solicita-
ções de QoS para uma topologia bem conhecida da literatura.
Constatou-se que, independente da diversidade de serviços
de QoS, quanto maior for a carga na rede, maior será o
valor da probabilidade de bloqueio de chamadas. Para o caso
de serviços de QoS que solicitam valores de BER muito
baixos (10−6 a 10−12), houve um aumento na probabilidade
de bloqueio das chamadas pela baixa tolerância do plano de
controle devido à degradação da QoT dos sinais óticos na
recepção. Dessa forma, conclui-se que é importante analisar
a diversidade de serviços oferecidos nas redes óticas por
conta das diferentes demandas dos usuários. Essa análise pode
ser útil na proposição de estratégias realistas de alocação e
utilização de recursos de regeneração eletrônica, bem como de
projeto/atualização de redes com inclusão de nós e enlaces.
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Figura 1: Probabilidade de bloqueio de chamadas em função
da carga na rede, considerando diferentes configurações de
QoS: (a) 50-30-15-5; (b) 40-30-20-10 e (c) 25-25-25-25.
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SONDA: Simulador em Python para Redes Óticas
Eloisa B. Sarmento, Gileno B. Guerra Jr., Mariana G. Costa, Igor M. A. dos Santos, Helder A. Pereira, Raul C.

Almeida Jr.

Resumo—Neste artigo, apresenta-se um simulador de redes
óticas que trabalha tanto com a tecnologia de multiplexação
por comprimento de onda como de flexibilidade espectral. A
ferramenta computacional é de código livre, foi desenvolvida em
Python e se dispõe a alavancar as pesquisas em redes óticas
do ponto de vista nacional. Considera-se, na modelagem da
ferramenta, dispositivos transmissores, comutadores seletivos em
frequência, amplificadores óticos (de potência, de linha e pré-
amplificadores) e receptores, além da própria fibra ótica. Dentre
as penalidades físicas consideradas no simulador, encontram-
se o ruído devido à emissão espontânea amplificada, gerada
nos amplificadores óticos, bem como as respectivas perdas nos
dispositivos e o ruído intrínseco à fonte ótica. Além disso, o
simulador conta com uma interface gráfica de modo a realizar
uma boa interação com o usuário, em termos didáticos e de
assimilação para futuras atualizações, permitindo realizações de
atividades de ensino e pesquisa.

Index Terms—Código Livre, Rede Ótica Multiplexada por
Comprimento de Onda, Rede Ótica Elástica, Simulador.

I. INTRODUÇÃO

As redes que utilizam a tecnologia de multiplexação por
divisão de comprimento de onda (WDM — Wavelength Divi-
sion Multiplexing) têm sido preteridas pelas que flexibilizam
o uso espectral (EON - Elastic Optical Network) por conta da
maior eficiência desta na utilização de recursos espectrais e
otimização no desempenho das redes [1]. Além disso, filtros
óticos cada vez mais retangulares, em sua forma espectral,
desenvolvimento de formatos de modulação avançados e altas
taxas de transmissão têm ocupado a atenção dos pesquisadores
em termos de realização e viabilização de experimentos [2].

Dessa forma, diante da diversidade de cenários possíveis no
âmbito de redes óticas, muitos simuladores foram propostos
na literatura. Alguns privados [3]–[7], outros públicos [8]–[11]
e poucos com acesso ao seu código [1], [12]–[14], permitindo
modificações e continuidade nos trabalhos por parte de outros
centros de pesquisa. Neste artigo, apresenta-se um simulador
de redes óticas que trabalha tanto com WDM como EONs.
A ferramenta computacional é de código livre (software open
source), foi desenvolvida em Python e se dispõe a alavancar as
pesquisas em redes óticas do ponto de vista nacional. Este ar-
tigo está organizado da seguinte forma: na Seção II, descreve-
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se uma breve revisão da literatura sobre os simuladores de re-
des óticas. Na Seção III, apresenta-se o software open source,
contribuição deste artigo, bem como aspectos de simulação
presentes no mesmo e, por fim, conclusões e perspectivas de
trabalhos futuros são apresentadas na Seção IV.

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Considerando cenários de redes óticas WDM, alguns simu-
ladores se destacam na literatura [3]–[7], [12]. Todos abordam
o problema de roteamento e alocação de comprimento de
onda (RWA — Routing and Wavelength Assignment). Suas
particularidades envolvem a utilização de esquemas de comu-
tação (OWns [3]), alocação de conversores de comprimento de
onda (POSE [4] e TONetS [5]), protocolos de otimização (Si-
mulNet [6]) e penalidades físicas (SIMTON [7] e GNPy [12]).
Para EONs também existem simuladores na literatura [1],
[8]–[11], [13], [14]. Alguns são exclusivos para análise dos
cenários de EONS: CEONS [8], EONS [9] e ElasticO++ [10],
abordando o problema de roteamento e alocação de espec-
tro (RSA —- Routing and Spectrum Assignment). CEONS
e ElasticO++ se destacam por atacarem também problemas
de alocação de regeneradores e desfragmentação. ONS [13]
e ONSim [11] trabalham em cenários de WDM e EONs.
SimEON [1] trabalha com problemas de alocação e utilização
de regeneradores, enquanto que FlexGridSim [14] também
trabalha com a tecnologia de multiplexação por divisão es-
pacial (SDM — Spatial Division Multiplexing). Com relação
ao cenário de redes óticas WDM, apenas o GNPy [12],
desenvolvido em Python, é open source. Com exceção do
OWns [3] e do SIMTON [7], escritos em C++, os demais fo-
ram desenvolvidos em Java [4]–[6]. Com relação ao cenário de
EONs, o ONS, o SimEON e o FlexGridSim são open source.
Com exceção do ElasticO++ e do SimEON, escritos em C++,
os demais foram desenvolvidos em Java. A contribuição deste
artigo é de apresentar um software open source, desenvolvido
em Python, que se dispõe a alavancar as pesquisas em redes
óticas WDM e EONs do ponto de vista nacional.

III. Simulator for Optical Network Design and Analysis

O Simulator for Optical Network Design and Analy-
sis (SONDA)1 foi implementado em Python, devido ao fato de
essa linguagem ter se tornado uma das linguagens de progra-
mação mais populares na era da ciência de dados e aprendi-
zado de máquina, especialmente por suas diversas bibliotecas
e módulos de extensão [15]. O SONDA está estruturado em
classes, tais como: geração de chamadas e dispositivos (fibra

1O SONDA está disponível no seguinte endereço:
https://github.com/helderufcg/SONDA.
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ótica, amplificador ótico e comutador seletivo de espectro),
por exemplo. Além disso, utiliza algumas bibliotecas para
realização de cálculos numéricos e processamento paralelo.
Considera as perdas ao longo dos dispositivos e os ruídos
gerados pelos amplificadores óticos e pela fonte ótica [16].

Fig. 1 descreve o fluxograma do SONDA. Os dados de
entrada são fornecidos pela interface gráfica e o processo de
simulação se inicia com a geração de chamadas. Para que uma
dada chamada seja estabelecida, é preciso que exista uma rota
entre os nós fonte e destino, recursos espectrais disponíveis e
qualidade do sinal ótico na recepção. Caso algum desses três
critérios não seja atendido, a chamada é bloqueada. O processo
se repete até que o número de chamadas, ou a quantidade de
bloqueios, fornecido pelo usuário seja atingido. A rota entre
os nós fonte e destino é obtida por meio do algoritmo de
Dijkstra, responsável por encontrar o caminho mais curto entre
os dois nós de uma determinada topologia. Quanto à alocação
de recursos, o de primeiro encaixe first fit é utilizado.

Solicitação de chamada

Rota?

Recurso?

QoT?

Bloqueio

Estabelece chamada

Chamadas
chegaram
ao fim?

Mostra resultado

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Figura 1: Fluxograma do SONDA.

Com o SONDA é possível analisar alguns comportamentos
de redes óticas, tais como: (1) probabilidade de bloqueio em
função da carga na rede; (2) impacto da distância entre os
amplificadores de linha; (3) impacto da variação percentual
do tráfego e (4) a utilização de diferentes critérios de serviço.
Ao final da simulação, o SONDA, por meio de sua interface
gráfica, é capaz de gerar os gráficos dos respectivos resultados
obtidos, como por exemplo o resultado ilustrado em Fig. 2,
obtido para a topologia NSFNet [16].

IV. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O SONDA é um software open source, escrito em Python,
e possui capacidade de simular cenários tanto de redes óticas
WDM quanto EONs. Além disso, apresenta uma interface
gráfica, tornando-o didático e de fácil aprimoramento por parte
do usuário. Como trabalhos futuros, pretende-se considerar
aspectos de fragmentação espectral, diferentes tipos de fibras e
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Figura 2: Análise do impacto da distância entre amplificadores
de linha no desempenho de uma rede ótica elástica.

dispositivos óticos, bem como aplicar o contexto da tecnologia
SDM e analisar diversos cenários em termos de penalidades
físicas.
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Análise do Impacto da Variação de Tráfego em um
Cenário de Rede Ótica Elástica

Eloisa B. Sarmento, Gileno B. Guerra Jr., Mariana G. Costa, Igor M. A. dos Santos, Helder A. Pereira, Raul C.
Almeida Jr.

Resumo—As redes óticas elásticas partem da premissa de
fatiar o espectro e atribuir formatos de modulação eficientes
de forma a se otimizar a alocação e utilização do espectro
de frequência. Embora vantajosas, frente às redes óticas que
utilizam a tecnologia de multiplexação por comprimento de onda,
essas redes também enfrentam problemas relacionados com a
possibilidade de variação do tráfego diante do dinamismo das
solicitações de chamadas nos sistemas reais de comunicação.
Modelagens utilizadas na literatura consideram que o tráfego
é uniforme para cada variação de carga na rede. No entanto,
poucos consideram que pode ocorrer não uniformidade do
tráfego. Neste artigo, objetiva-se analisar o comportamento de
uma topologia de rede, considerando variações no tráfego para
diferentes cenários (de 10% a 50% de variação na carga).

Index Terms—Penalidade Física, Rede Ótica Elástica, Tráfego
Não Uniforme, Variação de Carga.

I. INTRODUÇÃO

Redes óticas, basicamente, operam com altas taxas de trans-
missão, utilizando a luz para transmissão de dados. Essas redes
possuem baixa latência e permitem uma maior quantidade
de banda passante, contribuindo assim para a expansão dos
sistemas de comunicações [1]. Embora as redes óticas que
utilizam a tecnologia de multiplexação por comprimento de
onda (WDM – Wavelength Division Multiplexing) apresentem
uma boa relação custo-benefício [2], a demanda crescente
e heterogênea dos usuários pode levar a níveis críticos de
capacidade [3]. Para lidar com essa situação, as redes óticas
elásticas (EON – Elastic Optical Network) trouxeram grandes
transformações nos últimos anos. EONs se destacam, em com-
paração com as redes óticas WDM, uma vez que, no processo
de estabelecimento de chamadas, apresentam flexibilidade na
utilização de recursos espectrais, tomando vantagem no uso
de formatos de modulação eficientes, ocupando o espectro de
frequência de forma flexível e eficiente [4].

Ao estabelecer uma chamada, ou conexão, é possível que
ocorra variação na demanda de tráfego enquanto o serviço
estiver sendo oferecido. Isso pode ocorrer devido ao uso de
plataformas computacionais (softwares) e aplicativos, prin-
cipalmente os que utilizam vídeos de alta resolução (3D,
computação gráfica, aplicações em nuvem e jogos), além
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de grandes eventos sazonais (como os jogos olímpicos e
copa do mundo de futebol) [5]. Dentre as consequências
dessas variações de tráfego está a dificuldade em atender
as solicitações de futuras conexões e imprevisibilidade de
recursos disponíveis ao longo do período de funcionamento
da rede. Dessa forma, é importante investigar cenários de
não uniformidade de tráfego com o objetivo de otimizar os
custos relacionados à instalação/manutenção de dispositivos e
economia de energia [6].

Neste artigo, objetiva-se analisar o comportamento de uma
topologia bem conhecida na literatura de redes óticas, conside-
rando variações no tráfego para diferentes cenários (de 10% a
50% de variação da carga da rede). Este artigo está organizado
da seguinte forma: na Seção II, os cenários de simulação são
descritos. Na Seção III os resultados são discutidos e, por fim,
as conclusões são apresentadas na Seção IV.

II. CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO

Fig. 1 ilustra a probabilidade de bloqueio de chamadas em
função da carga na rede. As linhas tracejadas representam os
pontos mínimo e máximo de carga para o maior intervalo de
variação (130 - 25% e 130 + 25%, resultando em variação de
50%).
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Figura 1: Probabilidade de bloqueio de chamadas em função
da carga na rede. As linhas tracejadas representam os pontos
mínimo e máximo de carga (130 - 25% e 130 + 25%,
resultando em variação de 50%).

Os ganhos dos amplificadores óticos (de potência, de linha
e pré-amplificador) foram modelados de modo a compen-
sar totalmente as perdas dos nós e dos enlaces da rede.
Considerou-se que: (1) a taxa de chegada das solicitações por
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conexão segue um processo de Poisson; (2) a duração das
chamadas segue uma distribuição Exponencial e (3) a seleção
dos pares fonte-destino, bem como da taxa de transmissão de
bit, para uma dada requisição de rede, segue uma distribuição
Uniforme. Para determinação das rotas entre os pares fonte-
destino, foi utilizado o algoritmo do caminho mais curto (shor-
test path) [7]. Para alocação de recursos espectrais, utilizou-se
o algoritmo de primeiro encaixe (first fit) [7].

A característica de tráfego não uniforme foi analisada da se-
guinte forma: (1) selecionou-se um valor de carga na rede para
o qual a probabilidade de bloqueio de chamadas resultou em
um valor de aproximadamente 10−1 (130Erlangs); (2) dessa
forma, considerando um número de 100 bloqueios, o número
de 104 requisições de chamadas foi utilizado; (3) para a carga
da rede determinada (130Erlangs), foram realizadas 100 simu-
lações variando a carga da rede dentro do intervalo de 10% a
50%, com passo de 10% (5 cenários avaliados). A métrica de
avaliação de desempenho foi a probabilidade de bloqueio de
chamadas, definida como o número de chamadas bloqueadas
em relação ao número total de chamadas simuladas [8].

Nos cenários avaliados, utilizou-se a topologia de rede
NSFNet [8]. Os parâmetros utilizados nas simulações foram
os seguintes: (1) formatos de modulação de 4, 16 e 64-QAM;
(2) taxas de transmissão de bit de 10, 40, 100, 160 e 400Gbps;
(3) frequência central da grade de 193, 4THz; (4) largura de
banda de referência igual de 12, 5GHz; (5) largura de banda
da fatia do espectro (slot) de 12, 5GHz; (6) figura de ruído
dos amplificadores óticos de 5 dB; (7) número de slots por
enlace igual a 32; (8) relação sinal-ruído ótica de entrada de
30 dB e (9) potência ótica de entrada de 0 dBm. Considerou-se
ainda que todos os nós possuem a arquitetura de comutação
de espectro [8].

III. RESULTADOS

Fig. 2 ilustra os gráficos de caixa para cada uma das
variações de carga consideradas neste artigo (10%, 20%, 30%,
40% e 50%). Cada caixa representa o primeiro e o terceiro
quartil, enquanto que as linhas e marcações em X, dentro das
caixas, representam as medianas e médias de cada cenário,
respectivamente.

Percebe-se que os gráficos de caixa, correspondentes às
variações de 10% e 20%, encontram-se com variações da
probabilidade de bloqueio de chamadas de aproximadamente
0, 0067 e 0, 0063, respectivamente. Isso indica baixa variação
da probabilidade de bloqueio de chamadas, apresentando va-
lores de média e mediana mais próximos do valor da probabi-
lidade de bloqueio de chamadas obtida para o caso do tráfego
uniforme (0, 103 para 130Erlangs). Observa-se também que, à
medida em que a variação de carga na rede aumenta, a variação
da probabilidade de bloqueio das chamadas aumenta (0, 0085,
0, 0084 e 0, 0086), respectivamente (variações de carga de
30%, 40% e 50%). Os valores das médias e medianas, corres-
pondentes aos cenários de variações de carga a partir de 20%,
tendem a se afastar cada vez mais do valor da probabilidade
de bloqueio de chamadas correspondente ao cenário de tráfego
uniforme (0, 103 para 130Erlangs), ilustrado em Fig. 1, à
medida em que a variação na carga aumenta, demonstrando
um comportamento não linear.
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Figura 2: Gráficos de caixa da distribuição da probabilidade de
bloqueio de chamadas para variações de carga na rede iguais
a 10%, 20%, 30%, 40% e 50%.

IV. CONCLUSÕES

Neste artigo, analisou-se a variação de carga na rede para
a topologia NSFNet utilizando os algoritmos de shortest
path (roteamento) e de first fit (alocação espectral) [7]. As
simulações mostraram que, para variações menores de carga
na rede, os valores da média e da mediana permaneceram mais
próximos do valor da probabilidade de bloqueio de chamadas,
considerando o cenário de tráfego uniforme (1, 01% para vari-
ação de carga na rede de 10% e 1, 28% para 20%). Consequen-
temente, para variações de carga maiores, as probabilidades de
bloqueio de chamadas aumentaram e tenderam a se distanciar
do valor obtido para o cenário de tráfego uniforme (1, 82%
para variação de carga na rede de 30%, 2, 71% para 40% e
3, 36% para 50%). Estudos futuros podem ser realizados no
tocante à imprevisibilidade das variações de carga em tempo
real, auxiliando na tomada de decisões no funcionamento e
otimização dos sistemas óticos de comunicação.
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Resumo — O futuro do setor elétrico está intrinsecamente 

ligado à modernização do Sistema Elétrico de Potência através da 

implantação de Smart Grids. Uma rede mais inteligente significa 

maior incentivo à geração distribuída e, consequentemente, 

maior empoderamento individual de consumidores e produtores 

de energia. Com uma rede que favorece o fluxo bidirecional de 

energia,  faz sentido trazer à tona questões como mercado local 

de energia e suas implicações. Este documento tem como objetivo 

propor um protocolo de comunicação capaz de transmitir 

informações que possibilitem uma comercialização de energia 

entre consumidores e produtores. 

Index Terms — Smart Grid, Mercado Livre de Energia, 

Protocolo de Comunicação. 

I. INTRODUÇÃO 

Tendência mundial no setor elétrico, as chamadas Smart 

Grids surgiram com a proposta de modernizar o Sistema 

Elétrico de Energia, integrando-o fortemente à tecnologia de 

informação. Dentre as diversas otimizações propostas pelas 

Smart Grids destacam-se a controlabilidade e transparência 

dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, o 

aprimoramento do controle de demanda, bem como uma 

melhor integração da geração distribuída com a rede elétrica 

[1].  

A instalação de Smart Meters, dispositivos de medição 

digital e bidirecional de energia, em unidades consumidoras 

faz com que a precisão da medição seja aprimorada de forma a 

fornecer ao usuário um maior fluxo de informações acerca de 

seu próprio consumo e produção de energia. Dessa maneira, a 

formação de grupos de comércio de energia elétrica é 

facilitada pela tecnologia da informação. Com isso, a 

comercialização de energia entre usuários da rede pode tornar-

se uma prática comum, incentivando pequenos produtores de 

energia e abrindo o mercado de energia a um nível de 

competição que beneficia o consumidor em vários aspectos. 

Um projeto de Smart Grid que faz uso da geração 

distribuída para criar um mercado de energia foi 

implementado recentemente na Europa. O grupo espanhol 

Electronic Trafic, S.A. concluiu com sucesso seu projeto 

NOBEL GRID, que apresenta um medidor inteligente de nova 

geração, o qual promove uma profunda integração da Smart 

Grid com a geração distribuída baseada em fontes renováveis. 

Os resultados do NOBEL GRID foram demonstrados em 

cinco países que serviram como teste piloto: Espanha, 

Inglaterra, Bélgica, Grécia e Itália. O projeto foi focado em 

comunidades e cooperativas locais de energia, possibilitando 

uma maior participação do consumidor final na dinâmica da 

rede e contribuindo para um mercado interno de energia mais 

competitivo e funcional [2]. 

O Brasil tem contado com avanços normativos 

significativos em relação à geração distribuída recentemente. 

A Resolução nº 482/2012 publicada pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) trouxe conceitos de micro e 

minigeração distribuída, em incentivo a fontes de energia 

alternativa, e recursos como compensação de energia (net 

metering).  

Atualmente, no Brasil, apenas consumidores de demanda 

contratada acima de 500 kW podem optar pelo Ambiente de 

Contratação Livre. Em dezembro de 2019, entretanto, o 

Ministério de Minas e Energia manifestou, por meio da 

portaria de nº 465, o desejo de possibilitar a inclusão do 

consumidor cuja demanda seja menor que 500 kW no mercado 

livre de energia [3].  

A ampliação do acesso de pequenos e médios consumidores 

à livre negociação, portanto, está em estudo, o que traz à tona 

questões relacionadas à formação de mercados locais de 

energia. A comunicação entre as partes interessadas na 

negociação de energia, dentro de uma Smart Grid, pode ser 

realizada através do Protocolo de Comércio de Energia. 

II. DESCRIÇÃO DO PROTOCOLO 

Com a energia sendo cada vez mais gerada próxima às 

cargas, faz sentido poder negociar um excedente de energia 

localmente [4]. Os usuários da rede podem agir como 

prosumers, termo em inglês que une as palavras produtor e 

consumidor em uma só, trazendo a ideia de que esses usuários 

podem criar um comércio bidirecional descentralizado. 

Durante períodos de incompatibilidade entre oferta e 

demanda, os prosumers obtêm lucro vendendo seu excesso de 

energia ou comprando eletricidade barata de seus vizinhos. A 

negociação instantânea de energia reduz o custo de operação 

do sistema de energia, criando um ambiente onde ambas as 

partes saem ganhando. Além da brusca redução dos custos de 

transmissão, a dinâmica dos recursos renováveis, que está 

sujeita a condições como a disponibilidade de luz solar e 

vento, poderia melhor se ajustar se o excedente de energia dos 

prosumers pudesse ser comunicado de forma mais eficaz [5]. 

A comunicação local entre prosumers pode ser feita através 
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do Protocolo de Comércio de Energia. Este protocolo tem 

como finalidade possibilitar a conexão e a transferência de 

dados entre as três partes interessadas na negociação: o 

comprador, o vendedor e a concessionária local.  

A Figura 1 representa o Pacote do PCE, com todos os 

campos necessários para a negociação. Com 2 bits, o campo 

de Identificação é responsável por identificar se o pacote está 

sendo formado por um consumidor ou produtor. O campo de 

Solicitação ou Resposta, também com 2 bits, tem a função de 

identificar qual é o tipo da mensagem. Já o campo Tipo de 

Geração servirá para informar qual é a forma de geração de 

energia em questão na negociação, seja ela solar fotovoltaica, 

eólica, ou demais tipos de energia. O campo  Distância, 

comportará a distância entre o local onde está sendo gerada a 

energia comprada e o local onde essa energia será 

compensada.   

 

Figura 1. Procotolo de Comércio de Energia (PCE). 

 

O campo Energia Disponível informará ao comprador 

quanto de energia elétrica o prosumer em questão tem para 

negociar. Já o campo Energia Comprada representa o quanto 

de energia o consumidor realmente comprou afinal.  Os 

campos Hora Inicial e Hora Final representam o início e o 

término do período de negociação local, e serão escolhidos 

pelo comprador com base na disponibilidade do vendedor. 

Essas informações são de extrema importância para a 

concessionária local, pois são necessárias para que o 

abatimento nas faturas de energia seja feito corretamente. 

Os campos de Endereço da Origem e de Destino, com 32 

bits cada, servirão para identificar a estação transmissora e a 

receptora.  O campo Compra Realizada informará às partes 

interessadas na negociação se ela foi finalizada com sucesso. 

Já o campo Informações Adicionais carregará outras 

informações importantes para a negociação, como códigos de 

identificação de unidades consumidoras e outros dados 

pertinentes. 

O campo do Preço Final informará, como se pode prever, o 

o preço total e final da negociação. Esse campo, entretanto, 

carrega consigo algumas peculiaridades que valem ser 

mencionadas.  Sabemos que devido às variações da demanda 

de energia durante os horários do dia, o preço também deverá 

variar. É fácil prever que a energia vendida pela 

concessionária ficará mais cara em horários de ponta; 

especialmente quando um sistema de preços dinâmicos que 

variam com relação à demanda e o horário do dia é facilitado 

pela implementação de Smart Grids. Já para o para uma 

negociação local com um prosumer, ficará mais barata quando 

houver mais oferta; para o caso da energia solar fotovoltaica, 

por exemplo, a oferta tenderá a ser mais alta em horários 

próximos ao meio dia, o que resultará em preços mais baixos. 

Outro ponto de influência no quesito preço é a distância entre 

as duas unidades consumidoras em negociação, visto que 

quanto mais distante elas estiverem, mais custoso será para o 

sistema de distribuição, tornando o preço final maior. 

 De acordo com a ANEEL, o custo da energia elétrica no 

Brasil é um combinado de diversos fatores. Os mais 

importantes são os custos da compra de energia (CE), da 

transmissão (CT), da distribuição (CD), dos encargos setoriais 

(CES ) e dos impostos (CI ). Sendo D(t) a função da demanda 

em relação ao horário do dia, o preço (TC) da tarifa de energia 

quando comprada da concessionária local é dado por 

 

TC  = (CE +CT +CD  +CES +CI )*D(t)                        (1) 
  

Em contraste com a tarifa da concessionária, tem-se a tarifa 

proposta pelo prosumer. Nesse caso, há o custo da compra de 

energia (CE ), a função custo referente à distribuição que varia 

em relação à distância entre vendedor e comprador (CD (d)), o 

qual deverá ser pago à concessionária, o custo de encargos 

setoriais (CES ) e o custo dos impostos (CI ). Sendo D(t) a 

função da demanda em relação ao horário do dia, o preço (TP) 

da tarifa de energia quando comprada do prosumer é  dado por 

 

                 TP  = (CE  +CD (d) +CES +CI )*D(t)                            (2) 

III. CONCLUSÕES 

Os conceitos descritos nesse documento trazem uma 

discussão relevante acerca do futuro do setor elétrico. A 

implantação de Smart Grids, dentre inúmeros avanços 

tecnológicos, há de aprimorar controles e medições de 

demanda e consumo. E a crescente popularização da geração 

distribuída, traz contribuições significativas para a promoção 

da energia renovável e limpa, além de benefícios econômicos 

através de preços competitivos.  

A implantação das Smart Grids atrelada à crescente 

demanda pela geração distribuída, traz à tona questões ligadas 

à criação de mercados locais de energia elétrica, especialmente 

para pequenos e médios consumidores e produtores. A 

formação desses mercados locais de energia, por sua vez, traz 

desafios inovadores para a área de comunicações. O Protocolo 

de Comércio de Energia é uma contribuição frente a tais 

desafios. 
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Resumo—Máquinas, dispositivos e objetos são capazes de
transferir dados por redes de comunicações sem exigir interação
humana. Alguns nós podem ter sua energia drenada em excesso e
podem consumir mais recursos do que outros. Com base nisto, o
consumo de energia do ponto de vista estocástico foi investigado
neste trabalho. Um modelo foi desenvolvido partindo da premissa
que os tempos em que um nó permanece em diferentes estados
de operação podem ser descritos por distribuições exponenciais.

Palavras-chave: internet das coisas, objetos inteligentes,
consumo de energia, processo estocástico.

I. INTRODUÇÃO

Objetos e sensores inteligentes podem ser conectados e se
comunicar sem fio, transmitindo dados para a Internet [1]. É
possı́vel observar que o volume de dados em aplicações deste
tipo vem aumentando nos últimos anos com a expansão das
aplicações das redes de sensores e da Internet das Coisas (IoT)
[2]. No entanto, a conservação de energia ainda é um desafio
[3]. Os dispositivos são geralmente alimentados por baterias ou
coletores de energia (e.g. painéis solares). As baterias precisam
ser recarregadas ou substituı́das e há vários desafios ainda a
serem superados com relação aos coletores de energia [4],
[5]. Dessa forma, a eficiência energética é um dos fatores de
projeto mais importantes a fim de estender a vida útil da rede
e reduzir os custos de manutenção.

Este trabalho, portanto, teve como objetivo investigar o
consumo de energia ponto de vista estocástico. Um modelo
foi desenvolvido para aplicações IoT pretendendo avaliar o
consumo de energia. À vista disso, o planejamento da rede
pode ser realizado com base no tempo de vista previsto para
funcionamento de cada dispositivo.

II. MODELO PROPOSTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA

Sensoriamento, processamento de dados e comunicação são
as principais fontes de consumo de energia em uma rede IoT.
As tarefas de comunicação consomem mais energia do que
outras tarefas. Os rádios têm estados distintos de operação,
como: transmitir, receber, ocioso e hibernar [6].

A energia consumida por um nó, denotado por E, pode
ser estimada em função dos perı́odos de tempo em que os
dispositivos permanecem em cada estado em relação ao modo

Figura 1. Rascunho do consumo de energia de um dispositivo inteligente ao
longo do tempo [7].

de operação (Figura 1). Matematicamente, E pode ser escrito
como

E =
M∑

k=1

tkck, (1)

em que M é o número de estados possı́veis do nó sensor, tk
representa os tempos que os nós permanecem em cada modo
de operação e ck são os custos relacionados ao consumo de
energia por unidade de tempo.

De acordo com [8], cada perı́odo de tempo tk é uma
variável aleatória cuja Função de Densidade de Probabilidade
tı́pica (FDP) é dada por

pk(t) = αk exp(−αkt)u(t), (2)

em que αk é uma constante em relação ao estado k do nó e
u(·) é a função degrau unitário.

Considerando

ek = tkck (3)

a energia gasta em cada estado do sensor, uma transformação
de FDP [9] em (2) leva a

pk(e) =
αk

ck
exp

(
−αk

ck
e

)
u

(
e

ck

)
. (4)

Fazendo

βk =
αk

ck
, (5)

(4) pode ser escrita como

pk(e) = βk exp(−βke)u(e). (6)

A partir dos valores fornecidos pelo datasheet do rádio
ESP32 [10], foi possı́vel obter os valores para ck descritos
na Tabela II. Os valores de α foram estimados com base no

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

87



Tabela I
PARÂMETROS DE UM NÓ SENSOR CONSTRUÍDO COM UM RÁDIO ESP

32 [10].

βk ck αk

β1 = 2 cb = 5µA αb = 0.001
β2 = 0, 2632 cm = 38mA αm = 1
β3 = 0, 0294 cp = 68mA αp = 2
β4 = 0, 05 cr = 100mA αr = 5
β5 = 0, 0417 ct = 240mA αt = 10

tempo em que o nó sensor foi programado para operar em
cada estado.

Para obter a distribuição de probabilidade da energia total
E, assume-se que as variáveis aleatórias que representam os
estados dos sensores são independentes. Portanto, de acordo
com [11], a soma dessas variáveis leva à convolução de suas
respectivas distribuições:

pE(e) = p1(e) ∗ p2(e) ∗ · · · ∗ pM (e). (7)

A transformada de Laplace desta expressão é expressa da
seguinte forma:

L {pE(e)} = L {p1(e)}L {p2(e)} · · ·L {pM (e)}. (8)

Para obter a expressão final, partimos do caso em que o
número do estado M é igual a 2. A transformada de Laplace
da distribuição de probabilidade de qualquer estado é

L {pk(e)} = L {βk exp(−βke)} =
βk

βk + s
. (9)

Portanto, para M = 2, e usando expansão por frações parciais
para obter a transformada inversa de Laplace, a FDP de (1)
pode ser obtida fazendo

pE(e) = L −1
{

β1
(β1 + s)

· β2
(β2 + s)

}

= β1β2

[
exp(−β1e)
(β2 − β1)

− exp(−β2e)
(β1 − β2)

]
. (10)

Com base neste procedimento, para M = 3,

pE(e) = L −1
{

β1
(β1 + s)

· β2
(β2 + s)

· β3
(β3 + s)

}

= β1β2β3

[
exp(−β1e)

(β1 − β2)(β1 − β3)
− exp(−β2e)

(β1 − β2)(β2 − β3)

− exp(−β3e)
(β1 − β3)(−β2 + β3)

]
. (11)

Por indução, é possı́vel obter a FDP para estados M da
seguinte forma

pE(e) =
M∑

i=1

β1 · · · βn
M∏
j=1
j 6=i

(βj − βi)
exp(−βie)u(e). (12)

Os detalhes da dedução podem ser encontrados em [11].
Essa abordagem, no entanto, usou as integrais de convolução
em vez da transformada de Laplace. A Figura 2 apresenta o
gráfico da FDP do consumo de energia para 5 estados. Os
valores da Tabela II foram usados para simular um nó sensor.
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Figura 2. Gráfico da FDP do consumo de energia para 5 estados simulados
com base na Tabela II.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que a soma
de distibuições exponenciais é uma boa opção para estimar
o intervalo de probabilidades do consumo de energia de um
dispositivo IoT. Trabalhos futuros podem envolver simulação
do tempo de vida da rede e testes e experimentos em campo
para validar o modelo.
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Algoritmo de Detecção de Sinais Baseado em um
Método Iterativo para Sistemas MIMO Massivo

Maykon Renan Pereira da Silva, Flávio Geraldo Coelho Rocha e Rodrigo Pinto Lemos

Resumo— Neste trabalho, propõe-se um método de
detecção e pré-codificação de sinais. O algoritmo pro-
posto utiliza um esquema iterativo baseado no método
da secante para estimar a inversa da matriz de filtragem
do algoritmo MMSE. O esquema iterativo tem como
vantagem ter duas aproximações iniciais, o que garante
uma rápida convergência, reduz o número de operações
matriciais e consequentemente a complexidade com-
putacional. Os resultados mostram que o algoritmo
proposto obteve desempenho “quase-ótimo” em termos
de BER, o que demonstra que o mesmo possui uma boa
precisão na estimação do sinal transmitido.

Palavras-Chave— Detector Linear, MIMO massivo

I. Introdução

O sistema MIMO massivo (massive Multiple-Input
Multiple-Output) emprega centenas de antenas na Estação
Base (BS – Base Estation) com o objetivo de atender
simultaneamente vários usuários [1]. No entanto, devido ao
aumento significativo da dimensão espacial, os algoritmos
de detecção de sinais tornaram-se um desafio crucial para
o sucesso do MIMO massivo nas redes 5G [2]. Uma abor-
dagem conhecida é o detector linear baseado no estimador
do Erro Quadrático Médio-Mı́nimo (MMSE – Minimum
Mean-Squared Error), que pode fornecer um desempenho
de Taxa de Erro de Bit (BER – Bit Error Rate) quase-
ótimo em sistemas MIMO massivo [1], [2]. No entanto,
como o número de arranjos de antenas aumentam grada-
tivamente, a complexidade computacional da inversão da
matriz de filtragem envolvida no algoritmo MMSE é alta
para implementação em hardware. Na literatura, vários
algoritmos foram propostos para detecção do sinal em
sistemas uplink MIMO massivo, aproximando a inversa
da matriz do canal por meio de métodos iterativos com
o objetivo de reduzir a complexidade computacional [1]–
[4]. Por este motivo, propõe-se um algoritmo de detecção e
pré-codificação que utiliza um esquema iterativo baseado
no método da secante para sistemas MIMO massivo.

II. Modelo do Sistema Uplink MIMO massivo

Neste trabalho, considera-se um sistema uplink MIMO
massivo multiusuário. Assume-se que este sistema é equi-
pado com N antenas na estação base (BS) e K usuários,
cada um deles com uma antena, onde K � N . Os bits de
informação dos K usuários são codificados e mapeados nos

Os autores fazem parte do Grupo INCOMM (Information and
Communication Engineering Group) da Escola de Engenharia Elé-
trica, Mecânica e de Computação (UFG), Goiânia-GO, Brasil, e-mail:
maykonrenan@discente.ufg.br, flaviogcr@ufg.br, lemos@ufg.br.

pontos da constelação no alfabeto finito Ω com cardinali-
dade |Ω| e potência de transmissão média por śımbolo Es.
Os śımbolos modulados são transmitidos pelo canal MIMO
massivo e recebidos pela BS. Os śımbolos recebidos na BS
podem ser modelados pela seguinte equação:

y = Hx + n, (1)

onde x = (x1, x2, ..., xK)
T ∈ ΩK×1, representa o vetor

de śımbolos transmitidos, y = (y1, y2, ..., yN )
T ∈ CN×1

representa o vetor de sinal complexo recebido, H ∈ CN×K
representa a matriz do canal uplink e n ∈ CN×1 denota
o Rúıdo Aditivo Gaussiano Branco (AWGN – Additive
White Gaussian Noise) de média zero e variância N0. A
relação sinal-rúıdo (SNR) pode ser definida por KEs/N0.
A potência de transmissão por usuário para o usuário
i = 1, 2, ...,K é definida como E

{
|xi|2

}
= Es,∀i [3].

A. Detector Linear MMSE

O objetivo da detecção de sinal na BS é estimar o vetor
de sinal transmitido x do vetor de sinal ruidoso recebido
y. Se a matriz H é perfeitamente estimada na BS, então
o detector MMSE é representado por [4]:

x̂ =
(
HHH + σ2IK

)−1
HHy = A−1ȳ, (2)

onde x̂ representa uma estimativa do vetor de śımbolos
transmitidos, ȳ = HHy representa a sáıda do Filtro
Casado (Matched Filter) de y e A = G+σ2IK representa
a matriz de filtragem MMSE que é definida positiva
Hermitiana, onde G = HHH é a matriz de Gram, IK
é uma matriz identidade e a variância σ2 é definida por
N0/Es [3]. O algoritmo MMSE é convertido para resolver
a equação linear x̂ = A−1ȳ. No entanto, a inversão da
matriz A é complexa, pois a dimensão aumenta a medida
que o número de usuários K cresce. Por este motivo, a
complexidade A−1 é O(K3) [2]–[4].

B. A Razão Logaŕıtmica de Verossimilhança (LLR)

Após a detecção do sinal, a LLR (Log-Likelihood Ratio)
é extráıda para o decodificador de canal com o objetivo
de computar o grau de certeza de cada bit. Assumindo
que W = A−1HH , e modelando o śımbolo transmitido do
usuário i como x̂i = µixi + zi, onde µi = wihi representa
o ganho de equalização do canal e zi =

∑
j,j 6=i w

H
i hjxj +

wH
i n representa o rúıdo com variância ν2 = E

{
|zi|2

}
, a

LLR para o bit b do usuário i pode ser computada por [3]:

Li,b = ρi

(
min
a∈χ0

b

∣∣∣∣
x̂i
µi
− a
∣∣∣∣
2

− min
a′∈χ1

b

∣∣∣∣
x̂i
µi
− a′

∣∣∣∣
2
)
, (3)
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onde ρi = µ2
i /νi é a SINR (Signal-to-Interference-plus-

Noise Ratio) para o i-ésimo usuário e os conjuntos χ0
b

e χ1
b contém os śımbolos da constelação, onde o bit b =

1, 2, ..., log
|Ω|
2 do śımbolo em Ω é igual a 0 ou 1 [2], [3].

III. Algoritmo de Detecção de Sinais Proposto

Na abordagem proposta, primeiramente, aproxima-se
a inversa da matriz A por meio do algoritmo iterativo
proposto recentemente por [5], que baseia-se no método
da secante. O esquema iterativo é dado por:

Xk+1 = Xk−1 + Xk −Xk−1AXk, (4)

para k = 0, X−1 e X0 são aproximações iniciais. Quando
k →∞, limk→∞Xk = A−1. A convergência do método é
garantida por

∥∥Xk+1 −A−1
∥∥

2
≤ √nmk

∥∥(Xk −A−1
)∥∥

2
,

onde mk = max
1≤j≤n

{
cjk

}
, cjk ≥ 0, ∀k [5]. Sabe-se, que o

valor inicial impacta a taxa de convergência. Portanto, um
bom valor inicial pode tornar a taxa de convergência mais
rápida, o que diminui o número de iterações, reduzindo o
número de operações matriciais.

Logo, para abordagem proposta, X−1 é dado por:

X−1 = αIK + φA, (5)

onde α = 2η(1+η)
N(1+η2) e φ = − η2

N2(1+η2) , para η = N
K . Neste

caso, α e φ dependem apenas do número de usuários e de
antenas de recepção [6].

A matriz X0 tem como valor inicial, uma aproximação
baseada nas Séries de Neumann [2], dada por:

X0 = D−1 −D−1ED−1, (6)

onde A = D + E. A matriz D contém os elementos da
diagonal principal de A e a matriz E contém os elementos
fora da diagonal principal de A.

Substituindo (5) e (6) em (4) pode-se aproximar
A−1 por Xk+1 para k ≤ 1 (Proposta 1). Se X0 =
diag

(
D−1 −D−1ED−1

)
pode-se reduzir a complexidade

(Proposta 2). Depois, substituindo (4) em (2) tem-se o
algoritmo proposto. Por fim, substituindo A−1 por Xk+1,
neste caso, W = Xk+1HH , pode-se computar a LLR
utilizando (3). A seguir é apresentado o Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Proposta 2

1 Entrada: H, σ2, y, K, N .
2 Sáıda: Li,b.
3 Inicialização: G = HHH, A = G + σ2IK ,

ȳ = HHy, D = diag (A), E = A−D, η = N
K ,

α = 2η(1+η)
N(1+η2) , φ = − η2

N2(1+η2) ;

4 X−1 = αIK + φA;
5 X0 = diag

(
D−1 −D−1ED−1

)
;

6 for k = 0, 1 do
7 Xk+1 = Xk−1 + Xk −Xk−1AXk;
8 end
9 x̂ = Xk+1ȳ; . Detecção do Sinal

10 Computar LLR: . Pré-Codificação
11 W = Xk+1H

H , ρi, µi χ
0
b , χ

1
b ;

12 Li,b = ρi

(
min
a∈χ0

b

∣∣∣ x̂i

µi
− a
∣∣∣
2

− min
a′∈χ1

b

∣∣∣ x̂i

µi
− a′

∣∣∣
2
)

;

IV. Resultados

Nesta seção, o algoritmo proposto será avaliado em ter-
mos da complexidade computacional e BER. Em relação
à BER, seu desempenho será comparado aos seguinte al-
goritmos: MMSE (Exato) [1], Gradiente-Conjugado (GC)
[3], Gauss-Seidel (GS) [4] e Neumann [2]. A Fig. 1a mostra
como a Proposta 1 com complexidade (O(10K2 + 3K)) e
a Proposta 2 com complexidade (O(3K2 + 2K)) reduzem
o número de operação matriciais em relação ao método
exato. A Fig. 1b mostra o desempenho dos algoritmos em
termos da BER utilizando uma modulação 64-QAM, com
K = 32 usuários e N = 256 antenas de recepção. Percebe-
se que as Propostas 1 e 2 possuem um desempenho
satisfatório em termos de BER, com um menor número
de iterações e menor complexidade, quando comparadas
à: GC (O((k + 1)(4K2 + 8K))) [3], GS (O((k + 1)4K2))
[4], Neumann (O(8K3 − 8K2 + 2K), para k ≥ 2) [2].
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a) Número de operações matriciais b) BER versus SNR

V. Conclusão

Neste artigo foi proposto um algoritmo de detecção e
pré-codificação para sistemas uplink MIMO massivo mul-
tiusuário. Aplicou-se um método iterativo para o cálculo
da inversa da matriz de filtragem do algoritmo MMSE.
Utilizando a abordagem proposta foi posśıvel reduzir a
complexidade e manter um desempenho “quase-ótimo” na
estimação do sinal transmitido (x). Para trabalhos futuros,
os autores pretendem implementar o Algoritmo 1 em
FPGA (Field Programmable Gate Array).
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Machine Learning Workload in a 4G/5G
Testbed using Kubeflow

Virgı́nia Tavares, Lucas Nóvoa, Cleverson Nahum, Pedro Batista and Aldebaro Klautau

Abstract—The Fifth-Generation (5G) of mobile networks is
differentiated from other generations by the control and man-
agement features in which all devices and the network functions
can be organized more efficiently. Machine learning (ML) can
define an efficient organization to the 5G network and handle the
growing complexity of Beyond 5G. Kubeflow is an alternative that
uses the Kubernetes cluster to create and manage ML workloads.
This article focuses on validating the usability of the Kubeflow
project to build Machine Learning systems for 4G/5G networks.
We deployed a simple ML workload using Kubeflow, which
chooses the best scenario for Virtualized Network Functions
(VNF) placement in a Kubernetes cluster of a testbed 4G/5G.

Index Terms—Machine Learning Workloads, 5G, Kubeflow,
Virtualized Testbed.

I. INTRODUCTION

THE Artificial Intelligence (AI), precisely Machine Learn-
ing (ML), plays a vital role in collecting and analyzing

data from Fifth-Generation (5G) networks, due to its ability to
dynamically. ML provides solutions to complex problems by
analyzing large volumes of data, and learning their patterns to
perform functions efficiently. operating an ML workload is a
multi-stage process. A typical ML workload includes: import-
ing and transforming a dataset, develop and validate the neural
network model, train the model, and make the deployment
in production [1]. Open-source ML frameworks, especially
those that take advantage of the operational efficiency and
infrastructure provided by containers and microservices, have
been used in leading research and development organizations.
Kubeflow is a open-source framework that allows the con-
struction of ML models with the scalable infrastructure of
Kubernetes. The user can focus on the logic of the predictive
model, as the Kubeflow itself builds the model infrastructure
on the orchestrator. This work aims to validate the Kubeflow
for building workload ML for 4G/5G networks. This validation
occurs through the creation of an ML workload capable of
solving the Virtual Network Function (VNF) placement [2]
challenge in a 4G/5G testbed. The article also presents an
analysis of the ML workload created to confirm the correct
functioning.

This work was supported in part by the Innovation Center, Ericsson
Telecomunicações S.A., Brazil, CNPq and the Capes Foundation, Ministry
of Education of Brazil. V. Tavares, L. Nóvoa, C. Nahum and A. Klau-
tau contributions include both development of the testbed and concepts,
they are with LASSE - 5G Group, Federal University of Pará, Belém,
Brazil (e-mails:{virginia.tavares, lucas.pinto}@itec.ufpa.br {cleversonahum,
aldebaro}@ufpa.br). P. Batista contributions are theoretical concepts and he
is with Ericsson Research, Ericsson AB, Sweden.

II. ARCHITECTURE

A. Connected AI 4G/5G Testbed

Through the Connected AI testbed [3], we build the 4G/5G
network used in this work. Figure 1 demonstrates the testbed
architecture. The testbed creates a Cloud Radio Access Net-
work (C-RAN) [4] architecture with the Remote Radio Head
(RRH) connected to a Baseband Unit (BBU) Pool and a
Core network. The Mininet implements a backhaul topology
through creating a Software-defined Networking (SDN) [5]
based on virtual hosts and switches. Also, the testbed provides
an Evolved Node B (eNB) controller and an SDN controller
deployed using OAI-FlexRAN and Ryu, respectively. The
highlight of this testbed is that all the network is implemented
using containers. The Kubernetes [6] is responsible for the de-
ployment, dimensioning, and management of these containers.

Figure 1. Connected AI 4G/5G testbed architecture.

B. Kubeflow

The Kubeflow [7] was created in late 2017 as a highly
efficient solution to manage the ML lifecycle. The fact that
Kubeflow is Kubernetes based makes the ML workloads
easily reproducible and scalable. The significant component of
Kubeflow is the Kubeflow Pipeline (KFP), it is a component-
based on two concepts: Pipeline and Pipeline Components.
The Pipeline creates the steps of execution of the ML and
connecting them to generate the ML output and obtain a
successful algorithm. Whereas, the Components refer to a
single block of the Pipeline structure. These blocks are a self-
contained piece of code, packaged as container images that
are responsible for executing steps of the ML. The user can
connect the Pipeline Components to compose the Pipeline,
control which input goes in each Component and where that
input comes from, and send the current block’s output to the
next Pipeline Component. The KFP SDK provides a set of
Python packages that you can use to specify and run your
workflows. Kubeflow also has a User Interface (UI) to manage
and track experiments, jobs, and runs.
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III. SCENARIO AND ML WORKLOAD

The testbed setup is composed of three computers with a
Core i5-8400 CPU@2666 MHz processor with an operational
system Ubuntu 18.04 LTS and a low latency kernel. Two
computers with 8 GB of RAM, and one with 16 GB of RAM.
In each machine, Docker v19.03 and Kubernetes v1.14 are
available. We deploy the Kubernetes cluster and install all
Docker images available at Connected AI testbed on each
cluster node. In the machine with 16 GB RAM, our master
node, we installed the Kubeflow v1.0.2. The first step to build
the Pipeline was to create and deploy (in the master machine) a
VNF placement application using ML into a Dockerfile based
on the official Pytorch Docker image. It was created local
storage in the cluster using Kubernetes’ Persistent Volume
(PV) feature. Next, a Python code is responsible for building
our Pipeline Components using the KFP SDK packages. This
code output is a compressed file, Kubeflow UI loads this
file and automatically deploys the programmed ML pipeline.
Kubeflow makes the logs, inputs, outputs, and artifacts of each
component available in the UI.

Figure 2. Network scenarios.

The ML agent application chooses the best VNF place-
ment for the mobile network according to the smartphone
application used. Based on the application requirements and
the network information provided by the SDN and eNB
controllers of the testbed, the ML agent generates an output
containing the most adequated scenario under the placement
options. Fig. 2 represents the four different mobile network
placements considered in this work. The Pipeline Compo-
nents are: ”create pipeline volume”,”create db”, ”train” and
”prod”. The first one is responsible for creating a volume and
allowing the other components to share single storage through
the Kubernetes Persistent Volume Claim (PVC) feature. The
”create db” creates a labeled dataset to train the ML agent.
The ”train” component instantiates the neural network model
using multilayer perceptron architecture, with three fully con-
nected layers with linear activations. The last layer uses a
softmax activation with an function which choose the index
with maximum argument instead of linear to enable choosing
one of the scenarios. The model is trained according to the

dataset generated. And, the component ”prod” collects data
from the SDN and eNB controllers, filters only the variables
needed, and applies these variables as inputs to the model,
generating an output value (number from 1 to 4) representing
the ideal network topology to the setup environment. Fig. 3
exemplifies our Pipeline implemented on Kubeflow, and the
output of ML agent in the ”prod” component log. In our
testbed setup, the ”prod” output was the VNF placement option
3 — where the Access and Mobility Management Function
(AMF) Function, from the Core Network, is allocated at the
edge.

Figure 3. Kubeflow Pipeline.

IV. CONCLUSION

In this article, we present the process of preparing a simple
ML Workload for the problem of placing VNF on an experi-
mental 4G/5G network, followed by building a Kubeflow ML
Pipeline, and finally using the UI to upload and run a Pipeline.
Using Kubeflow, it was realized that it itself provides a native
way to extend the same features as Kubernetes to the needs
of an ML model. This is very useful, as it allows reuse of
Pipeline Components previously created in other ML models.
The end-to-end solution offered also helps to build an ML
workload in the fastest way. The components of the pipeline
can be built in parallel, and not necessarily in order, it is
only necessary to connect the containers in the model order
in Kubernetes via Kuberflow. Thus confirming that the use of
Kubeflow has advantages over the creation of the traditional
ML workload. We conclude that Kubeflow is a key framework
for implementing and managing ML stages, and it can be
integrated with mobile 4G/5G network tests to improve the
performance of ML applications.
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Análise de Capacidade Ergódica em Sistemas de
Ondas Milimétricas

Gabriela Sobreira Dias de Carvalho, Marcelo Sampaio de Alencar e Raı́ssa Bezerra Rocha

Resumo—Uma das alternativas para suprir a necessidade sem
precedentes por capacidade de canal e prover maiores taxas
de transmissão nos sistemas celulares é o uso do espectro das
ondas milimétricas, que possui grande disponibilidade de largura
de banda. Nesse cenário, esse artigo examina a capacidade
ergódica de canais em ondas milimétricas que são descritos a
partir de um modelo de propagação com sombreamento. Por ser
um modelo de parâmetros simples, o método proposto permite
quantificar a capacidade ergódica de maneira rápida e com baixo
custo computacional, em função da distância entre transmissor
e receptor.

Index Terms—Capacidade, ondas milimétricas, perda de per-
curso

I. INTRODUÇÃO

A crescente demanda por comunicação sem fio torna impor-
tante determinar os limites de capacidade desses canais. Esses
limites são fundamentais no projeto de sistemas, pois ditam
as taxas máximas de dados que podem ser alcançadas sem
quaisquer restrições de atraso ou complexidade no codificador
e no decodificador.

Shannon define capacidade de canal como a taxa de trans-
missão máxima que pode ser imputada ao canal com proba-
bilidade de erro assintoticamente pequena [1]. A capacidade
ergódica em um canal com desvanecimento, cuja potência
média transmitida é constante, e apenas o receptor conhece
a informação lateral do canal pode ser calculada a partir da
Fórmula 1 [2] na qual γ é a relação sinal ruı́do (SNR) recebida
e fΓ(γ)dγ é a sua função distribuição de probabilidade (FDP).

C =

∫ ∞

0

B log2(1 + γ)fΓ(γ)dγ. (1)

A capacidade ergódica é o valor esperado da capacidade
instantânea, tomada sobre todas as realizações do canal e é
geralmente usada como um limite superior para as taxas de
dados que podem ser alcançadas sob restrições reais de um
sistema [2].

Em um canal móvel, as condições de propagação desem-
penham um papel crı́tico na operação. Problemas como a
atenuação e o sombreamento são encapsulados no modelo de
desvanecimento em larga escala cuja avaliação é comumente
realizada a partir de modelos nos quais a perda de percurso
varia com a distância. Um modelo tipicamente usado em ondas
milimétricas para distâncias até 200 m do transmissor é o
modelo de referência de curta distância (Close-In reference
– CI) [3], expresso em (2).

PLdB(d) = PLFS(d0) + 10n log10(d/d0) + χσ, (d > d0),
(2)

Nele, PLFS(d0) = 10 log10

(
4πd0
λ

)2
é a perda de percurso

no espaço livre, em dB, para uma distância de referência d0,
n é o expoente de perda de percurso (Path Loss Exponent –
PLE) e χσ é o sombreamento, modelado como uma variável
aleatória Gaussiana de média nula e desvio padrão σ, em dB.
Para mmWave, d0 é tipicamente igual a 1 m [3].

II. MÉTODO PROPOSTO

A relação sinal-ruı́do no receptor, em unidades lineares,
pode ser calculada a partir da Fórmula (3),

γ =
PTXGTXGRX

PnPL
, (3)

em que PTX é a potência transmitida, GTX é o ganho da antena
transmissora, GRX é o ganho da antena receptora, PL é a perda
de percurso e Pn é a potência do ruı́do.

No modelo CI, a perda de percurso, em dB, é a soma
de uma função dependente da distância u(d) = PLFS(d0) +
10n log10(d/d0) com uma variável aleatória gaussiana χσ de
média nula e variância σ, cuja função densidade de probabi-
lidade é dada pela Expressão 4.

fχ(χ) =
1

σ
√

2π
e−

1
2 (χ

σ )
2

. (4)

Em unidades lineares, essa perda de percurso pode ser rees-
crita como PL = v(d)Ω, sendo v(d) = 10u(d)/10 uma função
também dependente da distância, e sendo Ω o sombreamento
em unidades lineares. Como Ω = 10χ/10, sua fdp fΩ(ω)
pode ser calculada a partir de fχ(χ) conforme o procedimento
descrito em [4]. O resultado é a expressão,

fΩ(ω) =
10

ω ln(10)
fχ(10 log10 ω). (5)

A relação sinal ruı́do, portanto, é uma variável aleatória Γ
que pode ser reescrita de acordo com,

Γ(d) =
PTXGTXGRX

Pnv(d)

1

Ω
. (6)

Para cada valor de d, a SNR torna-se unicamente uma
função da variável aleatória Ω e sua fdp fΓ(γ) é dada pela
Fórmula 7, em que a = PTXGTXGRX/v(d)Pn.

fΓ(γ) =
a

γ2
fΩ

(
a

γ

)
. (7)
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III. RESULTADOS E ANÁLISES

Em modelos celulares urbanos é comum ajustar as perdas
de percurso com visada direta (LOS) e sem visada direta
(NLOS) separadamente. Os parâmetros adotados neste artigo
foram determinados a partir de dados obtidos com a técnica
de traçado de raios [5] para um cenário no bairro do Bessa,
em João Pessoa. Eles são apresentados na Tabela I para as
frequências de 28, 38 e 73 GHz. Na Tabela II são exibidos os
valores adotados para os demais parâmetros do sistema.

Tabela I
PARÂMETROS DO MODELO CI.

28 GHz 38 GHz 73 GHz

LOS n = 1, 97
σ = 4, 58 dB

n = 1, 97
σ = 4, 58 dB

n = 1, 97
σ = 4, 56 dB

NLOS n = 2, 73
σ = 15, 4 dB

n = 2, 75
σ = 15, 5 dB

n = 2, 78
σ = 15, 7 dB

Tabela II
PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO.

Potência transmitida 35 dBm
Ganho da antena TX 15 dBi
Ganho da antena RX 5.5 dBi
Potência do ruı́do -174 dBm/Hz
Largura de banda do canal 1 GHz

As curvas de capacidade ergódica versus distância são
mostradas na Fig. 1. É possı́vel perceber que a banda de
28 GHz fornece as maiores capacidades de canal estimadas.
Isso acontece porque o aumento da frequência impõe mai-
ores perdas de percurso omnidirecionais. O uso de antenas
mais diretivas com maiores ganhos nas bandas mais altas
promete minorar essa discrepância. Enlaces LOS apresentam
menores perdas de percurso que enlaces NLOS e por isso
alcançam maiores capacidades de canal. Observa-se ainda que,
a distâncias de até 50 m do transmissor, é possı́vel atingir
valores de capacidade acima dos 10 Gbit/s nos enlaces LOS. À
medida que o receptor se afasta, os valores obtidos diminuem,
principalmente quando há obstrução da linha de visada, mas
ainda se mantém na ordem dos Gbit/s.

Na Fig. 2 são exibidas curvas de capacidade ergódica em
função do PLE - parâmetro n do modelo CI - para diferentes
distâncias de referência. Nota-se que existe uma relação entre o
aumento do PLE com a redução da capacidade. Quanto maior
o valor do PLE, mais severas são as condições de propagação.

IV. CONCLUSÕES

Esse artigo propôs um método para estimar a capacidade
ergódica de canais em ondas milimétricas à luz do trabalho
seminal de Shannon. Foi utilizado um modelo de propagação,
no qual o sombreamento é tomado como uma variável aleatória
gaussiana, e encontrada uma expressão para a FDP da SNR
que permite calcular a capacidade ergódica em função da
distância. Foi observado que os valores obtidos são afetados
pela frequência, a condição de visada e as condições de
obstrução do cenário considerado, que é tanto mais severo
quanto maior for o expoente de perda de percurso adotado.
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Figura 1. Capacidade ergódica em função da distância para as frequências
de 28, 38 e 73 GHz.
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Figura 2. Efeito da variação do parâmetro n sobre a estimativa de capacidade
para distâncias de referência entre 50 m e 200 m.

Trabalhos futuros visam utilizar modelos mais detalhados para
que a estimativa de capacidade leve em consideração outros
parâmetros tı́picos como a altura do transmissor e do receptor
e inclua caracterı́sticas dos sistemas em ondas milimétricas
como a formação de feixes e a interferência entre eles.
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Classificação Automática de Modulações: Uma
Abordagem Evolutiva

Yuri P. Santos, Andressa Stéfany Oliveira, Luiz Affonso Guedes e Luiz F. Q. Silveira.

Resumo—Este artigo propõe o uso de um algoritmo evolu-
tivo denominado AutoCloud para classificação automática de
modulações em aplicações militares. O sistema proposto utiliza
cumulantes de ordem elevada para extrair caracterı́sticas dos
sinais modulados, e o algoritmo AutoCloud para agrupar dois
tipos de modulações, BPSK e QPSK. Resultados numéricos de
simulação revelam que o sistema proposto é capaz de obter uma
taxa alta de acerto em cenários com SNR acima de 5 dB.

Palavras-chaves—Sistemas evolutivos; AutoCloud;
Classificação automática de modulações; Cumulantes.

I. INTRODUÇÃO

O reconhecimento automático de modulações (AMR - Au-
tomatic Modulation Recognition) é um tema estratégico em
cenários militares. O objetivo é coletar informações a partir
de sinais de rádio de unidades adversárias, e as utilizar para
demodular o sinal interceptado [1].

O AMR pressupõe a classificação entre diferentes tipos
de modulação e a identificação de cada um desses tipos
classificados, tarefas consideradas distintas neste artigo, cujo
foco está apenas na classificação automática de modulações
(AMC - Automatic Modulation Classification).

O AMC tem como etapa inicial a extração de caracterı́sticas
dos sinais analisados. Essas caracterı́sticas (ou descritores)
devem permitir a discriminação entre os tipos distintos de
modulação durante a etapa seguinte de classificação.

Estratégias de AMC tı́picas utilizam sistemas supervisio-
nados para a classificação dos sinais, os quais são previa-
mente treinados com os descritores obtidos para cada tipo de
modulação investigada. Claramente, o uso de sistemas supervi-
sionados para AMC supõe um conhecimento prévio dos tipos
de modulação presentes nos canais de comunicações sensoria-
dos, propiciando, consequentemente, a própria identificação
(reconhecimento) dos tipos de modulações classificadas.
Porém, essa suposição, de que se conhece as modulações, pode
não ser realista em comunicações militares, principalmente em
cenários de conflitos.

Este trabalho propõe o uso de um algoritmo evolutivo,
o AutoCloud, no problema de classificação automática de
modulação em aplicações militares. O AutoCloud, assim como
outros algoritmos evolutivos, trabalha de forma não supervisi-
onada e com aprendizagem online, ou parcialmente online [2].
Além disso, possui a capacidade de se desenvolver e se atua-
lizar em ambientes desconhecidos, como também a habilidade

Yuri P. Santos, Andressa Stéfany Oliveira, Luiz Affonso Guedes, Luiz
F. Q. Silveira, Departamento de Engenharia de Computação e Automação,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, Brasil, E-mail: yu-
ripedro@dca.ufrn.br, astefanysoliveira@gmail.com, affonso@dca.ufrn.br, lfe-
lipe@dca.ufrn.br, respectivamente.

de detecção de mudanças e desvios dos dados de entrada ao
longo do tempo [2], [3], caracterı́sticas que o torna adequado
para os cenários de comunicações considerados nesse trabalho.

O sistema proposto foi avaliado em um ambiente de teste, no
qual se considera o uso de cumulantes para extrair informações
discriminantes entre dois tipos de modulação: BPSK (Binary
Phase Shift Keying) e QPSK (Quadrature phase-shift keying).
Por ser não-supervisionado, o sistema proposto não é capaz
de identificar as modulações classificadas, o que não está no
escopo deste trabalho. Para isso, seria necessária a utilização
de um sistema especialista com algum conhecimento prévio
sobre as modulações presentes nos canais de comunicações.

II. EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS

O uso de cumulantes para se extrair informações estatı́sticas
de ordem elevada tem se mostrado eficiente na discriminação
entre diferentes tipos de modulações [4], [5].

Em geral, um cumulante pode ser expresso em função de
momentos estatı́sticos. Assim, pode-se definir os cumulantes
de ordem 2, 4, 6 e 8 por [6]:

C20 =M20, (1)

C40 =M40 − 3M2
20, (2)

C60 =M60 − 15M20M40 + 30M3
20, (3)

C80 =M80−35M2
40−28M60M20+420M40M

2
20−630M4

20,
(4)

em que
Mqp = E[x[n]p−q ∗ x∗[n]q], (5)

é o momento estatı́stico de ordem p de um sinal complexo
x[n] com q sequências conjugadas x∗[n].

III. ALGORITMO EVOLUTIVO AUTOCLOUD

O algoritmo AutoCloud é totalmente baseado em dados,
sem que haja necessidade de algum conhecimento prévio sobre
a distribuição dos dados que serão analisados. Além disso,
baseia-se no conceito de Análise de Dados de Tipicidade e
Excentricidade (TEDA). A medida de tipicidade corresponde
à semelhança da amostra e a distribuição dos dados, enquanto
que a medida de excentricidade indica quanto uma determi-
nada amostra é destoante do resto do conjunto de dados.

Os clusters gerados pelo algoritmo são denominados de
nuvens de dados, os quais são estruturas granuladas sem forma
ou limites predefinidos. O algoritmo armazena apenas algumas
informações estatı́sticas de cada nuvem (ci), como: o número
de amostras (sik), a média (µi

k) e a variância ([σ2]ik) das
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amostras pertencentes à ci, sendo k o instante de tempo em
que a amostra foi adquirida.

Para isso, a cada nova amostra n-dimensional xk no instante
de tempo k, é medida a excentricidade da amostra com relação
às nuvens já existentes. O limiar que determina se a amostra
xk pertence ou não à nuvem é obtido a partir da seguinte
Equação: ζk(x) ≤ m2 + 1/2sik, onde m é o único parâmetro
do algoritmo, o qual representa a sensibilidade do limiar. Esse
processo pode envolver mais de uma nuvem, ou seja, o limiar
pode identificar que xk pertence a mais de uma ci. E caso xk
pertença a nenhuma das nuvens, é criada uma nova nuvem.

Além da criação de clusters de forma dinâmica, existe
também a operação de mesclagem entre os clusters. Em toda a
execução do AutoCloud, são realizados cálculos recursivos, os
quais possibilitam o não armazenamento de todo o conjunto
de dados. Assim, o algoritmo demanda pouca memória e pro-
cessamento, tornando-o altamente adequado para aplicações
em tempo-real.

IV. METODOLOGIA

Para cada SNR investigada, o sinal modulado é segmentado
em janelas sucessivas, com sobreposição de 50% entre cada
janela. Em seguida, calcula-se para cada janela os cumulan-
tes expressos nas Equações (1)-(4). Os valores obtidos são
enviados serialmente para o AutoCloud. O algoritmo retorna
clusters referentes às modulações BPSK e QPSK, mas não
com esses rótulos.

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema proposto foi avaliado com sinais contaminados
por ruı́do gaussiano aditivo branco (AWGN - Additive White
Gaussian Noise), com relação sinal-ruı́do (SNR - signal noise
rate) variando entre 0 e 20 dB. Os resultados foram obtidos
para um total de 500 janelas por modulação, cada janela com
100 amostras do sinal, e por valor de SNR investigado.

O valor do hiperparâmetro (m) do AutoCloud foi en-
contrado por busca exaustiva para cada valor de SNR de
forma a maximizar o desempenho do sistema, medido pela
métrica Adjusted Rand Index1 (ARI). Foram obtidos os valores
m = {2.0, 2.27, 3.15, 3.85, 3.16}2, respectivamente, para os
valores de SNR = {0, 5, 10, 15, 20}.

A taxa de acerto da clusterização está ilustrada na Fig. 1.
Observa-se que a clusterização de ambas as modulações foram
realizadas com elevada taxa de acerto a partir da SNR igual a
5 dB. Isso ocorre pois, para a SNR igual a 0 dB, o AutoCloud
atribui as caracterı́sticas da modulação BPSK a um conjunto
de clusters, ou seja, a modulação BPSK é interpretada como
sendo mais de uma modulação.

1A ARI mede a semelhança entre os rótulos reais e os rótulos obtidos
através do algoritmo [7].

2Os valores de m foram selecionados para produzir o gráfico de desempe-
nho do algoritmo com base em cada valor de SNR, porém na prática pode-se
treinar o sistema para receber sinais de diferentes SNRs e assim definir apenas
um valor de m.

Figura 1. Taxa de acerto das modulações BPSK e QPSK.

VI. CONCLUSÃO

Este trabalho propôs o uso do algoritmo evolutivo Auto-
Cloud para a classificação não-supervisionada de sinais modu-
lados, supondo cenários de aplicações em que se desconhece
os tipos de modulações empregadas nos rádios. Cumulantes
de ordem superior foram utilizados para extrair informações
discriminantes para a etapa de classificação. Para trabalhos
futuros, pretende-se investigar cenários de comunicações com
uma diversidade maior de modulações, e na presença de desva-
necimento Rayleigh. Também pretende-se adicionar uma etapa
de inicialização de clusters com modulações conhecidas, para
que se possa saber qual cluster representa cada modulação.
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Métrica Induzida da Correntropia Complexa
Comparada ao NESTA no Problema de

Amostragem Compressiva
João P. F. Guimarães, Aluisio I. R. Fontes, Felipe B. da Silva, Ricardo von Borries, Allan de M. Martins

Resumo—Esse artigo compara ao algoritmo de Nesterov
(NESTA) o desempenho da métrica induzida da correntropia
complexa (Complex Correntropy Induced Metric - CCIM ) en-
quanto uma aproximação de `0 num problema de amostragem
compressiva. As simulações mostram que a CCIM é capaz de
reconstruir um vetor esparso complexo usando menos medidas
do que o NESTA.

Palavras-chave—Amostragem Compressiva, Correntropia
Complexa, Dados Complexos, NESTA

I. INTRODUÇÃO

Em processamento de sinais há um grande interesse em uma
área chamada amostragem compressiva. Esse campo de estudo
visa aproveitar-se de sinais esparsos, ou seja, sinais onde a
maioria dos dados são nulos, para reconstruı́-los usando menos
medidas do que a teoria da amostragem de Nyquist-Shannon
indicaria como adequada [1].

Seja um sinal x de tamanho L, com esparsidade S, ou seja,
das L amostras, apenas S são diferentes de zero, é possı́vel
reconstruir x a partir de um sinal menor y com tamanho M , ou
seja, M < L, através do mapeamento por meio de uma matriz
A de dimensão M ×L. Essa matriz é chamada de matriz de
medição [2]. Matematicamente, isso pode ser expresso como
um sistema possı́vel indeterminado (com múltiplas soluções)
y =Ax. Vários algoritmos foram propostos para resolver este
problema, tais como programação linear e otimização convexa.
Uma parte da literatura opta por implementar uma solução
aproximada da minimização de ∥x∥0 sujeito a restrições:

minimizar
x

∥x∥0
sujeito a ∥Ax − b∥22 ≤ ε, (1)

em que b é o vetor de medidas que é poluı́do pelo ruı́do
aditivo e ε é um fator de tolerância. Entretanto, minimizar (1)
é um problema NP-difı́cil [1], fazendo com que sua solução
seja muito demorada [3]. Por esse motivo, uma das soluções
propostas na literatura é minimizar a norma `1 [3], [4] ao invés
da norma `0:
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minimizar
x

∥x∥1
sujeito a ∥Ax − b∥22 ≤ ε, (2)

Paralelo ao desenvolvimento dessa área de amostragem
compressiva, a correntropia é uma medida de similaridade
que vem sendo bastante empregada na literatura por conseguir
extrair mais informação quando comparada a métricas de
segunda ordem [5]. Alguns trabalhos já aplicaram com êxito
a correntropia ao problema de amostragem compressiva mas,
particularmente [3] mostrou que a métrica induzida da corren-
tropia (CIM - Correntropy Induced Metric) poderia aproximar
a norma `0, reduzindo o número de medidas necessários à
reconstrução de sinais reais quando comparada à norma `1.
Entretanto, várias são as aplicações de amostragem compres-
siva que necessitam de dados complexos. Por essa motivação,
nosso grupo de pesquisa desenvolveu uma nova métrica que
usa a recém definida correntropia complexa [6], [7] para
derivar a métrica induzida da correntropia complexa (CCIM
- Complex Correntropy Induced Metric) [8], possibilitando a
aplicação dessa medida de similaridade em problemas envol-
vendo dados de natureza complexa. Mas o trabalho em [8] não
comparou a CCIM com nenhum algoritmo capaz de resolver
problemas envolvendo números complexos, dificultando sua
efetiva avaliação. O presente artigo compara os resultados do
uso da CCIM na reconstrução de vetores esparsos com o
algoritmo de Nesterov (NESTA) [4], um algoritmo clássico
na literatura que é capaz de lidar com vetores complexos.
Resultados mostram que a CCIM é capaz de reconstruir
vetores complexos usando menos medidas do que o NESTA.

II. CCIM NO PROBLEMA DE AMOSTRAGEM COMPRESSIVA

Seja z = x + js um vetor esparso complexo. Em [8], os
autores mostraram que é possı́vel usar a métrica induzida
da correntropia complexa, ψc(z,0), com o kernel Gaussiano
para aproximar a norma `0 de z no problema de amostragem
compressiva fazendo o tamanho do kernel σ tender a zero:

∥z∥0 ≈ ψc(Z,0)=
¿ÁÁÀGcσ(0)

L

L∑
i=1{1 − exp(−x2i + s2i

2σ2
)}, (3)

em que Gcσ(⋅) é um kernel Gaussiano complexo [8]. Dessa
forma, o problema passa a ser
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minimizar
z

argminψc(z,0)
sujeito a y = Az.

(4)

Assim como no caso real em [3], usou-se neste trabalho
e em [8] de um gradiente descendente para reconstruir o
vetor esparso z. O vetor gradiente g é computado e projetado
no espaço AT . Foi necessário usar do Cálculo de Wirtinger
para obter a derivada da equação por ela não ser analı́tica no
domı́nio complexo [8]. Dessa forma, têm-se:

[g]L×1 = [∂ψc(z,0)
∂z∗1 ,⋯, ∂ψc(z,0)

∂z∗L ] , (5)

em que
∂ψc(z,0)
∂z∗i = Gcσ(0)zi

2Lσ2
exp(−ziz∗i

2σ2
) . (6)

Então a projeção é obtida: g̃ = [I −AT (AAT )−1A]g. Por
fim, a regra de atualização de z é zt+1 = zt−η g̃∥g̃∥2 , em que η
é o passo do gradiente. Mais detalhes podem ser encontrados
em [9].

III. RESULTADOS

Foi reconstruı́do um sinal complexo z esparso de tamanho
L = 512 e com três valores de esparsidade S = 16,32,64. Os
valores não nulos são selecionados aleatoriamente e uniforme-
mente distribuı́dos dentro do vetor z. O valor propriamente
dito foi gerado usando uma distribuição normal com média
0 e variância 1, tanto para a parte real quanto para a parte
imaginária. Vários números de medida foram testados, de
M = 40 até M = 300 medidas. Foi usada a mesma estratégia
de anelamento de kernel presente em [3] e [8].

A Figura 1 mostra a média de 103 iterações de Monte Carlo
para cada valor de M testado. Nessa simulação nenhum ruı́do
é acrescentado ao sinal. Uma reconstrução do vetor esparso é
considerada realizada com sucesso quando ∥z − zr∥2 < 10−3.
O gradiente descendente é inicializado com a solução de
mı́nima energia z0 =AT (AAT )−1y. O método aqui proposto
é comparado ao algoritmo de Nesterov (NESTA) [4], algoritmo
que minimiza a norma `1 ao invés da CCIM na aproximação
da norma `0 e que é capaz de lidar com dados complexos.

As simulações numéricas, mostradas pela Figura 1, apontam
que não só a CCIM é capaz de aproximar a norma `0, como
foi já mostrado em [8], mas também como menos medidas são
necessárias para reconstruir o vetor esparso complexo do que
o NESTA, que usa a norma `1. Como esperado no problema
de amostragem compressiva, a medida em que se aumenta o
número de elementos não nulos (S) no vetor esparso, mais
medidas são necessárias para se reconstruir com sucesso o
vetor original complexo.

IV. CONCLUSÃO

Este artigo mostrou por meio de simulações computacionais
que, em geral, a métrica induzida da correntropia complexa
(CCIM) é capaz de reconstruir um vetor esparso complexo
usando menos medidas que o NESTA, que usa a norma `1.
Isso porque a CCIM aproxima `0 quando o tamanho de kernel
tende a zero.
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Fig. 1: Comparativo entre o percentual de reconstruções com
sucesso usando a aproximação da norma `0 com a CCIM com
o NESTA, que utiliza a norma `1. O vetor complexo esparso
que é recuperado tem tamanho L = 512 e S elementos não
nulos para um número de medidas (M ) realizadas.
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[8] J. P. F. Guimarães, A. I. R. Fontes, F. B. da Silva, A. de M. Martins, and
R. v. Borries. Complex correntropy induced metric applied to compressive
sensing with complex-valued data. In 2018 IEEE Southwest Symposium
on Image Analysis and Interpretation (SSIAI), pages 21–24, 2018.
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Estação terrestre de Hardware e Software
abertos para comunicação com satélites

Geovane Lima, Samaherni Dias, Kurios Queiroz
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal-RN, Brasil.

Resumo—Este trabalho apresenta a construção de uma estação
terrestre (ET) de baixo custo conectada à rede SatNOGs e capaz
de realizar a telemetria de satélites orbitários. Esta iniciativa
visa no futuro o desenvolvimento de uma ET capaz de captar
dados enviados pela constelação de nanossatélites do projeto
CONASAT. Neste trabalho, a estrutura proposta é validada e
ao final resultados da ET construı́da e conectada à uma rede
global de gerenciamento de ETs são apresentados.

I. INTRODUÇÃO

De acordo com [1], satélites artificiais terrestres são uti-
lizados para o monitoramento da terra, do clima, estudo da
atmosfera terrestre e do seu campo magnético. Os satélites
também podem ser utilizados como elo em telecomunicações e
estudo do espaço. Entretanto, todas estas atividades necessitam
de uma supervisão com o objetivo de verificar o funciona-
mento dos equipamentos orbitários. A obtenção dos dados é
feita através da transmissão e recepção de códigos e recebe o
nome de telecomando e telemetria. Os satélites podem orbitar
diferentes altitudes acima da superfı́cie da terra e, segundo [2],
a grande maioria das missões no espaço ao longo dos anos
foram realizadas na órbita terrestre baixa (Low-Earth-Orbit –
LEO).

A órbita terrestre baixa se situa entre as altitudes de 160
a 2000 km acima da superfı́cie da terra [2]. Esta região
vem ganhando cada vez mais notoriedade para lançamentos
de nanossatélites (satélites com massa menor que 10 kg).
De acordo com [3], satélites lançados em LEO possuem
menores custos de lançamento, transmissão com curtos atrasos
e menores requisitos de potência.

As estações terrestres são localizadas na superfı́cie da
terra e são responsáveis pela comunicação espaço-solo. Es-
tas comunicações são feitas através de ondas de rádio Very
High Frequency (VHF) e Ultra High Frequency (UHF). As
principais funções das estações terrestres são rastrear e esta-
belecer o contato com os satélites durante sua passagem pelas
ET’s, transmitir telecomandos, capturar e armazenar dados
dos satélites para serem analisados pelos pesquisadores, como
também monitorar e controlar os equipamentos da ET. A
transmissão realizada do solo para o satélite é chamada de
Telecomando (TC) ou de Uplink, e a transmissão do satélite
para o solo é chamada de Telemetria (TM) ou Downlink [4].

O objetivo deste trabalho é implementar uma estação ter-
restre de comunicação e conectá-la à rede SatNGOs. Este é o
primeiro passo no desenvolvimento de uma estação terrestre
de baixo custo para a captação dos dados que serão enviados
pela constelação de nanossatélites do projeto CONASAT. A

estação é de baixo custo, pois se baseia em uma plataforma
de rádio definido por software RTL-SDR.

II. DESENVOLVIMENTO

Um sistema de satélites é dividido entre operações espaciais
e operações terrestres. O sistema espacial é formado por
um ou mais satélites, assim como equipamentos necessários
para o telemetria, sensoreamento, controle e monitoramento.
Já o sistema terrestre é formado por uma estação em solo
de telecomunicações responsável por fazer a comunicação
solo-espaço, além de monitorar e rastrear os equipamentos
orbitários.

A comunicação entre o sistema terrestre e orbitário ocorre
por meio da propagação de ondas eletromagnéticas e pode ser
realizada no sentido de descida (Telemetria) ou no sentido de
subida (Telecomando) [5]. Este projeto é focado em construir
uma estação terrestre de baixo custo com foco em telemetria,
sendo capaz de receber, tratar e decodificar os sinais emitidos
por satélites orbitários.

Existem várias estruturas possı́veis para uma estação terres-
tre. Este trabalho optou por montar uma estrutura simples (ver
Figura 1) composta por:

• 1 Antena VHF;
• 1 Amplificador de baixo ruı́do (LNA);
• 1 Rádio definido por software (RTL-SDR V3);
• 1 Microprocessador ARMv8.
A antena é responsável por transformar a onda eletro-

magnética irradiada pelo satélite em onda eletromagnética
guiada para a estação terrestre. O LNA (Low Noise-Amplifier)
é um amplificador de baixo ruı́do capaz de amplificar um
sinal de potência muito baixa sem aumentar significantemente
o ruı́do térmico, melhorando a relação sinal/ruı́do. O LNA
é responsável por amplificar o sinal captado pela antena e
disponibilizá-lo ao rádio. O RTL-SDR V3 é um rádio definido
por software e representa uma solução de baixo custo em
uma estação terrestre para conceber um sistema capaz de
decodificar os sinais oriundos dos satélites em órbita. O
microprocessador é responsável por automatizar via software
todo o tratamento e decodificação dos sinais de rádio obtidos
e disponibilizá-los ao usuário.

III. RESULTADOS

1) Dados do NOAA-19: Nos testes iniciais optou-se receber
dados do NOAA-19. A escolha do satélite foi baseado em sua
órbita, preferiu-se um satélite com varias passagens diárias
pela ET e com uma alta potência de transmissão para facilitar

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

99



Antena LNA Rádio ARMv8

Figura 1. Esquemático do sistema manual de telemetria

a recepção e decodificação dos sinais de radio. Cada satélite do
NOAA transmite um sinal automático de imagem, este sinal
contém uma imagem meteorológica ao vivo da área captada.

Para realizar a telemetria do NOAA-19, disponı́vel na
frequência de 137.1000 MHz FM, foi necessário uma antena
VHF do tipo Log-Periódica com uma haste principal de
alumı́nio com aproximadamente 2,5 m e 18 hastes secundárias.
Devido ao seu formato especı́fico, esta antena é capaz de obter
sinais de rádio à longas distâncias e com baixas potências de
transmissão.

O resultado obtido à partir das ondas de rádios gravadas
durante a passagem do NOAA-19 está representado na Figura
2, esta é uma imagem ao vivo durante a passagem do satélite
pela estação terrestre.

Figura 2. Imagem coletada ao vivo do NOAA-19 durante sua passagem sobre
o Brasil

2) Estação SatNGOs: Após validar o funcionamento da ET
através da decodificação do sinal do NOAA-19, cadastrou-
se a estação terrestre à rede online SatNOGs. Ao fazer parte
desta rede, pôde-se decodificar autonomamente uma gama de
satélites e obter informações decodificadas de outras estações
SatNOGs cadastradas ao redor do mundo. A rede SatNOGs
permite que todas ETs cadastradas compartilhem informações
obtidas de forma gratuita uma com a outra, facilitando o fluxo
de informações de satélites.

Até dezembro de 2019 esta foi a terceira estação terrestre
brasileira cadastrada à rede SatNOGs em um total de aproxi-
madamente 250 espalhadas pelo mundo (Figura 3).

A Figura 4 representa a telemetria agendada de uma gama
de satélites através da rede SatNOGs.

IV. DISCUSSÃO

Ao decorrer da construção desta estação terrestre, foi verifi-
cado que a antena representa um elemento sensı́vel na captação
dos sinais dos satélites em órbita. Tentativas de se utilizar

Figura 3. Estação terrestre implementada conectada à rede SatNGOs

Figura 4. Telemetria agendada na estação terrestre implementada conectada
à rede SatNGOs

antenas mais simples apresentaram resultados insatisfatórios
com uma grande perda dos dados de telemetria. Isso pode
ser considerado um grande desafio já que o objetivo é captar
dados da constelação de nanossatélites do projeto CONASAT,
os quais possuem sinais com potência bem inferior quando
comparados ao satélites do NOAA. Porém, superado esta difi-
culdade, a ET desenvolvida apresentou um bom desempenho.

V. CONCLUSÃO

O objetivo proposto de construir uma estação terrestre de
comunicação com satélites e conectá-la a rede SatNOGs foi
cumprido, e a partir dos testes realizados foi possı́vel conhecer
a capacidade de uma ET, assim como suas limitações. Notou-
se a importância do cuidado na hora de escolher os equipamen-
tos utilizados pela estação, uma vez que a escolha adequada
dos itens, interfere diretamente na qualidade da telemetria
obtida. À partir das restrições encontradas durante a sı́ntese
desse projeto, pôde-se perceber que ainda cabe melhorias,
como por exemplo, o uso de um sistema de rastreamento na
antena para melhorar a qualidade do sinal obtido.

REFERÊNCIAS
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Circuito integrado de comunicação SPI para
aplicações espaciais

Francisco Medeiros, Samaherni Dias, Kurios Queiroz
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal-RN, Brasil.

Resumo—Este artigo apresenta o desenvolvimento de um
circuito integrado em linguagem de descrição de Hardware
para aplicações espaciais. O circuito integrado desenvolvido aqui
será embarcado em um CubeSat, implementará um bloco de
comunicação SPI e será descarregado em um FPGA por ser
um hardware programável e com alta resistência a radiação
magnética. Por fim, resultados de simulação e experimentais do
funcionamento do circuito integrado desenvolvido serão apresen-
tados.

Index Terms—Circuito integrado FPGA, SPI, AVR, VHD

I. INTRODUÇÃO

Devido ao alto custo em desenvolver os satélites e visando
tornar mais acessı́vel o seu desenvolvimento em 1999 Jordi
Puig-Suari (California Polytechnic State University) e Bob
Twiggs (Stanford University) sugeriram um modelo de satélite
de pequeno porte dando a origem ao CubeSats [1]. O CubeSats
é um satélite de forma cúbica com arestas medindo 10
centı́metros, volume de 1 litro e carga útil de 1,3 quilogramas
usado para telecomunicações, defesa, sensoriamento da terra
entre outras aplicações.

Um CubeSat é formado por um conjunto de subsistemas,
dentre os quais podem-se destacar os subsistemas de tele-
metria, determinação e controle de atitude, gerenciamento de
energia elétrica, computador de bordo e carga útil.

O computador de bordo (OBC, do inglês, On-Board Com-
puter) é responsável por gerenciar e controlar os dados vindos
dos outros subsistemas [2]. Os dados transitam entre subsis-
temas de alta frequência podendo sofrer alterações em seu
conteúdo em decorrência da incidência de radiação eletro-
magnética (muito comum em satélites em órbita). Devido a
radiação eletromagnética, muitos CubeSats utilizam FPGAs
(Field Programmable Gate Array) para processamento de
algumas informações, pois o FPGA é um hardware recon-
figurável de alto desempenho, baixo custo e boa resistência
a radiação eletromagnética. As informações processadas no
FPGA são transportadas para o OBC através de barramentos
de comunicação, como por exemplo, o barramento SPI (Serial
Peripheral Interface).

Este trabalho propõe o projeto e desenvolvimento de um
circuito integrado para implementação de comunicação SPI.
O mesmo será implementado em um FPGA e conectado
a um microprocessador AVR para verificar o seu devido
funcionamento.

II. DESENVOLVIMENTO

O protocolo SPI (ver [3]) é full duplex composto por um
dispositivo mestre e outro escravo que se comunicam por

meio de um barramento de 4 vias (ver figura 4) definidas
da seguinte forma: SS (Slave Select): Habilita a comunicação
do dispositivo escravo; SCK (Serial Clock): Sinal de clock
enviado pelo mestre para sincronizar a comunicação; MOSI
(Master Output Slave Imput): Canal de envio de dados do
mestre para o escravo; MISO (Master Input Slave Output):
Canal de envio de dados do escrevo para o mestre.

III. PROJETO

O projeto do circuito integrado seguiu uma metodologia
de projeto para sistemas digitais em nı́vel de transferência de
registradores (RTL - Register Transfer Level). Seguindo esta
metodologia, primeiro se descreveu uma máquina de estados
(MDE) de alto nı́vel (ver figura 1) para a comunicação SPI.
Em seguida, desenvolveu-se o datapath (ver figura 3), definiu-
se os canais de conexão entre o datapath e o controle e, por
fim, a MDE foi convertida para baixo nı́vel e implementada
no bloco de controle.

Ini Send Save

SS

ldi = 0
ldo = 0

ldi = 1
ldo = 0

ldi = 0
ldo = 1

SS+SCK

SS·SCK SS

SS

Figura 1. Projeto da MDE de alto nı́vel do circuito integrado proposto

A máquina de estado é formada por três estados (Ini,
Send, Save) relacionados conforme a Figura 1. O estado Ini é
utilizado para aguardar o mestre selecionar o dispositivo para
a troca de mensagens. O estado Send é o estado em que as
mensagens entre os dispositivos mestre e escravo são trocadas.
Por fim, o estado Save é o estado utilizado para liberar ao
usuário o conteúdo da mensagem recebida pelo dispositivo
escravo.

A MDE controla os blocos de dados no datapath do circuito
integrado. O datapath basicamente possui três registradores,
sendo um PISO (Parallel-in to Serial-out), um SIPO (Serial-
in to Parallel-out) e um registrador paralelo comum.

IV. RESULTADOS

A. simulação

A Figura 2 apresenta a simulação do circuito integrado
projetado desenvolvido no software Quartus. Para a simulação,
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Figura 2. Resultado simulado

Reg.

PISO

w/s

Reg.

SIPO

ld

Reg.
ld

sck

ldi

sck

ldi

sck

ldo

Datapath

Controle

clk SS SCK Rin MOSI

Rout MISO

1

1

Figura 3. Projeto RTL do circuito integrado proposto

estı́mulos externos nas entradas SS, SCK, Rin e MOSI foram
definidos e uma análise sobre as saı́das Rout e MISO foi
realizada para verificar o funcionamento do circuito integrado

B. Experimental

Para a verificação experimental do funcionamento do cir-
cuito integrado desenvolvido, utilizou-se um FPGA da famı́lia
Cyclone II conectado a um microcontrolador AVR (ver Figura
4). No FPGA foi carregado o circuito integrado desenvol-
vido, ou seja, um circuito integrado para implementação da
comunicação SPI em um dispositivo escravo. No microcontro-
lador, foi carregado um programa para utilizar o seu periférico
SPI como mestre na comunicação com o circuito integrado no
FPGA.

A verificação experimental consistiu no envio de mensagens
binárias de 8 bits entre o AVR e o FPGA. Sempre que
o dispositivo mestre (AVR) enviava uma mensagem para o
dispositivo escravo (FPGA), o mesmo retornava com uma
mensagem para o mestre. As mensagens recebidas pelo dispo-
sitivo escravo (FPGA) eram verificadas através de um conjunto
de leds conectados ao FPGA e as mensagens recebidas pelo
dispositivo mestre (AVR) eram verificadas através de uma

comunicação serial do AVR para um computador terminal.
O dispositivo mestre (AVR) enviava mensagem previamente
gravada em sua memória e o dispositivo escravo (FPGA)
enviava mensagens configuradas através de um conjunto de
8 chaves conectadas ao FPGA.

FPGA

Cyclone II

SS

SCK

MOSI

MISO

Figura 4. Estrutura para ensaio experimental

Conforme mencionado, cada mensagem era composta por
um conjunto de 8 bits e os testes utilizaram como taxa de
transmissão 500 mil mensagens por segundo. Foram realizados
60 testes com taxa de sucesso 75% para comunicação do
dispositivo mestre (AVR) para o dispositivo escravo (FPGA)
e taxa de sucesso 67% para comunicação do dispositivo es-
cravo (FPGA) para o dispositivo mestre (AVR). Os insucessos
obtidos ocorreram pela conexão de baixa qualidade entre os
dispositivos e a alta velocidade definida para os testes.

V. CONCLUSÃO

O circuito integrado para comunicação SPI proposto neste
trabalho foi desenvolvido e testado com sucesso. O mesmo foi
desenvolvido em baixo nı́vel sem o uso de nenhuma biblioteca
para manter-se o controle sobre os recursos e atrasos na
sintetização, além de garantir a propriedade intelectual. Na
área espacial isso é um item fundamental, pois os paı́ses impõe
restrições ao uso de tecnologias quando se trata de aplicações
espaciais.

Como continuidade deste trabalho, o circuito integrado
desenvolvido será adicionado a um circuito integrado que
implementa um filtro de Kalman, o que é necessário no
CubeSat para a correta obtenção dos parâmetros ambientais
utilizados no controle de atitude.
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Hopping DFT Subamostrada
José Lenival Gomes de França, Luiz Felipe de Queiroz Silveira

Abstract—This paper presents an alternative form for the
Updating Vector Transform (UVT) expression in the algorithm
known as Hopping Sliding Fourier Transform (HDFT). It intro-
duces how this alternative form can be related to existing FFT
algorithms and applied to calculate a subsampled and numeric
stable version of DFT to a signal in the sliding window analysis
context.

Index Terms—Hopping DFT (HDFT), undersampled, numeric
stable, Discrete Fourier Transform (DFT).

I. INTRODUÇÃO

No âmbito de processamento digital de sinais, o espectro de
frequências de uma sequência é aproximado numericamente
pela Transformada de Fourier Discreta (DFT). Há situações
nas quais a DFT é seguidamente calculada para janelas de
tamanho M a cada L amostras disponı́veis [1], como em:
medição de harmônicos em sistemas de potência [2] e extração
de caracterı́sticas ciclo-estacionárias [3]. Este tipo de análise é
geralmente denominada análise espectral por janela deslizante
[1]. As configurações de tamanho de janela M e o intervalo
entre cálculos L da DFT são estabelecidos de acordo com as
restrições impostas pela aplicação. A FFT pode ser empregada
diretamente neste contexto[1], mas sem explorar sobreposições
entre janelas sucessivas nos casos em que L < M . A Sliding
Discrete Fourier Transform (SDFT) [4] e algoritmos dela
derivados exploram essas sobreposições.

O presente trabalho deduz propriedades da Hopping Sliding
Discrete Fourier Transform (HDFT), estratégia proposta por
Park e Ko em [5]. Será proposta uma HDFT para Xn(k)
subamostrada por um fator M/L. A técnica proposta pode ser
aplicada na análise espectral em um domı́nio de frequências
equi-espaçadas ou múltiplas de uma fundamental.

II. HOPPING SLIDING DISCRETE FOURIER TRANSFORM
(HDFT)

A relação direta entre as DFT de janelas separadas por L
amostras, Xn(k) e Xn−L(k), é deduzida em [5] e dada por

Xn(k) =WLk
M {Xn−L(k)+

[x(n− L+ 1)− x(n−M − L+ 1)+

W−k
M [x(n− L+ 2)− x(n−M − L+ 2)] + ...

W
−(L−1)k
M [x(n)− x(n−M)]}

(1)
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em que WM = ej2π/M é chamado de fator de giro, j
é a unidade imaginária e as quantidades d(n) = x(n) −
x(n − M) e DL

n (k) são definidas de tal forma que, para
k = {0, 1, 2, ...,M − 1},

DL
n (k) =

L−1∑

m=0

d(n−m)W
(m−L+1)k
M . (2)

A equação 2, conhecida como transformada do vetor de
atualizações (UVT - Updating Vector Transform), aplicada à
equação 1 permite reescrever Xn−L(k) como:

Xn(k) =WLk
M {Xn−L(k) +DL

n (k)}. (3)

Observando a similaridade com a DFT, a otimização pro-
posta em [5] visa utilizar algoritmos de decimação baseados
no cálculo da FFT. Explorando a redundância entre o cálculo
de todas as frequências de DL

n (k), reduz-se sua complexidade
e consequentemente a de Xn(k). Para o caso de frequências
individuais, a HDFT só explora a relação recursiva entre as
janelas e não faz uso das estratégias de decimação.

III. EXPRESSANDO A UVT COMO UMA DFT E
SUBAMOSTRANDO A HDFT

A. Expressando a UVT como uma DFT de tamanho M

A HDFT subamostrada baseia-se na UVT expressa como
uma DFT de tamanho M de d(n) concatenado com M − L
zeros no final. A partir da equação (2), fazendo o ı́ndice m =
r + L− 1 e, em seguida, fazendo r = −m, obtém-se:

DL
n (k) =

0∑

r=−L+1

d(n− r − L+ 1)W rk
M

=
−L+1∑

r=0

d(n− r − L+ 1)W rk
M

=
L−1∑

m=0

d(n+m− L+ 1)W−mk
M .

(4)

Dessa forma, a UVT pode ser calculada com algoritmos de
FFT clássicos. Quando, por exemplo, L é potência de 2, a FFT
de sinais com M − L zeros nas últimas amostras demanda
(M/2) log2 L multiplicações complexas e M log2 L adições
complexas, como mostrado em [6].

B. Aplicação no cálculo do espectro subamostrado de Xn(k)

Considerando M = a × L, tal que a ∈ N e L potência de
2, subamostrando Xn(k) pelo fator a, obtém-se L amostras
localizadas em ı́ndices k = a× l, tais que l = 0, 1, 2, ...L− 1,
e a equação (3) torna-se:
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Xn(al) =WLal
M {Xn−L(al) +DL

n (al)}
=WLal

La {Xn−L(al) +DL
n (al)}

= Xn−L(al) +DL
n (al).

(5)

Por meio dessa proposição já há dois ganhos em relação à
HDFT original: dispensam-se as L multiplicações por WLk

M

e, adicionalmente, Xn(al) não é mais afetada pela imprecisão
numérica que pode causar instabilidade na etapa recursiva,
tratada em [7].

Para derivar a UVT da HDFT subamostrada substitui-se k
e M na equação (4). Logo:

DL
n (al) =

L−1∑

m=0

d(n+m− L+ 1)W−mal
aL

=

L−1∑

m=0

d(n+m− L+ 1)W−ml
L ,

(6)

Assim, as L frequências podem ser obtidas por uma FFT
de tamanho L de d(n). Além de manter a possibilidade
de utilização dos algorı́timos de decimação, demandando
(L/2) log2 L multiplicações complexas e L log2 L adições
complexas, esta proposição é conveniente para aplicação
em processadores digitais que possuem implementações pré-
existentes de FFTs.

IV. SIMULAÇÃO NUMÉRICA

A Fig. 1 ilustra resultados numéricos obtidos a partir da
HDFT subamostrada e os compara com os obtidos a partir
da HDFT original, ambas implementadas em MATLAB. Foi
utilizada um onda dente de serra gerada pela função sawtooth()
com frequência fundamental ω = 2π × 64 Hz, duração
T = 12, 5 s e frequência de amostragem fs = 1.024 Hz.
Isso resulta em um total de 12.800 amostras e resolução
espectral f0 = 3, 2 Hz. A DFT tem tamanho de janela
igual a M = 320 amostras, calculadas a cada L = 64
amostras e com fator de subamostragem a = M/L = 5. É
possı́vel observar os picos no espectro da onda aparecendo
nos ı́ndices k = {0, 20, 40, 60, ..., 140} que correspondem
às frequências f = {0, 64, 128, 192, 256, 320, 384, 448}
Hz. Na Fig. 1 é possı́vel ver rótulos indicando X6784(20) e
X4864(280), que exemplificam valores calculados em ambos
algoritmos, e em X832(136), considerado 0 na HDFT sub-
amostrada e calculado na HDFT original.

V. CONCLUSÕES

Deduziu-se uma forma de calcular a UVT diretamente a
partir de implementações de FFT’s clássicas. Propôs-se e
demostrou-se uma forma alternativa de cálculo da HDFT sub-
amostrada que permite o cálculo da UVT de forma eficiente,
mesmo para um númeno reduzido de amostras, dispensando a
multiplicação pelo fator de giro na etapa recursiva do cálculo,
o que adicionalmente torna o cálculo da HDFT subamostrada
imune à eventual instabilidade numérica devida a cálculos
recursivos. Evidenciou-se a eficiência da técnica proposta com
simulação númerica, comparando a HDFT original à HDFT

Fig. 1. DFT de janelas utilizando a HDFT subamostrada e HDFT original

subamostrada. Trabalhos futuros podem avaliar a incorporação
das técnicas com complexidade sub-linear de cálculo de DFT
de sinais esparsos propostas em [8]. Também é possı́vel avaliar
como o deslocamento circular do espectro possibilitado pela
propriedade da modulação da DFT pode reposicionar outro
conjunto de L amostras nas posições do espectro calculadas
pela HDFT subamostrada.
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Compressão dos Sinais de Ativação de Redes
Neurais Profundas Particionadas

Lucas Silva, Flávio Brito, Leonardo Ramalho e Aldebaro Klautau

Resumo—Nos últimos anos, o particionamento de redes neu-
rais profundas vem ganhando atenção de pesquisadores, pois
permite implementar tais redes com uma combinação de proces-
samento local em dispositivos de baixo poder computacional e
processamento em nuvem. Neste artigo, é proposto um método
de compressão que utiliza normalização de bloco e quantização
escalar para um sistema de particionamento de rede neural,
a fim de reduzir a taxa de dados necessária para transmissão
dos scores da rede através do enlace de comunicação. Para
avaliar o desempenho do método, foram realizadas simulações
que analisaram a acurácia da rede após a compressão. Os
experimentos mostram que ao aplicar normalização em bloco e
um quantizador escalar de 6 bits à rede originalmente quantizada
em 8 bits, as perdas na acurácia foram de aproximadamente 1%.

Index Terms—DNN, compressão, particionamento de DNN

I. INTRODUÇÃO

As redes neurais artificiais desempenham um papel im-
portante em diversas aplicações. Dentre elas, destaca-se a
detecção de objetos, na qual o modelo precisa identificar qual
objeto está presente na imagem e também a sua localização.
Diversas redes neurais foram propostas para realizar esta tarefa
tais como a YOLO nano [1] e SSD-VGG16 [2].

Recentemente, drones estão estão sendo equipados com
tais redes, por exemplo, com objetivo de atuar em situações
de desastres [3]. Entretanto, um dos desafios das aplicações
envolvendo o uso dessas redes em drones é a economia
recursos computacionais. Entre as alternativas para economizar
tais recursos, destaca-se os trabalhos em Kim et al. [4] que
estuda a compressão em redes neurais e o trabalho descrito
em Teerapittayanon et al. [5] na qual os autores realizam o
particionamento de redes neurais.

Portanto, tanto o uso de técnicas de compressão quanto o
uso de particionamento de redes são alternativas para enfrentar
a limitação de hardware presente em sistemas embarcados.
Neste trabalho, é proposto uma junção de técnicas de com-
pressão e de particionamento de redes com o objetivo de
reduzir a taxa necessária a ser transmitida pelo enlace de
comunicação.

II. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A Fig. 1 apresenta o sistema proposto neste trabalho.
O quadro de um vı́deo é processado por uma rede neural
profunda (DNN) que está particionada. As primeiras camadas
são implementadas em um dispositivo remoto e as últimas

Este trabalho foi apoiado em parte pelo Centro de Inovação, Erics-
son Telecomunicações S.A., Brasil, CNPq e Fundação Capes, Mi-
nistério da Educação do Brasil. (e-mails: [lucas.damasceno.silva,flavio.brito]
@itec.ufpa.br, [leonardolr,aldebaro] @ufpa.br).

camadas são executadas em nuvem. A saı́da da parte da DNN
que é implementada no dispositivo remoto, definida como
scores, é comprimida com o método descrito na Seção II-A e
enviada para a cloud. A entidade que está na cloud recupera
os scores e implementa o restante da DNN.

A. Normalização de Bloco

A Fig. 2 descreve em detalhes a operação de normalização
de bloco [6], que foi adaptada aqui para o contexto de par-
ticionamento de DNN. Os scores, originalmente estruturados
em uma matriz, são reorganizados em um vetor de dimensão
única. Em seguida, o vetor é organizado em blocos de NS

elementos. Para cada bloco, o valor máximo é selecionado
para que este bloco seja normalizado. Em seguida, aplica-
se quantização escalar de b bits e codificação por entropia
nos elementos quantizados. A seguir, o bloco comprimido
é enviado para o receptor juntamente com seu maior valor,
denominado informação adicional.

III. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Esta seção descreve os experimentos realizados e os resul-
tados obtidos. Como sinal de entrada, foi utilizado um vı́deo
do estacionamento do Parque de Ciência e Tecnologia do
Guamá. A métrica mean Average Precision (mAP) que avalia
a acurácia da rede neural na tarefa de detecção de objeto é
avaliada para cada sistema de compressão utilizado [7].

A rede neural empregada na tarefa de detecção é a SSD-
VGG16 [2], que foi dividida em duas partes: a primeira
estende-se da entrada da rede até a terceira camada de Max
Pooling, enquanto que a segunda consiste nos blocos restantes.
Os valores de saı́da da primeira parte são utilizados como
entrada para o bloco de compressão do sinal. Foi utilizado os
seguintes valores para NS : 32, 64 e 128.

O cálculo da taxa de transmissão dos scores em Kbps
é efetuado da forma descrita a seguir. A matriz de scores
M é redimensionada em um vetor unidimensional MU de
C elementos. O vetor MU é dividido em blocos de NS

elementos. Para quantizar cada bloco, são necessários b bits
por score (com este valor variando de 2 a 6 bits). Após realizar
a codificação por entropia, cada score é representado em média
com H bits, sendo que H ≤ b. Portanto, para cada bloco são
necessários (H × NS) bits, em média. Sendo C

Ns
blocos ao

todo, ( C
Ns

)×[(H×Ns)+8] bits são necessários para quantizar
o vetor MU , em que a constante de 8 bits se refere ao número
de bits do valor máximo do bloco. Assim, o número médio
de bits por scores é
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Figura 1. Diagrama geral do sistema proposto. O dispositivo remoto implementa as primeiras camadas da rede neural e um sistema computacional em nuvem
implementa as últimas camadas da rede neural.

Figura 2. Descrição do algoritmo de normalização de bloco.

B =
( C
Ns

)× [(H ×Ns) + 8]

C
= H +

8

Ns
. (1)

Os primeiros resultados obtidos são observados na Fig. 3,
na qual é representada a relação sinal-ruı́do (SNR) em dB,
para diferentes valores de tamanho de bloco, NS . É possı́vel
observar que o aumento do tamanho de NS resulta em uma
diminuição na taxa necessária, onde a equação (1) foi utilizada
para o cálculo da taxa.

A Fig. 3 também apresenta a acurácia obtida, que variou
entre 0.78 e 0.79, ou seja, apenas 1% de diferença entre o
compressor que utiliza 2 bits e o compressor que utiliza 6
bits. Portanto, caso essa perda de 1% seja tolerada, escolher
o sistema que provê a menor taxa na rede é uma boa opção.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um sistema de compressão de
sinais para redes neurais particionadas. O desempenho do
método foi analisada em simulações que compararam a relação
sinal-ruı́do dos scores comprimidos e a acurácia da rede
para diferentes tamanhos de bloco no método de compressão
proposto. Os resultados obtidos mostraram que o método
proposto consegue reduzir a taxa necessária para transmissão
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Figura 3. Relação Sinal-Ruı́do e acurácia da rede para três valores de Ns.

dos scores, sem afetar consideravelmente a acurácia da rede.
Como trabalhos futuros, serão avaliados o uso de outros quan-
tizadores mais complexos, como a Trellis-Coded Quantization
e a quantização vetorial, além de verificar a performance e
generalização do algoritmo utilizando outros datasets.
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Resumo—Devido à ampliação das redes de telefonia celular
de quinta geração (5G) em todo o planeta, e com a iminente
chegada desta tecnologia no Brasil a partir de 2021, a análise
do serviço de telefonia celular no país é fundamental para dar
subsídios à migração para o 5G. Nesse contexto, este trabalho
fez um levantamento de todas as estações rádio base de 4G da
cidade de João Pessoa que operam na faixa de frequência de
700MHz, que é uma das bandas previstas para utilização no 5G
no Brasil. A partir de dados de cobertura reais, obteve-se uma
estimativa da cobertura telefônica na cidade de João Pessoa.

Palavras-chave—Cobertura Celular, 5G, Modelos de propaga-
ção

I. INTRODUÇÃO

As tecnologias celulares se tornaram um dos meios de
comunicação mais amplamente difundidos entre a população.
Desde a primeira geracão, que só permitia comunicação por
voz, até chegar ao 5G, que permitirá uma vasta gama de
possibilidades (desde taxas elevadíssimas de transmissão de
dados até o uso de carros autonomos nas estradas), os avanços
e benefícios ao cotidiano são notáveis. Embora o 5G ainda não
esteja totalmente implementado, muitos países e instituições já
começaram a trabalhar com as faixas de frequência disponíveis
para o seu uso, de maneira a permitir sua implementacão no
futuro próximo.

Neste contexto, o objetivo deste artigo é a análise dos
sinais de telefonia celular 4G na cidade de João Pessoa,
na Paraíba, na faixa de 700 MHz. Com o objetivo de se
estudar a possível cobertura de uma rede telefônica 5G se
esta vier a operar nesta mesma faixa de frequência da quarta
geração. Desta maneira, este artigo foi organizado da seguinte
maneira: A Seção II apresenta a metodologia, abordando a
teoria e o desenvolvimento executado; a Seção III apresenta
os resultados obtidos; e na Seção IV são listadas as conclusões
e discussões sobre os resultados obtidos.

II. ASPECTOS SOBRE A TELEFONIA CELULAR

A telefonia celular está presente em todo o planeta, visando
atender o maior número de usuários possíveis. A cobertura
de uma rede celular é influenciada por fatores como potência,
frequência e características da antena que vai receber ou emitir
o sinal, de modo que uma série de equações possa ser utilizada
para uma aproximação significativa da propagação real.

A. Sistema de telefonia celular

As redes celulares evoluíram ao longo dos anos.Na primeira
geração, o objetivo era a transmissão de voz. A segunda
geração trouxe mais avanços; baseada nos sistemas digitais,
funcionava em torno dos 900MHz. E com suas evoluções
como o 2,5G, permitia uma melhor eficiência espectral, capaz
de suportar, além do canal de áudio, um outro com capacidade
de transmitir dados, exemplificado com o advento do SMS. Já
a terceira geração ou 3G teve um grande avanço no que se diz
respeito à taxa de dados, chegando a patamares que permitiam
o uso da internet de maneira prática nos aparelhos móveis. A
faixa de atuação desse modelo acontece nas frequências de
800 e 2100MHz [9].

A quarta geração atualmente chega a taxas de 42 Mbit/s,
mas ainda promete uma maior velocidade de operação, funci-
onando nas faixas de 700 e 2600MHz. O 5G, última grande re-
volução do mercado, ainda não está em pleno funcionamento,
prometendo velocidades na faixa de 1GBit/s. Sua faixa de
frequência ainda não foi definida no país; no Brasil especula-se
utilizá-la nas faixas de 3,5 GHz, 2,3 GHz ou até de 700MHz.

B. Modelo teórico de propagação

Os modelos de propagação de um sinal baseiam-se em
métodos empíricos para o seu desenvolvimento e cálculo da
área de transmissão. Os métodos normalmente se utilizam
de situações ideais, buscando uma modelagem mais exata do
fenômeno. Os modelos empíricos mais utilizados até então são
o modelo de propagação no Espaço Livre, modelo de Terreno
Plano e modelo de Difração para uma Obstrução [7].

Neste projeto foi utilizado o modelo de Espaço Livre para
realização dos cálculos necessários. Este método é conhecido
também como Modelo de Friss e sua equação é dada por:

Pr(d) =
PtGtGrλ

2

(4πd)2
, (1)

em que Pr é a potência recebida, Pt é a potência do trans-
missor, λ corresponde ao comprimento da onda transmitida, d
é a distância entre transmissor e receptor e Gt e Gr referem-se
aos ganhos das antenas. As antenas transmissora e receptora
foram consideradas omnidirecionais [6].

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

107



III. METODOLOGIA

A partir das informações sobre os fenômenos de transmissão
e funcionamento de uma rede celular, foi desenvolvido um
script na linguagem de programação python, capaz de repre-
sentar em um mapa todas as Estações Radio Base (ERB’s)
e suas respectivas áreas de propagação. Essas ERB’s são
equipamentos responsáveis por estabelecer a comunicação
entre os celulares presentes em uma região, como também
com a Central de Comutação e Controle (CCC), responsável
por todo o controle das estações.

Para este caso foi utilizado o mapa da região da cidade de
João Pessoa-PB, em que foram simuladas as áreas de cobertura
de diferentes operadoras para as faixas de frequência entre
700MHz e 800MHz, de maneira que seja possivel fazer um
levantamento de todas as ERB’s que atuam nessa faixa e que
poderiam migrar para o 5G. Os dados dessas estações rádio
base foram obtidos diretamente do site da Anatel(Agência
Nacional de Telecomunicações), responsável dentre outras
atribuições pela regulação e fiscalização do setor de telefonia
fixa e móvel [5].

Com as informações obtidas, um algoritmo foi desenvol-
vido, o qual permite simular todas as ERB’s presentes na
cidade com respectivas áreas dadas pela equação de Friis.

Figura 1. Cobertura de 4G na cidade de João Pessoa para a faixa de 700
MHz.

A. Resultados

Para uma melhor visualização dos resultados, os dados
obtidos foram separados por operadora (os quais representam
desde o número de ERB’s para a faixa de frequência determi-
nada como também regiões da cidade que possuem um baixo
nível de cobertura). Para todos os casos, foi escolhida uma
potência recebida de -50dBm, que garante uma ótima recepção
de sinal.

A frequência em torno de 700MHz é ocupada pelas redes
4G, mas dadas suas caracteristicas, a análise das ERB’s
operando nessa frequência permite uma boa perspectiva das
possíveis áreas de cobertura que um sinal do tipo 5G estaria
utilizando caso houvesse a substituição, já que esta faixa é
uma das previstas para a quinta geração da telefonia ocupar.
Na cidade de João Pessoa existe um total de 223 estações
rádio base funcionando nessa faixa, operando em redes 4G

que se encontram divididas entre as operadoras TIM, CLARO,
NEXTEL e TELEFÔNICA, conforme pode ser observado na
Fig 1.

A TIM possui um total de 125 estações funcionando nessa
faixa de frequência. Já a Claro possui um total de 37 ERB’s.
Por fim, a Telefônica possui um total de 61 estações para essa
faixa.

Com esses dados, conclui-se que a faixa de frequência de
700MHz é bem distribuída sobre o território da cidade, onde
não é possível observar regiões sombreadas, embora existam
locais que apresentem uma maior densidade de sinal. Nesse
contexto, observa-se também que a operadora TIM apresenta
tanto a maior cobertura, como também o maior número de
ERB’s em operação, o que pode ser visto na Fig 2.

Figura 2. Cobertura da TIM na cidade de João Pessoa para a faixa de 700
MHz.

IV. CONCLUSÕES

O 5G é mais nova revolução dos sistemas de comunicação.
No Brasil, os leilões que estão sendo planejados para esse
modelo de transmissão consideram estabelecer frequências em
torno dos 700 MHz, 2,3 GHZ e 3,5GHz para sua operação.

Nesse cenário, a avaliação inicialmente conduzida na cidade
de João Pessoa permite vislumbrar diferentes aspectos na
ocupação da faixa de 700 MHz, servindo de importante
subsídio para o planejamento das redes 5G na cidade.
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Aprendizagem Profunda Aplicada ao Problema de
Contar o Número de Presentes em um Ambiente

Millena M. de M. Campos, José M. de Castro Neto, Vicente A. de Sousa Jr., Julian W. Ribeiro, Rafael da S.
Macêdo e Álvaro A. M. de Medeiros

Resumo—O sinal recebido contém informações importantes
sobre o meio que se propaga, as quais podem ser extraı́das e
utilizadas para diversos fins. Tais informações são comumente
obtidas aplicando-se ferramentas estatı́sticas. Este trabalho
propõe o uso de aprendizado de máquina para contar o
número de pessoas em um ambiente indoor usando sinais de
radiofrequência. Se valendo da variabilidade inserida no canal
sem fio pela presença e movimento de pessoas, os dados obtidos
têm a sua dimensionalidade reduzida, via ferramenta de Deep
Learning, e posteriormente analisados por três classificadores.
Os resultados demonstram que é possı́vel obter o número de
presentes em um ambiente com pelo menos 90% de acurácia.

Palavras-Chave—Contagem de pessoas, redução de
dimensionalidade, sinal de RF.

I. INTRODUÇÃO

Com a permanente transformação da tecnologia, cada
vez mais dispositivos móveis se incorporaram em diversos
aspectos do cotidiano da humanidade, fazendo com que o sinal
de radiofrequência (RF) seja utilizado para outros fins além de
carregar a informação transmitida.

Uma das aplicações propostas na literatura é a detecção de
pessoas em ambientes internos por meio da análise de um
sinal de RF [1]–[3]. Porém, várias dessas abordagens não
determinam o número de pessoas já presentes no ambiente,
apenas a presença ou não de indivı́duos. Além disso, são
baseadas em tecnologias de redes sem fio como Wi-Fi e
ZigBee. Este artigo tem o objetivo de propor uma solução,
baseada em sinal de RF simples (um portadora senoidal), para
contagem de pessoas em um ambiente já povoado, utilizando
redes Autoencoder, para redução de dimensionalidade, e três
classificadores: o SVM, a Rede Perceptron de múltiplas
camadas (Multi-layer Percepetron - MLP) e a Rede RBF.
Com o Autoencoder permitiu-se reduzir a complexidade dos
dados avaliados e consequentemente diminuir o tempo de
treinamento dos diferentes classificadores.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Nesta seção são abordados o setup e a campanha de
medição, bem como os dados medidos foram organizados.
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O sinal emitido consistiu em uma portadora em 915 MHz
gerada pelo RF Agilent N9310A [4], acoplado a uma antena
dipolo de microfita na polarização vertical, a uma altura de
1,40 m do chão, como mostrado na Fig. 1(a).

No sistema de recepção (Fig. 1(b)) foi utilizada a plataforma
de rádio definido por software Universal Software Radio
Peripheral (USRP) N210 , juntamente com a placa WBX que
opera nas frequências de 50-2200 MHz . A antena utilizada
foi a mesma do sistema transmissor, a uma altura de 1,40 m
do chão. Para o controle da USRP N210 foi utilizado um
computador dotado de um script com o intuito de automatizar
e salvar as medidas para posterior tratamento estatı́stico.

(a) Setup de transmissão
(Sala 1).

(b) Setup de recepção (Sala 2).

Fig. 1. Sistema de medição.

As campanhas de medição foram realizadas na Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF) no prédio de engenharia,
utilizando duas salas vizinhas. Para garantir que as medições
não fossem influenciadas por outras pessoas, as campanhas de
medição foram realizadas durante o perı́odo de férias.

Foram realizadas três campanhas de medição em um cenário
sem linha de NLOS (non-line-of-sight), variando o número
de pessoas entre 1-3, com uma distância entre o receptor e
o transmissor de 7,7 m. Cada campanha consistiu em 1000
amostras a uma taxa de amostragem de 0,1 s. As pessoas
se movimentaram com uma velocidade constante, tentando
manter a uma distância fixa entre si.

As estatı́sticas descritivas foram calculadas em médias
móveis janeladas do sinal, sendo a janela de tamanho 100, de
forma a mapear o comportamento do sinal para cada caso ao
longo do tempo. Comumente são atribuı́das diferentes métricas
para caracterizar o sinal, foram adotadas neste trabalho média,
desvio padrão, kurtosis, entropia e os momentos 4, 6, 8 e 10
(m4, m6, m8 e m10).
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III. SOLUÇÃO PROPOSTA

O Autoencoder é uma rede neural treinada com o objetivo
de copiar a sua entrada na saı́da. Internamente, essa rede
possui dois estágios com uma, ou um conjunto de camadas
escondidas. Esses estágios são o Encoder e o Decoder,
e representam a codificação e decodificação da entrada,
respectivamente. O Encoder é responsável por representar a
entrada da rede em uma dimensão menor do que a dimensão
de entrada. Já o Decoder faz o caminho reverso, i.e, tem como
entrada os dados da saı́da do Encoder e tenta reconstruir os
dados originais na sua saı́da. Esse modelo prioriza aspectos
mais importantes da entrada para poder reconstruı́-la na saı́da,
assim ele é capaz de aprender propriedades úteis dos dados e
representá-los na saı́da do Encoder [5].

Uma vez que a dimensionalidade da entrada é reduzida
pelo Encoder, sua saı́da pode ser utilizada como entrada para
classificadores. A vantagem de reduzir a dimensionalidade é
a simplificação da montagem das redes subsequentes. Neste
trabalho, a saı́da do Encoder é usada como entrada para três
classificadores.

Na etapa de pré-simulação, os dados são normalizados com
objetivo de evitar que a rede trabalhe com alta variância.
Além disto, são separados 75% dos dados para treinamento
e 25% para validação. A rede Autoencoder tem os seguintes
parâmetros: arquitetura 8-16-12-4-12-16-8, 50 épocas, 16
batches, função de ativação Relu, otimizador adagrad e a
métrica sendo o erro médio quadrático. A camada de saı́da
do Encoder é composta por 4 neurônios, indicando uma
diminuição de 8 para 4 na dimensão dos dados de entrada.

Na saı́da do Encoder são aplicados três classificadores,
sendo eles:

1) Rede MLP: arquitetura 64-32-16-3, 30 épocas, 64
batches, função de ativação Relu e sigmoide (saı́da),
otimizador rmsprop e métrica acurácia;

2) Rede SVM: parametrizada por C = 6, γ = 5 e kernel
RBF;

3) Rede RBF: com 100 núcleos iniciados pelo algoritmo
k-means e a variância calculada por dmax/Nnucleos,
sendo Nnucleos igual ao número de classes, neste caso
3, e dmax a máxima distância entre dois núcleos.

Nota-se que a classificação é realizada levando em conta
que há três classes, 1 pessoa, 2 pessoas ou 3 pessoas.

IV. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma primeira análise é feita no sinal recebido em função
do tempo na Fig. 2. Percebe-se que um aumento de pessoas
na sala influencia diretamente a intensidade dos deep fades e a
variação do sinal, porém, por uma simples inspeção visual não
é possı́vel separar os casos e fazer uma avaliação quantitativa.

Para o Autoencoder, o treinamento foi realizado seguindo
os parâmetros indicados na Seção III. Obteve-se um erro
médio médio quadrático de 0, 003 tanto para o treinamento,
como para a validação. Assim, ver-se que o Autoencoder
consegue aproximar muito bem a saı́da com a entrada,
mostrando também que a saı́da do Encoder (4 dimensões)
contém informações suficientes para a reconstrução do sinal
de entrada.

Fig. 2. Potência do sinal recebido vs tempo.

Para os classificadores MLP, SVM e RBF, a Tabela I
apresenta a diagonal principal das matrizes de confusão para
os dados de validação, i.e., os valores de acurácia por classe
para cada classificador. Para o caso de apenas uma pessoa, o
classificadores acertam praticamente 100% das vezes. Já para 2
pessoas o desempenho não é excelente, mas é próximo de 97%
para o SVM e a MLP. No geral, nota-se que o desempenho
para a MLP e o RBF é um pouco inferior ao desempenho
da SVM para todas as classes, porém os resultados ainda são
acima de 90% para cada classe (exceto para a classe com 3
pessoas para a rede RBF, com 89% de acurácia). Além disso,
pela análise da tabela é possı́vel notar que os classificadores
tendem a errar mais à medida que o número de pessoas
aumentam.

Tabela I
ACURÁCIA POR CLASSE PARA CADA CLASSIFICADOR

Número de Pessoas Classificadores
MLP SVM RBF

1 99.92% 99.92% 99.34%
2 96.70% 97.11% 95.30%
3 90.39% 90.64% 89.06%

Por meio das análises dos resultados, notou-se que apenas
o uso do SVM para o problema de classificação, dado
as entradas com dimensão reduzida pelo Autoencoder, já
apresenta ótimos resultados de acurácia.

Novas medições, incluindo mais pessoas e com diferentes
comportamentos (em movimento, paradas, sentadas, em pé),
são objetos de trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS
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Digital TV Band Occupancy Measurements in
João Pessoa – Brazil

Lucas Pereira Fernandes, Fabricio Braga Soares de Carvalho and Rafael de Sousa Marinho

Abstract—Having in mind the growth in spectrum demand
in the last years taking into account the discussions about
Digital TV, 4G and the 5G, this work aims to identify spectrum
opportunities in the digital TV band in the city of João Pessoa,
in Brazil. The measurements consider the influence of an urban
area in the spectrum occupation. Also, it was identified some
transmission opportunities in the 503 MHz band and it was
related with the population density in the evaluated city.

Index Terms—Digital TV; Spectral Occupancy; Propagation
Models

I. INTRODUCTION

The growth in spectrum demand in the last few years can be
explained by the dissemination of new wireless technologies
as Digital TV, 4G and the 5G. In this scenario, the government
policies and the regulatory agencies can hinder the optimiza-
tion of spectrum management. Consequently, the utilization of
spectrum sensing techniques are a functional tool to deal with
the spectrum occupancy [1].

The Cognitive Radio (CR) is closely related with sensing
techniques and it developed to identify spectrum’s holes then
instantaneous transmission opportunities [2]. A transmission
opportunity happens when the unlicensed user or secondary
user (SU) can transmit without any significant interference
considering the licensed or primary user (PU) [3]. Hence, in a
cognitive context the SU can transmit at the time that the PU
is not occupying his frequency band [4]. Also, to not disturb
the PU transmission, the CRs may adopt different methods
(e.g. Matched Filters and Energy Detection) to identify when
there is a signal and when there is not in a specific band [5].

Considering the spectrum’s economic and social value, this
study is based in [6] and [7] and proposes the measurement
and the analysis of the spectrum occupation in a Digital TV
band in the city of João Pessoa, in Brazil. Additionally, the
influence of a high population density is considered to observe
any possible influence in the frequency band occupation, as
performed in [8] and [9]. The experimental measurements
performed to evaluate the current spectrum scenario used a
software defined radio (SDR) in its measurements.

This following is organized as: Section II briefly details the
transmission of Digital TV in Brazil. The methodology and

The authors are with the Communications and Signal Processing Research
Group (GCOMPS) at the Federal University of Paraı́ba (UFPB), João Pessoa-
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the experimental measurements are highlighted in Section III.
Section IV presents the results and Section V is the conclusion.

II. BRAZIL’S DIGITAL TV SPECTRUM MARKET

The implementation of the digital television system in Brazil
started with the first official transmission of digital signal that
was made in December 2007 in the city of São Paulo. As of
May 2008, the campaign for the popularization of Brazilian
digital television began. At this time, several cities in four of
the five regions of Brazil and their respective capitals already
had digital transmission before the initial expectation, even
so in 2008 only 470 thousand devices able to receive the
digital signal were sold and the figure reached only about 907
thousand Brazilians. The process of turning off the analog
signal was gradual since that date [10].

In May 2018, the analog TV transmission was extinguished
in João Pessoa, which is the capital of the state of Paraı́ba,
at Brazil’s Northeast region. With more then 800 thousand
inhabitants, the city is ranked as the 24th most populated in
Brazil and has a high level of population density.

III. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS

A. Data acquisition and Statistics

Aiming to use the possibilities offered by the SDRs, the
receiver used was the HackRF One from Great Scott Gadgets,
which is capable of transmission or reception of radio signals
from 1 MHz to 6 GHz, with a maximum sample rate of
20MHz. The GNU Radio Companion offers a visual interface
to build algorithms that can configure the SDRs.

In this methodology the SDR is used as a digital TV band
detector, with a “ANT500” antenna, which is designed for 75-
1000 MHz operation. The interface is configured on gnuradio
to “listen” a band defined according with a center frequency.
In this case the center frequency and the band are 503 MHz
and 10 MHz respectively. After some manipulation, the signal
data is saved in a binary file to further processing (Figure 1).

SDR
Acquisition FFT

Complex
to Mag

log10(·) to file

Fig. 1. Block diagram of data aqcuisition.

The data is acquired five times per minute during a two
hours time slice due to hardware limitations. In order to
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ensure statistical representativeness this process is repeated
two different moments a day during 28 days in a month.

B. Experimental Setup

The experimental setup take place 4.28 kilometers from
the 503 MHz TV transmitter, in a residential area in João
Pessoa, Brazil, as shown in Fig. 2, where the blue circle
is the transmitter antenna and the red circle refers to the
measurement site.

Fig. 2. Experimental setup distance from TV transmitter.

IV. RESULTS

In this section the results obtained by the measurements of
the selected frequency band and its comparison with a 5dB
over noise floor threshold are presented and detailed.

A. Mean occupation per frequency

The Digital TV mean percentage occupation, calculated
with all the grabbed data, is about 92% in the evaluated band
(498-508 MHz), as can be seen in Fig. 3. The remaining 8%
supports the usability of opportunistic spectrum usage with
this Digital TV protocol.

B. Weekly average occupation

Other interesting result is the statistic occupancy over the
week (Fig. 4). It can be seen that there is over 5% of difference
in occupation during workdays, this result can support the use
of opportunistic spectrum systems for intermittent data transfer
over the Digital TV channels.
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Fig. 3. Digital TV band mean percentage of spectrum occupation.
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Fig. 4. Digital TV band weekly average occupation. Occupation is centered
at the mean occupation, and the values are relatives to it. In this case the
occupation is set to 93%.

V. CONCLUSION

The objective of this research was to evaluate the frequency
occupation of a Digital TV band in the city of João Pessoa,
in the state of Paraı́ba, in Brazil’s Northeast. The goal is
to analyze potential transmission opportunities taking into
account the measurement place in a large Brazilian city.

Results indicate that there are transmission opportunities for
SUs as long as the occupation shows significant holes in the
spectrum occupation. This spectrum holes are explained by the
distance between the transmitter and the measurement place,
considering that João Pessoa has a high population density
and it may decrease the TV frequency band occupation due
to “shadow” areas.

Further works will explore measurements in different urban
locations, including countryside areas in João Pessoa city, in
order to compare spectrum occupancy.
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Programação Genética como Ferramenta para a
Modelagem de Perda de Percurso

Paulo Henrique A. Pereira, Rafael Fogarolli Vieira e Diego Lisboa Cardoso

Resumo—O desenvolvimento de modelos de perda de
propagação está entre as etapas iniciais do projeto de redes de
comunicação celular e portanto, com novos espectros e cenários
explorados no 5G, pesquisas envolvendo novos modelos, extensões
ou otimizações são recorrentes na literatura. Neste trabalho é
feita a avaliação da aplicabilidade de Programação Genética (PG)
como uma técnica para gerar funções que caracterizem a perda
de propagação. Como meio de avaliar a performance da PG,
esta foi aplicada à aproximação da perda gerada pelo modelo
Okumura-Hata (OH). Os resultados apontam que a PG é capaz
de gerar uma função que entrega resultados muito próximos aos
do modelo, com valores para a raiz do erro médio quadrático
(RMSE - Root Mean Square Error) de 1.9946 no conjunto de
treinamento e 2.2691 no conjunto de teste.

Palavras-Chave—5G, Perda de Propagação, Programação
Genética, Okumura-Hata.

I. INTRODUÇÃO

O crescimento exponencial do tráfego de dados, número de
dispositivos e da densificação direcionam o desenvolvimento
da quinta geração (5G) de redes móveis. O número total de
usuários de dados móveis crescerá de 5.1 bilhões (66% da
população) em 2018 para 5.7 bilhões (71% da população) até
2023 [1]. Esforços têm sido investidos no aprimoramento do
projeto de redes móveis a fim de acompanhar estas tendências,
e isto resulta em redes mais heterogêneas e densas, com
múltiplas tecnologias de acesso e implantação em massa de
estações base [2].

Ao considerar o aprimoramento do planejamento de re-
des móveis há de se considerar os modelos de perda de
propagação. Estes integram o estágio inicial do planejamento
de redes celulares, pois com o seu auxilio é possı́vel dimen-
sionar a infraestrutura necessária para atingir a cobertura pre-
tendida e, consequentemente, o aprimoramento da eficiência
energética e espectral e redução de custos de implantação da
rede [3]. Portanto, é justificado o investimento no desenvol-
vimento de métodos de predição da perda de propagação que
se aproximem da realidade o melhor possı́vel, assim como
aprimoramentos de modelos já existentes [4].

O Okumura-Hata (OH) é um exemplo de modelo criado
para prever a perda de propagação considerando os parâmetros
envolvidos e os cenários previstos em sua concepção [5].
No entanto, a rápida evolução das comunicações sem-fio têm
levado ao uso de frequências mais altas, áreas de cobertura me-
nores e sistemas de antenas inteligentes, tornando a predição
da perda de propagação um desafio maior [3].

Visando a criação de modelos para prever a perda de
propagação, a Programação Genética (PG) se apresenta como
uma técnica com potencial de aplicação na área, considerando

suas caracterı́sticas de aprendizado e geração de funções sem
a necessidade de que o usuário seja especialista na área ou
determine a composição da solução de antemão.

Neste trabalho será avaliada a performance da Programação
Genética como técnica para a modelagem de perda de
propagação. Para isto, a PG será utilizada para gerar uma
função que se aproxime ao modelo Okumura-Hata, e o desem-
penho desta aproximação será mensurado por meio do cálculo
da raiz do erro médio quadrático (RMSE - Root Mean Square
Error).

II. PROGRAMAÇÃO GENÉTICA

Programação Genética é uma técnica de Computação Evo-
lutiva (CE) para a solução de problemas sem a necessidade de
que o usuário conheça ou especifique a forma da solução de
antemão. De outro modo, a PG é um método sistemático que
independe de domı́nio para que computadores solucionem au-
tomaticamente a partir de uma instrução de alto nı́vel da tarefa
[6]. A maioria das aplicações de PG utiliza a representação de
árvores (Fig. 1) para descrever os indivı́duos que compoões a
população, e representam uma possı́vel solução no campo de
busca abordado.

Figura 1. Exemplo de Programa Como Uma Estrutura de Árvore.

A técnica consiste na evolução de programas de computador
para executar uma tarefa e que, pela ação de operadores
genéticos (mutação, cruzamento e adaptação), dão lugar a
novas populações com programas que, provavelmente, melhor
solucionam a tarefa [7]. Esta, no entanto, diferencia-se dos
demais algoritmos de CE por, ao invés de ser representada
por conjuntos de parâmetros, ser constituı́da pela evolução de
programas de computador simbólicos e ser capaz de abranger
um domı́nio de soluções muito mais amplo [8].

A PG possui potencial para resolver problemas sem solução
conhecida ou em áreas sem um especialista humano [8]. Esta
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é uma das caracterı́sticas que mais fortalecem o potencial da
PG à modelagem de perda de propagação, pois permite que a
técnica desenvolva o formato da solução de modo a aumentar
a precisão a função, adicionando ou removendo elementos que
interfiram na aptidão da solução.

III. MODELO OKUMURA-HATA

O modelo Okumura-Hata (1) é uma formulação empı́rica
desenvolvida em [5] que engloba o cálculo de perda de
propagação para cenários urbanos (divididos em cidades:
médias ou pequenas e grandes), cenários suburbanos e espaço
livre (com fatores de correção). A aplicação deste modelo
é indicada sob as seguintes restrições dos intervalos dos
parâmetros: Frequência (fc): 150− 1500MHz, distância (d):
1 − 20km, Altura da estação transmissora (hb): 30 − 200m,
Altura da antena receptora (hm): 1− 10m. Para este trabalho
foi utilizada a formulação voltada a cidades pequenas ou
médias (2).

Lp = 69.55 + 26.16 log10(fc)− 13.82 log10(hb)

− a(hm) + (44.9− 6.55 log10(hb)) log10(d) (1)

am = (1.1 logfc −0.7) ∗ hm − (1.56 log10(fc)− 0.8) (2)

IV. RESULTADOS

Um conjunto de 1000 entradas (divididos em 90% para o
conjunto de treinamento e 10% para o conjunto de teste) nos
intervalos definidos na Seção III é gerado e a partir deste são
obtidas as perdas preditas para o modelo Okumura-Hata. Em
seguida, o conjunto de entrada e as predições são usadas no
treinamento da PG.

O software Matlab R© é utilizado para gerar as perdas preditas
pelo modelo Okumura-Hata e gerar a função resultante da
aproximação pela PG (Eq. 4). Na comparação entre estes (Fig.
2) foram obtidas as seguintes métricas de RMSE: 1.9946 no
conjunto de treinamento e 2.2691 no conjunto de teste.

LPG = 64.59− 0.05794hb − 13.31 ln

( |hm|
|fc|

)
(3)

+ .856 ln

( |hm|
|hb − 1.362|

)
− 0.0058 fc

− 13.68 ln

(
1.362

|d|

)

É notável a precisão da função resultante da PG (Fig. 2),
dado que o modelo proposto em [4] alcança 7,19 dB em
RMSE, resultado melhor que o das otimizações de modelos
clássicos que o autor também realiza, enquanto o resultado
deste trabalhalo alcança valores menores que 2dB. mesmo nos
casos de maior discrepância é possı́vel afirmar que o com-
portamento geral do modelo foi bem absorvido pela função
resultante da PG. Adicionalmente, todos os parâmetros de
entrada estão presentes na equação resultante, o que indica que
a técnica absorveu o impacto destes no resultado do modelo
Okumura-Hata.
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Figura 2. Perda Predita pelo Modelo OH e PG.

V. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi analisada a performance da Programação
Genética como técnica para a criação de modelos de perda
de propagação. Para comprovar a sua aplicabilidade, foi apli-
cada à aproximação da perda predita pelo modelo Okumura-
Hata, gerando uma função que obteve valores de RMSE
relativamente pequenos (1.9946 no conjunto de treinamento
e 2.2691 no conjunto de teste.). Sendo assim, a PG é capaz
de gerar resultados satisfatórios ao ser aplicada ao campo
de modelagem de perda de propagação. Para aprimoramentos
futuros é considerada a abordagem de modelos que melhor
representem a perda para as faixas de frequência e ambientes
atualmente ou que serão utilizados no projeto de redes 5G,
bem como a utilização da PG para modelar a perda em
ambientes especı́ficos.
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User Rate Inference From the Network Operator
Perspective

Diego Dantas1, Luan Gonçalves1, Pedro Batista2 and Aldebaro Klautau1

Abstract—In telecommunications networks, users connected to
a network node request an amount of resources. This information
is of importance for network optimizations problems (e.g., Re-
source Management), and it is available to the user but not to the
network operator. In this work, a machine learning model called
Extra Trees infers the actual rate requested by the user only
with network performance counters available to the operator.
Simulations were used to create instances of the problem and to
generate data sets. Results show that the problem is solvable when
the network topology is simple, and the network is not facing
traffic congestion. However, when the network is performing
poorly or has a complicated topology, more advanced techniques
are required.

Keywords—networking, machine learning, inference, simula-
tion

I. INTRODUCTION

In telecommunications networks, nodes demand a certain
amount of network resources, which can be expressed in terms
of bandwidth. This information is of great value for network
operators since it enables network optimization problems (e.g.,
Resource Management) to be solved more effectively. Network
operators only have access to network performance counters.
They only know what rate (throughput) is being given and not
what is actually requested by the users.

Other works try to solve similar problems. Martin et al. [1]
predict user demand to allocate the necessary resources, but
uses information from the application layer. Lotfollahi et al.
[2] classify packets flowing in the network in certain groups
of applications to use later for estimating user demand. In this
work, it is shown empirically that a simple Machine Learning
(ML) method can solve simple cases of User Rate Inference
(URI) without information from the application layer and that
more elaborated solutions are needed for complex cases.

This paper is organized as follows: Sec. II presents the ap-
proach used in this work, including the methodology adopted
to perform simulations. The steps for data set preparation and
the ML model used are covered in Sec. III. The results are
summarized in Sec. IV. Finally, Sec. V concludes the paper.

II. APPROACH

In this work, OMNeT++ simulates a network with users and
servers to extract performance counters from nodes for use as
input to a ML model that performed inference, outputting the
actual rate requested by the user (i.e., user rate). Figure 1 show
the pipeline for the acquisition of data sets.

1LASSE - 5G & IoT research Group, Federal University of Pará
(UFPA), Belém-PA, Brazil, 2Ericsson Research, Kista, Sweden, E-mails:
{diego.figueiredo, luan.goncalves}@itec.ufpa.br, pedro.batista@ericsson.com,
aldebaro@ufpa.br.

Simulator Raw
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Database

Metric
vectors

Feature
Extraction ML model

Figure 1. Pipeline visualization. Data are collected from simulations per-
formed on OMNeT++ [3] to compose the database. After that, the database
is pre-processed to compose the data set used to train the machine learning
model.

Three main aspects of simulations were defined: network
topology, the application running in the network and its
behaviour. Furthermore, it was made two data sets that were
treaty separately, one it is considered a simple, predictive, case
of the problem while the other is the opposite.

It was performed 64 simulations each during 1080 seconds
with different random seeds. The output of one simulation is a
set of vectors, from nodes and links, representing the following
metrics: throughput, queue occupation, queue drops in bytes,
packet waiting time in queues, and also the target value, the
user rate. The simulation time accompanied each new recorded
vector entry.

It was used a generic User Datagram Protocol (UDP) data
streaming as our application running in the network. The
server offers only one bit rate, 3 Mbps. Each user is turned
on in the network requesting a Constant Bit Rate (CBR) data
stream from a server node for a duration of time, and then
it is shut down, to later be turned on again. This on and off
behaviour is modelled according to an exponential distribution,
with mean 5 and 10 seconds, respectively.

For the simple case data set, a binary tree topology with
two leaves was used. There were one server and two users.
The server is connected to the root of the tree while the users
to the leaves.

For the complex case data set, it was used NSFNet topol-
ogy [4], with 14 nodes and 21 links. There are 4 servers and
16 users, randomly connected to network nodes with no server
and user nodes connected to the same network node. Each user
request from a random server chosen before each simulation.

Link bandwidth is set according to

bandwidth(x, r, p) = x× r × p (1)

for every link. Where x is the number of users, r is the
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maximum rate that any user can request, and p is the network
efficiency factor, a value in (0, 1]. Eq. 1 is defined to control
how the network will perform in the worst-case scenario,
where all users are on and sharing the same link. A greater
value for p indicates better performance and a lower value
the opposite. The expectation is that a network with good
performance (i.e., p close to 1) is more predictable [5], [6].

III. DATA PREPARATION & MACHINE LEARNING MODEL
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Figure 2. The probability distribution function of requested user rates for
both cases.

The proposed solution follows the supervised learning
paradigm. The model used was an Extra Trees Regressor
(ETR) [7], whose implementation is from the Python library
Scikit-learn [8]. The authors found that using all default
hyperparameters from the library are already suitable for this
regression task.

For each output vector from simulations, it was performed
mean pooling in a sliding window fashion. The size of the
window was set empirically to 60 seconds. The samples to
the ETR were then the value of each vector in the same time
window. The same procedure was done to the target value (i.e.,
user rate).

The data set for each case was composed of 64 simulations,
with each generating 18 samples. The data set was split
according to simulations and not samples, using only train
and test sets, split by 75%. The Fig. 2 shows the Probability
Distribution Functions (PDF) for the user rate in simple and
complex cases; the mean of both PDFs are approximately 2
Mbps.

IV. RESULTS

In the simple case, ETR performed according to the ex-
pectation of being more predictable. When the network is
struggling to deal with traffic, that is, lower values for the
network efficiency factor, more specifically when it is less
than 0.7, the ETR was not able to find a clear pattern and the
average Mean Absolute Percentage Error (MAPE) is always
about 23%. On the other hand, in the complex case, it is
observed that all values for the network efficiency factor are
approximately the same, as can be seen in Fig. 3. The author’s
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Figure 3. ETR MAPE for the simple and complex cases with different
network efficiency factors.

interpretation is that the case is too complicated for the ETR
to find a pattern. Therefore it is safe to assume that the set of
features is not representative enough for the case.

V. CONCLUSION

This work presented a methodology to infer the actual rate
requested by users, using only information known by the
network operator. The problem is solvable with the set of
restrictions imposed, but for complex cases, where the network
is performing poorly, or it is too complex, the classic ETR
could not find a pattern. Therefore advanced solutions that
leverage the time correlation of our samples and also network
topology structure are needed.
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Análise do Efeito de Maré no Provisionamento de
Recursos em Redes Centralizadas: Um Estudo de

Caso em Grandes Metrópoles
Edney A. do Nascimento, Igor Falcão e Diego L. Cardoso

Resumo—O Efeito de Maré é caracterizado como a flutuação
espaço-temporal do tráfego de dados, inevitável em diferentes
tipologias de redes, gerando áreas de intensa sobrecarga de
recursos em locais/períodos de constante migração de pessoas
e utilização de equipamento móveis. Para estudar os impactos
desse fenômeno diante da alta demanda de dados proveniente
das redes 5G, este artigo apresenta uma análise no cenário
de Manhattan (New York) com dados de geolocalização de
assinantes moveis coletados de redes sociais. São considerados
fatores de disponibilidade de acesso, alocação de recursos e
provisionamento de carga na rede, agregando os principais
componentes da C-RAN (Centralized Radio Access Network)
no modelo proposto. Os resultados apontam as necessidades
do dimensionamento/provisionamento da rede para atender as
demandas de tráfego aplicando esquemas de alocações dinâmicas
de recursos em momentos de variação da densidade de tráfego.

Palavras-chaves—Efeito de Maré; flutuação espaço-temporal;
5G; C-RAN;

I. INTRODUÇÃO

Segundo as tendências de [1], o tráfego móvel crescerá a
uma taxa de 46% ao ano até 2022, gerando uma demanda
de tráfego de até 77,5 exabytes/mês, somando um total de
28,8 bilhões de dispositivos conectados nas redes móveis. Para
atender esta alta demanda de volume de dados e quantidades
massivas de usuários esperados pelo 5G, surge a Centralized
Radio Access Network (C-RAN), uma arquitetura que cen-
traliza os recursos de processamento de dados, facilitando
a escalabilidade, balanceamento de carga e implantação de
novas estratégias de cooperação, fornecendo abordagens mais
econômicas como a implantação ultracompacta de Small Cells
(SCs) [2].

As arquiteturas descentralizadas que utilizam o D-RAN
(Distributed Radio Access Network), realizam a alocação de
recursos de maneira fixa e desproporcional [3], não suportando
uma demanda variável que pode ser gerada pelo Efeito de
Maré (Tidal Effect), que em telecomunicações, intensifica
regiões sobrecarregadas em locais/períodos de alta demanda,
em contra partida subutilizando esses recursos em momentos
com baixa demanda de tráfego [4].

Trabalhos como [4],[5] propuseram novas abordagens de
provisionamento de recursos de maneira adaptativa para supor-
tar as novas demandas das redes 5G em cenários heterogêneos
(HetNets), utilizando uma arquitetura de acesso como a C-
RAN, contudo usando dados de entrada fictícios ou soluções
de alta complexidade computacional.

Este trabalho propõe uma análise dos impactos do Efeito
de Maré causados pelo deslocamento do tráfego de dados em

redes móveis de um grande centro urbano com alta densidade
de usuários, a região de Manhattan, um distrito da cidade de
New York (NY). Dados reais de localização foram analisados
para obter os parâmetros de entrada e movimentação dos
usuários, e uma heurística foi utilizada para estudar o impacto
desse fenômeno demográfico na rede de telefonia e dados,
com intuito de modelar parâmetros e a alocação de recursos
na rede.

II. MODELO DE SISTEMA

Para a análise, foram utilizados dados de geolocalização
de uma rede social baseada em localização (LBSN-Location
Based Social Network) aplicando os parâmetros como a dis-
tribuição dos usuários, disponibilidade de acesso, alocação
de recursos, e a distribuição de carga na rede [6]. A fonte
de dados possui identificação de check-ins de usuários no
distrito de Manhattan, das 24h do dia, por um período de
10 meses (Abril/2012 a Fevereiro/2013), agrupados em 4
períodos: madrugada (0-5h), manhã (6-11h), tarde (12-17h)
e noite (18-23h).

TABELA I
PERCENTUAL DE UES NAS SUBÁREAS DE Manhattan.

Subárea | Período Madrugada Manhã Tarde Noite
Central Park 0,71 1,82 1,56 0,62
East Side 9,76 14,16 13,63 13,51
Lower M. 39,01 22,07 29,08 36,47
Midtown 17,37 40,90 29,88 21,93
Upper M. 15,39 8,29 7,56 8,28
West Side 17,77 12,76 18,30 19,17

Fig. 1. Subáreas de Manhattan: Lower M. (1), Midtown (2), West Side (3),
East Side (4), Central Park (5) e Upper M. (6); Nos períodos madrugada (a),
manhã (b), tarde (c) e noite (d).

Os dados de geolocalização dos usuários foram processados
e analisados utilizando a ferramenta QGIS R©, estes estão ap-
resentados na Tab. I e serviram de entrada para as simulações
desenvolvidas na ferramenta MatLab R© a fim de representar de
maneira fidedigna o Efeito de Maré no cenário proposto.
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Nas Fig. 1 e 3(a), o Efeito de Maré pode ser observado
diante da movimentação de usuários em Manhattan. A Fig. 1
exibe o mapa de calor das subáreas do distrito, evidenciando
a migração de pessoas entre as subregiões, especialmente em
Lower M. (1), Midtown (2) e West Side (3). O percentual da
movimentação e a variabilidade dos usuários na rede pode
ser visto em Fig. 3(a). A demanda da rede é variável neste
cenários em determinadas regiões, acarretando problemas de
desbalanceamento de carga e gargalos na rede.

O cenário agrega os principais componentes da C-RAN, en-
tre eles o BBU pool, aproveitando a capacidade de transporte
de sinal da fibra para o fronthaul até as SCs espalhadas pelo
cenário, como podemos observar na Fig. 2.

Fig. 2. Modelo de arquitetura híbrida de rede.

Foi utilizado o modelo SUI (Stanford University Interim) [7]
para calcular a perda de propagação nas antenas do cenário. A
Macro (BS) foi configurada com potência de transmissão de
43 dBm, cobertura de 2 km, e 20 MHz de largura de banda.
As SCs (RRH) com potência de 23 dBm, 150 m de cobertura
e 10 MHz de largura de banda. A área total do cenário foi
de 4 km2, com Physical Resource Block (PRB) de 180 kHz,
com um intervalo de confiança de 95%.

Fig. 3. (a) Distribuição dos UEs em Manhattan. (b) No de SCs por períodos
e demanda de tráfego. (c) Total de SCs e UEs para demanda total da rede.

Para realizar o dimensionamento efetivo das SCs, foi im-
plementada a heurística baseada em [7]. Foram usadas duas

políticas de offload para as SCs, de 40% (baixa) e 80% (alta)
da vazão da rede e manteve-se as duas abordagens utilizadas da
heurística. A abordagem tradicional usada pelas empresas de
telefonia (baseada na concentração de usuários), aqui chamada
de abordagem usuário, e a proposta por [7] baseada no menor
custo de implantação (transporte e rádio), aqui denominada de
abordagem vazão.

III. RESULTADOS

Na avaliação foram consideradas métricas e parâmetros para
as demandas alta e baixa de tráfego na rede, observando
valores relacionados à quantidade de RRHs, ao quantitativo
e à vazão média dos usuários conectados, a fim de avaliar o
Efeito de Maré no cenário com a heurística aplicada. Na Fig.
3(c) observa-se a quantidade de RRHs ligadas relacionada ao
total de usuários no cenário, para atender a demanda total
do cenário. A heurística aplicada conseguiu adaptar o cenário
ao fenômeno estudado, uma vez que o quantitativo de RRHs
foi diretamente relacionado ao total de usuários na rede e a
alocação de recursos foi efetiva para a dinâmica de densidade
e demanda de tráfego dos UEs, minimizando a quantidade
de RRHs no cenário durante o Efeito de Maré. A Fig. 3(b)
apresenta o comparativo RRHs utilizadas nas demandas baixa
e alta na rede, comparando as abordagens vazão e usuário.

A abordagem vazão apresentou um melhor desempenho na
rede em todos os períodos, com 10% a menos no número
de RRHs necessárias em alguns períodos, fornecendo vazão
média até 3,3% superior, bloqueando apenas 3,6% de usuários
na demanda alta na rede, comparado a abordagem usuário.

IV. CONCLUSÃO

A análise e simulação do Efeito de Maré, e aplicação de uma
heurística apontam que o dimensionamento de SCs pode ser
realizado para atender a demanda da rede, aplicando esquemas
de alocações dinâmicas de recursos em momentos de baixa e
alta densidade de tráfego. Nos trabalhos futuros podem ser
considerados arquiteturas e cenários específicos, e a utilização
de técnicas de inteligência computacional.
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4G/5G Network Data Collection and Processing
using Elastic Stack

Tiago S. Guerreiro, Virgı́nia Tavares, Cleverson Nahum,
Silvia Lins and Aldebaro Klautau

Abstract—Fifth-generation (5G) networks are being designed
with high levels of virtualization and programmability. Together
with a large amount of data, it could benefit from Artificial
Intelligence (especially Machine Learning) to improve its cost-
efficiency through e.g. automated (intelligent) network configu-
ration. Handling large amounts of data is not a trivial task and
Elastic Stack can be useful in such scenarios by allowing real-
time data search, logging and analytics. This paper describes
an Elastic Stack implementation in a virtualized 4G/5G network
testbed for monitoring operational data from the mobile network
cluster and network controllers.

Index Terms—Elastic Stack, 5G, real-time monitoring

I. INTRODUCTION

Machine Learning (ML) and Artificial Inteligence (AI)
applied to 5G and Beyond 5G (B5G) became frequent topics
in the telecommunications field [1] [2]. In order to cope with
the strict latency and high data rate requirements, 5G networks
are benefiting from ML to analyze large volumes of data and
determine several aspects of the network, such as abnormal
behavior, network load performance and parameters opti-
mization [3]. A typical machine learning workflow involves
gathering and preprocessing data, choosing the most suited
model for the problem, training and evaluating the results.
Although other aspects of the ML workflow are essential for its
effectiveness, a reliable dataset for the model plays one of the
most important roles. Therefore, generating reliable datasets
with network information is proven to be very useful in the
5G field, especially when ML is involved [4]. The Elastic
Stack (ES) provides practical tools to manage and visualize
the dataflow within an application in various formats, like
automatic log collecting, service monitoring, application status
checking and data visualization. It enables the creation of
a mobile network structure with network information being
collected and organized automatically.

This paper describes an implementation of the ES in a
4G/5G testbed to store information about the network compo-
nents for further ML-driven analysis and testbed monitoring.
The functioning data and logs of both mobile network func-
tions and cluster machines are stored during a given period
through ES tools that can be used to search, analyze and
visualize data through a web interface.

This work was supported in part by the Innovation Center, Ericsson
Telecomunicações S.A., Brazil, CNPq and the Capes Foundation, Ministry
of Education of Brazil. T. Guerreiro, V. Tavares, C. Nahum and A. Klautau
contributions include both development of the testbed and concepts, they
are with LASSE - 5G Group, Federal University of Pará, Belém, Brazil (e-
mails: {tiago.guerreiro, virginia.tavares}@itec.ufpa.br {cleversonahum, alde-
baro}@ufpa.br). S. Lins contributions are theoretical concepts and she is with
Ericsson Research, Brazil (email: silvia.lins@ericsson.com).

II. TESTBED ARCHITECTURE

A. Connected AI 4G/5G Testbed

The Connected AI (CAI) testbed project [5] deploys a
4G/5G mobile network using open-source alternatives and
integrating ML applications. CAI comprises a Base-band
Unit (BBU), Remote Radio Head (RRH) and Core Net-
work. The testbed offers other features, such as an emulated
backhaul/fronthaul topology, Radio Access Network (RAN)
controller [6] and Software-defined Networking (SDN) con-
troller [7]. Fig. 1 demonstrates the testbed architecture.

RRH BBU Pool Emulated
Backhaul

5G Core 
Network

Filebeat Agent Elasticsearch Kibana

Elastic Stack

Metricbeat 
Agent

SDN
Controller

Emulated
Fronthaul

RAN
Controller

Computer 1 Computer 2 Computer 3

Figure 1. Connected AI 4G/5G testbed architecture.

The RAN and the SDN controllers provide continuous
monitoring of both the eNBs and the transport network. This
information can be used in ML applications to optimize the
network based on network information. It is important to note
that CAI has as its main features the virtualization of the
mobile network functions in containers and their orchestration.
The first refers to each component of the testbed being in a
Docker container. The project works over a Kubernetes cluster
so that the user can set the nodes (machines) for orchestrating
and managing the containerized applications of the network.
Kubernetes can manage many workloads in containers, such
as ES, which will be detailed further.

B. The Elastic Stack

The ES [8] is a collection of open-source tools released
in 2016 to search, analyze and visualize data in real-time. It
has various components that make gathering data from various
sources and formats easier, while provides data centralization.
These tools have a very straightforward organization: Elas-
ticsearch is the central component, responsible for indexing
and storing the data. Kibana acts on top of Elasticsearch,
providing (indexed) data visualization. Beats are lightweight
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data shippers installed on the edge application to collect
different types of data and forward to the stack, in which
Filebeats are used to monitor files and APIs. Metricbeats
components monitor the machines’ metrics as CPU and RAM
usage. These components act together to provide a complete
data management solution. Fig. 1 represents the ES integration
to the CAI testbed, where the Filebeats are responsible for ob-
taining information from RAN and SDN controllers, while the
Metricbeats is responsible for monitoring the cluster machines
resources.

III. RESULTS

The Connected AI testbed computing resources include
three computers with a Core i5-8400@2666 MHz processor
and Ubuntu 18.04 LTS as operational system. Two computers
have 8 GB of RAM and one 16 GB of RAM. The machines
have Docker v19.03 and Kubernetes v1.14 installed. A Kuber-
netes cluster is established, and the CAI Docker images are
installed on each cluster node. The ES tools are deployed in
the master node (the 16 GB RAM machine).

Figure 2. Resource usage of a cluster machine of the testbed running a
Cloud-RAN (C-RAN) mobile network scenario.

Beats is used to collect data from the CAI testbed, which is
then sent to the Elasticsearch instance and visualized through
Kibana. Fig. 2 shows the CPU, and RAM usage obtained using
Metricbeat in one of the testbed machines. There is a peak
in the CPU usage, which occured when the mobile network
scenario was being started (load and usage stabilize right after
that). The Metricbeat usage provides essential information on
the testbed monitoring, which can be used to detect anomalies
and predict faults in the network deployment.

Another important feature is the monitoring of the RAN
and SDN controllers in the testbed network, since they provide
information about the eNBs and the SDN transport network,
respectively. RAN controller (FlexRAN) data visualization
is depicted in Fig. 3, obtained through Kibana. The part
1 of the figure shows the number of interactions to get
information from controllers in intervals of 30 seconds. The
RAN controller was configured to communicate in every 5

Figure 3. FlexRAN API responses stored in the Elasticsearch an visualized
with Kibana.

seconds, resulting in six interactions per 30 seconds, as shown
in the graph. The second part shows the information collected
every 5 seconds from the RAN controller. The data has a time-
series organization enabling the observations of the changes
in the eNBs behavior. Collecting and storing this information
can generate datasets for ML agents training targeting mobile
network functions improvement.

IV. CONCLUSION

This work presented an integration of the ES to collect and
process operational data from a 4G/5G experimental testbed.
It enabled the monitoring of the cluster machines (which
implement the mobile network) and storing information from
both RAN and SDN controllers. The CPU and RAM us-
age were monitored during the process of deploying a C-
RAN mobile network in the testbed structure. The data was
visualized using the Kibana interface. Also, it was used to
obtain and display RAN controller information stored in a
time-series organization. This testbed implementation enables
the monitoring of mobile networks to detect anomalies, and
it presented an integration with ES, which facilitates the
data collection of mobile networks to create datasets to ML
applications.
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Resumo—O processo de reaquecimento de tarugos de aço para
laminação nem sempre é operado de forma eficiente, devido
o forno ter suas particularidades. A aplicação de inteligência
artificial pode ser utilizada para identificar valores de operação
de forma a reduzir consumo energético, garantindo a restrição
do processo. O objetivo desse artigo é propor uma metodologia
de operação eficiente com o emprego de otimização multi-
objetivo, aplicado aos modelos regressivos dos sistemas envolvidos
no processso. Os valores identificados na otimização, foram
implementados em um processo real, validando a eficiência do
otimizador proposto.

Palavras-chave - Previsão de temperatura, Inteligencia Artifi-
cial, Otimização Multi-objetivo.

I. INTRODUÇÃO

O controle da temperatura de saı́da é responsável pela
qualidade do tarugo de aço a ser laminado. O forno de
reaquecimento é responsável por um terço do custo opera-
cional de uma laminação de tarugos de aço [1]. Sua função é
reaquecê-lo até que possa ser laminado. A busca por redução
de custos, melhoria contı́nua e competitividade exige que esse
processo seja conduzido de forma a minimizar o consumo
energético total com o menor tempo de permanência dentro
do forno, respeitando as restrições do processo. Devido ao
conhecimento e experiência diferentes de cada operador, o
tempo de reaquecimento e o consumo energético podem não
ser eficientes, caracterizando uma oportunidade de otimização
multiobjetivo. Este artigo tem como objetivo apresentar uma
proposta baseada em inteligência artificial para otimização do
processo de reaquecimento de tarugos de aço em fornos in-
dustriais baseado em computação evolucionária usando como
base um modelo substituto baseado em redes neurais artificiais
para representar a resposta do forno.

II. METODOLOGIA E RESULTADOS

O processo estudado é o reaquecimento de tarugos de aço
para Laminação de uma siderúrgica localizada em Recife-
PE. O forno, ilustrado na Fig.1, possui três zonas: Pré-
aquecimento; Aquecimento; Homogeneização. O tarugo entra
na zona 1 por um caminho de rolos, onde é coletada a
temperatura de enfornamento. O deslocamento dentro do forno
é realizado por um sistema hidráulico chamado de empurrador
de tarugos. Nesse forno, para cada tarugo enfornado, um
outro deve ser desenfornado por uma lança extratora, acionada
sempre que o laminador solicita um tarugo para ser laminado.
Após o desenfornamento, é realizada a leitura da temperatura

de saı́da. Na Fig.1, os valores de temperatura menos escuros
são os desejados, enquanto os mais escuros, os reais.

Figura 1. Forno de Reaquecimento de Tarugos de Aço para laminação.

O modelo para configuração dos valores de temperatura
das zonas de controle para otimização do consumo energético
e tempo de reaquecimento dos tarugos no forno é baseado
no modelo de previsão da temperatura de saı́da, a partir da
temperatura de enfornamento, temperatura das zonas e tempo
de permanência em cada zona de controle. Antes de serem
estimados os modelos que descrevem o processo, é necessário
o tratamento dos dados amostrados. Para identificar a tempe-
ratura e o tempo de permanência em cada zona de controle,
foi necessário realizar o monitoramento dos valores de acordo
com as posições, do enfornamento ao desenfornamento. Para
determinar o consumo total instantâneo do forno, é necessário
conhecer as vazões de combustı́vel consumido para controle
de temperatura da zona. Por não haver uma relação direta
entre a vazão de combustı́vel e a temperatura da zona, foi im-
plementada uma rede neural artificial Perceptron de múltiplas
camadas para tal objetivo [2]. Devido à temperatura ser uma
variável de elevada inércia, foi necessário identificar perı́odos
de temperatura estável, após a estabilização da vazão do
combustı́vel, sendo necessária a coleta dos dados no regime
permanente com ritmo de desenfornamento nominal. A Fig.
2 mostra os pontos de treino e modelo de previsão. Os
valores estão normalizados. Uma Rede Neural para previsão
da temperatura de saı́da com três camadas é implementada. A
camada intermediária tem treze neurônios, e este número foi
escolhido a partir da obtenção da menor Raiz do Erro Médio
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Quadrático (RMSE).

Figura 2. Regressão do consumo (Nm3/h) a partir da temperatura ( ◦C) .

Foram excluı́das as amostras com tempo de permanência
elevados, não condizentes com o regime permanente. A es-
trutura da rede é mostrada na Fig. 3. A função de ativação
é a função Tangente Hiperbólica (Sigmoı́de) e o algoritmo
de retropropagação é usado para o treinamento do modelo
considerando o RMSE.

O algoritmo de otimização utilizado é o NSGA-II, ampla-
mente utilizado em otimização de problemas de engenharia
com dois objetivos [3]. O NSGA-II é usado para achar a
temperatura ótima de cada zona, a partir da temperatura de
entrada, respeitando a temperatura mı́nima de saı́da, minimi-
zando o consumo de combustı́vel e o tempo de permanência
dentro do forno (Fig. 3).

A frente de Pareto obtida está mostrada na Fig.4. A solução
ótima definida para implementação no processo real, foi ba-
seada nos pontos que estão no ’joelho’ da Frente do Pareto,
com valores de consumo menores que 840 Nm3/h e tempos
de permanência menores que 125 minutos. Foram realizadas
análises quanto a segurança operacional e do equipamento,
como temperatura máxima por zona e mı́nima de saı́da, vazão
máxima da zona, ritmo de produção e capacidade do forno.
Para realização do experimento, foi escolhido um perı́odo de
produção de oito horas, em regime permanente. As primeiras
quatro horas foram acompanhadas com os valores originais.
Após, foram inseridos os valores baseados na solução do
Otimizador implementado e acompanhado por mais quatro
horas. Os valores de temperatura definidos e implementa-
dos, obtiveram uma redução na vazão média instantânea de
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Atributos de entrada Neurônios da camada oculta Saída

...

2

13

3
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Figura 3. Previsor Temperatura de saı́da e Otimizador

Figura 4. Frente de Pareto.

combustı́vel de 127 Nm3/h, atendendo o ritmo de produção
solicitado pelo laminador e garantindo o temperatura mı́nima
de laminação. A partir do experimento, foi possı́vel verificar
a eficácia da solução em um processo real, resultando em
uma redução de consumo de 12,2%. Os valores propostos e
resultados obtidos podem ser vistos na Tabela 1.

Tent TZ1 TZ2 TZ3 Vazão média Tempo médio

Original 560 930 1250 1280 1039 152
Otimizado 594 800 1220 1260 912 152

Tabela I
RESULTADO DO EXPERIMENTO

III. CONCLUSÃO

Foram desenvovidos modelos para previsão da vazão de
cada zona e da temperatura de saı́da dos tarugos para
laminação, a partir de variaveis do processo de reaquecimento.
Foi possı́vel verificar infuência das variáveis do processso.
Foi implementado um otimizador baseado em Algorı́tmos
Genéticos para dois objetivos, NSGA-II, capaz de encon-
trar soluções para problemas de minimização de consumo
energético e tempo de reaquecimento para um forno de rea-
quecimento de tarugos de aço para laminação. Uma grande
vantagem do otimizador é poder variar a temperatura de
entrada obtendo informações relevantes dos resultados. O
experimento apresentou resultados satisfatórios, permitindo
redução de custo, atendimento ao ritmo de produção, operar
de forma automática e respeitando as restrições do processo.
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Estimação de Parâmetros para Alocação de Potência
para Usuários LTE com Modulações de Alta Ordem

1024- e 4096-QAM Candidatas ao 5G
Hudson Henrique de Souza Lopes e Flávio Geraldo Coelho Rocha

Resumo— O controle efetivo de potência é essencial para
promover ao sistema Qualidade de Serviço (QoS - Quality of
Service) exigida pelos Equipamento dos Usuários (UEs - User
Equipments) e eficiência nas comunicações sem fio. Utilizando
o algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM), apresentamos as
funções de utilidade que modelam a probabilidade de sucesso
na transmissão de pacotes no sentido downlink em função da
potência de transmissão alocada pela Estação Rádio Base (BS
- Base Station). A simulação é proposta em redes móveis com
Evolução a Longo Prazo (LTE - Long Term Evolution) com dife-
rentes valores hipotéticos de Indicadores de Qualidade do Canal
(CQI - Channel Quality Indicator) e Esquemas de Modulação e
Codificação (MCS - Modulation and Coding Scheme).

Palavras-Chave— Modulações de alta ordem, Identificação de
parâmetro, Alocação de recurso.

I. INTRODUÇÃO

A quinta geração de comunicação móvel (5G) surgiu com
o intuito de atender diversas exigências que surgirão com o
advento de aplicações sofisticadas, provocando mudanças na
infraestrutura de rede. Esquemas de modulações mais altos
requerem maior potência de transmissão para alcançar uma
certa Relação Sinal Ruído (SNR - Signal to Noise Ratio)
que possa garantir uma probabilidade mínima de sucesso na
transmissão de pacotes

Este artigo tem como objetivo estimar os parâmetros de
uma função utilidade utilizando o algoritmo de Levenberg-
Marquardt (LM) para diferentes valores hipotéticos de Indi-
cadores de Qualidade do Canal (CQI - Channel Quality Indi-
cator) com Modulação de Amplitude em Quadratura (QAM
- Quadrature Amplitude Modulation) 1024- e 4096-QAM e
com taxas de codificação de 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 e 1.

As funções de utilidade representam a modelagem da pro-
babilidade de sucesso na transmissão de pacotes em função
da potência de transmissão alocada denotado por Pt for-
necida pela BS, podendo assim, utilizar essas funções em
um problema de otimização para maximização de efeciência
energética.

II. MODELO DO SISTEMA

O modelo considerado é uma célula pequena (Small Cell)
que consiste em uma única Estação Rádio Base (BS - Base
Station) e 10 Equipamento dos Usuários (UEs - User Equip-
ments). Cada UE tem um CQI diferente baseado em sua

Hudson Henrique de Souza Lopes, hudson.hsl@gmail.com; Flávio Geraldo
Coelho, flaviogcr@ufg.br; Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de
Computação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO.

distância da BS conforme mostra a Tabela I. CQI é o feedback
que o UE envia para BS para indicar a taxa de dados que
pode ser suportada pelo canal de downlink. A cada intervalo de
tempo a BS seleciona um esquema de modulação e codificação
apropriado com base nos valores do CQI.

TABELA I
INDICADOR DE QUALIDADE DO CANAL CQI.

Indice Modulação Taxa de Código Eficiência
1 1024-QAM 0.333 3.3333
2 1024-QAM 0.500 5
3 1024-QAM 0.666 6.6666
4 1024-QAM 0.750 7.5
5 1024-QAM 1 10
6 4096-QAM 0.333 3.9996
7 4096-QAM 0.500 6
8 4096-QAM 0.666 7.9992
9 4096-QAM 0.75 9
10 4096-QAM 1 12

III. SNR E POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO

Conforme mostra a Fig. 1, Neste trabalho, assumimos que
a probabilidade de sucesso na transmissão de pacotes em uma
rede sem fio pode ser representada por uma função sigmoidal
em função da Pt. A Fig. 1 mostra um exemplo de diversas
funções sigmoidas, cada uma delas construída para cada valor
de CQI da Tabela I e obtidas a partir de diversos valores de
SNR. Abordagem similar é feita em [Lee et al 2005].

Fig. 1. Prob. de sucesso no envio de pacote pela potência de transmissão
alocada
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A tabela II mostra a Pt mínima referente a cada CQI para
se garantir um QoS de 95% de sucesso no envio de pacotes.

TABELA II
POTÊNCIA ALOCADA PELA BS E A QOS DE 95% PARA CADA CQI

CQI Pt (W) CQI Pt (W)
1 1.79 6 1.53
2 1.26 7 1.09
3 0.97 8 0.85
4 0.91 9 0.73
5 0.67 10 0.60

IV. ALGORITMO DE LEVENBERG MARQUARDT

Para modelagem da probabilidade de sucesso no envio de
pacotes em função da Pt foi utilizado a função utilidade tipo
sigmoidal normalizada, como em [Wang et al 2016], e pode
ser representada como:

Ui(Pti) = 1 +
1

eai.bi

(
1

1 + e−ai(Pti−bi) −
1

1 + eai.bi

)
. (1)

Nesta pesquisa foi utilizado o método de LM, conforme
(2), para identificar os parâmetros das funções de utilidade
para diferentes CQIs. A principal característica desta imple-
mentação é a escolha do parâmetro λ, um regulador que deve
proporcionar um decréscimo na função objetivo, e deve se
aproximar de zero nos estágios finais do algoritmo. A matriz
Jacobiana de F aplicado em Pt é denotada por F ′(Pt), mas se
tivermos uma sequência de vetores {Ptk}, então Jk é usados
em vez de F ′(Ptk) [Moré 1977].

(JT
k (p)Jk(p) + λkI)d = −JT

k (p)Rk(p), (2)

onde p = [ai, bi] e k é o número de pontos.
Seja F (Pti) a probabilidade de sucesso em função da Pt

e o vetor de resíduos R(p) que representa a diferença entre o
valor esperado e o valor estimado definido pela equação (3).
o objetivo de aplicar o método LM é obter os valores de ai e
bi que minimizem o Erro Quadrático Médio (EQM) dado pela
equação (4) para cada CQI i.

Ri(p) = Fi(Ptn)− Ui(Ptn, p). (3)

EQMi =
1
k

∑k
n=1(Ri(p))

2. (4)

Como comprovado em [Wang et al 2016], o log das funções
de utilidade Ui(Pti) em um problema de otimização são
funções estritamente côncavas e portanto, o problema de
otimização é convexo e existe uma solução ideal global única
e traçável. Sendo assim, a alocação de potência e a utilidade
sistema pode ser formulada como:

Maximize(P)
∏J

i=0 log(Ui(Pti)) (5)

Sujeito a
∑J

i=1 Pti ≤ Pbs, (6)
Pti ≥ 0, i = 1, 2, ..., J. Pbs ≥ 0, (7)

onde J é o número de UEs e P = Pt1, P t2, ..., P tJ .

V. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A simulação da rede de celular foi realizado com 1 BS e
10 UEs. A potência total na BS denotado por Pbs é de 10W
que é um valor típico para a estação de rádio base de pequena
célula.

Os resultados do ajuste não linear das curvas são mostrados
na Fig. 2.

Fig. 2. Potência parametrizada pela função utilidade

Os parâmetros das 10 funções de utilidade e os EQMs da
parametrização são mostradas na Tabela III.

TABELA III
PARÂMETROS DA FUNÇÃO DE UTILIDADE

CQI a b EQM CQI a b EQM
1 5.5 0.52 6E-03 6 6.6 0.45 6E-03
2 8.0 0.35 5E-03 7 9.7 0.30 4E-03
3 10.7 0.27 4E-03 8 12.8 0.22 3E-03
4 12.0 0.24 3E-03 9 14.4 0.20 3E-03
5 15.9 0.18 2E-03 10 19.2 0.15 2E-03

VI. CONCLUSÕES

Neste artigo, é feito uma implementação eficiente e robusta
de uma versão do algoritmo LM que mostrou que tem fortes
propriedades de convergência. Também, foram mapeados os
valores de CQI para modulações QAM de alta ordem para as
funções de utilidade sigmoidal, e encontrados os parâmetros
que minimizam o erro quadrático médio entre os valores
estimados e esperados.
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Desempenho dos Mecanismos de Otimização de
Latência e Consumo de Energia em Redes 5G

Lidiano A. N. Oliveira, Marcelo S. Alencar e Waslon Terllizzie A. Lopes

Resumo—As redes móveis de quinta geração (5G) foram
planejadas para atender diversos casos de uso, como Internet das
Coisas, e aplicações com exigências especı́ficas, tais como baixo
consumo e baixa latência. A técnica de recepção descontı́nua
(Discontinuous Reception – DRX) permite que a estação móvel
reduza o consumo de energia, porém com uma latência adicional.
A introdução de um novo estado de controle de recurso de
rádio (Radio Resource Control – RRC) nas redes 5G permite que
um baixo consumo de energia seja alcançado sem um impacto
adicional na latência. Este artigo tem como objetivo descrever
os mecanismos de DRX utilizados nas redes de quinta geração
e investigar o seu consumo de energia e a latência introduzida
pelo uso dessas estratégias.

Palavras-Chave—Redes 5G, Latência, Consumo de Energia.

I. INTRODUÇÃO

As redes móveis celulares de quinta geração permitem uma
melhoria na capacidade, desempenho e flexibilidade compa-
rado às tecnologias precedentes [1]. Entre as métricas adotadas
nas redes 5G, destacam-se a maior taxa de transmissão (su-
perior a 10 Gbit/s), a menor latência (inferior a 1 ms), a alta
confiabilidade, a maior conectividade e a maior mobilidade.

Desde as primeiras gerações de redes móveis, soluções
que otimizam o consumo de energia em Estações Móveis
(EM) foram almejadas [1]. Ao manter um controle de recurso
de rádio (Radio Resource Control – RRC) sempre ativo
durante uma conexão, há uma priorização do desempenho
com a prevenção de transições desnecessárias. Entretanto,
esse monitoramento constante do canal acarreta um consumo
excessivo de energia, principalmente quando ocorre durante
uma baixa taxa de transmissão. Caso a rede altere o estado
da EM para o modo que utilize menos energia (modo RRC
Ocioso), será necessário um aumento de sinalização na rede
para restabelecer a conexão [2] .

Nas redes de terceira geração (3G) foi introduzida a técnica
de recepção descontı́nua (Discontinuous Reception – DRX).
Essa técnica permite que a EM ligue ou desligue dinamica-
mente os transmissores de rádio, sem sair do estado RRC, de
acordo com a demanda de tráfego. A DRX deve ser utilizado
de acordo com o perfil de tráfego de forma que evite uma
latência excessiva durante o procedimento de ativação do
receptor.

Para endereçar esse problema de desempenho, foi incluida
na rede 5G um novo estado chamado de RRC Inativo. Esse
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estado tem como objetivo reduzir a sobrecarga de sinalização
e a latência associada à ativação da conexão RRC e melhorar
a economia de energia da EM [3]. Neste contexto, este artigo
avalia o desempenho do estado RRC Inativo e a sua utilização
em conjunto com a DRX sob diferentes perfis de tráfego e
configuração de rede.

II. RECEPÇÃO DESCONTÍNUA (DRX)

Nas redes 4G o mecanismo de RRC opera com apenas dois
estados. No estado RRC Ocioso não existem recursos alocados
pela rede, necessitando que a EM monitore periodicamente
as mensagens de buscas para receber dados. Nesse estado há
um baixo consumo de energia. No estado RRC Conectado
a EM está apta a transmitir e receber dados, sendo o estado
responsável por um consumo maior de energia. É nesse estado
que a DRX permite otimizar o uso de energia, colocando a
EM em um estado de espera desligando o receptor quando
não há pacotes a serem recebidos [4]. Quando a DRX está
em uso, pode haver uma latência no recebimento dos dados,
já que a EM em estado de espera pode não estar monitorando
as mensagens enviadas. Dois tipos de ciclos de esperas são
utilizados: o ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo longo ocorre
após n ciclos curtos em que não há transmissão de novos
pacotes. Caso existam transmissões de pacotes, seja no ciclo
curto ou longo, a EM retorna para o estado ativo. Caso não
exista transmissões de pacotes por um perı́odo extenso, a EM
vai para o estado ocioso.

III. ESTADO RRC INATIVO

Para suprir as limitações identificadas nas gerações anterio-
res [1], nas redes 5G um novo estado RRC foi introduzido [5].
O novo estado, chamado de RRC Inativo, permite a redução
da latência na busca e transições mais eficientes, pois requer
menos recursos para alterar para o estado RRC Conectado.
Essa abordagem, ilustrada na Figura 1, visa minimizar o custo
de sinalização causado por frequentes acessos a rede. No
estado RRC Inativo, a conexão de rádio é suspensa entre a rede
de acesso e a EM, mas a rede de núcleo considera que existe
uma conexão persistente com a rede de acesso, mantendo
assim o contexto da EM ativo na rede [6]. Esse estado favorece
uma transição rápida da EM para o RRC Conectado, não sendo
necessária sinalização adicional.

IV. SIMULAÇÃO

Um simulador de rede foi desenvolvido em C++ para anali-
sar o desempenho do consumo de energia e da latência com a
aplicação de DRX e do modo RRC Inativo. A parametrização
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Figura 1. Transições do Estado RRC em Redes 5G.

do mecanismo DRX consiste em ciclos curtos e longos de
durações diversas. Os estados de energia e os valores relativos
do consumo de energia foram obtidos em [7] e estão apresen-
tados na Tabela I.

Tabela I
MODELO DE CONSUMO DE ENERGIA.

Estado de Energia Energia Relativa

Ciclo Longo 1

Ciclo Curto 20

Monitoramento do Canal de Controle 100

Bloco de Sincronização 100

Download 100

Uplink 250

V. RESULTADOS

Para analisar a utilização dos mecanismos foram im-
plementados cenários de redes que utilizam os modos
RRC Conectado/Ocioso, Conectado/Ocioso + DRX, Conec-
tado/Ocioso/Inativo e Conectado/Ocioso/Inativo + DRX. A
redução do consumo de energia nas EMs é proporcional ao
tempo de ciclos curtos e longos de DRX da EM. Isso ocorre
porque os ciclos com durações maiores aumentam o tempo
que a EM está suspensa em cada ciclo. Entretanto, a latência
aumenta com a duração maior dos ciclos devido à necessidade
da rede armazenar os pacotes enquantom aguarda a EM entrar
no estado RRC Conectado. Ciclos menores permitem uma
latência menor. A Figura 2 apresenta o desempenho dos meca-
nismos de redução de energia comparada à utilização padrão
em redes com apenas os estados RRC Conectado/Ocioso.
A utilização do novo estado RRC Inativo associado a DRX
permitiu uma redução maior no consumo de energia.

As latências das diversas combinações de mecanismos são
apresentadas na Figura 3 para diferentes tempos de transição
para o estado RRC Ocioso. Para um tempo de transição de
1000 ms para o estado RRC Ocioso, a utilização do estado
RRC Inativo em conjunto com o mecanismo de DRX permitiu
uma diminuição de 70% na latência comparado a utilização
com apenas os modos RRC Conectado/Ocioso.

VI. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram analisadas técnicas para reduzir o
consumo de energia nas EMs e tratar a latência na recepção
de pacotes. Em particular nas redes 5G, com a introdução do
estado RRC Inativo, é possı́vel diminuir o consumo de energia
sem gerar sinalização excessiva e sem aumentar a latência na
rede. O mecanismo de DRX é uma estratégia já utilizada em
outras tecnologias que permite reduzir o tempo que a EM
esteja com o receptor ativo sem receber pacotes, nesse caso

Figura 2. Melhoria relativa no consumo de energia de diversos modos RRC.

Figura 3. Latência da rede para diversos modos RRC.

sacrificando a latência. Para atender os requisitos da rede 5G, o
novo estado RRC Inativo apresentou um desempenho superior
em todos os cenários simulados. Como trabalho de pesquisa
futuro, pretende-se utilizar inteligência artificial para encontrar
os melhores parâmetros dos mecanismos adotados, de forma
que os recursos de latência e energia sejam otimizados.

REFERÊNCIAS
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Balanceamento Dinâmico de Carga em um Sistema
Heterogêneo com dois Servidores

Ricardo Bruno Osés de Oliveira, Flávio Geraldo Coelho Rocha

Resumo—Foi considerado um sistema com dois servidores
heterogêneos para análise de desempenho do balanceamento de
carga sob duas polı́ticas de roteamento. Na primeira polı́tica,
Join the Shortest Queue (JSQ), as tarefas que chegam ao sistema
entram na fila mais curta, e na segunda polı́tica, Weighted Join
the Shortest Queue (W-JSQ), as tarefas que chegam ao sistema
entram na fila com o menor tempo de atraso. Os resultados
são analisados e comparados. Provou-se que, considerar o atraso
médio de uma tarefa na fila contribui para minimizar o tempo
total de espera no sistema.

Palavras-Chave—Balanceamento de Carga, Modelos de Enfi-
leiramento, Roteamento de Tarefas.

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de enfileiramento surgem naturalmente em
muitas aplicações, incluindo redes de comunicação, comutação
de pacotes, tráfego de veı́culos e pessoas, cadeias de produção,
entre outros [3], [5]. Essas aplicações são caracterizadas por
um intenso fluxo e necessitam de meios para que os sistemas
a qual estão inseridos possuam escalabilidade, alta disponi-
bilidade e previsibilidade. Para tornar tais aplicações mais
eficientes é necessário projetar polı́ticas de balanceamento
de carga que proporcionem um bom desempenho de atraso.
Isso pode ser feito desenvolvendo ferramentas analı́ticas para
avaliar o desempenho do sistema sob diferentes polı́ticas de
balanceamento de carga [2], [4].

Neste artigo foi analisado o desempenho de um sistema com
dois servidores heterogêneos sob duas polı́ticas de roteamento.
A primeira, Join the Shortest Queue (JSQ), atribui uma tarefa
que chega ao sistema à fila mais curta, e a segunda, Weighted
Join the Shortest Queue (W-JSQ), atribui um trabalho que
chega à fila que tem o menor atraso esperado.

II. POLÍTICAS DE ROTEAMENTO

Considere o sistema com dois servidores heterogêneos mos-
trado na Fig. 1. Um despachante de tarefas é utilizado para
atribuir tarefas às filas de espera. As tarefas chegam ao sistema
de acordo com um processo de Poisson com taxa de chegada λ
e os tempos de serviço são distribuı́dos exponencialmente com
a taxa média µi, (i = 1, 2), onde µ1 6= µ2. A disciplina seguida
pelas filas é do tipo First-Come-First-Served (FCFS), ou seja,
a primeira tarefa que chega a uma fila é a primeira a ser
processada pelo servidor dessa fila. Para garantir a estabilidade
deve-se assumir que λ < µ2 + µ1.

Os autores fazem parte do departamento da Escola de Engenharia
Elétrica, Mecânica e de Computação (UFG), Goiânia-GO, Brasil, e-mail:
ricfire.ricardo@gmail.com; flaviogcr@ufg.br.

Figura 1. Sistema com dois servidores heterogêneos.

A. Polı́tica de Roteamento JSQ
Sejam n1 e n2 o número de tarefas na fila 1 e 2, respec-

tivamente. A polı́tica de roteamento JSQ pode ser declarada
formalmente da seguinte maneira:
• se n1 < n2, atribui uma tarefa que chega ao sistema à

fila 1, e à fila 2 caso contrário;
• se o n1 = n2, atribui a próxima tarefa à fila com maior

taxa de serviço µi, i = (1, 2).

B. Polı́tica de Roteamento W-JQS
Sejam n1 e n2 o número de tarefas na fila 1 e 2, n1/µ1

e n2/µ2 o tempo médio de atraso das tarefas que entram na
fila 1 e na fila 2, respectivamente. A polı́tica de roteamento
W-JSQ pode ser declarada formalmente da seguinte maneira:
• se (n1/µ1) < (n2/µ2), atribui uma tarefa que chega ao

sistema à fila 1, e à fila 2 caso contrário;
• se (n1/µ1) = (n2/µ2), atribui a próxima tarefa à fila

com maior taxa de serviço µi, i = (1, 2).

C. Probabilidades de Estado em Equilı́brio
As duas polı́ticas de roteamento podem ser modeladas como

um processo Markov bidimensional sobre os estados (n1, n2).
Na Fig. 2 são apresentados os diagramas de transição de
estados para µ1 = 2 e µ2 = 1.

(a) Polı́tica de roteamento JQS (b) Polı́tica de roteamento W-JQS

Figura 2. Diagramas de transição de estados para um sistema com dois
processadores heterogêneos onde µ1 = 2 e µ2 = 1
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As probabilidades de estado em equilı́brio, necessárias para
se calcular o tempo total de permanência das tarefas no sistema
(TT), foram obtidas utilizando a técnica recursiva. Após obtida
a matriz de probabilidades é possı́vel calcular o valor de TT
para as duas polı́ticas.

D. Tempo Médio de Permanência no Sistema
Foram utilizados conceitos de teoria de filas e cadeias de

Markov para calcular tempo médio de permanência no sistema
(TT). Sabe-se que:

πi(k) =
∞∑

k=1

π(k1, ..., kn), (1)

onde k é o número de tarefas na i-ésima fila e πi(k) representa
a probabilidade de estado em regime permanente relativo ao
valor k. O número médio de tarefas na i-ésima fila é obtido
como se segue:

Ki =
∞∑

k=1

k ∗ πi(k). (2)

O valor de TT para a i-ésima fila é então calculado [1]:

TTi = ki/λi, (3)

onde λi é a taxa de chegada para a i-ésima fila.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os algoritmos para se obter as probabilidades de estado
e o TT foram implementados em C e executados em um
computador com processador de 1,7 GHz e memória RAM
de 4 GB. Foram calculados os valores de TT segundo (3)
para as duas polı́ticas de roteamento em dois cenários com λ
= 4,8 tarefas/s e λ = 40 tarefas/s respectivamente. As Fig. 3
e 4 mostram os valores de TT calculados.
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Figura 3. TT calculado para µ1 = 4 e µ2 = 2.
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Figura 4. TT calculado para µ1 = 40 e µ2 = 10.

A Tabela I apresenta alguns valores calculados do TT para
determinados valores de λ.

Tabela I
VALORES CALCULADOS PARA TT.

Polı́tica λ = 0,5 λ = 1 λ = 4 λ = 4,8 λ = 40
JSQ 0,2785 0,3048 0,6408 0,9455 0.1285
W-JSQ 0,2783 0,3040 0,4521 0,9239 0.1109

Várias conclusões podem ser tiradas da comparação acima.
Os valores de TT para as duas polı́ticas foram bem próximos
sob condições de carga leve. O desempenho do modelo JSQ
degrada mais, ainda que suavemente, à medida que λ aumenta.
Na polı́tica JSQ a única informação disponı́vel é a do número
de tarefas em espera em cada fila, então naturalmente será
escolhido o roteamento mais curto da fila. Já na polı́tica W-
JSQ pode-se estimar os tempos de atraso esperados nas duas
filas. Essa caraterı́stica da polı́tica W-JSQ no cenário com
maior carga trouxe melhores resultados para TT pois ao prever
qual das filas oferecia menor tempo de atraso a polı́tica W-
JSQ minimizou o atraso total do sistema. No entanto, as duas
polı́ticas ainda não são as ideais para o cenário com tráfego
pesado, pois, não levam em consideração as taxas de chegadas
mas, apenas o tamanho das filas no sistema e as taxas de
serviços oferecidas.

IV. CONCLUSÃO

Neste artigo duas polı́ticas de balanceamento de carga foram
analisadas. A polı́tica W-JSQ, que considera o atraso de cada
tarefa que entra no sistema se mostrou mais eficiente, pois
busca minimizar o tempo de atraso total do sistema. As
duas polı́ticas consideram o tamanho total da fila no sistema
e a taxa de serviços. Para se melhorar a eficiência dessas
duas polı́ticas seria necessário considerar a taxa de chegadas
buscando maximizar a vazão de tarefas que entram no sistema.
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Localização de Dispositivos Móveis em Redes LTE
Utilizando TDoA e NLS

Paulo Francisco da Conceição, Flávio Geraldo Coelho Rocha

Resumo — Nas redes de comunicações móveis Long Term
Evolution (LTE) de quarta e quinta geração, muitos serviços
podem ser introduzidos no sistema e ainda outros podem ser
melhorados, como é o caso dos serviços de localização do
dispositivo móvel ligado na rede. Este trabalho apresenta uma
metodologia para a localização do dispositivo móvel utilizando
o parâmetro de Time-Difference-of-Arrival (TDoA) com o uso de
Nonlinear Least Squares (NLS) - métodos de mı́nimos quadrados
não lineares - especificamente os algoritmos de Gauss-Newton e
Levenberg-Marquardt, fazendo um comparativo sobre qual deles
melhor se aplica quanto à localização ao usar o parâmetro TDoA.

Palavras-chaves — Localização, TDoA, Gauss-Newton,
Levenberg-Marquardt.

I. INTRODUÇÃO

LOCALIZAR o dispositivo móvel pode ter diversas
aplicações, desde emergências até a comodidade de

navegação precisa dentro de um edifı́cio, sendo útil para a
acessibilidade de pessoas com deficiência visual, podendo
guiá-las precisamente até seu destino.

Usando a rede celular, diversos parâmetros do sinal podem
ser usados para realizar a localização, dentre eles o Time-
Difference-of-Arrival (TDoA) [1]. Com o advento das redes
móveis de quinta geração (5G), a precisão na localização
pode melhorar muito, tendo em vista as diversas antenas
replicadoras que estarão mais próximas do dispositivo móvel
[2].

Assim, este artigo propõe a aplicação de um método de
localização usando TDoA que pode ser implementado na
rede 5G. Para isso dois algoritmos conhecidos na literatura
são testados – Gauss-Newton (GN) e Levenberg-Marquardt
(LM) e um comparativo de desempenho, avaliando o Erro
Quadrático Médio (EQM), entre eles é apresentado.

O restante do artigo está dividido da seguinte forma. Na
Seção II é apresentado o modelo do sistema e a técnica
usando TDoA. Na Seção III são mostrados os resultados das
simulações e na Seção IV são descritas as conclusões a que
chegamos.

II. MODELO DO SISTEMA

No sistema proposto, além da estação móvel (EM), devem
estar presentes no mı́nimo três estações (estações bases (EBs)
e estações refletoras (ERs)), sendo pelo menos uma delas uma
EB. Na Fig. 1 temos um cenário visto como em um plano
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Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - UFG-GO, Brasil, e-mails:
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Fig. 1. Ilustração do ambiente de localização com TDoA

cartesiano, em que x e y representam, respectivamente, o eixo
das abcissas e das ordenadas. Nesta perspectiva, uma EM
está posicionada ao alcance de três estações, sendo uma delas
EB e as outras duas ERs. Na localização por TDoA, uma
das estações é estabelecida como estação de referência e a
diferença do tempo de chegada é calculada para as duas outras
estações em relação à estação de referência, gerando assim
hipérboles (τ ). O ponto de intersecção entre as hipérboles se
refere à posição estimada da EM [3].

Sabendo que a EM está localizada no ponto s = [x, y]T , a
distância entre a EM e a EB é dada por

db(s) =
√
(xb− x)2 + (yb− y)2, (1)

onde xb e yb se referem à posição da EB.
A distância entre uma ER qualquer e a EM é dada por

di(s) =
√

(xi− x)2 + (yi− y)2, (2)

onde xi e yi se referem à posição da i-ésima ER.
Desta forma, o parâmetro TDoA entre uma ER qualquer

e a EB pode ser calculado realizando a subtração entre (2)
e (1). Como no sistema estão presentes diversas estações, é
determinado um vetor coluna contendo todos os TDoA’s:

d(s) = [d1,b, d2,b, ..., dN,b]
T , (3)

onde N representa a quantidade de ER.
Em um cenário real o sinal está sujeito ao ruı́do (n), que será

assumido como Gaussiano Branco com média zero (AWGN).
Portanto, o TDoA é determinado por d = d(s) + n.
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A. Algoritmos de posicionamento

Segundo o que foi apresentado anteriormente e aplicando o
método dos mı́nimos quadrados, a seguinte função precisa ser
minimizada:

ε(s) =
N∑

i=1

(di − di(s)) · (di − di(s))
T , (4)

onde N é a quantidade de TDoAs utilizados.
Para minimizar (4), neste trabalho utilizamos dois métodos

de mı́nimos quadrados não lineares, sendo eles:
1) Gauss-Newton(GN): Como descrito em [4] o algo-

ritmo de GN é bastante eficiente, pois converge com poucas
iterações, entretanto requer um bom valor de aproximação
inicial para que possa convergir. Sendo z os valores estimados
de (x, y) e k a iteração, o procedimento de GN pode ser
definido:

(z(k+1)) = (zk) + (JTJ)−1 · JT (d− d(s)
k
), (5)

onde J é uma matriz Jacobiana.
2) Levenberg-Marquardt(LM): O método de LM se

assemelha ao método de GN com a adição do fator λ.
Seguindo as orientações de [4] o procedimento pode ser
definido

(z(k+1)) = (zk) + (JTJ + λkI)−1 · JT (d− d(s)
k
), (6)

onde I é uma matriz identidade.
A escolha do valor de λ é muito importante no método

de LM e alguns estudos sobre a melhor forma de usá-lo
já foram realizados [5] [6]. Para este trabalho percebemos
que os melhores resultados foram obtidos ao seguir o que
é apresentado em [6], que estimula um valor inicial de
λ > 0 que se ajusta a cada iteração por um fator v. Portanto
λk+1 = λk/v, caso o erro diminua em relação à iteração
anterior ou λk+1 = λkv, caso contrário. Nas simulações feitas
neste trabalho os melhores resultados foram obtidos ao usar o
valor inicial de λ=5 e v=2.

III. SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Nas simulações o estimador foi parametrizado para 7 re-
fletores randomicamente distribuı́dos. A EM foi definida na
posição (300,300) e EB na posição (0,0). O ruı́do foi adi-
cionado com desvio padrão do parâmetro TDoA definido em
10 metros, esse valor foi escolhido por representar um valor
tı́pico de erro de localização encontrado em aparelhos de GPS
de navegação civil. O valor de aproximação inicial para ambos
os métodos foi determinado em uma posição aleatória dentro
do cı́rculo onde os refletores foram posicionados. Também foi
feito um teste usando-se 4 refletores, para avaliar o impacto
da quantidade de refletores no ambiente.

A Fig. 2 mostra o gráfico do Erro Quadrático Médio (EQM)
para 10000 simulações independentes. É perceptı́vel como a
aplicação do método de LM obtém melhores resultados em
comparação com GN, em ambas as configurações, com 7 e 4
refletores. Na configuração com 7 refletores, a média do EQM
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Fig. 2. Comparação do Erro de Estimação entre GN e LM

do método de GN ficou em torno de 7,5 metros e no método
de LM a média do EQM ficou em torno de 4,9 metros.

Na Fig. 2 ainda é possı́vel perceber que, quando retiramos 3
refletores, o método de LM se mantém estável quanto ao erro
de localização (média de 4,8 metros), enquanto no método de
GN o erro médio aumenta para média de 9,9 metros.

IV. CONCLUSÕES

Foram apresentados dois métodos iterativos que podem ser
usados na localização do dispositivo móvel em uma rede
5G, usando o parâmetro de diferença de tempo de chegada
(TDoA). Foi feita uma comparação entre os dois métodos
concluindo que ambos produzem bons resultados, mantendo
um erro médio abaixo de 10 metros, quando são usados
pelo menos 4 refletores. O método de LM demonstra mais
eficiência, com o valor de erro menor, além de apresentar
resultados estáveis, independente da quantidade de refletores.
O melhor resultado do método de LM se deve ao fato de uma
boa escolha para o fator de amortecimento λ, fazendo com que
o algoritmo convirja de forma mais rápida e precisa. Sabe-se
que a precisão obtida neste trabalho pode ser melhorada, para
isso pretende-se investigar outros parâmetros que podem ser
usados na localização como Angle of Arrival (AoA), Angle of
Departure (AoD) e Received Signal Strength (RSS).
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Método de Treinamento de Classificadores Neurais
com Restrições para Redução do Falso Alarme em

Experimentos com Alta Taxa de Eventos
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Resumo—Experimentos de Fı́sica de Altas Energias são ca-
racterizados pela elevada produção de informação durante a
operação e pela rara ocorrência de eventos de interesse, o
que requer o uso de sistemas de classificação online. Neste
contexto, os pontos de operação dos sistemas de classificação
de eventos são ajustados para elevada taxa de detecção de sinal
de modo a preservar a informação de interesse, entretanto, isso
pode causar aumento na taxa de falso alarme. Este trabalho
apresenta um método de treinamento de classificadores neurais,
que permite a inclusão de restrições associadas diretamente a
taxas de probabilidade de detecção, de modo a minimizar a
taxa de falso alarme para o ponto de operação requerido. Os
resultados preliminares com conjunto de dados do telescópio de
Cherenkov MAGIC indicam redução da taxa de falso alarme
de ≈ 3 pontos percentuais, considerando 99% de probabilidade
de detecção, se comparado a distintas versões do algoritmo
backpropagation.

Palavras-Chaves - RNA, Otimização Bio-Inspirada, Fı́sica de
Altas Energias

I. INTRODUÇÃO

Em Fı́sicas de Altas Energias (HEP - High Physics Energy)
experimentos com notável infraestrutura tecnológica são de-
senvolvidos, para observação de partı́culas e interações com
rara ocorrência [1]. Durante a operação, a maior parte da
informação produzida já é conhecida (ruı́do de fundo), exi-
gindo sistemas de classificação de eventos com capacidade de
preservar a informação de interesse e rejeitar o ruı́do de fundo.
Em muitos canais de interesse, assinaturas de ruı́do de fundo
apresentam perfil de deposição de energia muito parecido com
o sinal que se deseja detectar, o que dificulta o desempenho
de classificação.

O Telescópio Cherenkov MAGIC [2] localizado nas Ilhas
Canárias/Espanha é um experimento desenvolvido para de-
tectar raios-gamma (fótons) em altas energias incidentes na
atmosfera terrestre, que podem revelar a presença de cor-
pos celestes ainda não identificados [3]. O MAGIC captura
a imagem do chuveiro de partı́culas projetada no refletor
do telescópio. Em seu sistema de filtragem, um algoritmo
extrai 10 atributos geométricos discriminantes da imagem
(parâmetros Hillas), que servem como entrada para um clas-
sificador realizar a discriminação sinal/ruı́do. Em operação o
MAGIC pode produzir até 800 GB/noite de observação [4],

Leonardo J. C. P, Gama, E-mail: leonardojcpgama@gmail.com, Edmar
E. P, de Souza, Eduardo F. S. Filho, Paulo C. M. A. Farias, E-mails:
{edmar.egidio,eduardo.simas,paulo.farias}@ufba.br, Laboratório de Sistemas
Digitais, Universidade Federal da Bahia.

exigindo que o sistema de classificação opere com taxa elevada
de detecção de sinal (êxito na classificação de um sinal de
interesse) e baixo ı́ndice de falso alarme (classificação de
ruı́do de fundo como sinal). Tal configuração é essencial para
a viabilidade do experimento e melhor aproveitamento de
recursos computacionais, reduzindo processamento, memória
e espaço em disco rı́gido a ser possivelmente ocupado com
informação não-relevante.

Redes Neurais Artificiais (RNA) [5] são utilizadas em
classificação de eventos em HEP [1]. Em geral, RNAs são
treinadas pelo algoritmo de retro-propagação do erro (Back-
propagation), que ajusta os pesos do classificador por meio da
minimização do erro médio quadrático entre a saı́da da rede
e a saı́da alvo com gradiente descendente. Este procedimento
não permite incluir durante a etapa de treinamento, restrições
operacionais de desempenho relacionadas diretamente com
taxas de detecção e baixo falso alarme. Neste contexto, este
trabalho apresenta um método de treinamento de classificado-
res neurais, que permite a inclusão de restrições associadas às
exigências operacionais do problema de classificação. Funções
objetivo foram desenvolvidas para minimizar a taxa de falso
alarme, mantendo fixadas as taxas de detecção de sinal reque-
ridas pelo problema.

II. MÉTODO PROPOSTO

Inicialmente, os sinais de entrada (x) são apresentados ao
conjunto de RNA inicializadas, em seguida são propagados,
obtendo-se então a saı́da da rede (y), que é utilizada para
computação das funções objetivo. A função f1, (Eq. 1),
minimiza a probabilidade de falso alarme (PF ) (classificação
do ruı́do de fundo como sinal de interesse) com a operação
do classificador limitada em uma taxa (λ) mı́nima de detecção
de sinal (taxa de acerto de classificação do sinal de interesse).
O valor da PF é encontrado a partir do ajuste do limiar de
decisão do classificador de modo a atender a menor PD (λ)
requerida para operação.

min f1 = PF (y)

subject to
{
PD ≥ λ,

(1)

A segunda função (f2) (Eq. 2), realiza minimização da
Divergência de Kullback-Leibler (DKL(y, T )) entre a saı́da
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da rede (y) e a saı́da alvo (T ), com o objetivo de diminuir a
diferença estatı́stica entre a saı́da da RNA e o alvo.

min f2 =
M∑

m=1

ym × ln

(
ym
Tm

)
. (2)

Neste trabalho, o algoritmo multiobjetivo da Estratégia
Evolutiva por Adaptação da Matriz de Covariância (CMA-
ES - Covariance Matriz Adaptation - Evolution Strategy) foi
adotado para o procedimento de otimização dos pesos das
redes neurais (ANN-CMAES). O CMA-ES é um método
de segunda ordem, que estima uma matriz definida positiva
(matriz de covariância) utilizando um procedimento iterativo.
A matriz de covariância é estimada a partir dos parâmetros
dos melhores indivı́duos avaliados da população, e é utilizada
como um estimador de distribuição para a geração de novos
indivı́duos [6]. Adotou-se o método 10-fold para validação
cruzada, para estimar a flutuação estatı́stica do conjunto de
dados do Telescópio MAGIC (12.332 exemplos para sinal
e 6.688 para ruı́do) [3], com 8 partições reservadas para
treino, 1 para validação e 1 para teste. Para cada sorteio,
10 inicializações de treinamento são realizadas para evitar
mı́nimos locais, totalizando 100 treinamentos. Foi realizada
uma avaliação iterativa para determinar o número de neurônios
da rede, adotando uma variação de 2 a 10 neurônios. Os
melhores resultados foram encontrados para a configuração
com 4 neurônios na camada oculta da RNA para os métodos de
treinamento avaliados. O método proposto é comparado aos al-
goritmos baseados em retropropagação: Backpropagation (BP-
GD), Resilient Backpropagation (BP-RP), Scaled Conjugate
Gradient (BP-SCG) e Levenberg-Marquardt (BP-LM).

III. RESULTADOS PRELIMINARES

A Tabela 1 apresenta a média e desvio padrão das taxas de
falso alarme obtidas, em cada restrição de PD de 99%, 99,5%
e 100%. Para a restrição de PD em 99%, o método proposto
(ANN-CMAES) obteve uma redução em 3,05 pontos percen-
tuais dos valores de PF quando comparado ao método BP-
SCG, enquanto para taxas de 99,5% e 100% de PD, obteve-se
redução em 4,49 e 8,42 pontos percentuais abaixo do BP-
SCG. Nota-se também que o método proposto apresenta menor
dispersão em desvio padrão, comparado aos algoritmos BP
avaliados, indicando uma maior robustez a flutuação estatı́stica
presente no conjunto de dados.

Tabela I: Média e desvio padrão da taxa de falso alarme para
PD = 99%, 99,5% and 100% respectivamente - Tel. MAGIC.

MAGIC Telescope Dataset
Método PD = 99% PD = 99,5% PD = 100%

ANN-CMAES 43,31 ± 2,69 48,47 ± 2,92 66,02 ± 2,49
BP-GD 68,74 ± 4,95 73,98 ± 4,23 83,01 ± 3,93
BP-RP 51,25 ± 3,88 59,79 ± 5,68 78,70 ± 5,71
BP-SCG 46,36 ± 3,78 52,96 ± 4,83 74,44 ± 6,27
BP-LM 47,76 ± 4,95 53,21 ± 4,85 74,53 ± 6,78

A Figura 1 apresenta o boxplot do valor médio de falso
alarme, para as taxas de PD avaliadas. Pode-se notar uma

melhor rejeição do ruı́do (background) pelo ANN-CMAES
quando comparado aos algoritmos avaliados baseados em
retropropagação.

Figura 1: Boxplot dos valores de PF obtidos com o conjunto
de dados MAGIC para taxas de PD de 99%, 99, 5% e 100%.

IV. CONCLUSÃO

Experimentos em HEP exigem sistemas de classificação
com alta eficiência de detecção dos eventos de interesse e
considerável rejeição de ruı́do de fundo. Os resultados obtidos
com o método de treinamento de redes neurais proposto
indicou redução de falso alarme, em restrições de PD. Uma
redução de ≈ 3 pontos percentuais foi alcançada para uma taxa
de 99% de acerto de classificação de sinal, se comparado aos
métodos de treinamento baseados em gradiente descendente
avaliados. Em trabalhos futuros o método pode ser aplicado
em outros problemas de classificação em HEP, e avaliado em
demais restrições operacionais particulares ao problema.
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Resumo—A suspensão dinâmica e a distribuição de carga
das pequenas células tem como objetivo melhorar o consumo
energético e a qualidade de serviço em redes heterogêneas, respec-
tivamente. Este artigo tem como finalidade simular a aplicação
do algoritmo genético para demonstrar seu comportamento e
comparar seus benefı́cios na suspensão de pequenas células e
distribuição de carga entre usuários perante a outras técnicas da
literatura.

I. INTRODUÇÃO

Com o crescimento da demanda de tráfego de dados por
parte de usuários móveis, e a ampla variedade de aplicações
como IoT (Internet das coisas), o 5G precisará desenvolver
novas estratégias para lidar com o crescimento de tráfego
móvel previsto e integrar redes heterogêneas (HetNets) [1].
Dentre os principais desafios para a implantação de HetNets,
podemos destacar balanceamento de carga e o alto consumo de
energia devido à alta densidade de BSs a serem implantadas
para o atendimento da demanda de tráfego esperada [2]. O
desenvolvimento de esquemas eficazes que coordenam e oti-
mizam os recursos de rede tende a ser crucial e extremamente
importante para suprimir as desvantagens citadas.

O principal parâmetro a ser otimizado para o Cell Range
Expansion (CRE) é o valor de bias para cada SBS, da qual
esquemas de alocação otimizados foi proposto em [3]. Por
outro lado esses esquemas juntamente com suspensão de SBSs
estão em evidência nos trabalhos mais atuais, como proposto
em [4]. As chamadas green hetnets focam no problema de con-
sumo energético sem deixar de lado a garantia de QoS. Neste
contexto, os algoritmos evolutivos tem sido base para melhoria
de desempenho de redes [5] por serem técnicas de baixa
complexidade computacional. Consequentemente usamos o
algoritmo genético como proposta de técnica de otimização
para associação de usuários e suspensão de BSs conduzindo
uma busca estocástica por valores de bias e determinando quais
BSs podem ser suspensas para redução do consumo energético.

II. MODELAGEM DO SISTEMA

Consideramos uma HetNet com as localizações de UEs
(Equipamento do usuário) e BSs (Estações base) geradas
através de uma Homogeneous Poisson Point Process - HPPP.
Para modelar a relação sinal ruı́do ζij (SINR - Signal-to-
Interference-Plus-Noise Ratio), consideramos:

ζij =
Pjhij∑

k∈ϕ,k 6=j Pkhik + PN
(1)

onde hij é o ganho de canal efetivo entre o i-ésimo UE e a j-
ésima BS, PN representa a potência de ruı́do térmico. Quando
a j-ésima BS é uma SBS (i.e, j ∈ γ. O cálculo da taxa de
dados alcançável por canal, do i-ésimo UE a partir da j-ésima
BS é expresso por Ri = e` · nsc·nsym

Tsubframe
, onde e` representa a

eficiência por subportadora em termos de bits por sı́mbolo
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para
um determinado threshold SINR (ζij) sem considerar o valor
de bias θj . Os termos nsc, nsym e Tsubframe representam
o número de sub-portadoras por canal, número de sı́mbolos
OFDM e a duração de um subframe. O mecanismo de alocação
de RRBs aloca os recursos igualmente entre os UEs associa-
dos. O quantitativo de RRBs é expressa por nRB

i =
⌊
nRB
j

Lj

⌋
,

onde nRB
j denota o total de RRBs disponı́veis na j-ésima BS.

O número de RRBs alocados à um único UE deve ser maior
ou igual à um threshold mı́nimo TB . Por fim, a notação (b·c)
representa a parte inteira de

nRB
j

Lj
.

III. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

O objetivo da Eq. (2), que modela o problema de associação
e suspensão de BSs, é maximizar o quantitativo de UEs com
requisitos de QoS atendidos, e também maximizar o número
de BSs com UEs associados. Ao se buscar maximizar o
segundo termo da Eq. (2) por meio da variável (zi), busca-
se aumentar a disponibilidade de RRBs de rádio para os
dispositivos móveis. O objetivo de maximização é baseada no
cálculo dos valores de bias, conforme:

Maximize
∑

yi +
∑

zi, (2)

onde:
• xij = 1 descreve associação entre o i-ésimo UE e a j-

ésima BS. o contrário é xij = 0;
• yi = 1 denota que o i-ésimo UE possui seus requisitos de

QoS atendidos, caso contrário é representado por yi = 0;
• zj = 1 demonstra que a j-ésima BS está servindo pelo

menos um UE, caso contrário zj = 0;
• nRB

i denota o total de RBs alocadas para o i-ésimo UE;
• nRB

j denota o total de RBs disponı́veis na j-ésima BS;
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• mj = 1 mostra que a j-ésima BS está ligada e mj = 0
representa o caso contrário.

Além disso, a Eq. (2) está sujeita às seguintes restrições. A
restrição (3) garante que cada UE está associado a no máximo
uma BS. A restrição (4) busca assegurar que o número de
RBs alocados para os UEs é menor ou igual ao total de RBs
disponı́veis por todas BSs ligadas. A restrição (5) garante que
o número de RRBs recebidas por um único UE deve ser maior
que um threshold mı́nimo TB , de forma a emular o conceito
de transport block.

∑

j

xij = 1 (3)

∑

i

nRRB
i ≤

∑

j∈ϕ
nRRB
j ·mj (4)

nRRB
i ≥ TB (5)

IV. ALGORITMO GENÉTICO

No esquema proposto neste trabalho, cada indivı́duo da
população possui uma estrutura genética de cadeia dupla de
cromossomos, na primeira cadeia de cromossomos, cada gene
desta cadeia carrega um valor de bias (dB) que está associado
à uma SBS. Assim, este cromossomo apresenta uma solução
para o problema de associação de UEs. Cada gene da segunda
cadeia de cromossomos também está associada à uma SBS,
representa o estado de suspensão de cada SBS, modelada por
valores reais no intervalo [0, 1]. Assim, o tamanho de cada
cadeia de cromossomos é igual ao total de SBSs.

V. CENÁRIO DE SIMULAÇÃO

Consideramos o modelo de pathloss recomendados pelo
3GPP [6]. Consideramos um modelo de HetNet de duas
camadas onde K = 2 com λ2 = 10λ1 e λu = 150λ1.
Consideramos SBSs como implantadas de forma aleatória
pelos usuários finais. A potência de transmissão configurada
no sistema é de 46,0 dBm para MBSs, 33,01 dBm para SBSs
e -174,0 dBm/Hz para o ruı́do térmico. A localização de UEs
e BSs são geradas usando as respectivas distribuições HPPP
em uma área de 1,0 km2, enquanto a altura de UEs, MBSs
e SBSs são 1, 5, 30, 0, e 10, 0m, respectivamente. Em relação
aos parâmetros do AG, adotamos configurações de 100 e 200
indivı́duos, selecionados através de 100 gerações. A taxa de
elitismo foi de 2% dos indivı́duos. Nós assumimos que a
probabilidade inicial da operação de cruzamento é de 90%,
enquanto que a final foi estabelecida como 70%. Cada UE
possui um requisito de QoS, conforme as definições de [7].

VI. RESULTADOS

Os resultados numéricos são comparados com a abordagem
unificada de CRE e com a técnica de SCF [8]. Nós assumimos
os valores de 0, 0 dB (sem CRE), 10, 0 dB e 30, 0 dB para
a abordagem unificada de CRE, e o valor de 15, 6 dB para o
Threshold SCF. A Fig. 1, apresenta os resultados em relação
ao percentual médio de UEs com requisitos de QoS atendidos
e ao percentual médio de BSs com UEs associados. A partir
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Figura 1. Resultados das simulações

dos resultados sugere-se primeiramente que a técnica de CRE
é um abordagem promissora e efetiva para melhorar o balan-
ceamento de carga em uma HetNet, dado que a abordagem
sem o uso de CRE (bias 0, 0 dB) foi a que apresentou os
piores resultados. Ao se considerar o percentual de UEs com
requisitos de QoS atendidos, o esquema proposto atinge uma
taxa média de 65,40% dos UEs, enquanto o esquema baseado
em bias unificado atinge 52,51% dos UEs.

Os resultados obtidos sugerem que o esquema proposto
apresenta uma melhor relação de eficiência energética que os
demais cenários, aos servir um quantitativo maior de bits por
unidade de potência. Nos cenários de bias unificado indica um
melhor grau de balanceamento de carga nos esquemas basea-
dos em AG. Em adição, como o esquema proposto (AG-100
e AG-200) aborda a adoção de técnica de suspensão de BSs.
Este processo de suspensão tende a redução a interferência
de canal, proporcionando melhoria de eficiência espectral e
energética.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao propor um esquema de associação de UEs baseados em
AG, os resultados obtidos sugerem um maior grau de balan-
ceamento de carga e melhor relação de eficiência energética
na HetNet. Essa abordagem tende a proporcionar promissores
ı́ndices de atendimento de requisitos de QoS dos UEs.
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Resumo—No projeto de sistemas de comunicação sem fio,
o conhecimento das caracterı́sticas de propagação de rádio
no ambiente de propagação é essencial. Inúmeros métodos de
predição de propagação estão disponı́veis, dentre eles há o modelo
com inclinação dupla, conhecido na literatura como Dual Slope.
Um dos desafios desse modelo é a obtenção da distância de
segmentação do percurso. Neste trabalho será apresentada uma
metodologia para otimizar essa busca com o auxı́lio de algoritmo
genético.

Palavras-Chave —Modelo Dual Slope, otimização, algoritmo
genético, metodologia.

I. INTRODUÇÃO

APesquisa e o desenvolvimento dos sistemas de
comunicação sem fio, são acompanhados da

caracterização do canal no qual o sinal será transmitido.
Em ambientes outdoor há diversos fatores que influenciam
a propagação do sinal, tais como grandes construções, as
caracterı́sticas do ambiente: relevo, topografia e vegetação,
entre outras, ocasionando perdas devido aos fenômenos de
difração, reflexão e espalhamento [1].

Na literatura há diversos trabalhos voltados para a análise
e construção de modelos de propagação [2]. Esses modelos
auxiliam no projeto de cobertura de redes sem fio, tornando-
se uma ferramenta útil nos projetos de sistemas de enlaces.

II. MODELAGEM DE CANAL

O modelo log-distância, dado em (1), é consolidado na
literatura [1]. O qual aponta a existência de correlação com
o decaimento logarı́tmico da potência de recepção em função
da distância entre o transmissor e receptor.

L(dB) = L(d0) + 10n log(d/d0) (1)

onde d0 é a distância de referência, L(d0) é a perda nessa
distância, n é o coeficiente de decaimento e d é a distância
entre os rádios.

Uma evolução deste conceito surge em diversos estudos
experimentais [3]-[5] que apontam um comportamento de
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inclinação dupla, com dois coeficientes de decaimento, na
dependência da perda de potência na propagação microcelular
com linha de visada direta. Assim, o modelo de propagação
Dual Slope é dado por (2)

L(d) = L(d0) +

{
10n1 log(d/d0) d < dbkp

10 (n1 − n2) log(dbkp)

+10n2 log(d/d0) d ≥ dbkp

(2)

onde dbkp, é a distância de segmentação, n1 e n2, são os
coeficientes de decaimento do canal.

Há diversas metodologias para a obtenção da distância de
segmentação [3]-[5]. Neste trabalho propõe-se a utilização de
algoritmo genético para otimizar essa busca.

III. METODOLOGIA

A. Algoritmo Genético

O algoritmo genético é um dos principais assuntos de
pesquisa em Computação Evolutiva, que por sua vez é um
ramo de pesquisa da Inteligência Computacional, propondo
uma nova abordagem para solução de problemas inspirados
na seleção natural [6].

Esses algoritmos simulam processos naturais de sobre-
vivência e reprodução das populações, compreendido em um
conjunto de técnicas de busca e otimização inspiradas na
evolução natural das espécies [7]. Neste algoritmo as carac-
terı́sticas favoráveis configuram padrões que se fortalecem nos
sucessores. Por sua vez os traços não propı́cios raramente são
repassados aos descendentes de modo que podem desaparecer
da população.

O algoritmo genético implementado neste trabalho é com-
posto por uma população de 30 indivı́duos que permanece
fixa ao longo das gerações, cujos cromossomos carregam
a localização do ponto de segmentação do percurso. A
população inicial foi gerada aleatoriamente no espaço de busca
dentro do percurso de análise.

Com o auxı́lio de algoritmo matemático de regressão, uti-
lizando o método Root Mean Square Error (RMSE) e desvio
padrão, é avaliada a solução proposta por cada indivı́duo para
a distância de segmentação em (2).

O processo de seleção ocorreu por meio de torneio. Para
gerar novos filhos, o cruzamento aritmético foi utilizado entre
os indivı́duos selecionados, intensificando localmente a busca,
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e, para a exploração do espaço, realizou-se mutação aleatória
com probabilidade de 0,01. Por fim, foi aplicado o elitismo,
mantendo o melhor indivı́duo em cada época na próxima
geração.

B. Simulação do Ambiente

Com o intuito de testar a metodologia proposta, foram
realizados diversos ensaios com diferentes configurações. Em
todos os casos, foi utilizada (1) para modelar a perda de per-
curso, e, para simular o desvanecimento de pequena escala foi
adicionada uma variável aleatória com distribuição Normal
com µ = 0 e σ variante para emular os diversos fenômenos
de propagação.

C. Resultados

1) Ensaio A: Os dados de teste usados neste ensaio foram
gerados com o modelo (1), com n = 2 e σ = 4, 56. Como
resultado o algoritmo genético retornou como melhor solução
o modelo com dbkp = 1101 m, n1 = 1, 95 e n2 = 4, 23. Na
Fig. 1 é apresentada a comparação entre os modelos.

Figura 1. Modelagem com os dados do Ensaio A.

2) Ensaio B: Nesse ensaio, os dados foram gerados com
n = 2, 35 e σ = 3, 42. Como resultado o algoritmo genético
retornou o modelo com dbkp = 986 m, n1 = 1, 1779 e
n2 = 4, 6729. Na Fig. 2 é apresentada a comparação entre
os modelos.

Na Tabela I, são apresentados os resultados dos modelos
analisados, os quais mostram que os modelos otimizados com
algoritmo genético ajustaram-se melhor aos dados analisados
e, dessa forma, obtiveram melhor desempenho na modelagem
do canal, apresentando menores erros médios quadráticos em
ambos os ensaios.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia para a
modelagem do canal baseada no modelo com inclinação
dupla, utilizando algoritmo genético para otimizar a busca
da distância ótima de segmentação do percurso. A função

Figura 2. Modelagem com os dados do Ensaio B.

Tabela I
ANÁLISE ESTATÍSTICA DO DESEMPENHO DOS MODELOS

Ensaio A RMSE (dB) Desvio Padrão (dB)

Log Distance 2,6081 2,9863

Modelo ajustado 1,7917 1,7939

Ensaio B RMSE (dB) Desvio Padrão (dB)

Log Distance 2,9056 2,9092

Modelo ajustado 1,9853 2,0095

objetivo do algoritmo genético avalia o quão eficiente é a
distância de segmentação para (2) proposta pelo indivı́duo da
população. É possı́vel concluir que o indivı́duo que apresenta
melhor acurácia permite que sejam obtidos os coeficientes de
decaimento mais ajustados aos segmentos. Dessa forma, a
metodologia mostrou-se eficiente para a obtenção da distância
de referência em modelagem de canal ruidoso.
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Resumo — A chuva é parte essencial do ciclo hidrológico do 

planeta Terra, e hoje existem várias maneiras de se medir a 

quantidade de precipitação, dentre os aparelhos mais comumente 

usados estão o pluviômetro e o pluviógrafo. Tem-se uma vasta 

importância em saber o volume de chuva precipitado como, por 

exemplo, para a agricultura, onde cada tipo de cultivo precisa de 

uma irrigação diferenciada. O objetivo principal desse artigo é 

demonstrar um sistema automático de medição de precipitação de 

chuva por unidade de tempo, de baixo custo. Os dados devem ser 

enviados a uma central de monitoramento, usando tecnologia da 

Internet das coisas (Internet of Things - IoT). 

 
Palavras Chave — Precipitação de chuva, Sistema de medição 

em tempo real, IoT, Predição de enchentes 

I. INTRODUÇÃO 

s pessoas medem o volume de chuva há milhares de 

anos, tendo-se o conhecimento de registros mais 

antigos feitos na Grécia por volta de 500 a.C. Os antigos na 

Índia utilizavam uma tigela para medir o volume 

pluviométrico das fazendas e consequentemente o seu 

potencial de produção a fim de determinar quais seriam os 

impostos sobre as terras dos fazendeiros [1], [2]. 

Hoje, o pluviômetro e o pluviógrafo são os instrumentos 

utilizados para medir a quantidade de chuva. O pluviômetro é 

mais utilizado devido à simplicidade de suas instalações e 

operação, nele é lida a altura total de água precipitada sendo 

que seus registros são sempre fornecidos em milímetros por 

dia. Já o pluviógrafo é mais encontrado nas estações 

meteorológicas propriamente ditas e registra a variação da 

quantidade de chuva com o tempo, este aparelho registra em 

um gráfico de papel, simultaneamente, a quantidade e a 

duração da precipitação [3].  

A operação do pluviógrafo é mais complicada e dispendiosa 

e o próprio custo de aquisição do aparelho tornam seu uso 

restrito [3]. 

Fazer a medição do volume de chuvas por unidade de tempo 

tem uma vasta importância como, por exemplo, analisar e 

fazer estatísticas sobre secas e enxurradas em determinadas 

regiões; na agricultura para saber o quanto de água vai ser 

preciso para irrigar certa planta para que seja atingida a meta 

de irrigação; na elaboração de projetos de galerias pluviais - 

para se evitar que a chuva do momento gere inundações em 

grandes cidades [1]. 

O dispositivo construído nesta pesquisa possui 
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funcionamento semelhante a um pluviógrafo, que realiza 

coletas das informações em função do tempo de chuva, esta 

forma de mensurar a precipitação chuvosa permite uma 

medição com maior nível de precisão. Os dados são 

processados por um Arduíno e enviados para a Internet por 

meio de um módulo IoT. 

II. PROJETO DO SISTEMA 

O Sistema é formado basicamente por um sensor capacitivo, 

um sensor de início de chuva, um oscilador de relaxação, e um 

módulo Arduíno com comunicação WiFi. Os módulos serão 

descritos nas seções seguintes 

A. Sensor Capacitivo 

Para realizar a medição da variação do nível de água, de um 

recipiente de coleta, foi construído um sensor capacitivo a 

partir de duas barras de alumínio, que foram submetidas a um 

processo de isolamento, utilizando-se uma camada de resina 

plástica. Com a elevação do nível de água no recipiente, a 

capacitância do sensor aumenta e isso deve ocorrer de maneira 

linear, visto que a capacitância desse tipo de sensor é 

diretamente proporcional à permissividade relativa. Assim, 

quanto mais água tiver no recipiente coletor de chuva, maior 

será a capacitância do sensor. Fig. 1 ilustra uma comparação 

do comportamento da capacitância do sensor em função do 

nível de água, para resultados simulados e medidos. O erro 

médio quadrático foi 1.3010e-21, desprezível para a aplicação. 

 
Fig. 1.  Capacitância do sensor em função do nível de água captado. 

B. Sensor de Chuva 

O sensor de chuva é usado para determinar o início e o fim 

da chuva, permitindo a contagem de tempo. A sensibilidade do 

sensor pode ser ajustada por meio de um potenciômetro. Ele 

vai sofrer uma queda para nível lógico baixo, assim que a 

chuva incidir sobre o mesmo e retorna ao nível lógico alto 

quando para de chover. Assim, o Arduíno poderá contar o 

tempo entre a descida e a subida de borda do sinal elétrico de 

saída do sensor. Fig. 2 ilustra o sensor e sua placa 

condicionadora de sinal. 

A 

Sistema de Monitoramento de Chuvas Usando 
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Fig. 2.  Sensor de chuva e placa condicionadora de sinal. 

C. Oscilador de Relaxação 

Para converter essa variação de capacitância em uma 

variação de alguma grandeza elétrica, foi projetado e 

implementado um oscilador de relaxação, com o circuito 

integrado NE555. Fig. 3(a) ilustra o circuito implementado. O 

aumento do nível de chuva no reservatório faz mudar a 

capacitância CS e, consequentemente, provoca uma alteração 

na frequência de saída do circuito oscilador. Essa variação é 

lida pelo Arduíno, ao terminar a contagem de tempo de 

duração da chuva. Fig. 3(b) ilustra a variação da frequência em 

função do nível de água [4]. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3.  Oscilador de relaxação: (a) circuito elétrico e (b) frequência elétrica 

em função do nível de água. 

D.  Módulo Arduíno com Transmissor WiFi 

O último módulo utilizado foi uma placa microcontroladora 

(WeMos D1) para realizar o processamento e envio das 

informações coletas para servidores Web gratuitos. Estes 

servidores permitem que sejam criadas telas de monitoramento 

(Dashboards) para dispositivos IoT utilizando comunicação 

M2M. A Wemos D1 já conta com WiFi nativo, o que a torna 

uma plataforma extremamente atraente para desenvolvimento 

de projetos IoT. Fig.4 ilustra a placa utilizada [5]. 

 
Fig. 4.  Placa Wemos D1 Arduíno com WiFi integrado. 

Fig.5(a) ilustra o sensor capacitivo e o reservatório de coleta 

de chuva e Fig.5(b) ilustra a placa Wemos D1 e o sensor de 

chuva. 

 
(a)(b) 

Fig. 5.  Sistema implementado: (a) sensor capacitivo e recipiente coletor de 

chuva e (b) placa Wemos D1 e sensor de chuva. 

III. CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou um sistema de captação e leitura de 

nível de chuva, para monitoramento via Web, por meio de 

comunicação IoT. Foi implementado um sensor capacitivo e 

utilizado mais um sensor de chuva, para indicar início e fim de 

chuva. Uma placa Arduino com WiFi integrado foi utilizada, 

para processamento dos sinais e envio de dados para um 

servidor Web. As medições mostraram que a implementação 

dos circuitos atendeu sua finalidade. O sistema está em 

funcionamento e opera com baterias retiradas de NoBreak. 

Esse tipo de sistema poderá ser usado em cidades inteligentes, 

como parte de um sistema de predição de enchentes. 
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Resumo—Com a popularização dos meios de comunicação sem 

fio, o problema de classificação automática de modulação vem 

ganhando importância, por permitir o sensoriamento coerente, 

assim como, possibilitar projeto de sistemas com modulação 

adaptativa ao meio. Uma vez que as características 

cicloestacionárias são distintas para diferentes tipos de 

modulação, e as redes neurais possuem a capacidade de 

generalizar, o presente trabalho propõe e compara duas 

metodologias de AMC (Automatic Modulation Classification), 

empregando o perfil alfa reduzido, baseado em MLP (Multilayer 

Layers Perceptron) e RBF (Radial Base Function). Tais 

abordagens foram testadas num canal com Doppler para 

diferentes níveis de SNR. Observou-se que a arquitetura 

utilizando a MLP obteve melhores classificações, sendo que ambas 

apresentaram acurácia superior a 88 % para 0 dB. 

Palavras-chave –Classificação Automática de Modulação, 

Processos Cicloestacionários, Redes Neurais Artificiais, Perfil Alfa 

Reduzido. 

I. INTRODUÇÃO 

Atualmente grande parte das pesquisas em rádio cognitivo visam à 

detecção de faixas de frequências que não estejam sendo utilizadas 

pelos usuários licenciados ou à detecção da modulação utilizada na 

transmissão [1-5]. Em particular, o processo de identificação da 

modulação em sistemas de rádio cognitivo é denominado de 

Classificação Automática de Modulações (Automatic Modulation 

Classification - AMC) [6]. 

Diversas técnicas de AMC são propostas na literatura, entre elas, 

pode-se destacar a utilização da teoria de processos cicloestacionários, 

operando em conjunto com as Redes Neurais Artificiais (RNAs) [7,8], 

tais como redes neurais convolucionais (Convolutional Neural 

Network  - CNN) e redes de memória de curto prazo (Long Short-Term 

Memory - LSTM) [9], rede de crença profunda [10], aprendizado 

profundo [11] ou máquinas de vetor de suporte [12]. 

Neste trabalho, pretende-se verificar a capacidade das Redes MLP 

(Multilayer Perceptron) e RBF (Radial Basis Function), aplicadas em 

conjunto com o perfil alfa reduzido, proposto em Lima [7], para 

classificar as modulações: BPSK (Binary Phase Shift Keying), QPSK 

(Quadrature Phase Shift Keying), MSK (Minimum Shift Keying) e 

FSK (Frequency Shift Keying). 
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II. PROCESSOS CICLOESTACIONÁRIOS 

No processo de classificação automática de modulações utilizando 

processos cicloestacionários, a principal métrica cicloestacionária 

analisada é o Perfil Alfa, definido por: 

 

𝑃(𝛼) = max
𝑓
|𝑆𝑥
𝛼(𝑓)| (4) 

 

em que 𝑓 é uma frequência em Hz, 𝛼 é a frequência cíclica e 𝑆𝑥
𝛼(𝑓) é 

a Spectral Correlation Density Function - SCD, definida por: 

 

𝑆𝑥
𝛼(𝑓) = 𝐸 [𝑋 (𝑓 +

𝛼

2
)𝑋∗ (𝑓 +

𝛼

2
)] (5), 

 

tal que 𝑋(𝑓) é a transformada de Fourier do sinal modulado 𝑥(𝑡). 
Os sinais modulados são cicloestacionários, enquanto o ruído de 

canal não possui tais propriedades [8]. Além disso, o perfil alfa é 

distinto para cada modulação [7]. Adicionalmente, em [7] demonstra-

se que apenas os pontos 𝛼 =  {0,0625; 0,125; 0,375; 0,4375; 0,46875; 

0,5; 0,53125; 0,5625; 0,625} FS,, em que 𝐹𝑆 é a frequência de 

amostragem, são suficientes para classificar as modulações AM, 

QPSK, BPSK, MSK e FSK. Esse descritor é denominado de Perfil Alfa 

reduzido. 

III. ARQUITETURA PROPOSTA 

A arquitetura proposta consiste num bloco extrator de características, 

que recebe o sinal modulado e retorna o perfil alfa reduzido, seguido 

por uma rede neural, que recebe o perfil alfa e retorna o tipo de 

modulação. As redes Neurais empregadas foram a MLP e a RBF. 

MLP projetada: cinco neurônios na camada intermediária; quatro 

neurônios na camada de saída; função da ativação tangente sigmóide 

em ambas as camadas. RBF projetada: quatro neurônios na camada 

intermediária e de saída; núcleo gaussiano na camada intermediária. 

IV. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

O canal com Doppler considerado nas simulações segue o modelo 

de Smith. As amostras do ganho do canal são obtidas como segue. 

Inicialmente, filtra-se uma sequência de amostras geradas por uma 

variável aleatória complexa, com distribuição gaussiana, com média 

zero e variância unitária, por meio de um filtro FIR com coeficientes 

𝑊[𝑘] definidos por: 

𝑊[𝑘] =

{
 
 
 

 
 
 

√

1

2√1−(
𝑘𝑓𝑠
𝑁𝑓𝑚

)
2
, 𝑘=1,2,...,𝐾𝑚−1
𝑁−𝑘=1,2,...,𝐾𝑚−1

√
𝐾𝑚

2
(
𝜋

2
− tan−1 (

𝐾𝑚−1

√2𝐾𝑚−1
)) , 𝑘=𝐾𝑚

𝑁−𝑘=𝐾𝑚

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

   (6), 
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em que 𝐾𝑚 = ⌊
𝑓𝑚

𝑓𝑠
 𝑁⌋ [13]. Por fim, os coeficientes do canal são 

obtidos a partir do cálculo da transformada de Fourier inversa da 

sequência filtrada [13]. 

V. RESULTADOS DE SIMULAÇÕES 

Para treinar ambas as redes, foram geradas 400 amostras de perfil 

alfa reduzido dos sinais modulados (BPSK, QPSK, MSK e FSK) de 

fontes aleatórias, cujos parâmetros são apresentados na Tabela I. Essas 

amostras foram dívidas em: 70% para treinamento; 30% para 

validação e teste. O algoritmo de Levenberg-Marquardt foi utilizado 

no treinamento atingindo a magnitude do gradiente de 10−7. 
 

TABELA I 
PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A MODULAÇÃO DO SINAL 

 

Parâmetro Valor 

Frequência de Portadora 1024Hz 

Frequência de Amostragem 4096 Hz 

Número de amostras por símbolo 16 amostras/símbolo 

Fator de Roll-Off 0,5 

Tamanho do sinal em amostras 4096 

 

A arquitetura proposta foi avaliada utilizando um conjunto de 

sinais modulados, afetados pelo canal de Smith com 𝑓𝑑𝑇𝑠 = 0,0061 e 

ruído aditivo branco, com SNR variando de -10 a 10 dB. Os demais 

parâmetros estão relacionados na Tabela I. 

A Figura 3 e 4 apresentam os gráficos da Taxa de acerto por SNR 

para MLP e RBF, respectivamente. As Tabelas II e III apresentam as 

matrizes de confusão para MLP e RBF com SNR de 0 dB. 

 
Fig. 3: Taxa de Acertos Por SNR, MLP. 

 
Fig. 4: Taxa de Acertos Por SNR, RBF. 

Analisando-se as Tabelas II e III, nota-se que os classificadores 

têm uma tendência a classificar os sinais como QPSK. Isso devido a 

modulação QPSK apresentar raias espectrais de menor amplitude. Por 

sua vez, analisando as Figuras 1 e 2, nota-se que ambos os 

classificadores tiveram taxa de acerto superior a 88 % para SNR 

superiores a 0 dB. 
 

TABELA II 
MATRIZ DE CONFUSÃO DA MLP EM 0DB. 

  Classe Prevista 

   BPSK FSK MSK QPSK 

C
la

ss
e
 

R
e
a

l 

BPSK 97 0 0 3 

FSK 0 97 0 3 

MSK 0 0 89 11 

QPSK 0 0 0 100 

 
TABELA III 

MATRIZ DE CONFUSÃO DA RBF EM 0DB. 
  Classe Prevista 

   BPSK FSK MSK QPSK 

C
la

ss
e
 

R
e
a

l 

BPSK 95 0 0 5 

FSK 16 82 0 2 

MSK 4 0 79 17 

QPSK 0 0 0 100 

 

VI. CONCLUSÕES 

Analisando os resultados obtidos para as redes MLP e RBF, 

conclui-se que a metodologia aplicando na MLP obteve resultados de 

classificação superiores, tendo alcançou acurácia média de 95,75 % 

para a SNR de 0 dB, enquanto a RBF obteve 89 % a mesma SNR. 
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Estudo e Análise de Algoritmos Criptográficos
para Redes de Sensores sem Fio

Vinı́cius S. Oliveira, Andrés O. Salazar e Luiz F. Q. Silveira

Resumo—Neste trabalho é feito uma análise acerca do desem-
penho de algoritmos criptográficos em nós de Redes de Sensores
sem Fio. Cada nó da rede possui restrições energéticas e de pro-
cessamento, por este motivo, pretende-se investigar a adequação
de alguns algoritmos criptográficos a esses cenários de uso. Para
isso, o tempo de execução de cada algoritmo considerado será
analisado, bem como de diferentes funções de processamento que
os compõem. Dessa forma, espera-se apurar a possibilidade de se
aumentar a segurança nas comunicações em Redes de Sensores
sem Fio, utilizando-se algoritmos criptográficos que levem em
consideração as restrições dessas redes.

I. INTRODUÇÃO

EM tecnologia da informação, um ponto muito importante
é a segurança e privacidade de dados. Existem diversas

formas de protegê-los contra leitura indevida, alteração de
conteúdo, adição de informação falsa ou remoção de parte do
conteúdo, sendo a criptografia a principal técnica de proces-
samento voltada à segurança da informação [1]. Atualmente,
existe uma grande diversidade de algoritmos criptográficos,
aplicados nos mais diferentes tipos de redes de computadores,
cada um com vantagens e desvantagens.

A atenção com a segurança dos sistemas de comunicações
sem fio deve ser constante, uma vez que o invasor pode realizar
ataques sem necessariamente ter acesso fı́sico aos dispositivos.
Entretanto, as Redes de Sensores sem Fio (RSSF) possuem
limitações que podem impossibilitar a implementação de
métodos de segurança projetados originalmente para redes
tradicionais [2]. Além de possuı́rem um baixo poder compu-
tacional e restrições de memória, em geral, os nós da rede
são alimentados por baterias não-recarregáveis, o que torna
imprescindı́vel o uso eficiente dessas fontes de energia.

Em 2003, o padrão IEEE 802.15.4 foi publicado, tendo
como principal tarefa a padronização de protocolos para as
camadas fı́sica e de enlace, ou camada de Controle de Acesso
ao Meio (MAC), das Redes de Sensores sem Fio. Esse padrão
recomendou ainda a técnica de criptografia AES (Advanced
Encryption Standard) para a segurança das RSSF [3]. Apesar
do nı́vel de segurança provido pelo AES, estudos indicam que
essa técnica não é a mais adequada para cenários em que se
prioriza nı́veis baixı́ssimos de consumo [4].

Posto isso, realiza-se neste trabalho uma análise comparativa
entre algoritmos criptográficos com cifras de peso leve. Os
algoritmos selecionados serão investigados em um ambiente
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real de comunicação, com o objetivo de aferição dos seus
tempos de execução.

II. METODOLOGIA

Quando se pensa em algoritmos de segurança para Redes
de Sensores sem Fio, dois principais problemas surgem: o pri-
meiro é a sobrecarga de dados e o segundo é a disponibilidade
de memória nos nós [5]. Diante disso, os métodos de segurança
desenvolvidos para essas redes devem levar em conta não só
o quesito segurança, mas também energia, uso de memória
e latência [2]. Nos dias atuais, com a evolução da Internet
das Coisas (IoT), esses dispositivos com recursos limitados
(sensores e atuadores) estão conectados a Internet, aumentando
ainda mais a preocupação com segurança e privacidade.

O primeiro passo para este trabalho é selecionar os algorit-
mos a serem estudados. Uma vez que eles serão aplicadas em
uma RSSF, deve-se levar em conta as limitações internas dos
dispositivos. Assim sendo, é necessário ponderar eficiência e
segurança, afim de garantir uma qualidade criptográfica ade-
quada enquanto não compromete o desempenho do sistema.

Existem diversos algoritmos já criados, cada um com seus
pontos fortes e fracos. Alguns deles utilizam-se da cripto-
grafia simétrica, outros da assimétrica. Criptografia simétrica
com chaves de tamanho pequeno é necessária como solução
em segurança de sistemas com menor poder computacional
e disponibilidade de memória [6]. De fato, os mecanismo
de encriptação especificados no padrão IEEE 802.15.4 são
baseados nesse tipo de codificação. Porém em alguns casos, a
criptografia de chave pública obtém eficiência similar ou até
melhor que a encriptação de chave simétrica usando chaves
menores. Inclusive, já foi mostrado que alguns algoritmos de
chave pública são adequados para nós em RSSF [7].

Após realizada a pesquisa bibliográfica, três algoritmos
foram escolhidos para um estudo aprofundado. São eles: AES,
RC6 e RSA (Tabela I). O AES é o mais difundido em
aplicações de RSSF, afinal ele é o algoritmo recomendado
pelo padrão IEEE 802.15.4 para estes cenários de redes. Sua
qualidade criptográfica é, até então, indiscutı́vel. O RC6, por
sua vez, tem boa eficiência energética, e entrega um nı́vel de
segurança razoável. Por fim, o RSA foi escolhido por repre-
sentar a única opção assimétrica, dentre os três, e também por
estar presente em muitas aplicações de sistemas embarcados.
O tamanho da chave para o RSA é de apenas 7 bits, pois a
operação de potenciação, que caracteriza o algoritmo, pode
ser custosa a ponto de comprometer o desempenho geral da
técnica, principalmente em sistemas onde não há a presença
de aceleração em hardware.
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Tabela I
ALGORITMOS SELECIONADOS

AES RC6 RSA
Tamanho da chave (bits) 128 128 7

Assimmétrico Não Não Sim

Os algoritmos foram programados na linguagem Python e
executados em uma placa Raspberry Pi Modelo B+, repre-
sentando um nó da estrutura da rede. Devido a seu hardware
simples e de fácil programação, essa placa é ideal para ser
utilizada nesse cenário de teste.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os três algoritmos em questão foram executados na Rasp-
berry Pi, que conta com um processador SoC Broadcom
ARM11 que opera a, no máximo, 700 MHz e uma RAM
com 512MB. Foram realizadas 1000 execuções de cada ex-
perimento, a fim de obter resultados mais precisos.

Tabela II
TEMPO MÉDIO E DESVIO PADRÃO DOS ALGORITMOS

AES RC6 RSA
Tempo médio de execução (ms) 6,62 31,06 52,71

Desvio padrão (ms) 1,77 4,32 85,00

A Tabela II sintetiza os resultados obtidos para cada al-
goritmo. É possı́vel observar um baixo desvio padrão para
os algoritmos AES e RC6, indicando que eles possuem uma
pequena variação entre as execuções. Em contrapartida, pode
ser notado que o RSA varia bastante a cada execução. Isso se
deve principalmente ao processo de seleção de chaves, baseado
na geração de números primos.

Em cada execução de cada algoritmo, é gerada uma nova
chave aleatória, consequentemente, algoritmos que têm trata-
mento de chaves mais complexos, podem ter seus tempos de
execução elevados. Assim, foi feito um novo conjunto de testes
com os três algoritmos, mantendo-se as chaves fixas em todas
as execuções. Os resultados podem ser vistos na Tabela III.

Tabela III
TEMPO MÉDIO E DESVIO PADRÃO DOS ALGORITMOS (CHAVE FIXA)

AES RC6 RSA
Tempo médio de execução (ms) 4,62 12,31 2,74

Desvio padrão (ms) 0,60 2,57 1,49

Observando os dados do algoritmo RSA, é evidente que
o seu tempo de execução médio diminuiu drasticamente, bem
como seu desvio padrão. Isso indica que o processo de geração
de chaves é o principal fator que aumenta o custo compu-
tacional desse algoritmo. Quanto ao RC6, pode-se observar
que o seu tempo de execução médio caiu, evidenciando que
a geração das chaves consumia, em média, 60,37% do total
do tempo de execução do algoritmo. Por fim, o AES teve
pouca variação no tempo médio, mas o desvio padrão diminuiu
33,89%, mostrando que seu processo de criação da chave,
apesar de pouco custoso, não é tão uniforme como no RC6.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho é apresentado um estudo comparativo en-
tre algoritmos criptográficos de peso leve já existentes na
literatura. Os algoritmos selecionados foram testados em um
ambiente real, considerando um nó de uma Rede de Sensores
sem Fio. Dados de tempo de processamento foram analisados,
tendo-se em vista as restrições de processamento presentes
nestes tipos de rede.

Pôde-se concluir que o algoritmo RSA possui uma execução
rápida, mas seu processo de geração de chaves se mostrou
altamente custoso. É importante ressaltar, para que ele apresen-
tasse um desempenho razoável, foi necessário utilizar chaves
de apenas 7 bits, significando que seu nı́vel de segurança foi
comprometido. Posto isso, é possı́vel afirmar que ele não é o
mais adequado para aplicações em RSSF, ainda mais as que
necessitam de um nı́vel mı́nimo de segurança.

Por outro lado, o AES foi o algoritmo que teve desempenho
mais uniforme, com um processo de geração de chaves eficaz,
justificando sua recomendação pelo padrão IEEE 802.15.4 e
sendo altamente indicado em aplicações com troca constante
de chaves. Por sua vez, o RC6 teve uma performance aceitável,
em especial quando não houve a necessidade da geração de
novas chaves, podendo também ser utilizado em aplicações
sobre hardware com processamento limitado.

O estudo realizado poderá servir como base para outros
trabalhos relacionados a criptografia de peso leve, além de
aplicações em Internet das Coisas e Indústria 4.0.
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criptográficos para redes de sensores sem fio, utilizando técnicas de
programação genética),” 2015.
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Detecção e Identificação de Potenciais Criadouros de
Mosquitos do Gênero Aedes em Áreas Urbanas

Utilizando Redes Neurais Convolucionais
Pedro B. de Sousa Filho, Jasmine P. Leite de Araujo, Carlos R. L. Francês

Resumo—As principais espécies de mosquitos do
gênero Aedes, Aedes aegypti e Aedes albopictus, são
capazes de transmitir dengue e outras arboviroses como
chikungunya, Zika e febre amarela. O controle vetorial
mostra-se uma das principais ferramentas dentre as
medidas de prevenção de epidemias. Nesse sentido, o
presente artigo propõe a utilização de redes neurais
convolucionais para avaliar imagens aéreas obtidas por
drones e identificar posśıveis áreas de reprodução dos
mosquitos do gênero Aedes.

Index Terms—Deep Learning, Dengue, CNN, Visão
Computacional

I. INTRODUÇÃO

O controle populacional dos mosquitos do gênero Aedes
constitui um grande desafio, pois os mesmos estão adap-
tados ao ambiente urbano, onde se adequam a situações
adversas impostas pelo homem e as variáveis do meio em
que a espécies estão inseridas [1].

Diante disso, diversas tecnologias podem ser empregadas
como mecanismo de controle vetorial, dentre elas destaca-
se a técnica do mapeamento de risco, que indica a situação
cŕıtica de uma região, auxiliando na escolha adequada das
medidas de controle vetorial adotadas [2].

Nesse sentido, este trabalho propõe a utilização de redes
neurais convolucionais para reconhecimento de posśıveis
focos de reprodução de mosquitos em imagens obtidas por
drones. Utilizou-se a técnica de transferência de apren-
dizado nas redes neurais convolucionais AlexNet e Goo-
gleNet, que chegaram a uma acurácia de 95,8% e 94,9%,
respectivamente.

II. DESENVOLVIMENTO

Houve a necessidade da criação de um conjunto de dados
(dataset) para o treinamento das redes neurais convolucio-
nais (CNNs), em [3] o autor esclarece essa criação através
de frames de v́ıdeos obtidos por drone. O dataset formado
encontra-se dispońıvel em [4] e suas imagens classificam
tomadas aéreas de habitações urbanas em dois grupos:
Foco, quando existe um potencial foco de reprodução

P. B. de Sousa Filho, J. P. L. de Araujo, C. R. L. Francês, Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do
Pará, Belém, Pará, Brasil (e-mails: pedro.ufpa@hotmail.com, jas-
mine.araujo@gmail.com, rfrances@ufpa.br

de mosquitos do gênero Aedes; e Sem Foco, quando a
imagem não apresenta elementos de risco que podem ser
considerados criadouros de mosquitos.

Figura 1. Foco de reprodução de mosquitos, encontrado por Drone
em um telhado - Exemplo das imagem utilizadas para treinamento
das CNNs. Fonte: [4]

A Fig.1 é um exemplo das imagens utilizadas para
compor o dataset de treinamento das CNNs. O conjunto
totaliza 1075 imagens, divididas em 645 para treinamento,
215 para validação e 215 para testes.

A. Transferência de Aprendizado

A transferência de aprendizado busca ajustar uma CNN
pré-treinada, substituindo o bloco camadas referente a
classificação, neste caso, as três ultimas camadas: total-
mente conectada , Softmax e de classificação ou output
[5], conforme ilustra a Fig. 2. Ao utilizar essa técnica a
rede é capaz de realizar classificações em uma nova coleção
de imagens. Para esse trabalho, esta técnica foi aplicada
sobre as redes Alexnet e Googlenet.

Figura 2. Transferência de aprendizado: substituição das camadas
de classificação de uma CNN. Fonte: [6]
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III. RESULTADOS

As Figs. 3 e 4 ilustram os testes de classificação reali-
zados com as CNNs baseadas nas arquiteturas AlexNet
e GoogleNet, respectivamente, após a transferência de
aprendizado e novo treinamento dessas redes. Na Fig. 3
é posśıvel observar que a CNN base-AlexNet tem êxito ao
classificar uma área alagada como Foco. Na Fig. 4 a CNN
base-GoogleNet, não reconhece nenhum elemento de risco,
classificando a imagem como Sem Foco.

Figura 3. Classificação reali-
zada com imagem de teste, uti-
lizando a CNN com base na
AlexNet. Fonte: Próprio

Figura 4. Classificação reali-
zada com imagem de teste, uti-
lizando a CNN com base na
GoogleNet. Fonte: Próprio

As Figs 5 e 6 ilustram as matrizes de confusão obtidas
pós treinamento. Para a CNN com base na arquitetura
AlexNet a matriz indica uma acurácia geral de 95,8%, já
para a CNN com base na GoogleNet a acurácia obtida foi
de 94,9%.

Figura 5. Matriz de confusão
para os dados de teste, na ar-
quitetura AlexNet. Fonte: Pró-
prio

Figura 6. Matriz de confu-
são para os dados de teste, na
arquitetura GoogleNet. Fonte:
Próprio

Os resultados obtidos através dos dados de teste, estão
presentes nas tabelas I e II, para a rede base-Alexenet e
para a rede base-GoogleNet, respectivamente. As métricas
de avaliação utilizadas foram: sensitividade (Sens), preci-
são (Prec) e F-score.

Nas tabela I e II, é posśıvel perceber um comportamento
em comum, a maior sensitividade da classe Foco e uma
maior precisão da classe Sem Foco.

Tabela I
Resultado para os dados de teste, utilizando a arquitetura

AlexNet.

Classe Sens. Prec. F-Score
Foco 0,99 0,927 0,957

Sem Foco 0,929 0,991 0,958
Geral 0,959 0,959 0,959

Tabela II
Resultado para os dados de teste, utilizando a arquitetura

GoogleNet.

Classe Sens. Prec. F-Score
Foco 0,961 0,933 0,946

Sem Foco 0,938 0,964 0,95
Geral 0,949 0,948 0,948

Estas medidas indicam boa compreensibilidade dos da-
dos de entrada, entretanto, os modelos não são capazes
de classificar assertivamente todos as imagens. Sugere-se
como melhoria um aumento do dataset de treinamento.

Além disso, pode-se concluir que a CNN que herdou a
arquitetura da AlexNet, obteve melhores resultados gerais
de sensitividade, precisão e F-score, utilizando-se para
ambas as CNNs os mesmos valores para os parâmetros
de treinamento (taxa de aprendizado, épocas e o tamanho
do subconjunto de treinamento) e o mesmo conjunto de
imagens.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram apresentados dois modelos de
CNNs para a classificação de imagens, com o objetivo
de identificar posśıveis focos criadouros de mosquitos do
gênero Aedes. Os resultados obtidos indicam que o modelo
que realizou a transferência de aprendizado utilizando
a arquitetura AlexNet, apresenta uma maior eficiência.
Porém ambos os modelos apresentaram média ponderada
de precisão, sensitividade e acurácia superiores a 92%,
indicando que o modelo de menor eficiência também tem
um bom poder de generalização.
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Desempenho da Codificação Wavelet M -ária Sob
Condições de Erros de Estimação do Canal

Felipe O. S. Gama, Luiz F. Q. Silveira e Andrés O. Salazar

Abstract—A codificação wavelet M -ária pode proporcionar
ganhos de diversidade temporal a sistemas de comunicações M-
ários sem diminuição da eficiência espectral do sistema. Até o
momento, o seu desempenho foi avaliado considerando apenas
sistemas com conhecimento perfeito do estado do canal (CSI).
Neste trabalho, investiga-se os efeitos de erros de estimação
de canal, gerados por um estimador do tipo Least Mean
Square (LMS), sobre o desempenho da codificação. Os resultados
obtidos por simulação evidenciam a robustez dessa técnica de
codificação, sendo observado um desempenho próximo ao obtido
em condições de CSI.

Index Terms—Erros de estimação de canal, codificação wavelet
M-ária, diversidade temporal, canais com desvanecimento plano.

I. INTRODUÇÃO

NA era das comunicações digitais, os esquemas de
codificação de canal desempenham um papel rele-

vante na redução do consumo de energia de sistemas de
comunicações. De fato, à medida que surgem técnicas de
codificação de canal mais eficientes, uma maior redução na
taxa de erros de bits (BER) pode ser obtida por sistemas
de comunicações operando em nı́veis mais baixos de relação
sinal-ruı́do (SNR). Este aumento de desempenho geralmente
é custeado por um aumento de complexidade e por uma
diminuição da eficiência espectral do sistema.

No entanto, a codificação wavelet M -ária proposta em
[1] propicia bons resultados de desempenho em canais com
desvanecimento sem alterar a eficiência espectral do sistema,
e ainda com um pequeno incremento em sua complexidade
computacional [2].

Na literatura existem alguns trabalhos que avaliaram o
desempenho da codificação wavelet M -ária em cenários de
comunicações sem fio com desvanecimento Rayleigh [1], [3],
[4], [5]. Porém, esses trabalhos não investigaram o impacto
dos erros de estimação do canal sobre o desempenho dessa
codificação.

Diante disso, esse artigo apresenta como contribuição uma
avaliação dos efeitos dos erros de estimação do canal sobre
o desempenho da codificação wavelet M -ária, considerando o
uso de um estimador LMS.

Felipe O. S. Gama, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail:
felipe.gama@dca.ufrn.br

Luiz F. Q. Silveira, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail:
lfelipe@dca.ufrn.br

Andrés O. Salazar, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e-mail:
andres@dca.ufrn.br

II. MODELO DO SISTEMA

A codificação wavelet M -ária pode ser vista como uma
estratégia de transmissão que explora matrizes de coeficientes
wavelets para a codificação de sinais complexos, gerados por
um modulador M -APK (APK - Amplitude-Phase Keying). É
interessante observar que essa estrutura de codificação pode
ser utilizada por diferentes sistemas de comunicação, bastando
conectá-la entre o modulador e o demodulador M -APK do
respectivo sistema.

Neste trabalho, foi considerado que a codificação dos sinais
gerados por uma constelação O-QPSK, considerada aqui como
um caso particular de uma modulação M -APK. As Fig. 1 e
Fig. 2 ilustram o modelo do sistema considerado.

Fig. 1: Visão detalhada do transmissor.

Fig. 2: Sistema de recepção e decodificação.

Conforme ilustrado na Fig. 1, os sı́mbolos O-QPSK xi

são processados pelo algoritmo de codificação wavelet M-
ária, conforme descrito em [1], dando origem aos sı́mbolos
wavelet yn. Esses sı́mbolos pertencem a uma constelação
de sinais M -QAM, com cardinalidade M que depende do
tamanho das matrizes wavelet utilizadas na codificação. A
fim de explorar mais efetivamente a diversidade temporal
produzida pela técnica de codificação wavelet M-ária sobre um
canal com doppler, um entrelaçamento em bloco dos sı́mbolos
wavelets deve ser realizado antes da transmissão.

Neste artigo, foi assumido que o canal tem desvanecimento
plano Rayleigh variante no tempo, e ruı́do complexo AWGN
com densidade espectral de potência bilateral igual a N0/2.
Considera-se ainda que o canal tem ganho constante durante
cada intervalo de sinalização. Assim, a representação vetorial
do sinal recebido rn é dada por:

rn = αny
′
n + ωn, (1)

em que αn é o ganho complexo do canal devido ao desvaneci-
mento, y′n denota os sı́mbolos wavelets entrelaçados e ωn são
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as amostras do ruı́do, modeladas por uma variável aleatória
gaussiana complexa com média nula e variância N0/2 por
dimensão, sendo [1]:

N0 =
εy

log2M
· 10
−0.1

(
Eb
N0

)
, (2)

em que εy é a energia média dos sı́mbolos wavelets e M é a
cardinalidade da constelação M -APK.

No receptor, um equalizador MMSE foi empregado para
compensar os efeitos do desvanecimento [3]. Considerando
que as decisões são feitas sı́mbolo-a-sı́mbolo, os coeficientes
do equalizador MMSE são expressos por:

wn =
(ᾱn)∗

|ᾱn|2 + N0

Eb

, (3)

em que o operador (·)∗ denota o conjugado complexo, e ᾱn

denota a estimativa do ganho complexo do canal atualizada
periodicamente por um estimador LMS, cuja operação pode
ser descrita por:

ᾱn+1 = ᾱn + µpt
ne
∗
n, (4)

no qual µ é definido como o passo do algoritmo LMS, pt
n são

sı́mbolos pilotos O-QPSK, transmitidos durante o perı́odo de
treinamento e conhecidos pelo receptor, e

en = rtn − ᾱnp
t
n, (5)

em que rtn = αnp
t
n + ωn são os sı́mbolos recebidos durante

o perı́odo de treinamento do estimador de canal. Entre os
perı́odos de treinamento, a estimativa do ganho complexo do
canal não é atualizada.

Por fim, os sı́mbolos equalizados, wnrn, foram decodifica-
dos conforme descrito em [1], dando origem às estimativas x̄i

dos sı́mbolos O-QPSK transmitidos.

III. RESULTADOS OBTIDOS

O desempenho do sistema, em termos de BER versus
Eb/N0, foi avaliado para uma codificação baseada em uma
Matriz de Coeficientes Wavelets (MCW) real plana com
dimensão 2 × 128, definida em [6], por simulação de Monte
Carlo. Foi considerado a transmissão de sı́mbolos xi gerados
a partir de um simples mapeamento de pares de bits de
informação independentes e identicamente distribuı́dos (i.i.d.)
em pontos de uma constelação O-QPSK. Os sı́mbolos codifi-
cados foram entrelaçados em blocos com profundidade de 130
sı́mbolos.

O canal considerado nas simulações tem desvio doppler
máximo normalizado igual FDT = 5×10−4. Após um treina-
mento inicial com 10 sı́mbolos piloto, o estimador do canal é
treinado com 2 sı́mbolos, a cada 10 sı́mbolos transmitidos.

A Fig. 3 apresenta o desempenho da codificação proposta
na presença de erros de estimação do canal, considerando um
estimador LMS com passo µ = 0, 4. Foram obtidas curvas
de desempenho para duas taxas distintas de codificação: um
sı́mbolo O-QPSK para cada sı́mbolo wavelet (k=1), levando a
um sistema com eficiência espectral igual a 2 bits/s/Hz; e um
sı́mbolo O-QPSK para cada dois sı́mbolos wavelets (k=0,5),
levando a um sistema com eficiência espectral igual a 1

bit/s/Hz. A Fig. 3 também ilustra curvas de referências, obtidas
considerando condições de estimação perfeita do estado do
canal. Pode-se observar que a codificação proposta é robusta
aos erros de estimação do canal, sendo observado uma perda
de aproximadamente 1 dB em relação aos sistemas com
conhecimento perfeito do canal. É interessante notar que esse
desempenho foi obtido mesmo sem treinamento do estimador
LMS por decisão direta, entre os treinamentos periódicos com
sı́mbolos piloto.

Fig. 3: Desempenho da codificação wavelet M -ária na
presença de erros de estimação do canal.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho avaliou o desempenho da codificação wavelet
M -ária na presença de erros de estimação do canal, oriundos
de um simples estimador LMS. Os resultados indicam que
a codificação proposta é robusta a estimação imperfeita do
estado do canal. Em trabalhos futuros pretende-se investigar o
desempenho do sistema com matrizes de diferentes dimensões.
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Efeito do Desvanecimento α− µ no Desempenho
dos Códigos Polares

Francisco Caio P. de Barros, Maria de Lourdes M. G. Alcoforado e Waslon Terllizzie A. Lopes

Resumo—O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho
de um sistema que transmite informação com o uso da técnica
de codificação polar na presença do Ruído Aditivo Gaussiano
Branco (AWGN) e desvanecimento α− µ. Observa-se que, para
alcançar uma Taxa de Erro de Bit (BER) igual a 10−3, no
cenário em que α = 2 e µ = 2, é necessário um acréscimo
de 2 dB na relação sinal ruído (Eb/N0) em relação a um
sistema no qual apenas o ruído AWGN se faz presente quando
o comprimento do bloco é 512 bits, e taxa de código igual a 0, 5.

Palavras-Chave— AWGN, codificação polar, desvanecimento
α− µ.

I. INTRODUÇÃO

Codificação polar é um esquema de codificação proposto
por Arikan [1] em 2009 que alcança a capacidade simétrica
de um Canal Discreto Sem Memória de Entrada Binária (B-
DMC) com o uso da técnica de polarização de canal [1]. É
mostrado em [2] que a codificação polar tem aplicações na
Quinta Geração de Telefonia Móvel Celular (5G) como uma
alternativa aos Códigos de Verificação de Paridade de Baixa
Densidade (LDPC) [3]. Os códigos polares foram propostos e
testados inicialmente em canais AWGN [1], [4] e, posterior-
mente, em canais AWGN com desvanecimento Rayleigh [5],
[6].

Distribuições de desvanecimento generalizado, como a dis-
tribuição α − µ [7]permitem a investigação do desempenho
do sistema em diferentes condições do canal sem fio. Na
distribuição α-µ, a constante α é um parâmetro de potência
que representa a não linearidade do meio de transmissão
enquanto que a constante µ simboliza a quantidade de clusters
de propagação [7].

Este trabalho analisa o desempenho da codificação polar em
canais de comunicação móveis caracterizados pelo desvaneci-
mento α− µ.

O restante deste artigo encontra-se organizado da seguinte
forma. Na Seção II é abordado o tema da polarização do canal.
A Seção III retrata a distribuição α − µ. A Seção IV tem
como finalidade apresentar o modelo do sistema utilizado. A
discussão dos resultados é feita na Seção IV e, por fim, a
Seção V contém as conclusões do trabalho.

Francisco Caio P. de Barros e Maria de Lourdes M. G. Alcoforado, Pro-
grama de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas (PPGES), Universidade
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Energias Alternativas e Renováveis, Universidade Federal da Paraíba, João
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II. CODIFICAÇÃO POLAR E POLARIZAÇÃO DO CANAL

O ponto chave do esquema de codificação polar é a possi-
bilidade de acessar cada coordenada de uma ênupla no canal,
W , separadamente e realizar a transmissão de informação nas
que forem mais adequadas [1].

Inicialmente o comprimento do bloco, N , e a quantidade de
bits de informação, K, presente em cada bloco são definidos.
Portanto, o código terá taxa R = K/N . Os K bits de
informação são alocados nos K canais mais adequados para
transmissão e essa escolha é feita com o uso do parâmetro
de Bhattacharyya [1], que pode ser calculado recursivamente,
para cada coordenada do canal W . Os N −K canais que não
são utilizados para transmitir bits de informação são usados
para transmitir os bits congelados (frozen bits), que são sempre
0 [1].

Para codificar uma mensagem, u, com componentes
(u1, ..., uN ) e bits congelados já inclusos, gerando uma
palavra-código, x, com componentes (x1, ..., xN ), a seguinte
operação se faz necessária, x = uG, em que G é denominada
matriz geradora de dimensão N × N [1]. Por exemplo, para
N = 4, tem-se uma matriz geradora definida por

G =




1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1


 . (1)

e x é dado por

(x1, x2, x3, x4) = (u1, u2, u3, u4) ·G, (2)

logo, x1 = (u1⊕u2⊕u3⊕u4), x2 = (u3⊕u4), x3 = (u2⊕u4),
x4 = u4 e ⊕ representa a soma módulo 2.

A. Polarização do canal

A técnica de polarização de canal, proposta em [1], permite
a geração de N canais independentes, W (i)

N , 1 ≤ i ≤ N ,
onde uma fração desses canais tende a ter informação mútua
I(W ) = 1 enquanto que nos canais restantes a informação
mútua tenderá a zero. W (i)

N é gerado a partir de N cópias de
um B-DMC, W . Esta operação consiste de duas etapas, sendo
a primeira a fase de combinação de canais e a segunda a fase
de separação de canais [1].

III. DESVANECIMENTO α− µ

Em comunicações móveis o cenário mais comum é a
ausência da linha de visada direta entre o transmissor e o
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receptor o que faz com que exista propagação multipercurso
entre os pontos.

A distribuição α-µ faz uso dos parâmetros α e µ para repre-
sentar diversas condições de canal. A partir da distribuição α-µ
é possível gerar as distribuições Rayleigh, Weibull, Gamma e
Nakagami-m [7]. A sua envoltória, V , é dada por [7]

V α =

µ∑

i=1

(F 2
i +G2

i ), (3)

em que Fi e Gi são processos gaussianos mutualmente inde-
pendentes nos quais E[Fi] = E[Gi] = 0, E[F 2

i ] = E[G2
i ] =

v̂α/2µ, v̂ = α
√
E(V α) [7] e E[·] é o operador valor esperado.

IV. MODELO DO SISTEMA

O sistema proposto neste trabalho envia informação com o
uso da técnica de codificação polar através de um canal AWGN
com desvanecimento α − µ, modulação por Chaveamento
de Mudança de Fase Binária (BPSK) [8] e decodificação
Successive Cancelation [1]. Assim, o sinal recebido r(t) é
dado por

r(t) = v(t) · s(t) + n(t), (4)

em que v(t) é a envoltória do desvanecimento, s(t) é o sinal
transmitido e n(t) é o ruído AWGN.

V. RESULTADOS

A métrica usada para a verificação do desempenho é a
Taxa de Erro por Bit (BER) em função da relação sinal-ruído
(Eb/N0), em decibéis (dB). Os resultados foram gerados com
R = 0, 5, N = 512, 1 ≤ α ≤ 2 e 1 ≤ µ ≤ 2.

Na Fig. 1 pode-se observar o efeito negativo que o des-
vanecimento causa na qualidade de transmissão. No cenário
onde α = 2 e µ = 1 tem-se o desvanecimento Rayleigh e
o mesmo possui desempenho inferior quando comparado ao
cenário em que α = 2 e µ = 2 tendo em vista que este último
alcança BER igual a 10−3 para Eb/N0 = 5 dB enquanto que
o Rayleigh atinge a mesma BER para 6,5 dB. Esse ganho
de 1,5 dB em relação aos dois cenários é explicado pelo
aumento da quantidade de clusters que leva ao aumento da
probabilidade da informação ser corretamente recebida pelo
receptor. O cenário onde α = 1 e µ = 1 apresenta desempenho
inferior quando comparado ao Rayleigh devido a alteração
no parâmetro α que representa a não-linearidade do meio de
propagação. Observa-se que o Rayleigh alcança BER igual a
10−1 em 4 dB enquanto que o cenário α = 1 e µ = 1 atinge a
mesma BER em 7,5 dB. O cenário com apenas a presença do
AWGN possui desempenho superior a ambos os cenários com
desvanecimento e alcança BER igual 10−3 em Eb/N0 = 3
dB.

VI. CONCLUSÕES

A investigação realizada neste trabalho mostra o quanto
o desvanecimento α-µ afeta negativamente, em termos da
BER, o desempenho da codificação polar, na presença do
ruído AWGN, e esse impacto leva à necessidade de usar mais
energia para alcançar BER mais adequada com determinadas
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Figura 1. Taxa de erro de bit em função da relação sinal-ruído para o canal
AWGN e com desvanecimento α− µ considerando R = 0, 5 e N = 512.

aplicações quando comparado com o cenário no qual apenas
o ruído AWGN se faz presente.

Como sugestão de trabalhos futuros pode-se usar esquemas
de entrelaçamento com o objetivo de diminuir o impacto
negativo do desvanecimento.
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Um Roadmap Sobre Conectividade Dupla no 5G
Tarciana Cabral de Brito Guerra e Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Este trabalho apresenta um estudo bibliométrico
sobre a Conectividade Dupla (DC), com intuito de verificar as
tendências e a maturação desta tecnologia, tendo em vista sua
importância na fase de implantação do 5G. Apesar do número de
artigos ainda ser relativamente baixo, foi encontrado um número
crescente de patentes sobre o tema, indicando um alto interesse
industrial e comercial nessa tecnologia.

I. INTRODUÇÃO

A tecnologia de Conectividade Dupla (DC) será de extrema
importância na jornada inicial do New Radio (NR), rede de
acesso do 5G. Por permitir uma conexão simultânea com a
rede legada (Long Term Evolution (LTE)), tal tecnologia é
base da primeira versão do NR, gerando uma introdução suave
do 5G [1]. A DC não é uma novidade proporcionada pelo
5G, já que foi introduzida no Release 12 do LTE (março
de 2015) [2]. Ela, todavia, não chegou a ser implementada
nesse momento em redes reais, por não possuir suporte do
lado do usuário [2]. Essa tecnologia consiste em um mesmo
equipamento de usuário (UE) conectado a múltiplos nós na
rede de acesso, sendo um deles o nó mestre, que é responsável
pelo plano de controle, e os demais nós secundários, que
proveem conexões adicionais no plano de usuário [1]. A DC
traz diversas vantagens, tal como o aumento da vazão de dados
e uma conexão mais robusta, sendo relevante em cenários com
a presença de small cells ou mmWaves [1], por exemplo.

Além disso, das 7 opções de arquitetura já previstas para
o 5G, a DC está presente em 3 [1], as quais estão ilustradas
na Fig. 1. Em todas essas opções, as redes de acesso do 4G
e 5G (LTE e NR) fornecem DC ao usuário, se distinguindo
apenas pelo núcleo de rede usado, Evolved Packet Core (EPC)
(4G) ou 5G Core (5GC) (5G), e pela escolha do nó mestre.
A opção 3, a única que usa o EPC, tem como principal
objetivo permitir a implantação antecipada do 5G [1], já que
possibilita que a estrutura de núcleo de rede existente do 4G
seja aproveitada [2].

Devido à importância da tecnologia de DC para o futuro
das comunicações celulares, este trabalho apresenta uma
análise bibliométrica da mesma. Essa análise busca avaliar
o desenvolvimento de tal tecnologia no decorrer dos anos,
avaliando as regiões mais produtivas e a transferência de
tecnologia entre a academia e a indústria, por meio de uma
comparação entre o número de artigos e patentes.

Outrossim, também é investigado o impacto de tal análise
nos casos de uso do 5G, a saber: enhanced Mobile Broadband
(eMBB), Ultra-Reliable Low-Latency Commmunications
(URLLC) e massive Machine-Type Communications

Ambos autores são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), Natal, RN. E-mails: {tarcianabrito, vicente.sousa}@ufrn.edu.br. Este
trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nı́vel Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Fig. 1. Arquiteturas do 5G com DC [1].

(mMTC). O primeiro refere-se aos serviços que precisam
de alta vazão, enquanto o segundo agrupa aqueles que têm
estritos requisitos em termos de latência e confiabilidade,
já o terceiro representa as aplicações caracterizadas por um
número massivo de dispositivos, cujos requisitos principais
são baixos custo e consumo de bateria [1].

O trabalho está organizado como a seguir. A Seção II mostra
a metodologia usada na análise bibliométrica, enquanto a
Seção III explicita os resultados obtidos a partir dessa análise.
Já a Seção IV apresenta as conclusões deste estudo.

II. METODOLOGIA

O estudo proposto neste trabalho, tal como todo roadmap
tecnológico, visa obter uma visão geral do desenvolvimento
tecnológico e cientı́fico da DC, demonstrando as tendências e
a maturidade desta tecnologia [3]. Para tanto, foram realizadas
diversas pesquisas nas bases de dados Scopus e Web of
Science (WoS), cuja escolha se deu pelo alto número de artigos
em seus acervos. Vários aspectos foram abordados nessas
pesquisas, que abrangeram tanto o número de artigos como de
pedidos de patentes (apenas na Scopus) envolvendo DC, tais
como: temporalidade e regionalidade do material cientı́fico.

As palavras-chave usadas nas pesquisas estão descritas
na Tabela I. Quanto aos campos de pesquisa, na base de
dados Scopus, os trabalhos foram filtrados por tı́tulo e
palavras-chave, o que abrange tanto as indexadas pela Scopus,
quanto pelo próprio autor. Já na base WoS, devido à falta de
opções, filtrou-se apenas por tı́tulo e palavras-chave do autor.
Cabe ressaltar que as pesquisas foram feitas em junho de 2020.

Tabela I
PARÂMETROS USADOS NAS PESQUISAS.

Tecnologia Palavras-chave

DC “dual connectivity” OR multi-connectivity
eMBB embb OR “enhanced mobile broadband”
URLLC urllc OR “ultra-reliable low latency communication*”
mMTC mmtc OR “massive machine-type communication*”
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III. RESULTADOS

A Fig. 2 mostra a quantidade de artigos sobre DC por ano
para as duas bases supracitadas. Originalmente, pretendia-se
fazer esta análise temporal sobre os últimos 10 anos, mas
não foi encontrado um número substancial de artigos antes
de 2014. Pode-se perceber que há um crescente interesse
no tema, em especial a partir de 2018. Tal movimentação
coincide com as primeiras especificações do 5G publicadas
pelo 3GPP em dezembro de 2017 [1], demonstrando a
importância dessa tecnologia para a fase inicial do 5G. Além
disso, a sutil divergência entre as bases com relação aos
campos de pesquisa trouxe uma grande diferença no número
de artigos encontrados. Por isso, optou-se por continuar a
análise baseando-se somente na base de dados Scopus, já que
esta obteve resultados mais abrangentes.

Fig. 2. Número de artigos por ano. Fontes de dados: WoS e Scopus.

A temporalidade dos pedidos de patentes também foi
analisada, como mostra a Fig. 3. Observa-se um crescimento
expressivo do número de patentes desde 2014, incluindo
o presente ano de 2020, que já possui mais da metade
das patentes de 2019. Percebe-se também que o número
de patentes, desde o primeiro ano contemplado no gráfico,
é extremamente superior ao número de artigos. Isso pode
indicar que a DC ganhou uma conotação mais industrial
e comercial do que puramente acadêmica, devido à busca
mercadológica por implementações 5G, atingindo, assim, uma
rápida maturação tecnológica.

Fig. 3. Número de patentes por ano. Fontes de dados: Scopus.

Para ilustrar a importância da DC no 5G, foi feita uma
pesquisa com cada caso de uso do 5G e a DC, com as
palavras chave da Tabela I. Conquanto não foram encontrados

resultados substanciais de artigos, o número de patentes a
partir de 2017 foi significativo, como mostra a Fig. 4. Pode-se
perceber que os casos de uso eMBB e URLLC têm maior
dependência da DC do que o mMTC. Isso se dá pelo fato
de tais casos precisarem de alta vazão (eMBB) e robustez
(URLLC), que são vantagens inerentes da DC.

Fig. 4. Número de patentes por ano para cada caso de uso do 5G. Fontes de
dados: Scopus.

Para finalizar, realizou-se uma busca pelas regiões de
investimento da DC desde 2014. Pôde-se constatar a liderança
da China, que possui 61 artigos publicados, seguida pela
Alemanha (46 artigos) e pelos Estados Unidos (34 artigos).
O Brasil aparece em décimo sétimo lugar com apenas
5 artigos publicados. Todavia, quando se considera os
escritórios aos quais as patentes sobre DC foram submetidas
(Tabela II), percebe-se que os EUA concentram mais
da metade dos pedidos de patentes do mundo, mesmo
considerando o escritório de patentes mundial. Isso indica um
maior direcionamento deste paı́s para o viés industrial desta
tecnologia.

Tabela II
RELAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS AOS QUAIS AS PATENTES SOBRE DC FORAM

SUBMETIDAS. FONTE: SCOPUS.

Escritório de patentes Nº de patentes
United States Patent & Trademark Office 8 624
World Intellectual Property Organization 4 043

European Patent Office 2 193
Japan Patent Office 1 437

United Kingdom Intellectual Property Office 55

IV. CONCLUSÃO

O roadmap tecnológico realizado neste trabalho
evidenciou o crescente interesse da comunidade cientı́fica
sobre a tecnologia da DC. Por ser peça chave nas
primeiras implementações do 5G, a DC apresenta uma
surpreendentemente rápida maturação tecnológica, sendo
alvo, sobretudo, de novos pedidos de patentes englobando os
casos de uso eMBB e URLLC do 5G. Além disso, também
se verifica que os Estados Unidos atualmente são o paı́s que
mais gera ativo cientı́fico com relação a este tema.

REFERÊNCIAS

[1] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Skold, 5G NR: The Next Generation
Wireless Access Technology. Elsevier Science, 2018.

[2] H. Holma, A. Toskala, and T. Nakamura, 5G Technology: 3GPP New
Radio. Wiley, 2020.

[3] D. L. Flor, T. C. Brito Guerra, and V. A. Sousa Jr., “Um roadmap
tecnológico sobre sistemas URLLC,” ECOP, 2019.

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

150



Impacto Energético do Processamento no Consumo
de Controladores de Redes Definidas por Software

Tadeu Ferreira Oliveira, Luiz Felipe Silveira

Resumo—A constante mudança nos requisitos de redes de alta
velocidade e a automação de ambientes de datacenter, exigiram
uma mudança nas estruturas das redes tradicionais fazendo
surgir o paradigma das redes definidas por software. Nessas
redes um ou mais controladores tomam decisões de roteamento
e encaminhamento de pacotes, usando algoritmos que podem
mudar automaticamente de acordo com as demandas da rede
e das aplicações que a utilizam. Essa mudança trouxe consigo
outras demandas e oportunidades para otimização de segurança,
resiliência e consumo de energia. Esse artigo apresenta uma
avaliação do consumo de um controlador multi-core de acordo
com a frequência de processamento em um cenário single-core
comparado a um cenário dual-core. É possı́vel perceber uma
redução de consumo em um cenário dual-core com frequência
menor se comparado ao single-core com frequência maior.

Index Terms—Eficiência energética, SDN, redes, frequência,
processador, controlador.

I. INTRODUÇÃO

Redes tradicionais utilizam configurações estáticas e muitas
vezes precisam ser configuradas manualmente. Com a adoção
das Redes Definidas por Software (SDN) foi possı́vel adaptar
a infraestrutura de maneira dinâmica e de acordo com a
necessidade das aplicações, inclusive de maneira automática.

O conceito de rede definida por software surge com a
separação do plano de dados (onde os pacotes são encaminha-
dos) do plano de controle onde as decisões de encaminhamento
são tomadas [1]. Essas decisões são guiadas por algoritmos
que podem ser tão simples quanto os das redes tradicionais ou
tão complexos quanto um conjunto de aplicações interagindo
para balancear requisitos de Service Level Agreement (SLA),
eficiência energética ou ainda requisitos de segurança.

No entanto, as redes definidas por software adicionam um
novo componente à infraestrutura que não estava presente nas
redes tradicionais, o controlador. A função deste componente
é gerenciar os equipamentos de rede e servir de ponte entre
as aplicações e as decisões de roteamento e encaminhamento
de pacotes.

Datacenters modernos utilizam a programabilidade das re-
des definidas por software para permitir mudanças rápidas e
automáticas [2], de acordo com as necessidades das aplicações.
A comunicação com as aplicações é feita através de uma
interface (comumente uma API) chamada genericamente de
northbound, enquanto a comunicação com os equipamentos
de rede é feita através da interface southbound. Todo o
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processamento que seria executado de maneira distribuı́da no
plano de dados é executado no plano de controle, transferindo
a carga de processamento do plano de dados para o de controle.

Tornou-se então importante investigar o impacto dessa
mudança no local do processamento, do plano de dados da
rede para os controladores da rede. Os trabalhos que buscam
avaliar eficiência energética em redes definidas por software
[3] concentram-se no plano de dados onde a maior parte do
consumo ocorre. No entanto, uma estratégia que traga melhor
eficiência energética aos controladores pode ser adicionada à
rede em paralelo a outras alternativas de eficiência baseadas
em roteamento do plano de dados.

II. PROPOSTA

O presente artigo apresenta uma visão do impacto do
processamento alocado nos controladores de uma rede defi-
nida por software. A atividade do controlador de rede está
essencialmente vinculada a uma divisão entre entrada e saı́da e
processamento. Em um primeiro momento, o controlador deve
ler dados de um pacote que chega pela interface de rede e então
realizar algum processamento para definir o encaminhamento
que deve ser dado ao pacote.

O ciclo de: (i) Ler pacote da interface de rede; (ii) Processar;
e (iii) Enviar pacote à rede; se repete enquanto o controlador
está em funcionamento. A leitura e envio dos pacotes na in-
terface de rede é realizada pelo hardware na maior velocidade
disponı́vel na interface, já o processamento pode ser dividido
em vários núcleos de processamento. O objetivo deste trabalho
é evidenciar pontos de otimização da energia consumida no
processamento dos pacotes.

Outros trabalhos [4] já apontaram para o fato de que
é possı́vel ser energeticamente mais eficiente, para ta-
refas especı́ficas, executando em processadores multi-core
homogêneos em frequência menor se comparado com a
execução da mesma tarefa em um processador single-core com
frequência maior. Este trabalho busca validar esta técnica em
uma aplicação que é altamente dependente de E/S.

A. Impacto do processamento de pacotes

Parte do consumo de uma SDN é o modelo de dissipação
de potência do controlador, definido em [5], por:

PA
C = PSA +

n∑

i=1

Wi ∗ CPUutili + f(T ) ∗ Ps (1)

em que PSA representa a o potência consumida para transi-
cionar do estado sleep para awake, Wi representa um peso
que varia de acordo com o tipo de pacote sendo tratado
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acumulado por n pacotes. O termo f(T ) ∗ Ps representa
a energia consumida em background para detectar pacotes
(sensing energy). O termo f(t) é uma função definida como
f(t) = 1 se há pacotes na fila e f(t) = 0 se não há pacotes
na fila, já Ps é a potência medida para detectar estes pacotes,
T é a variável do tempo na simulação e f(t) permite simular
situações de congestionamento ou pouca demanda.

A parcela de consumo do controlador, está diretamente
ligada ao consumo do processador CPUutili para cada pacote
que o controlador precisa receber, avaliar e encaminhar.

Assim, medir o impacto da frequência do processador
usado adicionará informação ao modelo de consumo de uma
SDN, já que o principal componente no modelo de consumo
do controlador é o somatório do consumo do processador
multiplicado pelo tipo de pacote.

III. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

O experimento ilustrado na Fig. 1 foi utilizado para demons-
trar o impacto da frequência do processador do controlador na
potência dissipada. Foi desenvolvido em Python uma versão de
um controlador simples, do tipo learning switch, que executa
o algoritmo padrão de encaminhamento de pacotes em uma
rede switch ethernet. O switch usado é a implementação
padrão disponibilizada pelo Openflow[6] e que acompanha o
Mininet [7]. O switch e os hosts são virtualizados em uma
máquina separada do controlador, gerenciados pelo Mininet.
Os dois hosts executam respectivamente, um servidor e um
cliente da ferramenta Iperf [8].

O controlador (C1) foi ligado a um switch (S1) SDN,
simulado usando a ferramenta Mininet, com dois hosts (H1 e
H2) em uma taxa de transmissão constante de 20MBps. Para
manter a taxa de transmissão foi utilizada a ferramenta Iperf
[8], que permite criar um cliente e um servidor que enviam
tráfego constante entre dois hosts em uma rede.

Figura 1. Arquitetura da plataforma de software

O objetivo é obter o consumo em frequências diferentes,
mantendo-se o mesmo nı́vel de serviço. A Tabela I apresenta
a comparação de um controlador dual-core homogêneo a 800
MHz com o mesmo controlador em single-core a 2000 MHz.

Cenário Cores Freq. (MHz) Vazão (Mb/s) T (s) Pot. (W)
#1 1 2000 20 5 6,09
#2 2 800 20 5 4,13

Tabela I
TESTES DO CONTROLADOR MULTI-CORE E IPERF

A Tabela I apresenta uma redução de 32,2% no consumo
do processador com a redução da frequência, dividindo o

processamento entre dois núcleos homogêneos que executam
a uma frequência de 800 MHz comparada a uma frequência
de 2000 MHz para o single-core.

IV. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

É possı́vel verificar que o impacto do processamento dos
pacotes de uma rede simples é significativo mesmo para uma
taxa de transmissão baixa (20 MBps) para os padrões de rede
de datacenters. Com o aumento desta carga, a taxa de proces-
samento deve seguir crescendo e impactando diretamente no
consumo.

Observa-se também que a frequência de funcionamento dos
elementos processadores é importante na potência medida nes-
tes, confirmando que mesmo para aplicações que dependentes
de E/S a técnica apresentada é eficaz em obter uma melhor
eficiência energética.

O reconhecimento de que a frequência de processamento
é um fator importante no consumo, ilustrado no experimento
apresentado neste trabalho, pode levar a soluções mais oti-
mizadas em termos de distribuição da carga entre diferen-
tes processadores operando em frequências menores, porém
mantendo-se o mesmo nı́vel de serviço.

Em trabalhos futuros, pretende-se implementar um proces-
samento multi-core que divida as tarefas de forma mais efici-
ente. Além disso, uma avaliação com cenários mais complexos
de múltiplos switchs e hosts será feita, buscando encontrar os
cenários ótimos para a divisão de carga em controladores com
mais núcleos.
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UFPA, Belém-PA, Brasil
edemir.matos@gmail.com

Abstract—Neste artigo, é realizada uma análise do uso do
CODEC HEVC/H.265 em transmissões de vı́deo sobre redes
propensas a erros por meio de simulações realizadas com a
ferramenta StreamSim. As métricas relação pico de sinal-ruı́do
(PSNR) e Índice de Similaridade Estrutural (SSIM) são extraı́das
ao final do processo de simulação para quantificação do grau de
perda de qualidade de vı́deo obtidos nas simulações. Os resul-
tados demonstram que apesar do HEVC proporcionar ganhos
na compressão do vı́deo, perdas significativas de qualidade de
vı́deo são obtidas para pequenas variações de perdas de pacotes
durante a recepção do usuário.

Keywords—Qualidade de Vı́deo, HEVC, perda de pacotes.

I. INTRODUÇÃO

Os serviços de transmissão de vı́deo estão amplamente
difundidos na sociedade e em constante expansão, com os
usuários demandando cada vez mais qualidade do serviço
oferecido, como exemplo os vı́deos em Full HD e 4K HD
[1]. Contudo, transmitir vı́deos pela rede de comunicação
sem fio, com essas resoluções, em seu formato bruto é um
desafio, pois durante a transmissão na rede sem fio ocorrem
perdas de informações intrı́nsecas ao meio de comunicação
que refletem diretamente na experiência do usuário, sendo
necessário explorar de que forma as perdas impactam na
experiência e qual a quantidade aceitável de perdas.

Para avaliar a qualidade dos vı́deos transmitidos existem
duas maneiras, avaliação subjetiva como em [2] utilizando a
métrica Mean Opinion Score (MOS) para analisar os impactos
que a rede de comunicação sem fio ocasiona em transmissões
de vı́deos codificados para HEVC/H.265; ou avaliação objetiva
como em [3] onde os autores exploram as principais carac-
terı́sticas do HEVC/H.265 em ambientes sem fio, e, utilizam
as métricas Índice de Similaridade Estrutural (SSIM) e relação
pico de sinal-ruı́do (PSNR) para quantificar as perdas sofridas
na transmissão.

Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo
analisar as transmissões de vı́deo em 4K codificados para o
padrão HEVC, especificamente o H.265.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma:
na Seção II é apresentada a metodologia adotada, na Seção III
os resultados são apresentados e discutidos. Por fim, na Seção
IV são apresentadas as conclusões.

II. METODOLOGIA

Neste trabalho foi utilizada a ferramenta StreamSim1 [6]
para realizar simulações de transmissões de vı́deos em 4K
codificados para HEVC/H.265. A ferramenta separa o pro-
cesso de simulação em cinco etapas que podem ser execu-
tadas de forma isolada, sendo elas: ‘Codificação’, ‘Trans-
missão’, ‘Manipulação’, ‘Extração’ e ‘Decodificação’. Para
as simulações foram utilizados três vı́deos2, todos codificados
com os seguintes parâmetros: resolução 3840x2160 pixel, 50
FPS, tamanho do Group of Picture (GOP) igual a 20, o número
de frames B igual a 3 e o Parâmetro de Quantização (QP) com
dois possı́veis valores 32 e 42.

Para realizar a transmissão foi selecionado o modo
MPEGTS-UDP, enquanto que durante o processo de
‘Manipulação’ foi adotado o uso da ferramenta NetEm3 (Net-
work Emulator) que por sua vez é responsável em inserir
perdas durante o processo de transmissão dos vı́deos. Para isso
a ferramenta aplica uma probabilidade de perda independente
nos pacotes na saı́da da interface de rede, sendo que as
porcentagens de perdas selecionadas variam entre 0.5% e
3.0%, conforme proposto em [2], onde as perdas acima de
3.0% são inaceitáveis para o usuário, sendo o limite máximo
de perdas de pacotes em nosso estudo. Para garantir variabil-
idade estatı́stica neste trabalho, o processo de manipulação é
realizado 33 vezes para cada configuração de parâmetros. Ao
final as métricas SSIM e PSNR são extraı́das e são utilizadas
para quantificar a perda da qualidade dos vı́deos para cada
variação de perda de pacotes.

III. RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir das
simulações. Para cada valor de perda de pacotes foram cal-
culadas as médias da PSNR e SSIM de cada vı́deo e seu
respectivo QP. Para que fosse possı́vel quantificar as perdas de
qualidade do vı́deo os valores de PSNR e SSIM dos vı́deos
sem perdas são calculados, onde estes são considerados os
máximos e serão subtraı́dos dos valores obtidos a partir das

1https://gitlab.com/vqeg/streamsim
2https://media.xiph.org/video/derf/
3https://www.linux.org/docs/man8/tc-netem.html

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

153



simulações. Na Tab. I são apresentados os valores de PSNR
e SSIM utilizados como referência para calcular as perdas de
qualidade de vı́deo.

TABLE I
VALORES DE PSNR E SSIM SEM PERDAS DE PACOTES.

Vı́deo PSNR (dB) SSIM
Crowd 32 QP 35,3775 0,8815
Crowd 42 QP 31,6039 0,8054
Duck 32 QP 32,0158 0,8199
Duck 42 QP 29,4618 0,7351
Tree 32 QP 35,2676 0,8387
Tree 42 QP 33,0274 0.7702

As Figuras 1 e 2 apresentam as perdas de PSNR e SSIM
obtidas a partir das simulações. Notou-se que os vı́deos trans-
mitidos com menor QP, apesar de possuı́rem mais qualidade,
foram os que sofreram maior impacto na qualidade de vı́deo
quando se considera a mesma variação de perda de pacotes.
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Fig. 1. Perda PSNR (dB) por perda de pacotes (%) para cada vı́deo e QP.
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Fig. 2. Perda SSIM por Perda de Pacotes para cada vı́deo e QP.

Ao comparar os dados obtidos com [5], nota-se uma
diferença entre ambos os codificadores, para alcançar perdas
de 10 dB de PSNR utilizando o H.264 são necessários ao
menos 10% de perda de pacotes, enquanto que os resultados
obtidos neste estudo mostram que para 1% de perda de pacotes

todos os vı́deos com exceção do Tree 42 QP, já haviam
alcançado a marca de perda igual a 10 dB o que tornaria a
experiência dos usuários extremamente desagradável conforme
visto na Fig. 3.

Fig. 3. Amostra de Frame decodificado para 0,5% de perda de pacotes: (a)
vı́deos Crowd, Duck e Tree com QP 32; (b) vı́deos Crowd, Duck e Tree com
QP 42.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a perda de qualidade de vı́deos
4K HEVC sobre redes propensas a perdas de pacotes. A
partir dos resultados obtidos nota-se que apesar do HEVC
fornecer ganhos expressivos na compressão do vı́deo sem
perdas significativas na qualidade, quando são transmitidos
pela rede de comunicação propensa a erros, os vı́deos como
menor QP são os que mais degradam. O que demonstra ser
necessário desenvolver melhorias nas técnicas de ocultação
de erros para a utilização do HEVC em transmissões em
ambientes propensos a erros. Como trabalhos futuros, espera-
se incluir métricas de classificação do conteúdo do vı́deo
para mensurar a sensibilidade das perdas de qualidade para
diferentes vı́deos.
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A New Multimodal Approach to Beam-Selection
Based on Deep Learning
Jamelly Ferreira, Diego Gomes and Aldebaro Klautau

Abstract—This paper proposes a multi-modal Deep Learning
model to address the problem of beam-selection. The availability
of different sensor types in User Equipment (UE) and Base
Stations (BS) encourages investigations to assess the potential
gains of combining different data types (e.g. LIDAR, GPS, and
images). The dataset used to train and validate the proposed
model is generated according to a distinguished approach that
involves Ray Tracing and mobility simulators. This approach
makes the data realistic enough to be used mainly, but not only,
in mobility studies. Experiments demonstrate that the proposed
model produces promising results with accuracies reaching up
to 93% in situations involving more than one data type.

I. INTRODUCTION

The next generation of mobile networks is expected to
be a turning point in how people interact with network-
based products. Millimeter Waves (mmWaves) and massive
multiple-input multiple-output (MIMO) are vital technologies
to support upcoming advances like high data rates.

Given that mmWaves are sensible to scattering and fading,
the employment of beamforming is essential. The cost associ-
ated with classic beamforming may become discouraging since
such schemes consume a substantial amount of time searching
over all pairs beam pairs to find the optimal one, so a trend-
ing approach to overcome this issue is adopting a Machine
Learning (ML) solution, particularly Deep Learning (DL).

With the availability of datasets ([1]–[3]) and relative low-
cost hardware, many authors have been making exciting DL-
boosted advances in the research of beam-selection. In [4]
a DL scheme is proposed to address this problem using a
model that uses the receiver coordinates (Rxx, and Rxy) and
its orientation (an angle formed using a reference axis). In [5]
the author used visual data, provided by cameras on the base
stations, to investigate beam-selection and blockage prediction.
Lastly, in [6] the beam-selection problem is transformed into
an image reconstruction problem, however, no sensor data
is used, only the channel information provided by the ray-
tracing simulator. The mentioned works are good indicators of
how DL can be applied to beam-selection problems, but none
of them investigate the usage of multiple types of data that
presumably will be available in the future devices which could
improve the beam-selection performance, such as alignment of
the beams between transmitter and receiver.

This work was supported in part by the Innovation Center, Ericsson
Telecomunicações S.A., Brazil, CNPq and the Capes Foundation, Ministry
of Education of Brazil. J. Ferreira, D. Gomes and A. Klautau contribu-
tions include both code development and concepts, they are with LASSE
- 5G & IoT Research Group, Federal University of Pará, Belém, Brazil.(e-
mails:jamelly.ferreira@itec.ufpa.br, {diagomes, aldebaro}@ufpa.br)

This paper proposes a multimodal data approach combined
with deep neural networks to the beam-selection problem,
assuming that various sensors will be available (GPS, LIDAR,
and images). The used dataset [1] provides data to be used in
realistic mobile scenarios.

II. PROBLEM DESCRIPTION

mmWave communication requires that transmitter and re-
ceiver beams be aligned to optimize the signal-to-noise ratio
(SNR). Calling i = 1, . . . ,M the available beams at the
transmitter and j = 1, . . . , N the beams at receiver, the beam-
selection aims to define the (i, j) pair that maximizes the
SNR, which defines an optimization problem with M × N
possibilities. A DL model is proposed to assign the best beam
pair, this process is oriented by using categorical cross-entropy
loss function.

III. PROPOSED MACHINE LEARNING STRUCTURE

A. Input Data Processing

In this work we used three data types: geographical location
(coordinates), LIDAR (Light Detection and Ranging) and
images. The choosen scenario was s008 from RayMobtime
dataset [1], which is an urban environment inspired by Rosslyn
city (Virginia, USA). This scenario is composed of a base
station that is located at a sidewalk with the transceiver at five
meters height, 10 mobile receivers. More information about
scenario s008 can be found in [1].

The coordinates correspond to (GPS) (Global Positioning
System) data, which are represented by two real values that
locate an object on a surface. For this data, the applied process
was only to quantize the values to get integer values.

The images were taken from 3 cameras located at the base
station (BS), with directions defined in order to cover the
whole street, at a height close to that of the transceivers. The
simulation returns three Portable Network Graphics (PNG)
color images, in the RGB color model, with dimensions
960×540 pixels. For this data type, we employed the fol-
lowing processing: (i) For each channel realization, the im-
ages from the three cameras were joined into one to get a
panoramic image of the street traffic; (ii) Grayscale conversion;
(iii) High-pass filtering to emphasize object borders; (iv) Image
decimation by a factor 5 to generate images of size 192x108
pixels; (v) Map the pixel values from a 8-bit integer ranging
from [0,255] to a single-bit [0,1] value, where each pixel p is
mapped to a new value, pq = 0 if p < 100, and pq = 1 if
p ≥ 100.
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Fig. 1. Overall interpolation process.

The LIDAR data were processed in a similar way as [7], in
which at the end of the process are returned a three-dimension
array with binary values, which identifies the presence or
absence of obstacles in the scan of the LIDAR.

B. Deep Neural Network Model

In this work we used Neural Networks to assign the
beam pair for the transmissions. To allow the simultaneous
evaluation of multiple data types, we concatenated multiple
neural networks in just one, as showed in Fig. 1, which
represents the case in which all available data types are used.
However, it is possible to change the number of data and their
combination according with the availability of sensorial data
or its suitability to certain situations. The models adopted for
coordinate and image flow were developed by the authors,
and LIDAR’s one was based on the structure used in [7]. It is
important to point out that we used the Rectified Linear Units
activation function in intermediate layers and softmax at the
output layer.

IV. RESULTS

To evaluate the performance of the proposed model, seven
experiments using different combinations of data types have
been conducted using the s008 variant of Raymobtime [1],
which is made of 2086 channel realizations, 32 beams at
the transmitter and eight beams at receivers, in a total of
252 beam pairs. The results are presented in Table I, wich
were obtained using several Python scripts, mainly powered
by Keras [8]. All the experiments were performed using a data
proportion of 70% to train the DL model and the remainder
was used to validate it. Table I shows the top-k results for
values of k = 1, 5, 10, in validation stage. We will compare the
performance between the different data groupings according to
top-10 accuracy.

According to Table I, the best results were obtained using
coordinates and LIDAR, followed by LIDAR solely. In third
place we have images and coordinates. Although LIDAR simu-
lations have yielded the best accuracies, the difference between

TABLE I
DL MODEL ACCURACY USING A PROPORTION OF 70/30 FOR TRAINING

AND VALIDATION

Data Validation
Type Top 1 Top 5 Top 10

Img/Coord 0.3153 0.7878 0.8847
Img/LIDAR 0.1434 0.4878 0.6673

Coord/LIDAR 0.4464 0.8602 0.9270
Img/Coord/LIDAR 0.0811 0.4235 0.6474

Img 0.1153 0.4638 0.6630
LIDAR 0.40 0.8031 0.8944
Coord 0.0872 0.2551 0.3240

those three best simulations is less than 4%. Regarding the ease
of implementation, the coordinate + image approach needs
only GPS data to be transmitted in a control channel, whereas
LIDAR implementations need to transmit the whole LIDAR
histogram to the BS. Additionally, the LIDAR sensor is not
widely available, and it is considerable expensive. Then, the
results show that using images and coordinates is an promising
solution to improve the beam-selection process that, compared
to implementing LIDAR, provides a noticeable cost reduction.

V. CONCLUSIONS

In this paper we presented a study of the suitability of using
multiple data sources and ML in mmWave beam-selection. The
results showed that the combination of image and coordinates
as the input of neural networks could achieve results close to
LIDAR approaches in top-10 accuracy evaluation.
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Resumo—Nesse trabalho, uma estrutura com bandas 

eletromagnéticas proibidas (EBG), com distribuição baseada na 

geometria fractal das curvas de Peano, é proposta para evitar a 

propagação de modos degenerados através da supressão de 

harmônicos. A geometria caracteriza-se por apresentar furos de 

ar, na forma de fendas inseridas no substrato, sob a linha de 

alimentação, de uma antena patch retangular de microfita 

(APM). São analisados os parâmetros S11 e distribuição de 

campo elétrico. Os resultados obtidos através de simulações e 

medições experimentais, a partir dos protótipos fabricados, 

mostram que a estrutura proposta suprime modos de ordem 

superior. 

Palavras-chave — Antenas de microfita; EBG; Supressão 

harmônica. 

I. INTRODUÇÃO 

Uma alternativa convencional para a redução de 

harmônicos em circuitos para comunicações na faixa de 

micro-ondas é a utilização de filtros no desenvolvimento dos 

projetos. No entanto, essa técnica pode levar a um aumento 

na complexidade e nas dimensões do circuito impresso [1]. 

Nesse contexto, outras técnicas são propostas na literatura 

para a supressão de harmônicos, tais como o uso de bandas 

eletromagnéticas proibidas, dentre outras [2]-[5]. 

Nesse trabalho, um substrato com EBG é proposto para ser 

aplicado em uma antena patch de microfita (APM_PEANO), 

objetivando suprimir modos de ordem superior. A distribuição 

dos furos de ar do EBG baseia-se em fractais obtidos a partir 

das curvas de Peano, diferentemente das distribuições 

periódicas convencionais. Os resultados obtidos com a 

APM_PEANO são comparados aos obtidos com a APM, 

considerando as mesmas dimensões. Para validar os 

resultados, os parâmetros analisados foram o coeficiente de 

reflexão (S11) e a distribuição de campo elétrico na estrutura. 

Na próxima seção será apresentada uma breve descrição 

sobre a curva fractal de Peano. A seção III apresenta o projeto 

da antena APM e APM_PEANO. Na seção IV são mostrados 

os resultados, e por fim, na seção V as conclusões. 

II. CURVA FRACTAL DE PEANO 

A geometria fractal de Peano é caracterizada por suas altas 

propriedades de preenchimento de espaço. Neste artigo, a 
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distribuição do EBG proposto foi inspirada no modelo fractal 

das curvas de Peano para preencher completamente um 

subespaço bidimensional retangular, localizado abaixo da 

linha de alimentação da antena, se estendendo até o patch. 

Para facilitar a prototipagem, os furos no substrato foram 

substituídos por fendas. Parte da segunda iteração foi 

escolhida para a construção do protótipo, devido à viabilidade 

de sua fabricação. A Fig. 1 mostra as três primeiras iterações 

das curvas [6].  

Fig. 1. Iterações da curva de Peano. 

 

III. PROJETO DAS ANTENAS 

A APM e a APM_PEANO foram projetadas utilizando um 

substrato de FR4 com espessura de 1,6 mm, εr = 4,4 e 

tangente de perdas de 0,02. A Fig. 2 mostra o esquema das 

antenas. 

 

     (a)                     (b)                    (c)                 (d) 

Fig. 2. Esquema das antenas. (a) APM, (b) Substrato com a fenda, (c) 

Dimensões da fenda e (d) Protótipo da APM_PEANO 

Após o detalhamento da geometria da fenda, utilizou-se 

uma mini Router CNC para inserir os defeitos no substrato 

dielétrico. Em seguida, utilizou-se a mesma ferramenta para 

realizar os cortes do patch e do plano de terra, que foram 

anexados em superficies opostas do substrato. As dimensões 

usadas no projeto são descritas na Tabela 1. 

TABELA I. DIMENSÕES DAS ANTENAS APM E APM_PEANO 

Dimensões (mm) 

Lg Wg Lp Wp Y0 W0 g 
21,2 25,3 11,6 15,7 4,4 2,7 0,1 

a b c d e f  

1 1 6 3 10 5  

Supressão de Harmônicos em Antenas de 

Microfita com EBG Baseado em Distribuição 

Fractal 

 
Adelson M. Lima, Nilson H. O. Cunha, Isac L. Feliciano, José P. da Silva 
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para obtenção dos resultados preliminares, foram 

realizadas simulações no software HFSS®. Os protótipos 

foram fabricados a partir dos modelos simulados para obter os 

resultados medidos. Na obtenção dos resultados 

experimentais, foi utilizado um VNA (Agilent E5071C) com 

range de 300 kHz até 20 GHz. Ambos os resultados de 

simulações e medições foram obtidos com 1000 pontos de 

amostragem. 

A Fig. 3 mostra a comparação entre o parâmetro S11 

simulado e medido para a APM e para a APM_PEANO. 

Observa-se que, para a APM, a ressonância fundamental se 

deu em torno de 6,1 GHz, onde o S11 obteve valor de -28,0 dB 

(APM_Medido), além disso, são observados mais dois modos 

superiores, dentro do range de frequências analisado, nas 

frequências de 9,1 (TM02) e 11,0 GHz (TM20). 
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Fig. 3. Coeficiente de reflexão da APM. 

Para a APM_PEANO, percebe-se que houve um aumento 

na frequência de ressonância em relação a APM, isso se deve 

a diminuição da permissividade efetiva ocasionada pela 

introdução dos furos de ar do EBG. Pode-se ainda analisar 

que os modos de ordem superiores sofreram atenuações, e nos 

resultados medidos os dois modos superiores foram 

suprimidos, considerando aplicações que utilizam como base 

a ressonância a partir de -10 dB. Para ambas as antenas, 

observou-se uma boa concordância entre os resultados 

medidos e simulados. Além da ressonância, outro dado que 

pode ser entendido a partir do gráfico do coeficiente de 

reflexão é o casamento de impedância. Percebe-se que com a 

introdução do substrato EBG houve uma piora no casamento 

de impedância do modo fundamental, contudo este modo 

continuou ressoando abaixo de -10 dB, o que implica em mais 

de 90% da energia estar sendo transmitida. 

Na Fig. 4 é apresenta a distribuição do campo elétrico no 

patch das antenas para o modo fundamental (6,1 GHz) e os 

dois modos superiores (9,0 e 11,0 GHz). 

Como resultado do estudo, observa-se que a introdução do 

EBG, com distribuição baseada nas curvas de Peano, no 

substrato da antena, perturba a distribuição dos campos 

elétricos, provocando uma significativa degeneração nos 

modos superiores, sem deteriorar de forma significativa o 

modo fundamental. 

 

(a)

(b) 
 

Fig. 4. Distribuição de campo elétrico no patch (a) APM, (b) APM_PEANO.  

V. CONCLUSÕES 

Neste artigo, uma estrutura EBG com distribuição fractal 

baseada nas curvas de Peano, foi aplicada como substrato em 

uma APM, objetivando suprimir modos superiores. Foram 

construídos protótipos para realização de medidas em 

laboratório e os resultados experimentais mostraram boa 

concordância com resultados simulados. É importante 

destacar que a estrutura com EBG possibilitou a obtenção do 

coeficiente de reflexão (S11) de -23,1 dB em 6,3 GHz. Além 

disso, o EBG provocou atenuações significativas para os 

modos de ordem superior, de forma que, para os resultados 

medidos os modos TM02 e TM20 não estavam em ressonância, 

considerando -10 dB como referência, isto pode ser reforçado 

ainda analisando-se a distribuição de campo E no patch que 

mostrou uma degeneração do campo E para as frequências 

dos modos superiores. 
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Classificação de Modulação utilizando
Cicloestacionariedades e Árvores de Decisão

Pedro T. V. de Souza, Aluisio I. F. Rego, Vinicius S. V. de Souza, Luiz F. Silveira

Resumo—Uma das principais caracterı́sticas dos sistemas de
rádio cognitivo é a capacidade de identificar a modulação
utilizada no transmissor a partir do sinal recebido. Esse processo
é denominado de classificação automática de modulação. Neste
trabalho, propomos uma arquitetura de classificação automática
de modulações que utiliza uma árvore de decisão binária, em
conjunto com um extrator de caracterı́sticas cicloestacionárias.
Os resultados obtidos por simulação computacional indicam que
a técnica proposta é eficiente em cenários com baixa relação
sinal-ruı́do.

Index Terms—Classificação automática de modulação, cicloes-
tacionariedade, árvores de decisão, rádio cognitivo, inteligência
artificial.

I. INTRODUÇÃO

Em sistemas de rádio cognitivo, umas das principais funcio-
nalidades a serem implementadas é a classificação automática
de modulações, ou seja, a identificação da modulação utilizada
na transmissor a partir de amostras do sinal recebido [1].
Um dos métodos mais eficientes para realizar essa tarefa é
utilizar um extrator de caracterı́sticas cicloestacionárias em
conjunto com uma arquitetura de decisão [2]. O extrator de
caracterı́sticas cicloestacionárias apresenta bons resultados em
cenários com baixa relação sinal-ruı́do (Signal-to-Noise Ratio
- SNR) [4], sendo utilizado em conjunto com redes neurais
convolucionais e redes de memória de curto prazo [5], rede
de crença profunda [6], redes com aprendizado profundo [7]
ou máquinas de vetor de suporte [8].

Este trabalho tem como objetivo propor uma arquitetura de
classificação automática de modulação baseada na extração de
caracterı́sticas cicloestacionárias em conjunto com uma árvore
de decisão binária. As modulações a serem classificadas cor-
respondem as modulações BPSK (Binary Phase-Shift Keying),
QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying), MSK (Minimum-Shift
Keying) e FSK (Frequency-Shift Keying), indicando a ausência
de usuário no canal de comunicação.

II. ARQUITETURA PROPOSTA

A arquitetura de classificação automática de modulações
proposta consiste em duas etapas: (i) extração de carac-
terı́sticas cicloestacionárias e (ii) algoritmo de classificação.

Pedro Thiago Valério de Souza e Vinicius Samuel Valério de Souza são
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Pau dos Ferros-RN, Brasil, E-
mails: {pedro.souza,viniciussamuel}@ufersa.edu.br. Aluı́sio Igor Rego Fontes
é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte, Pau dos Ferros-RN, Brasil, E-mail: aluisio.igor@gmail.com. Luiz
Felipe de Queiroz Silveira é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal-RN, Brasil, E-mail: lfelipe@dca.ufrn.br

Na etapa de extração de caracterı́sticas, a métrica analisada
é o perfil alfa, estimada como [9]:

ρ (α) =
maxf [Sy(α, f)]
maxf,α [Sy(α, f)]

, (1)

em que Sy(α, f) é a função de densidade de correlação
espectral, calculada como [3]:

Sαy (f) = lim
W→∞

1

W
E [Y ∗W (f)YW (f + α)] , (2)

tal que y(t) é o sinal a ter a modulação classificada, E[·] é o
operador esperança estatı́stica. α é a ciclofrequência (em Hz),
f é uma frequência (em Hz) e YW (f) é a transformada de
Fourier do sinal y(t) em uma janela de duração W [4].

O algoritmo de classificação de modulação fundamenta-
se no princı́pio que sinais modulados apresentam picos de
amplitude no perfil alfa para α 6= 0, e em geral, esses picos
estão em posições especı́ficas do perfil alfa para cada tipo
de modulação [3]. Adicionalmente, verifica-se que o ruı́do
estacionário não possui picos no perfil alfa para α 6= 0.

Considerando um conjunto de modulações BPSK, QPSK,
MSK e FSK, pode-se demonstrar que, a análise do perfil
alfa em α/Fs = {0, 5; 0.375; 0.475; 0.0625}, tal que Fs é a
frequência de amostragem, são suficientes para determinar a
modulação do sinal analisado [2], conforme apresentado na
Tabela I, em que P e A indicam, respectivamente, ausência
ou presença de um pico de amplitude no perfil alfa naquela
respectiva ciclofrequência.

Tabela I
LOCALIZAÇÃO DAS RAIAS DE AMPLITUDE NO CICLOESPECTRO PARA AS

MODULAÇÕES ANALISADAS.

α BPSK QPSK FSK MSK
0.5Fs P A P A

0.375Fs A A P A
0.475Fs A A A P
0.0625Fs P P A P

Desta forma, o algoritmo de classificação proposto é apre-
sentado no fluxograma da Figura 1, que pode ser entendida
como uma árvore de decisão binária. Em cada um dos nós
da árvore, é realizado um teste de hipótese binário acerca
da presença ou ausência de um pico no perfil alfa em uma
dada ciclofrequência. Neste trabalho utiliza-se uma técnica de
detecção por limiar, com métrica de decisão definida como:

εi = ρ (αi), (3)

em que αi é a ciclofrequência correspondente ao i-ésimo nó
da árvore. Admitindo-se um limiar de decisão ξ, o processo
de decisão consiste no seguinte teste binário de hipótese:
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• Se εi < ξ, então existe uma pico de amplitude;
• Se εi > ξ, então não existe uma pico de amplitude.

Existe um pico no 
cicloespectro 

em 0.5Fs?

Existe um pico no 
cicloespectro 
em 0.375Fs?

Decidir pela 
modulação FSK

Decidir pela 
modulação BPSK

Existe um pico no 
cicloespectro 
em 0.475Fs?

Decidir pela 
modulação MSK

Existe um pico no 
cicloespectro 

em 0.0625Fs?

Decidir pela 
modulação QPSK

Decidir por
ausência de sinal

Início

Sim

Sim

Sim

Sim

Não Não

Não
Não

Figura 1. Fluxograma que representa o algoritmo de classificação de
modulações proposto.

O limiar de detecção foi obtido via simulação, de forma a
atender uma probabilidade de falso alarme constante. Desta
forma, aplicou-se na arquitetura de classificação um sinal se-
guindo uma distribuição gaussiana com média zero e variância
unitária e ajustou-se o limiar de forma a obter uma probabili-
dade de falso alarme de 10%, conforme regulamenta o padrão
IEEE 802.22 [2], resultando em um limiar de ξ = 0,267.

III. RESULTADOS DE SIMULAÇÕES

A arquitetura foi avaliada em um canal com ruı́do branco
gaussiano aditivo para os seguintes valores de SNR: -15dB,
-5dB e 5dB. Para cada valor de SNR, foram gerados 5000
sinais, nos quais as modulações BPSK, QPSK, FSK, MSK e si-
nal de ruı́do aparecem com igual probabilidade de ocorrência.
Os sinais são modulados com os parâmetros apresentados
na Tabela II. O sinal de ruı́do corresponde a um sinal com
distruibuição gaussiana de média zero e variância unitária. A
estimação do perfil alfa foi realizada por meio do algoritmo
CPD (Cyclic Periodogram Detection) [2], com os parâmetros
apresentados na Tabela II.

Tabela II
PARÂMETROS DE SIMULAÇÃO UTILIZADOS.

Caracterı́stica Parametrização
Frequência da Portadora fc = 1024Hz

Frequência de amostragem fs = 4096Hz
Sobreamostragem 16 amostras/sı́mbolo
Fator de roll-off 0.5

Quantidade de Blocos 8
Tamanho do Bloco 512 amostras

As Tabelas III-V apresentam as matrizes de confusão da
arquitetura de classificação para, respectivamente, 5dB, -5dB
e -15dB. Analisando-se os resultados apresentados, pode-se
notar que o desempenho da arquitetura de classificação é
satisfatório em SNRs mais altas (5dB e -5dB), e piora com
a diminuição da SNR. Nota-se que os sinais QPSK são os
que apresentam a menor taxa de classificação, sendo frequen-
temente confundidos com o ruı́do. Esse comportamento pode
ser justificado em função do perfil alfa da modulação QPSK
apresentar apenas uma pequena raia localizada em 0.0625Fs.

Tabela III
MATRIZ DE CONFUSÃO DO CLASSIFICADOR PARA SNR DE 5DB.

Classe Prevista
BPSK QPSK FSK MSK Ruı́do

C
la

ss
e

R
ea

l BPSK 1000 0 0 0 0
QPSK 15 903 0 1 81
FSK 0 0 1000 0 0
MSK 7 0 0 993 0
Ruı́do 24 39 1 22 914

Tabela IV
MATRIZ DE CONFUSÃO DO CLASSIFICADOR PARA SNR DE -5DB.

Classe Prevista
BPSK QPSK FSK MSK Ruı́do

C
la

ss
e

R
ea

l BPSK 1000 0 0 0 0
QPSK 11 445 0 6 538
FSK 0 0 1000 0 0
MSK 8 0 0 992 0
Ruı́do 21 33 2 21 923

Tabela V
MATRIZ DE CONFUSÃO DO CLASSIFICADOR PARA SNR DE -15DB.

Classe Prevista
BPSK QPSK FSK MSK Ruı́do

C
la

ss
e

R
ea

l BPSK 393 15 6 12 574
QPSK 25 35 0 19 921
FSK 55 15 40 8 882
MSK 14 14 1 201 770
Ruı́do 22 32 0 26 920

IV. CONCLUSÕES

Analisando os resultados obtidos para a arquitetura de
classificação de modulações, conclui-se que a metodologia
empregada apresenta bons resultados. Em trabalhos futuros,
pretende-se realizar simulações com modelos de canais mais
realistas, com a presença do desvanecimento plano e caracte-
rizados pelo ruı́do impulsivo.
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Resumo—Considerando a importância do armazenamento e 

tratamento de dados gerados por dispositivos de Internet das 
Coisas (IoT) no contexto de mobilidade urbana, este trabalho 
propõe a modelagem e a utilização de um banco de dados 
relacional de rotas de transporte público utilizando MySQL, 
assim como propõe o uso de um banco de dados em tempo real 
com a Dojot para o armazenamento da geolocalização de 
dispositivos IoT. Testes de inserção de dados aos bancos de 
dados propostos foram realizados e os resultados mostram que 
é possível utilizar a modelagem e as tecnologias apresentadas 
para o armazenamento de dados de rotas de transporte 
multimodal e de dispositivos IoT. 
 
Palavras-Chave—Internet das coisas, mobilidade urbana, 

banco de dados  

I. INTRODUÇÃO 
internet das coisas vem impulsionando cada vez 
mais a popularização do uso de dispositivos 

conectados à Internet com intuito de auxiliar a vida da 
população [1]. No contexto da mobilidade urbana, softwares 
como Waze, Olha o Ônibus, e Moovit fazem uso de dados 
coletados por dispositivos IoT que visam auxiliar no dia a dia 
de milhões de usuários, especialmente em grandes cidades 
[2]. 

Atualmente, existem diversas opções para coleta de dados 
úteis para a mobilidade urbana, como por exemplo, através 
da coleta em tempo real da geolocalização dos usuários de 
determinado software de mobilidade urbana, ou através da 
colaboração de usuários em plataformas de código aberto 
como a OpenStreetMap, ou através da criação de banco de 
dados relacional e em tempo real para gerenciamento de 
dados de geolocalização de interesse. Para o terceiro caso, 
um dado cadastrado em um sistema de gerenciamento de 
banco de dados, por exemplo, MySQL (relacional) ou Dojot 
(tempo real), pode ser utilizado gratuitamente por aplicações 
de projetos de mobilidade urbana sob desenvolvimento. 

Diante deste contexto, este trabalho visa apresentar uma 
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metodologia para mapeamento de rotas utilizando MySQL 
para o armazenamento de rotas pré-selecionadas e a Dojot 
para coleta em tempo real de dados de geolocalização 
coletados por dispositivos IoT. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte 
forma, na seção II, é apresentada a concepção dos bancos de 
dados propostos. Já na seção III, são expostos os resultados 
do trabalho, e por fim, a seção IV apresenta a conclusão. 

II. CONCEPÇÃO DOS BANCO DE DADOS RELACIONAL E EM 
TEMPO REAL 

Esta seção apresenta a modelagem do banco de dados 
relacional e o cenário de coleta e armazenamento de pontos 
de geolocalização em um banco de dados em tempo real. 

A. MySQL - Banco de Dados Relacional  
Na Fig. 1 são apresentadas as entidades tipo_viagem, 

rota_usuario e ponto_rota. As três entidades correspondem a 
parte de um banco de dados relacional responsável por 
armazenar dados de diversos dispositivos IoT de um projeto 
de mobilidade urbana desenvolvido na Universidade Federal 
do Pará (UFPA)1 com financiamento da Norte Energia S.A. 
Na entidade tipo_viagem são armazenadas as opções de 
viagem, sendo 1 (um) para ônibus, 2 (dois) para barco e 3 
(três) para caminho a pé. Na entidade rota_usuario são 
armazenadas as possíveis rotas que o usuário pode percorrer 
entre 2 (dois) pontos mapeados, sendo armazenadas as 
informações sobre a distância total dessa rota, tempo médio 
de percurso (levando como base uma velocidade média de 
caminhada de 4 km/h [3]), a quantidade de acessos que a rota 
tem, assim como o seu tipo de viagem, e os dados do usuário 
que a criou. A entidade ponto_rota é responsável em 
armazenar todos os pontos de geolocalização de cada rota 
criada, ou seja, cada ponto de latitude e longitude da rota é 
um registro nessa entidade e, cada registro é atribuído ao 
identificador da rota criada em rota_usuario. 

Após a modelagem do banco de dados relacional, este foi 
preenchido com dados coletados a partir do uso dos softwares 
[4] e [5].  

Utilizando o [4], é realizada a captura dos pontos de 
latitude e longitude de cada rota. Os pontos são exportados 
em formato KML para processamento com o GPSPrune [5].  

                                                                                                 
 

1Notícia de divulgação: https://www.diarioonline.com.br/colunistas/mauro-
bonna/606232/onibus-eletricos-e-armas-do-fbi-na-pm-do-para-sao-destaques-
da-coluna-mauro-bonna 

A 

Internet das Coisas com Banco de Dados 
Relacional e em Tempo Real 

E. N. Silva, J. S. Sá, L. N. Gonçalves, M. E. Tostes, G. P. S. Cavalcante, A. A. Nascimento, J. P. L. 
Araújo, F. J. B. Barros, F. S. Farias. 
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B. Dojot - Banco de Dados em Tempo Real  
Para a coleta dos pontos de geolocalização fornecidos por 

dispositivos IoT dispostos no campus, recomenda-se a 
utilização de banco de dados em tempo real, para este 
trabalho foi utilizada a plataforma Dojot [6]. 

 
Fig. 1. Modelagem do banco de dados relacional para o armazenamento de 
dados de rotas de transporte urbano. 

Com a Dojot, os dados coletados são persistidos em um 
banco de dados MongoDB [7]. A Fig. 2 ilustra o cenário de 
instalação dos equipamentos IoT nos ônibus do projeto, 
sendo coletadas a latitude e longitude, que por sua vez são 
enviadas via a comunicação sem fio LOng RAnge (LORA) 
entre os endnodes e gateway [8]. A partir do gateway, as 
informações são enviadas ao ecossistema Dojot. 

 
Fig. 2. Cenário de instalação dos dispositivos IoT nos transportes urbanos do 
projeto. 

III. RESULTADOS 
Após a coleta e inserção no banco de dados relacional dos 

pontos de rotas (rotas de ônibus, barco e a pé), pontos de 
ônibus, e de prédios do campus da UFPA, obteve-se como 
resultado uma base de dados com 280 rotas (registros na 
entidade rota_usuario), com um total de 14.850 pontos de 
geolocalização (registros em ponto_rota). 

As rotas cadastradas interligam um total de 177 prédios 
que estão em funcionamento atualmente, divididos em 77 
prédios no setor Básico, 65 no setor Profissional e 33 no setor 
Bettina da UFPA. A Fig. 3 mostra um exemplo de 
interconexões (rotas em linhas azuis) entre prédios e pontos 
de ônibus no setor Profissional. 

 
Fig. 3. Rotas se interligando entre prédios e pontos de ônibus no setor 
profissional da UFPA. 

Para testar a utilização do banco de dados em tempo real 
na plataforma Dojot, foi criado um script, em linguagem 
Javascript, que simulou a trajetória em tempo real do ônibus 
circular da UFPA. A Fig. 4 apresenta a interface gráfica da 
Dojot, onde é possível acompanhar o deslocamento do ônibus 
no mapa. A ilustração mostra os 7 primeiros pontos de 
deslocamento do ônibus. Devido ao uso desta tecnologia em 
tempo real, a atualização das coordenadas do ônibus na Dojot 
foi quase instantânea. 

 
Fig. 4. Interface gráfica da Dojot apresentando em tempo real o percurso 
realizado pelo ônibus. 

IV. CONCLUSÃO 
Este artigo apresentou a modelagem do banco de dados 

relacional e suas rotas armazenadas, assim como mostrou o 
armazenamento e consulta da geolocalização de ônibus em 
um banco de dados em tempo real. 

A partir dos resultados é possível concluir que a 
metodologia apresentada pode ser útil para o armazenamento 
de dados de rotas de transporte multimodal e dispositivos 
IoT. 

Como trabalho futuro, espera-se desenvolver um software 
para o usuário final capaz de consumir os dados de rotas do 
banco de dados relacional e a geolocalização de ônibus e 
barcos em tempo real.  
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Extração de Caracterı́sticas Cicloestacionárias por
Correntropia Cı́clica em Canais com

Desvanecimento
Aluisio I. R. Fontes, João P. F. Guimarães, Pedro T. V. de Souza, Tales V. R. de O. Câmara, Allan de M. Martins,

Luiz F. de Q. Silveira

Resumo—A Função de Correntropia Cı́clica (CCF - Cyclic
Correntropy Function) vem sendo aplicada em diferentes proble-
mas na área de processamento de sinais para comunicações,
por exemplo, detecção espectral, estimativa de parâmetros de
sinais e classificação automática de modulações. Entretanto,
os modelos para os canais de comunicações considerados na
maioria desses trabalhos incorporam apenas os efeitos do ruı́do
aditivo gaussiano, ou impulsivo. Neste trabalho, investiga-se o
desempenho da CCF na extração de caracterı́sticas de sinais para
fins de classificação automática de modulações em cenários de
comunicações nos quais os sinais se propagam por múltiplos per-
cursos, ficando sujeitos aos efeitos do desvanecimento Rayleigh
plano. Os resultados demonstram que a CCF também pode levar
a bons resultados nesses ambientes de comunicações.

Index Terms—Função de Correntropia Cı́clica, Desvaneci-
mento, Análise de Sinais Cicloestacionários, Classificação Au-
tomática de Modulações.

I. INTRODUÇÃO

A teoria de processos cicloestacionários permite uma
caracterização muito eficiente dos sinais transmitidos

por sistemas sem fio, pois operações tı́picas de modulação,
multiplexação e codificação levam a manifestação de momen-
tos estatı́sticos periódicos nos sinais de comunicações. Por
essa razão, por mais de meio século, essa teoria vem sendo
empregada com sucesso na solução de problemas em sistemas
de comunicações [1].

Na teoria de processos cicloestacionários, a Função de
Correntropia Cı́clica [2], desenvolvida em 2016 por nosso
grupo de pesquisa, corresponde ao estado da arte na análise de
sinais cicloestacionários em ambientes com ruı́do impulsivo.
De fato, até o momento, a CCF apresenta desempenho superior
na extração de caracterı́sticas estatı́sticas de ordem elevada de
sinais contaminados por ruı́do impulsivo, quando comparada
a outros métodos da literatura.

Nesse contexto, a CCF se destaca no desenvolvimento de
sistemas de comunicações inteligentes, com aplicações em
sensoriamento espectral [2], estimação de parâmetros [3] e
classificação de modulações digitais em canais impulsivos [3].
Contudo, o desempenho da CCF ainda não foi investigado
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de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
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Souza é da Universidade Federal do Semiárido (UFERSA). Email: pe-
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em condições de propagação de sinais por múltiplo percursos,
considerando os efeitos do desvanecimento Rayleigh variante
no tempo. Em sistemas de comunicações sem fio a propagação
por múltiplos percursos é um cenário comum, acentuando
os efeitos do ruı́do térmico e da interferência intersimbólica,
sendo um fator limitante nos novos rádios cognitivos [4].

Desse modo, com o objetivo de preencher essa lacuna,
este trabalho investiga a robustez da CCF para a obteção
de assinaturas cicloestacionárias (descritores) das modulações
digitais BPSK (Binary Phase-Shift Keying), QPSK (Quadra-
ture Phase-Shift Keying) e 8-QAM (Quadrature Amplitude
Modulation) provenientes de canais de comunicações com des-
vanecimento caracterizados pelo modelo de Jakes [5] e ruı́do
aditivo gaussiano branco (AWGN). Resultados numéricos,
obtidos por simulações, indicam que a CCF pode ser usada em
ambientes com desvanecimento, sinalizando seu uso potencial
em várias aplicações de telecomunicações.

II. CORRENTROPIA C ÍCLICA

A correntropia para um processo estocástico ergódico e
estacionários, em que {xt, t ∈ T} com T sendo um conjunto
de ı́ndices e xt ∈ Rd é definida como [6]:

Vx(t, τ) = E {kσ(x(t)− x(t+ τ))} , (1)

em que kσ(·) é uma função simétrica definida positiva denomi-
nada kernel. Neste trabalho, o kernel utilizado foi o gaussiano,
definido por:

Kσ (x(t), x(t+ τ)) =
1

σ
√
2π

exp

(
− [x(t)− x(t+ τ)]2

2σ2

)
,

(2)
em que σ é o tamanho do kernel. Assim, é possı́vel reescrever
(1) como:

Vx(t, τ) = E {Gσ(x(t), x(t+ τ))} . (3)

A Função de Correntropia Cı́clica definida em [2] for-
nece informações cicloestacionárias de um processo aleatório
baseada na correntropia. A função de correntropia Vx(t, τ)
quando aplicada a um processo policicloestacionário pode ser
periódica e definida pela série de Fourier

Vx(t, τ) =
∑

α

V αx (τ)ej2παt, (4)

em que V αx (τ) são os coeficientes da série, definidos por:

V αx (τ) =
1

T

∫ T/2

−T/2
Vx(t, τ)e

−j2πεtdt, (5)
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e denominados conjuntamente por Função de Correntropia
Cı́clica, em que α = n/T0 abrange todos os múltiplos da
frequência fundamental 1/T0.

Em [2], foi demonstrado matematicamente que a CCF
contém informações de infinitos momentos estatı́sticos, sendo
uma generalização da Função de Autocorrelação Cı́clica (CAF
- Cyclic Autocorrelation Function). Além disso, ficou eviden-
ciado que o parâmetro livre σ tem um papel muito importante
para ponderar os efeitos dos momentos estatı́sticos de segunda
ordem e de ordens superiores. Nos últimos anos, a CCF foi
empregada em vários problemas de engenharia, destacando-se
na estimação de parâmetros de comunicação [7], classificação
de modulação [3], estimação da direção de chegada do sinal
ângulo de chegada [8], sensoriamento espectral [2], entre
outros. Entretanto, ainda não foi investigada em sinais de
comunicações afetados pelo desvanecimento Rayleigh.

III. MODELO DO SISTEMA

O modelo do sistema de comunicações sem fio utilizado
neste trabalho considera os efeitos do desvanecimento plano
e do ruı́do aditivo sobre os sinais transmitidos. Assim, o
sinal recebido em banda passante, e demodulado para uma
frequência intermediária, pode ser expresso por:

s(t) = h(t)x(t) + η(t), (6)

em que x(t) = A(t)cos(2πfi + θ(t)) é o sinal de informação
modulado, sendo A(t) a amplitude do sinal, fi a frequência
intermediária e θ(t) a fase do sinal, os quais foram definidos
de acordo com as modulações consideradas: BPSK, QPSK e 8-
QAM. O termo η(t) denota o ruı́do aditivo gaussiano branco, e
h(t) caracteriza o desvanecimento Rayleigh do canal, segundo
o modelo de Jakes [9]. Este modelo é utilizado em áreas
urbanas, visto que os múltiplos percursos ocorrem sem visada
direta. Foram utilizadas 20 senoides para geração do perfil
de desvanecimento do canal. A frequência doppler máxima
normalizada utilizada foi igual a fdTs = 0.001, caracterizando
um desvanecimento rápido.

Foram considerados ainda frequência de amostragem (fs)
igual a 10 KHz, frequência intermediária (fi) igual a 1 KHz
e taxa de sı́mbolo (fb) igual a 200 bauds. Esses parâmetros
correspondem aos utilizados em [3], para fins de comparação.

IV. RESULTADOS

O algoritmo da CCF utilizado neste trabalho está descrito
em [3], sendo parametrizado com σ = 1.

A Fig. 1 ilustra as assinaturas cicloestacionárias das
modulações BPSK, QPSK e 8-QAM obtidas por meio da
CCF. Os mesmos valores de frequências cı́clicas já observados
em [3], para os sinais com modulações BPSK, QPSK e
8-QAM quando sujeitos apenas a ruı́do aditivo impulsivo,
também foram observados neste trabalho. Especificamente, as
frequências cı́clicas dos sinais com modulação BPSK assu-
miram os seguintes valores: fb/fs, 2fb/fs, (2fi ± 2fb)/fs,
(4fi ± fb)/fs e (4fi ± 2fb)/fs, enquanto que para os si-
nais QPSK, os valores foram iguais a ±(2fi ± 2fb)/fs e
±(4fi ± 2fb)/fs, conforme ilustrado na Fig. 1. O mesmo
pôde ser observado para os sinais com modulação 8-QAM.

Os resultados indicam que esses descritores, obtidos por meio
da CCF, foram robustos aos efeitos do canal com múltiplos
percursos de propagação considerado neste trabalho.
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Figura 1. Assinaturas cicloestacionárias utilizando a CCF.

V. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi investigado a eficiência da CCF na
extração de caracterı́sticas cı́clicas de sinais sujeitos ao des-
vanecimento e ao ruı́do AWGN. Os resultados demonstram
que as frequências cı́clicas (descritores), obtidas por meio
da CCF, presentes em sinais modulados por constelações
BPSK, QPSK e 8-QAM, não foram alteradas pelos efeitos do
canal com desvanecimento considerado neste trabalho, sendo
observadas as mesmas caracterı́sticas originais das assinaturas
cicloestacionárias obtidas em [2], [3]. Esses resultados indi-
cam, portanto, o potencial de uso da CCF em aplicações de
processamento digital de sinais em cenários de comunicações
sem fio equivalentes aos considerados nesse trabalho. Em
trabalhos futuros, pretende-se investigar técnicas de sensoria-
mento espectral e de classificação automática de modulações,
baseadas na CCF, em canais com desvanecimento Rayleigh.
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  Resumo—Este trabalho apresenta um sistema rádio sobre fibra 

(radio over fiber-RoF) inovador, otimizado utilizando Inteligência 

Artificial (IA). Propõe-se o uso de computação evolutiva para 

maximizar o desempenho digital do sistema RoF, visando sistemas 

Fiber/Wireless (FiWi) da quinta geração de comunicações móveis 

(5G). Resultados numéricos para diferentes ordens de modulação 

demonstram a aplicabilidade da ferramenta proposta, por meio 

da melhora na taxa de erro de símbolos (symbol error rate- SER). 

 

 
Palavras-chave—5G, inteligência artificial e rádio sobre fibra. 

I. INTRODUÇÃO 

fase 1 dos sistemas de quinta geração de comunicações 

móveis (5G) baseia-se no Release 15 do 3GPP (3rd 

Generation Partnership Project), a qual introduziu o 5G New 

Radio (NR) voltado para a evolução da banda larga móvel. 

Algumas das soluções técnicas exploradas nesta fase são [1]: 

uso de espectro adicional; flexibilidade na alocação de 

recursos; convergência óptico-wireless; esquemas de múltiplas 

entradas e múltiplas saídas (MIMO). Recentemente, o 3GPP 

finalizou o Release 16, destinado à fase 2 dos sistemas 5G, que 

inclui aplicações de baixa latência e alta confiabilidade, além 

de comunicação entre dispositivos. Soluções técnicas 

propostas para esta fase incluem: backhaul e acessos 

integrados; acesso via satélite; uso do padrão 5G NR em 

espectro não-licenciado. Em paralelo, iniciou-se o 

planejamento da sexta geração de comunicações móveis (6G), 

prevista para 2030. A convergência óptico-wireless representa 

uma solução chave tanto para 5G quanto para 6G, enquanto 

Inteligência Artificial (IA), comunicações com luz visível e em 

Terahertz ganham espaço [2]. 

A convergência óptico-wireless vem sendo implementada 

por meio da tecnologia rádio sobre fibra (RoF), a qual remete 

ao transporte e à distribuição de sinais de radiofrequência 

(RF), ao longo de enlaces ópticos. Essa integração entre 

enlaces ópticos e sem fio dá origem aos sistemas 

Fiber/Wireless (FiWi) [3]. Tipicamente, enlaces sem fio 

adquirem robustez a efeitos de canal ao utilizar-se MIMO para 

diversidade, códigos corretores de erros e equalização. Por 
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outro lado, pré-distorção digital tem sido aplicada para 

minimizar degradações em enlaces ópticos [3,4]. Entretanto, 

como modelos de canal óptico-wireless trazem complexidade, 

a otimização de sistemas FiWi em função dos parâmetros da 

rede é desafiadora. 

O presente trabalho propõe o uso de IA em sistemas RoF, 

com o objetivo de otimizar o desempenho digital do enlace 

para diferentes condições de operação. Tal otimização provém 

do uso de algoritmos de IA, que ajustam parâmetros de 

entrada, como potência do laser (PL) e tensão de polarização 

(VBIAS) do modulador óptico, de modo a proporcionar a menor 

taxa de erro de símbolos (SER) possível na saída do sistema.  

II. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA A SISTEMA ROF 

A Fig.  1 apresenta o diagrama em blocos do sistema RoF 

assistido por IA. A nossa metodologia baseia-se na integração 

do software Optisystem, para simulações no domínio óptico, 

com a ferramenta computacional Matlab, na qual foram 

implementados os algoritmos de IA. Estes últimos são 

utilizados para encontrar valores ótimos de parâmetros de 

entrada de um sistema RoF. O transmissor gera as amostras da 

forma de onda orthogonal frequency division mutiplexing 

(OFDM) em banda base, as quais são direcionadas ao 

Optisystem e aplicadas a um modulador eletro-óptico do tipo 

Mach-Zehnder (MZM). A portadora óptica modulada com o 

sinal OFDM é então lançada em 25 km de fibra monomodo 

(SMF), compondo um fronthaul óptico até o fotodetector 

(PD). Sequencialmente, aplica-se um controle automático de 

ganho ao sinal fotodetectado, o qual é entregue ao receptor 

para a demodulação, análise e alimentação dos algoritmos de 

IA.  

Transmissor

OFDM
Receptor

OFDM

MZM PD
SMF

Elétrico
Óptico

Matlab Matlab

 

Fig.  1. Diagrama em blocos do sistema RoF assistido por IA: MZM- Mach-

Zehnder modulator; SMF- single-mode fiber; PD- photodetector. 

Utilizou-se Evolução Diferencial (Differential Evolution – 

DE) [5] para otimizar os parâmetros de entrada VBIAS e PL, em 

função das propriedades ópticas e elétricas do sistema em 

questão. Optou-se por utilizar a variação DE/best/1/bin, por 

termos poucas variáveis a serem otimizadas e pela sua 

característica de rápida convergência. Em suma, o algoritmo 

consiste em gerar uma população inicial, em que cada 
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indivíduo possui diferentes valores de genes (VBIAS e PL). A 

partir destes indivíduos são realizadas as três seguintes 

operações genéticas (operadores evolutivos): Mutação, 

Cruzamento e Seleção. Estas operações são repetidas 

sucessivamente até que se alcance algum critério de 

interrupção – em nosso caso um erro mínimo atingido ou um 

valor pré-estabelecido de iterações. Para cada indivíduo 

gerado pelo algoritmo no Matlab, é realizada uma simulação 

no Optisystem, que retorna valores de SER e a magnitude do 

vetor do erro vetorial médio (EVMRMS), referentes àquele 

indivíduo. Após determinado número de iterações do 

algoritmo, o indivíduo que possuir menores SER e EVMRMS é 

selecionado, e os seus genes (VBIAS e PL) são os valores 

otimizados. 

III. VALIDAÇÃO DA FERRAMENTA DE IA PARA ROF 

Esta seção apresenta uma validação numérica da ferramenta 

de IA aplicada a um sistema RoF. Após a otimização, 

comparou-se a SER obtida com a SER teórica para um sistema 

OFDM, operando em um canal de ruído branco aditivo 

Gaussiano (AWGN), a qual pode ser aproximada por [6] 

 

 

(1) 

onde  e ξ são fatores que dependem da geometria da 

constelação. Por exemplo, para constelações quadradas, 

 e .  

A Fig.  2 apresenta o desempenho do sistema RoF baseado 

em OFDM para diferentes ordens de modulação em amplitude 

(M-QAM), e expõe resultados de SER em função da relação 

sinal ruído elétrica (SNR) para M = 16, 64 e 256.  

Inicialmente, obteve-se por tentativa e erro, os valores de 

entrada que minimizassem a SER para o 16-QAM OFDM: 

PL = 7,85 dBm e VBIAS =13,5 V. Neste caso, a configuração 

manual não otimizada se aproximou do resultado otimizado 

pelos algoritmos de IA. Caso algum parâmetro do sistema seja 

modificado, torna-se necessário avaliar novamente os valores 

que minimizam a SER. Uma vez que esta ação não seja 

realizada, haverá aumento da SER, como pode ser observado 

na Fig.  2, comparando-se as curvas de SER sem otimização 

com as curvas otimizadas por IA. Nota-se que a otimização 

por IA resulta em uma melhora significativa do desempenho 

do sistema, devido à redução na SER, principalmente para 

ordens de modulação elevadas, que demandam maior SNR.  

   Finalmente, a Fig.  3 apresenta as constelações recebidas 

para o sistema 256-QAM OFDM com SNR = 50 dB, antes 

(Fig.  3 (a)) e após a aplicação do algoritmo de computação 

evolutiva (Fig.  3 (b)). Pode-se observar que o emprego de IA 

resultou em símbolos menos dispersos na constelação, uma 

vez que a otimização minimizou as possíveis distorções do 

sistema RoF. Adicionalmente, o parâmetro de desempenho 

EVMRMS foi reduzido de 3,2% para 0,8 %, resultando em uma 

menor SER. Isso posto, conclui-se que os algoritmos de 

computação evolutiva podem ser eficientemente aplicados 

para otimizar o desempenho do sistema RoF.   

16-QAM– AWGN teórico 

16-QAM– RoF não otimizado
16-QAM– RoF otimizado  

16-QAM– AWGN simulação 
64-QAM– AWGN teórico 

64-QAM– RoF não otimizado
64-QAM– RoF otimizado  

64-QAM– AWGN simulação 
256-QAM– AWGN teórico 

256-QAM– RoF não otimizado
256-QAM– RoF otimizado  

256-QAM– AWGN simulação 

 
Fig.  2. Taxa de erro de símbolos em função da SNR para 16, 64 e 256-QAM. 
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Fig.  3. Constelações recebidas: (a) não otimizado; (b) otimizado por IA.    

IV. CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma prova de conceito da 

aplicação de IA em sistemas RoF, visando aplicações 5G de 

alta vazão. A ferramenta de IA proposta, baseada em 

computação evolutiva, se mostrou eficiente para adequar os 

parâmetros ópticos de entrada, com isso otimizar o 

desempenho do enlace com diferentes ordens de modulação. 

Resultados numéricos demonstraram a sua eficiência e 

aplicabilidade, por meio da melhora de desempenho de um 

sistema RoF, validada pela redução do parâmetro EVMRMS de 

3,2 para 0,8 %, resultando em uma constelação aprimorada 

com menor SER.   
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Resumo — Esse artigo objetiva uma melhoria na resposta em 

frequência de uma FSS (Frequency selective surfaces) com 

geometria cruz de Jerusalém utilizando um circuito equivalente 

simples. Será mostrado inicialmente a motivação para o estudo e 

desenvolvimento da modelagem dessa geometria, as equações 

características da modelagem da geometria e a adequação do 

comprimento de onda do dipolo mediante o conceito do cálculo da 

resistência de radiação. A validação do conceito utilizado no 

aperfeiçoamento da modelagem utiliza as dimensões, simulações e 

medições de arranjos feitos na literatura. A tendência das 

pesquisas é que os circuitos equivalentes se tornem mais 

complexos proporcionando a análise e a síntese de projetos de 

FSS bem mais trabalhosas além de aumentar o esforço 

computacional, logo esse conceito tende a minimizar a 

complexidade e a análise. 

 
Palavras Chave — Superfícies seletivas em frequência, método 

do circuito equivalente, geometria cruz de Jerusalém. 

I. INTRODUÇÃO 

a teoria de projetos de superfícies seletivas em 

frequência as múltiplas características das 

propriedades de filtragem são obtidas em grande parte pela 

escolha do tipo de geometria ou arranjo periódico. Apesar da 

geometria espira quadrada oferecer melhor estabilidade 

angular e largura de banda quando comparada a geometria 

cruz de Jerusalém [1], projetos que utilizam a geometria de 

Cruz de Jerusalém ainda são bem utilizadas atualmente. 

Em [2] a cruz de Jerusalém é usada como radiador em 

cascata com elemento espira quadra do tipo abertura e com 

duas linhas de microfitas ortogonais como alimentadores para 

produzir uma antena com dupla polarização. Em [3] é 

utilizado como um polarizador circular para produzir uma 

superfície seletiva de polarização circular. Em [4] uma FSS 

cruz de Jerusalém do tipo abertura de polarização dupla foi 

utilizada para separar faixas de ondas submilimétricas em 

torno de 650 GHz, os efeitos indutivos do projeto permitem 

comprimir os feixes dos elementos do arranjo por um período 

inferior a metade do comprimento de onda, impedindo que os 

lóbulos de grade interfiram na faixa de frequência de 

ressonância do FSS mesmo para grandes ângulos de 

incidência. Em [5] é proposto uma nova FSS com 

modificações na geometria cruz de Jerusalém por meio de 

geometrias fractais para obter características multibanda. 

                                                           
 Eliel Poggi dos Santos – Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

Palmas, TO, Brasil. (e-mail: elielpoggi@gmail.com). Antônio Luiz Pereira de 

Siqueira Campos - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Natal, RN, Brasil. (e-mail: alpscampos@gmail.com). 

Assim, observa-se que várias pesquisas atuais projetam 

estruturas cada vez mais complexas utilizando a geometria 

cruz de Jerusalém. Logo, torna-se coerente o estudo do 

aperfeiçoamento da modelagem inicial da geometria cruz de 

Jerusalém com o objetivo de reduzir a complexidade dos 

circuitos equivalentes uma vez que circuitos mais complexos 

aumentam o esforço computacional e podem dificultam a 

análise do projeto em si. Além disso, o grau de dificuldade é 

reduzido consideravelmente na análise de projetos de 

absorvedores de micro-ondas os quais integram FSS 

condutivas e FSS resistivas. 

II.  MODELO PARA A CRUZ DE JERUSALÉM 

Um arranjo de cruz de Jerusalém é mostrado em Fig. 1. Um 

modelo de circuito para arranjo periódico, baseado nas teorias 

de circuitos equivalente descritos em [6], foi proposta de 

forma aproximada em [7]. 

 

 
Fig. 1.  Arranjo periódico da geometria cruz de Jerusalém. 

Em [8] o modelo de circuito equivalente para essa 

geometria foi modificado apresentando melhores resultados. O 

circuito modificado é mostrado na Fig. 2. O arranjo apresenta 

uma periodicidade p, um espaçamento g, uma largura w, 

comprimento e largura do braço da cruz d e h, 

respectivamente. 

 
Fig. 2.  Circuito equivalente modelado em [8]. 

Os capacitores e indutores são calculados de acordo com a 

metodologia apresentada em [8]. 

N 
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III. ADEQUAÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA DO DIPOLO 

Em [8] é descrito que o comprimento de onda do dipolo 

ressonante em f3 tem um fator de 0,43 (λ3=d/0,43) e em [9] 

esse mesmo fator é modificado para 0,49 (λ3=d/0,49). O fator 

do comprimento de onda pode ser questionado pois, 

observando apenas o circuito equivalente da Fig. 2, o único 

parâmetro que pode ser modificado para se alterar a segunda 

frequência de ressonância seria esse fator. Uma tentativa de 

alterar o valor de L2 para modificar f3 torna-se impossível visto 

que o valor de f3 não pode ser modificado, pois é determinado 

pelo comprimento do dipolo. Logo, o valor do capacitor é 

modificado proporcionalmente em relação a L2 devido ao 

valor fixo f3. 

Pela teoria do dipolo de comprimento finito e resistência de 

radiação (Rr) descrita em [10] encontra-se o valor exato para o 

comprimento de onda do dipolo descrito em [8] e [9]. Esses 

parâmetros podem ser relacionados com o comprimento de 

onda do dipolo conforme é mostrado em Fig. 4. 

 
Fig. 3.  Resistências de radiação e de entrada e diretividade 

para um dipolo fino [10]. 

IV. RESULTADOS 

Calculando a resistência de radiação e observando o fator 

do comprimento de onda do dipolo, podemos ajustar 

consideravelmente as curvas da segunda frequência de 

ressonância da geometria cruz de Jerusalém. Por exemplo 

usando o arranjo 3 da Tabela 1 apresentado em [9] cujas 

dimensões são: p = 0,65 cm, w = 0,09 cm, d = 0,495 cm, h = 

0,03 cm, g = 0,021 cm e εr = 1,12, modelando a resistência de 

radiação para 33,65 GHz (frequência escolhida apenas como 

exemplo de resultados medidos na referência) e utilizando 

para o cálculo a equação da resistência de radiação [10], temos 

que Rr = 100,54 Ω. O fator do comprimento de onda do dipolo 

(eixo x da Fig. 3) é de aproximadamente 0,56 para a 

resistência de radiação encontrada. Alterando o fator dentro da 

modelagem que corresponde ao comprimento de onda do 

dipolo, foi possível ajustar a segunda frequência de 

ressonância conforme é ilustrado na Fig. 4. 

V. CONCLUSÃO 

Através da análise de parâmetros da teoria de antenas dipolo 

foi possível mostrar que é possível alterar o fator de 

comprimento de onda do dipolo dentro da modelagem pelo 

método dos circuitos equivalentes para a FSS com geometria 

cruz de Jerusalém e obter ótimos resultados. Os valores 

apresentados são tão bons quanto os valores simulados 

utilizando o modelo de circuito equivalente apresentado em 

[9] o qual utiliza um modelo de circuito equivalente mais 

complexo. Logo, mostrou-se que é possível melhorar as curvas 

da segunda frequência de ressonância para o tipo de circuito 

equivalente mostrado em [8], sem a incorporação de mais 

circuitos ressonadores, uma vez qualificado como inadequado 

devido a não adequação da segunda frequência de ressonância. 

É possível analisar qualquer outra geometria segundo esse 

princípio desde que parte do arranjo seja caracterizado como 

um dipolo. 

 
Fig. 4.  Coeficiente de transmissão utilizando o fator de 

correção proposto nesse trabalho. 
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Resumo—Os sistemas de comunicação sem fio modernos 

procuram ter alto ganho, grande largura de banda e antenas cada 

vez menores, atreladas a um bom desempenho. Neste artigo é 

projetada uma antena microstrip, em seguida, criado os arranjos 

1x2, 2x2 e 1x4, sendo o último de melhor performance. A rede de 

alimentação utilizada é a corporativa que, combinada com 

transformadores de um quarto do comprimento de onda, deixando 

o sistema com um bom casamento de impedância. A antena final 

fornece 14,12 dB de ganho na frequência de ressonância de 2,448 

GHz. A antena é projetada no substrato Rogers RT / duroid 5880. 

 
Palavras-chave—alimentação corporativa, antena, arranjo, 

antena microstrip, banda ISM.  

 

I. INTRODUÇÃO 

MA antena pode ser considerada a parte essencial de 

uma comunicação sem fio. A antena microstrip é 

simples de projetar, pois consiste em um material dielétrico, um 

patch e um plano de aterramento. Sendo bem difundidas pelas 

suas atraentes características, como baixo perfil, leve, baixo 

custo e sua facilidade de fabricação. Porém o baixo ganho e a 

estreita largura de banda [2] tornam o uso de arranjos necessário 

para melhoria das características. Sabendo da importância em 

manter a mesma impedância nas extremidades da linha de 

alimentação, a técnica do 1/4 de comprimento de onda é muito 

utilizada. A tarefa de manter o coeficiente de reflexão e o ganho 

simultaneamente elevados também se mostra um desafio árduo. 

Surgindo o interesse em realizar um estudo numérico e uma 

análise comparativa entre arranjos lineares e planares com dois 

e quatro elementos, depositados no substrato RT/duroid 5880. 

Para simulação foi utilizado o software Ansys HFSS. 

II.  METODOLOGIA 

A. Antena Modelo 

Foi desenvolvida uma antena de microfita, necessária na 

criação dos arranjos, utilizando substrato de espessura ℎ =
2,56 𝑚𝑚, índice de permissividade 휀𝑟 = 2,2 e uma tangente de 

perdas 𝑡𝑔𝛿 = 0,0009. Foi adotado a frequência 𝑓𝑟 =
2,45 𝐺𝐻𝑧, dentro da faixa UHF [1], que pertence a banda ISM. 

Para calcular as dimensões do patch foi utilizado o método 

de linha de transmissão, que considera a zona de franjamento 

[2]. As expressões de (1) a (5) foram essenciais para obtenção  
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das medidas do patch. Onde 𝐶0 representa a velocidade da luz 

no espaço livre e 𝐿𝑒𝑓 o comprimento efetivo do patch. 

 

𝑊 =
𝐶0

2𝑓𝑟
√

2

휀𝑟 + 1
 (1) 

 

∆𝐿 = 0,412. ℎ
(Ɛ𝑟𝑒𝑓 + 0,3)(

𝑤
ℎ

+ 0,264)

(Ɛ𝑟𝑒𝑓 − 0,258)(
𝑤
ℎ

+ 0,813)
 (2) 

 

Ɛ𝑟𝑒𝑓 =
Ɛ𝑟 + 1

2
+

Ɛ𝑟 − 1

2
[1 + 12

ℎ

𝑊
]

−1/2

 (3) 

 

𝐿𝑒𝑓 =
𝐶0

2𝑓𝑟√Ɛ𝑟𝑒𝑓

 (4) 

 
𝐿 = 𝐿𝑒𝑓 − 2∆𝐿 (5) 

 

Na tab. 1, estão os resultados, agrupados, das equações 

acima. Nela estão as medidas do patch (modelo). 

Depois de finalizada a simulação do elemento irradiante, foi 

obtido o coeficiente de reflexão -19,3 dB, com largura de banda 

42,7 MHz e um ganho 7,68 dB, como segue na fig. 1. 

 
TABELA I.     MEDIDAS DO PATCH 

Parâmetro 
Valor 

(mm) Parâmetro 
Valor 

(mm) 

W (largura patch) 48,4 𝐿𝑓(comp alimentador) 7,69 

L (comp patch) 39,7 𝑊𝑓(larg. alimentador) 6,30 

𝑦0(comp de inserção) 13,4 g (gap) 1,68 

 

B. Arranjo 1x2 

A matriz representada na fig. 2 foi criada utilizando duas 

unidades do patch, separadas de 1,5λ entre os centros dos 

elementos. A linha de alimentação do arranjo (𝑊𝑓) foi dividida 

em duas, com impedância 𝑍100 = 100 Ω, com transformadores 

de λ/4. Para o casamento de impedâncias as medidas 𝑊70 e 

𝑊100 são, respectivamente, 2,9 mm e 2,303 mm. Fazendo uso 

de (6) [3] e assumindo 𝑍0 = 50 Ω, como impedância 

característica, o valor de 𝑍70 = 70,7 Ω. 
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𝑍70 = √𝑍0 𝑍100 (6) 

 

 

 
Fig. 1.  Gráfico do coeficiente de reflexão, do patch simples. 

 

 
Fig. 2. Formação do arranjo 1x2. 

 

Após simulações, o sistema irradiante obteve o coeficiente 

de reflexão e largura de banda bem próximos ao patch simples, 

porém com o ganho 45% maior, conforme a tab. 2. 

 

C. Arranjo 1x4 

Esse sistema irradiante linear segue as configurações do 

arranjo 1x2, exibido na fig. 2, porém duplicando a quantidade 

de patchs, permanecendo com radiação broadside, conforme 

fig. 3. Na simulação foram obtidos ótimos resultados: uma 

diretividade com ganho de 14,12 dB, 56 MHz de largura de 

banda e, por fim, um coeficiente de reflexão -30, ver tab. 2. 

 

D. Arranjo 2x2 

Nessa configuração de arranjo planar, o resultado da 

simulação apresentou uma radiação endfire conforme exibido 

na fig. 4. Na simulação foi obtido um resultado bem próximo 

ao anterior, porém com menor ganho e uma largura de banda 

47% maior. 

 
TABELA II.     RESULTADO DE SIMULAÇÕES 

Elementos Coef. de Reflexão Ganho (dB) BW (MHz) 

1 -19,13 7,68 42,7 

1x2 -18,8 11,14 40,8 
1X4 -30 14,12 56 

2x2 -29,81 11,65 82,2 

 

 

 
Fig. 3. Gráfico em 3D do ganho, do arranjo linear 1x4. 

 

 

 
Fig. 4. Gráfico em 3D do ganho, arranjo planar 2x2. 

 

III.  ANÁLISE 

A tab. 2 mostra os resultados das simulações numéricas 

executadas. É possível notar o aumento progressivo na largura 

de banda, com vistas para o arranjo 2x2, que também obteve 

radiação endfire, por conta do tipo de alimentação. O array 1x4 

obteve a melhor performance, devido ao ganho obtido, ao 

coeficiente de reflexão e à sua radiação broadside. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Diante das informações e números simulados no presente 

trabalho, é possível perceber que o número de elementos, o tipo 

de alimentação e sua geometria influenciam diretamente na 

radiação e performance do sistema. Nesse estudo, a simetria é 

importante. Pra outro, a falta de simetria pode trazer uns 

resultados interessantes. 
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Alocação de Recursos em Sistemas Internet das
Coisas Utilizando Aprendizagem por Reforço e

Modelo Markoviano
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Resumo—Este artigo propõe a utilização de um algoritmo de
aprendizado por reforço para controlar a transmissão de pacotes
de múltiplos dispositivos em um sistema de comunicação sem fio
baseado no conceito de Internet das Coisas (IdC) Cognitivo. A
abordagem proposta consiste em adotar uma cadeia de Markov
para modelar os estados do sistema de comunicação e suas
transições, fornecendo os parâmetros necessários para determi-
nar ações para o sistema através de um algoritmo Q-Learning.
O artigo também apresenta uma avaliação do desempenho do
algoritmo desenvolvido em comparação aos de alguns algoritmos
de escalonamento em termos de função de utilidade do sistema.

Palavras-Chave—Aprendizado por Reforço, Cadeia de Markov,
Escalonamento, Internet das Coisas (IdC).

I. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) vem sofrendo um crescente
aumento em seu uso em diferentes ramos da ciência

uma vez que os problemas vêm se tornando cada vez mais
complexos e demandando soluções menos restritivas que se
adaptem a natureza não trivial das dificuldades modernas
[1], [2]. Assim, surge a oportunidade do uso de IA como
uma ferramenta de coordenação de ações em cenários IdC
cognitivos, onde dispositivos e sensores inteligentes exigem
uma certa flexibilidade do sistema por conta da dinâmica de
integração, resultando em cenários mais complexos e com uma
ampla variedade de aplicações [1], [3].

Algoritmos baseados em técnicas de aprendizado de
máquina possuem capacidade de aprender e se adaptar, per-
mitindo a otimização dos recursos do sistema. No caso de
um cenário IdC cognitivo, por exemplo, a aplicação de tais
algoritmos pode proporcionar aumento de vazão de dados
enquanto se procura reduzir o custo total de transmissão,
melhorando assim a qualidade de serviço e a eficiência do
sistema [2], [3]. No aprendizado por reforço são avaliadas
as ações possı́veis a serem tomadas, permitindo determinar
um curso de ações para cada estado do sistema levando em
consideração as recompensas obtidas para cada ação.

Neste trabalho, propõe-se a utilização de um algoritmo de
aprendizagem por reforço que faz uso de um modelo de
Markov para descrever as probabilidades de transições dos
estados de um sistema IdC cognitivo e determinar uma polı́tica
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de ações que uma estação base deverá tomar para aumentar a
utilidade do sistema. Essa utilidade é diretamente proporcional
ao número de pacotes transmitidos e inversamente propor-
cional ao produto da pressão dos buffers com o consumo de
potência [4]. Em outras palavras, o objetivo do algoritmo é
aumentar a taxa de vazão enquanto reduz o uso do buffers e
a potência consumida.

II. SISTEMA IDC COGNITIVO

O sistema IdC cognitivo simulado consiste em uma estação
base com M canais de transmissão disponı́veis para K disposi-
tivos que transmitem pacotes de dados. O tempo é discretizado
em intervalos iguais e em cada intervalo de tempo, pacotes
chegam à cada dispositivo que os transmite caso haja um
canal disponı́vel. O sistema é capaz de transmitir pacotes de
mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Cada dispositivo
possui um buffer l de tamanho L para armazenar pacotes que
não foram transmitidos, onde os pacotes chegam obedecendo
uma distribuição de Poisson com a taxa de chegada λ e
são transmitidos por um dos M canais com uma taxa de
codificação Vc, a transmissão de pacotes é realizada por
diferentes modos de transmissão j ∈ {0, 1, ..., J}, onde os
modos 0 e 1 representam nenhuma transmissão e transmissão
BPSK respectivamente, e para j ≥ 2, 2j−QAM. Pode-se então
estimar a potência mı́nima de transmissão P no estado de canal
ci com a modulação j a partir da taxa de erros de bit pBER
[4], não há transmissão quando a qualidade do canal é mı́nima.
Quando pacotes chegam ao buffer de um dispositivo que está
cheio, há perda de pacotes.

III. MODELAGEM DO SISTEMA VIA CADEIA DE MARKOV

O sistema descrito anteriormente, pode ser modelado como
uma cadeia de Markov, uma vez que o estado seguinte depende
somente do estado atual e da ação escolhida pelo agente
[5]. Como o sistema permite que a transmissão ocorra de
modo simultâneo, durante cada intervalo de tempo, o agente
deverá escolher até no máximo M dispositivos para fazer
a transmissão de seus respectivos pacotes, através dos M
canais disponı́veis, assumindo M < K, e usando modulações
diferentes para cada canal.

IV. ALOCAÇÃO DE RECURSOS UTILIZANDO
APRENDIZADO POR REFORÇO

Nesse artigo, o algoritmo de aprendizado por reforço Q-
learning é utilizado [2], no qual é necessário obter as probabil-
idades de transição de estados e as recompensas de cada ação
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possı́vel. Deve-se selecionar um fator de desconto que indica
a relevância das recompensas futuras. Uma matriz Q de ação-
valor é então gerada, com valores de utilidade esperados para
cada ação realizada em cada estado, a matriz é atualizada a
medida em que novas polı́ticas são testadas. Para cada polı́tica
π existe um valor agregado V π(si) e o objetivo do treinamento
é fazer o agente aprender a determinar uma polı́tica que
maximize V π(si) [2].

Diferentes polı́ticas podem ser criadas utilizando propostas
diferentes na inicialização dos valores das recompensas, assim,
pode-se priorizar outros aspectos de um mesmo sistema.
Nesse artigo, a utilidade do sistema é utilizada como rec-
ompensa imediata das ações no treinamento do agente, a
utilidade do sistema utilizada é O(si, ai) = (

∑min(K,M)
k=1 Vc×

jk)/[(
∑K
k=1 fi,k)Psi(si, ai)], com fi,k = exp(θ× li,k) e com

θ sendo o coeficiente de pressão.
Com a matriz Q devidamente atualizada com o treinamento,

faz-se então a comparação do desempenho da abordagem
proposta com outros algoritmos de escalonamento da literatura
através de simulações.

V. SIMULAÇÃO E RESULTADOS

Para verificar e comparar a eficiência do algoritmo proposto
utilizando aprendizado por reforço (AR), foram realizadas
simulações computacionais com outros algoritmos de escalon-
amento conhecidos na literatura, os quais pode-se citar: Earli-
est Deadline First (EDF), Log rule (LOG Rule), Exponential
rule (EXP Rule) e seleção aleatória (SA) [6]. O sistema assim
como os algoritmos considerados foram implementados no
Matlab.

A simulação foi realizada para observar o comportamento
dos algoritmos num cenário em que se aumenta a taxa de
chegada λ de 0,05 a 0,45 pacotes/ms. A simulação foi
realizada durante 100 intervalos de tempo, o valor do in-
tervalo de tempo de 1 milissegundo foi adotado por ser o
intervalo de tempo de transmissão (TTI) em tecnologias 4G
e e corresponde ao tamanho de um slot na numerologia 0
em 5G [7]. O sistema possui K = 4 dispositivos com um
buffer de tamanho L = 3, M = 3 canais disponı́veis, com
C = 2 estados de canal, J = 4 modos de transmissão, ou
seja, as modulações possı́veis para a transmissão são BPSK,
4-QAM, 8-QAM, 16-QAM e nenhuma transmissão. A taxa de
codificação considerada é Vc = 2, o coeficiente de pressão é
θ = 0.5, a potência de ruı́do é 10−3WN0/W e o limite da
taxa de erros de bit (BER) é BER ≤ 10−3. O algoritmo AR
proposto foi treinado por 100000 iterações e com uma taxa de
aprendizado α = 1/

√
nite + 2.

Os resultados dos valores da utilidade do sistema para os
algoritmos considerados na simulação são apresentados na
Fig. 1. Verifica-se que com o aumento da taxa de chegada,
os algoritmos apresentam maiores valores de utilidade, oca-
sionadas pelo aumento do número de pacotes transmitidos. O
algoritmo proposto apresentou os maiores valores de utilidade
para valores de taxa de chegada acima de 0,15 pacotes por
milissegundo e o Exp Rule apresentou os maiores valores de
utilidade para valores de taxas de chegadas menores do que
esse valor. Neste caso, um algoritmo que apresente maior valor

de utilidade representa que o mesmo controla a transmissão
de pacotes de forma mais eficiente, com uma melhor relação
vazão e consumo de potência dos dispositivos.
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Fig. 1. Utilidade do sistema em relação à taxa de chegada

VI. CONCLUSÕES

Nesse artigo, apresenta-se uma proposta de algoritmo
utilizando aprendizado por reforço baseada em Cadeia de
Markov para realizar o escalonamento na transmissão de
pacotes em um sistema de comunicação IdC cognitivo sem fio
com múltiplos dispositivos. Para tal, adota-se uma cadeia de
Markov para modelar os estados do sistema de comunicação
e suas transições, fornecendo os parâmetros necessários para
determinar ações de alocação de recursos.

Os resultados apresentados referentes às simulações com-
putacionais de um sistema IdC cognitivo mostram que o apren-
dizado por reforço tem um desempenho em geral superior em
relação aos outros algoritmos de escalonamento considerados.
O algoritmo AR proposto se destaca por apresentar valores
de utilidade de sistema maiores, onde o agente é treinado
para priorizar a vazão de pacotes levando em consideração
também o consumo de potência envolvido na transmissão e
uma variável relacionada à pressão de buffer.
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Uma Plataforma Online para Telemetria Veicular e
Criação de Indicador de Desempenho do Motorista

Pedro Andrade, Marianne Silva, Rodolfo Queiroz, Gabriel Signoretti e Ivanovitch Silva

Abstract—O conceito de Internet das Coisas (IoT, do inglês
Internet of Things) ganha cada vez mais espaço em diversas
áreas, como no setor automotivo. Os veı́culos dispõem de sensores
internos que medem diversas variáveis importantes, como a
velocidade, temperatura, rotações por minuto, dentre outras.
A coleta desses dados, portanto, torna possı́vel a exploração
de diversas aplicações voltadas ao monitoramento veicular e
desenvolvimento de algoritmos focados tanto na melhoria de
utilização de recursos, como na criação de feedback ao motorista.
Nesse contexto, este trabalho propõe uma plataforma online
para o monitoramento veicular em tempo real a partir dos
sensores internos do carro. Também é proposto um indicador
de desempenho do perfil do motorista baseado nas variáveis
coletadas. Tanto a plataforma como o indicador foram validados
em experimentos reais a partir de dados de diversos veı́culos e
motoristas.

Index Terms—IoT, Plataforma, Veı́culos Inteligentes, OBD-II.

I. INTRODUCTION

Nas últimas décadas, o setor automotivo tem investido mas-
sivamente em novas tecnologias com o objetivo de aumentar o
conforto dos usuários e de melhorar a segurança. Os veı́culos
fabricados atualmente dispõem de vários sensores capazes de
monitorar em tempo real variáveis como a velocidade, pressão
no motor, temperatura, número de rotações por minuto, dentre
outras [1]. Para leitura dos sensores e coleta dos dados, deve
ser utilizado um dispositivo denominado On Board Diagnos-
tics (OBD-II). Desde 1996 que todos os veı́culos produzidos
nos EUA, devem apresentar o sistema OBD-II. A Europa
adotou esta medida em 2003, enquanto que Brasil, Rússia e
China seguiram a tendência a partir de 2010 [2].

Neste contexto, os dados produzidos pelos veı́culos po-
dem ser utilizados em várias aplicações como supervisão,
manutenção preventiva e preditiva, diagnóstico de erros e
problemas, dentre outras oportunidades como as que surgem
com o paradigma da Internet das Coisas (IoT - Internet of
Things) [3]. Tal conceito engloba toda a infraestrutura de
hardware, software e de serviços de comunicação através de
dispositivos conectados à rede de forma distribuı́da e het-
erogênea. Atualmente, a IoT está presente em cenários como
sistemas de saúde, automação doméstica, monitoramento ur-
bano, transporte público e adentra no setor automotivo. Os
protocolos de comunicação propiciam a troca de informação
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entre veı́culos e os fabricantes, criando um novo cenário
conhecido como Internet dos Veı́culos Inteligentes (Internet
of Intelligent Vehicles (IoIV) em tradução para o inglês) [4].

O conhecimento dos sub-sistemas internos do veı́culo
obtido pelos sensores via OBD-II juntamente com técnicas
inteligentes e conexão com o usuário permitirá que novos
serviços sejam desenvolvidos, como monitoramento de frotas,
melhorias na segurança, diminuição do consumo de com-
bustı́vel, redução de acidente, planejamento de rotas e, mais a
frente, operação em veı́culos autônomos [5].

Neste trabalho foi desenvolvida uma plataforma online para
a telemetria veicular e a partir dos dados coletados criar
um indicador de desempenho sobre o condutor. O aplicativo
Torque OBD Pro, em sua versão comercial, foi escolhido
como interface de comunicação com o leitor OBD-II, pois
fornece um meio transparente e holı́stico do ponto de vista de
tecnologia para acesso aos dados veiculares via HTTP.

II. PLATAFORMA

A plataforma tem como caracterı́stica a integração de
maneira agnóstica a aplicativos e interfaces de comunicação
com veı́culos, por meio de leitores do sistema OBD-II.
Além disso, o processamento dos dados veiculares para a
identificação de um perfil do condutor, disponibilizando o
resultado ao usuário.

A. Arquitetura

A plataforma desenvolvida tem uma arquitetura que pode
ser dividida em três camadas: (I) Camada de Geração de
Dados (CGD), responsável pela leitura dos sensores e envio
das informações coletadas à aplicação, fazendo a ponte de
comunicação entre o leitor OBD-II e o dispositivo móvel;
(II) Camada de Serviços (CS), onde os dados recebidos pelas
requisições (HTTP) enviadas da CGD passam por um pré-
processamento em que há a filtragem, abstração em um mod-
elo prefixado e posterior registro dos modelos em um Banco
de Dados relacional; e a (III) Camada de Visualização (CV),
que engloba as aplicações clientes à CS, sendo a camada de
contato com o usuário final e fornecendo meios para validação
de regras de negócio, processos e tomadas de decisões.

B. Ferramentas utilizadas

O diferencial existente na CGD foi o acoplamento da
aplicação com o Torque OBD Pro (voltada para o sistema
operacional Android), que possibilita a leitura dos sensores
alvo e a posterior submissão desses dados a um servidor. Além
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disso, a CGD possibilita a definição do intervalo de tempo
desejável entre as leituras, o que viabilizou medidas consis-
tentes entre os condutores que participaram dos experimentos.
O cliente, presente na CV, foi desenvolvido por meio de uma
aplicação Vue.js, cuja a comunicação com o back-end é feita
por intermédio de uma API REST.

C. Modelagem

O dispositivo responsável pelo envio dos dados coletados ao
servidor possui uma interface de comunicação baseada em da-
dos achatados, o que tornou obrigatório um pré-processamento
dos dados para melhor utilização das informações recebidas.
Dessa forma, criou-se um procedimento composto por duas
funções: (1) a filtragem de sensores que serão relevantes à
aplicação; e (2) o agrupamento dos sensores em modelos mais
caracterı́sticos dos recursos a serem analisados (como estado
do motor e do tanque de combustı́vel, por exemplo).

Na filtragem, verificou-se a importância de 4 grupos de
sensores: GPS, Acelerômetro, Combustı́vel e Motor. Cada um
desses grupos é composto por dois ou mais sensores que, em
conjunto, ajudam a descrever o estado da entidade (grupo).

Além disso, 3 sensores que compõem caracterı́sticas diretas
do veı́culo também foram considerados de suma importância à
aplicação, sendo eles: sensor de velocidade, sensor de posição
do acelerador e sensor de tensão da bateria.

A partir dessa análise, foi criado um modelo para repre-
sentar o estado do veı́culo. Os 3 sensores diretamente ligados
ao automóvel residem na raiz do modelo, enquanto cada um
dos grupos possuem seu próprio modelo, que se relacionam
ao modelo principal por meio de restrições 1:1.

III. EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Os principais objetivos dos experimentos realizados são (I)
validar a plataforma proposta e (II) validar o identificador do
perfil do motorista. Os experimentos foram realizados com
dois carros e dois motoristas por conveniência devido ao
contexto de pandemia da COVID-19. O trajeto percorrido por
ambos foi feito na cidade de Natal/RN, no mesmo horário e
tendo distância igual a 5km.

Na plataforma online foram geradas análises para os condu-
tores 1 e 2, sincronizando o tempo percorrido no instante 200
segundos. Os resultados apresentados na Figura 1 demonstram
que o condutor 2 utilizou mais recursos do veı́culo naquele
instante de tempo analisado. O motorista 1 fazia um maior
acionamento do pedal do acelerador, entretanto sua velocidade
era menor. O valor da pressão MAP (Mainfold Air Pressure)
foi aproximadamente igual para ambos veı́culos, no intervalo
de tempo de t = 200s.

Após essa análise, para definir o perfil do motorista se faz
necessário encontrar a área de cada polı́gono da Figura 1, por
condutor. Sabe-se que um triângulo é um polı́gono cuja soma
dos ângulos internos sempre totaliza 180o, independentemente
de sua classificação. Desta forma, os indicadores geram um
polı́gono irregular para cada figura caracterı́stica do perfil de
motorista. Então, como o polı́gono gerado pelos sensores pode
ser seccionado em seis triângulos (referente a cada sensor
utilizado), usa-se a lei dos senos para calcular a área de cada

Fig. 1. Comparação dos Indicadores dos dois motoristas.

um dos seis triângulos que formam o polı́gono completo.
Depois as áreas foram somadas para obtenção da área total
do polı́gono original. Finalmente, o indicador foi dado pela
razão entre a área do polı́gono pela área total do espectro. A
Figura 2 apresenta o indicador de cada motorista ao longo do
tempo da viagem.

Fig. 2. Variação do indicador ao longo da viagem para cada motorista.

IV. CONCLUSÃO

Os experimentos em cenários reais indicaram que a
plataforma online de telemetria veicular funcionou de forma
satisfatória ao apresentar as variáveis do carro em tempo real.
Ademais, o indicador de desempenho para cada motorista foi
calculado, apontando mais de um tipo de perfil e refletindo
caracterı́sticas reais das pessoas avaliadas.
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Um Modelo de Performabilidade para Protocolos Anticolisão de
Etiquetas RFID

Israel Eduardo de Barros Filho1, Ivanovitch Silva2, Daniel G. Costa3 e Carlos M. D. Viegas4

Abstract— A Internet das Coisas Industrial (IIoT) vem se
destacando com melhorias contínuas na identificação e rastrea-
mento de objetos, habilitando um cenário promissor para a
identificação por rádio frequência (RFID). Ao empregar RFID
no contexto de IIoT, diversas soluções presentes na literatura
consideram o canal de comunicação livre de erros, e acabam
ignorando eventuais falhas transientes que são comuns em co-
municações sem fio. Portanto, este artigo apresenta um modelo
baseado em Redes de Petri Estocásticas Generalizadas (GSPN)
com o intuito de avaliar a performabilidade de protocolos de
controle de acesso ao meio para RFID quando considerado
falhas transientes típicas de um ambiente industrial. Resul-
tados demonstraram a dependência de protocolos anticolisões
quando considerado o número de etiquetas e cenários de falhas
transientes.

Index Terms— GSPN, IIoT, DFSA, RFID, Performabilidade.

I. INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas Industrial tem criado um cenário
promissor para a identificação de objetos por tecnologias
de rádio frequência (RFID). Os desafios dessas tecnologias
surgem principalmente quando relacionados à grande escala
de objetos e às falhas transientes tipicamente presentes nos
canais de comunicação em ambientes industriais [1]. Diver-
sas pesquisas contribuíram para a melhoria no desempenho
dos sistemas de RFID [2], [3], [4]. Todavia, esses trabalhos
falham por considerarem em suas análises que o canal de
comunicação é livre de erros, ignorando eventuais problemas
que ocorrem em canais de comunicação sem fio.

Neste sentido, este trabalho propõe uma abordagem con-
siderando a presença de erros no meio de comunicação.
Para tal, foi proposto um modelo formal baseado em Redes
de Petri Estocásticas Generalizadas (GSPN) com múltiplos
cenários de falhas no canal de comunicação para fins de
análise de performabilidade. Protocolos anticolisão de eti-
quetas RFID, baseados no Dynamic Framed Slotted ALOHA
(DFSA), foram considerados pare este estudo.

O protocolo DFSA utiliza os mesmos requisitos de co-
municação definidos no padrão EPCglobal UHF Class-1
Gen-2 [5]. Este padrão define um conjunto de regras que
auxiliam no processo de identificação/leitura das etiquetas.

1Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte,
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4Departamento de Engenharia de Computação e Automação,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil, e-
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Estão previstos três estados para os slots de tempo durante
uma transmissão: 1. Slot com sucesso, quando apenas uma
etiqueta responde; 2. Slot em colisão, quando duas ou mais
etiquetas transmitem ao mesmo tempo; 3. Slot vazio, quando
não há dados transmitidos.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção II
descreve o modelo proposto. Na Seção III são apresentados
os resultados da análise de performabilidade para diferentes
protocolos anticolisão. Finalmente, a Seção IV conclui o
artigo e apresenta caminhos para pesquisas futuras.

II. MODELO PROPOSTO

Foi desenvolvido um modelo de simulação utilizando a
ferramenta Möbius [6], a qual oferece suporte a GSPN. A
finalidade do modelo é avaliar tanto o desempenho quanto
a influência de falhas transitórias que afetam as comuni-
cações no sistema RFID. O modelo considera as seguintes
premissas: a) existem múltiplas etiquetas um único leitor
no mesmo ambiente; b) apenas mensagens de dados são
consideradas; c) as falhas ocorrem de forma independente
no canal de comunicação; d) na ocorrência de uma falha
durante uma transmissão, supõe-se que as mensagens sejam
corrompidos por meio da introdução de erros; e) todos os
erros são detectados; f) todos os dispositivos têm o mesmo
intervalo de transmissão, respeitando o padrão EPCglobal
UHF Class-1 Gen-2.

A. Modelagem de Erro

Para modelar a ocorrência de erros no canal, foi uti-
lizado o modelo baseado em Cadeia de Markov proposto
por [7]. O modelo clássico de Gilbert/Elliot foi adaptado
para implementação com GSPN. Este modelo calcula a taxa
de perda de pacotes. A Figura 1 descreve a ocorrência
de erros transitórios e em rajadas, típico em comunicações
sem fio em ambientes industriais. Os estados good e bad
representam o estado do canal de comunicação, onde os erros
na transmissão ocorrem apenas no estado bad.

1 − 𝒑

1 − 𝒒

𝒑 𝒒

BadGood

Fig. 1. Modelo de erro Gilbert/Elliot.

O modelo inicia no estado good. Uma transição estocástica
modifica o estado para bad e vice-versa. Essas transições
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ocorrem periodicamente a cada nova transmissão de bits no
canal. As probabilidades de transição são descritas conforme
a Figura 1, onde p e q representam a probabilidade de
permanecer no estado good e bad, respectivamente. As prob-
abilidades 1− p e 1−q são as probabilidades de mudanças
de estado.

III. RESULTADOS

Os resultados mostram uma avaliação de performabilidade
dos protocolos anticolisões de etiquetas baseadas no DFSA.
Para a realização dos experimentos foi utilizada a ferramenta
Möbius juntamente com o formalismo matemático GSPN.
Foram previstos três cenários de interferência: 1. Otimista,
livre de erros; 2. Moderado, com baixo nível de erros; 3.
Pessimista, com alto nível de erros. A Tabela I apresenta os
parâmetros de interferência considerados para cada cenário.
Os valores tgood e tbad representam o período de tempo em
que o canal de comunicação permanece no estado good e
bad, respectivamente.

TABLE I
PARÂMETROS DE INTERFERÊNCIA NO CANAL.

Cenário p q tgood (ms) tbad (ms)

Otimista 1,0 0,0 ∞ 0,00
Moderado 0,91 0,09 65,00 10,00
Pessimista 0,67 0,33 20,00 10,00

Assume-se que o canal de comunicação está sujeito a
interferências e é compartilhado entre um leitor e várias
etiquetas. Um intervalo de confiança de 95% foi considerado
nas simulações com o objetivo de garantir maior robustez
estatística dos resultados.

Como métrica para avaliação foi considerada a taxa de
transferência do sistema. Para tal, é contabilizada a quanti-
dade de etiquetas que conseguem transmitir a cada 100 slots,
considerando uma carga útil de 64 bytes, variando o cenário
de interferência e a quantidade de etiquetas em 1.000, 5.000
e 10.000. A taxa de transferência é obtida conforme a
Equação (1):

THPUT =
NET IQUETAS ×NSLOT S

NROUNDS+
(1)

onde NET IQUETAS corresponde ao número de etiquetas,
NSLOT S refere-se ao número de slots, e NROUNDS+ representa
a soma de todas as oportunidades de transmissão, isto é, a
soma de todos os slots com sucesso, vazios e em colisão,
como também os comandos de falhas nas requisições e
respostas das etiquetas envolvidas no processo de comuni-
cação. Os resultados desta avaliação estão apresentados na
Tabela II.

A Tabela II demonstra a influência das falhas transientes
no canal de comunicação e seus efeitos sobre o desempenho
do sistema quando o número de etiquetas e o nível de
interferência no canal aumentam. Para um cenário com 1.000
etiquetas, por exemplo, é possível notar que o impacto em
utilizar um cenário pessimista de falhas transientes resulta
em uma redução superior a 50% na taxa de transferência

TABLE II
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ETIQUETAS A CADA 100 SLOTS.

Cenário Protocolo No. de etiquetas
1.000 5.000 10.000

Otimista Chen 35,34 21,30 21,04
Barros Filho et al 38,59 38,08 38,23
Qalgorithm 32,37 32,90 33,03
Schoute 32,51 32,25 31,42
Vogt (Eom-Lee) 34,35 34,85 34,15

Moderado Chen 25,51 13,09 13,07
Barros Filho et al 27,85 26,71 26,91
Qalgorithm 22,61 22,92 23,02
Schoute 22,60 20,41 22,00
Vogt (Eom-Lee) 24,01 24,00 24,11

Pessimista Chen 15,64 7,75 8,48
Barros Filho et al 17,12 16,74 16,75
Qalgorithm 13,22 13,34 13,40
Schoute 13,22 13,37 13,66
Vogt (Eom-Lee) 14,37 14,64 14,49

dos protocolos avaliados. Inclusive, este resultado é pior
do que no cenário livre de falhas (otimista), considerando
10.000 etiquetas. Estes resultados reforçam a limitação nos
protocolos disponíveis na literatura, onde a maioria dos
trabalhos consideram um canal de comunicação livre de
erros, e, assim, podem impactar na factibilidade de utilização
em ambientes mais rigorosos, como os cenários industriais.

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou uma avaliação preliminar da
implementação de um modelo de performabilidade baseado
em GSPN, utilizado para avaliar protocolos anticolisões
RFID baseados no protocolo DFSA, considerando falhas
transientes presentes no canal de comunicação. Os resultados
indicaram um impacto superior a 50% na taxa de transfer-
ência quando comparamos um cenário livre de falhas no
canal de comunicação com um cenário de falhas tipicamente
existente em ambientes industriais, e cuja influência é ainda
mais severa quando a quantidade de etiquetas aumenta.
Estudos futuros pretendem analisar a influência do tamanho
da carga útil e novos estados do modelo de erro na análise
de performabilidade.
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 Abstract—Este trabalho tem como objetivo propor uma 

infraestrutura de comunicação de rede internet das coisas (IoT) 
considerando a plataforma Dojot como banco de dados para 
armazenamento de informações em tempo real. Os resultados 
indicam a eficácia da plataforma em comunicar-se com um setup 
baseado na tecnologia LoRa e sensores dispostos em campo. 
 

Index Terms— IoT, Dojot, Lora. 

I.  INTRODUÇÃO 

 Internet das Coisas (IoT) aliada aos afazeres diários 
contribui de forma direta na qualidade de vida do 

homem, em foco, as Cidades Inteligentes são a prova que 
dispositivos como sensores e atuadores vêm ganhando cada vez 
mais espaço. Além disso, com o aumento da dependência da 
sociedade em relação à Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC), surge uma demanda sem precedentes de 
novos usuários que buscam por novos dispositivos do tipo IoT 
que possam facilitar seu dia a dia [1].  

Desta forma, torna-se necessário o desenvolvimento de 
soluções baseadas em software que garantam o recebimento e 
gerenciamento das informações oriundas de dispositivos IoT 
instalados no campo. Dentre as soluções disponíveis, 
destacamos o Ecossistema Dojot, que por sua vez, é uma 
proposta brasileira e open source que visa facilitar a 
comunicação e armazenamento de dados coletados em tempo 
real a partir de soluções IoT [2].  

A partir deste contexto, este trabalho pretende propor uma 
infraestrutura de comunicação de rede IoT considerando a 
plataforma brasileira Dojot como ecossistema para -
armazenamento dos dados de temperatura e umidade coletados 
em tempo real. Para este trabalho será adotada uma 
infraestrutura baseada em endnodes e gateways do tipo ESP32 
LoRA, conectados via comunicação sem fio na frequência de 
915MHz.   

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. 
Na seção II é apresentado o setup de medição. Já a seção III 
apresenta o cenário de medição, enquanto que a seção IV 
apresenta os resultados obtidos. Por fim, a seção V apresenta as 
conclusões do trabalho. 
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II.    SETUP DE MEDIÇÃO 
Nesta seção é apresentado o setup de medição considerado 

neste trabalho. Para este estudo foram utilizados 01 sensor de 
umidade e temperatura DHT22, 02 Esp LoRa Heltec para 
comunicação sem fio, 01 notebook para comunicação via porta 
serial com o gateway LoRa e via protocolo Message Queuing 
Telemetry Transport (MQTT) com o servidor configurado com 
o sistema operacional Linux Ubuntu 18.04 e ecossistema Dojot 
instalado. A Fig. 1 ilustra a arquitetura do setup. 

 

  
Fig. 1. Arquitetura utilizada para comunicação.  

 
Para exemplificar o funcionamento do setup, um diagrama 

de processos foi elaborado, conforme Fig. 2. O processo de 
operação do diagrama tem início com a coleta das informações 
a partir dos dispositivos IoT de umidade e temperatura DHT22, 
as quais são enviadas pelo endnode Lora para o gateway Lora. 
Além dessas informações, também são enviadas as informações 
de RSSI e SNR. Em seguida, o gateway envia as informações 
para o computador cliente, que por sua vez, executando um 
script em Javascript, que faz uso do protocolo MQTT, envia os 
dados coletados para o ecossistema Dojot, que por fim, imprime 
as informações em seu dashboard. 

 

 
Fig. 2. Diagrama de processos para representação do envio das medições. 
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III. CENÁRIO DE MEDIÇÃO 
As medidas foram realizadas na Universidade Federal do Pará 
(UFPA), Campus Guamá, bloco profissional, nas proximidades 
do Laboratório de Computação e Telecomunicações (LCT). O 
servidor Dojot foi instalado nas dependências do LCT, já o 
notebook e gateway foram instalados na área externa e sua 
comunicação com o servidor foi realizada através da rede WiFi. 
 O sensor DHT22 e o endnode foram posicionados em 
diferentes localizações, conforme Fig. 3. Para cada posição 
foram realizadas 100 repetições da medição. A altura de 
instalação dos dispositivos foi de 1.2 m em relação ao solo. Já 
a modificação na posição do sensor e endnode foi variada de 10 
em 10 metros por 12 pontos, por fim, para garantir o respeito a 
distância entre as medições, uma trena foi utilizada.  

 
Fig. 3. Pontos de medição da Universidade. 

IV. RESULTADOS 
Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da coleta 

dos dados. É válido reforçar que os dados armazenados foram 
coletados no Dojot e posteriormente acessados via o dashboard. 
Além disso, com o uso de uma API foi possível recuperar as 
informações usando um script em Python. O retorno da 
consulta é ilustrado na Fig. 4, onde são apresentados os dados 
de Id da informação, identificação do dispositivo, o timestamp 
(ts), temperatura, umidade, contador (cont), RSSI e SNR.  
 

 
Fig. 4. Consulta aos dados retornados via API do Dojot. 

 
 A partir da recuperação dos dados, é possível estimar a média 
dos dados coletados. A Tab. I apresenta a média dos resultados 
obtidos em cada ponto de coleta. 
 Os resultados indicam que quanto maior a distância entre o 
gateway e endnode, menor será os valores de RSSI e SNR 
obtidos. Tal variação é advinda da perda do sinal a partir dos 
obstáculos pelo cenário e aumento da distância, que por sua vez 
pode ser até 120 vezes maior do que a obtida no primeiro ponto 
medido. 
 
 

 
 
 

 
 
 

TABELA I. 
Média dos resultados obtidos em pontos do cenário. 

ID Distância 
RSSI 
(dBm) 

SNR 
(dB) 

Temperatura 
(°C) 

Umidade 
(%RH) 

01 1m -53,149 10,1312 31,024 75,525% 
02 10m -67,762 9,8663 31,403 72,149% 
03 20m -72,980 9,6361 32,431 69,208% 
04 30m -82,861 9,8292 33,299 65,822% 
05 40m -83,268 9,7397 34,301 60,866% 
06 50m -90,376 9,9406 33,480 62,396% 
07 60m -92,089 9,8985 32,350 66,812% 
08 70m -89,307 9,8342 31,152 70,406% 
09 80m -91,802 9,8267 32,265 67,475% 
10 90m -94,832 9,8069 32,300 67,604% 
11 100m -99,574 9,8168 31,741 68,723% 
12 110m -105,228 9,7847 32,492 67,406% 
13 120m -106,938 9,8464 33,342 65,167% 

V.    CONCLUSÃO 
Este trabalho apresentou uma proposta de infraestrutura que 

considera a plataforma brasileira Dojot como ecossistema para 
armazenamento dos dados advindos de redes de Internet das 
Coisas (IoT). 

A partir dos resultados, conclui-se que o Dojot é uma 
alternativa satisfatória ao projeto de IoT considerado neste 
trabalho. Foram apresentados também os testes experimentais 
para verificação da comunicação Dojot e equipamentos 
dispostos no Campus UFPA. Os resultados demonstraram que 
o ecossistema Dojot é viável para a recepção de dados coletados 
através da utilização do protocolo MQTT. Além disso, com os 
testes foi possível identificar a variação de perda de sinal a 
partir do aumento da distância entre o gateway e endnode.  

Para os trabalhos futuros, outros testes, serão realizados para 
exploração cenários com ambiente misto, visada direta e visada 
obstruídas. 
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Id device_id ts temp umid cont RSSI SNR
0 dee7f6 2020-01-23T13:09:20.825000Z 31.4 73.0 87 -113.0 9.25
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Effects of Environment Model Complexity in
Ray-Tracing simulation for UAV Channels

Felipe Bastos, Ailton Oliveira, João Borges and Aldebaro Klautau

Abstract—Drones, also known as unmanned aerial vehicles
(UAVs), plays a fundamental role in the applications envisioned
for 5G and beyond 5G (B5G), with several studies in topics
such as UAV-assisted wireless networks, product shipping, traffic
monitoring, and surveillance, to name a few. In this context,
channel modeling is an essential step in using drones via a wireless
communication system. However, the simulations involved in
this process use 3D environments to represent the real world;
consequently, the complexity of the model and the materials
utilized to represent the surfaces can significantly impact the time
needed to prepare and run an experiment. This paper compares
simulations using different 3D models parameters such as the
number of faces, materials, and channel aspects, to investigate
their impact on the results.

Index Terms—5G, channel modeling, ray-tracing, unmanned
aerial vehicle (UAV)

I. INTRODUCTION

UNMANNED aerial vehicles (UAVs), also known as
drones, have a wide range of applications that goes

from traffic monitoring and product shipping to UAV-assisted
wireless networks [1]. In the context of 5G and beyond
5G (B5G), each application has its peculiarities in terms of
connectivity, and, in order to meet them, the network links
need to obey particular requirements, ranging from very low
latency to extremely high data rates [2].

One of the main strategies to reach these stringent needs is
to use frequencies in the unoccupied bandwidth available in
the millimeter waves (mmWaves) spectrum [3]. However, due
to the physical characteristics of these waves, the environment
directly influences the propagation and channel quality, lead-
ing to a need to correctly assess the environment in which
the propagation will take place. This evaluation is usually
accomplished via the execution of measurements campaigns
that are both financially expensive and very laborious [4]. In
this context, generating propagation channel data through ray-
tracing (RT) simulations is a reasonable way to alleviate data
scarcity while benefiting from the spatial consistency provided
by RT, which has been a challenge for previous methods, that
relied on stochastic models [5].

To achieve the best quality of data generated by the RT, 3D
models need to be as detailed as possible. The level of realism
of the environment and detail associated with the objects can
impact the interactions (reflection, transmission, diffraction)
of the rays [6]. On the other hand, the level of realism also

This work was supported by the Innovation Center, Ericsson
Telecomunicações S.A., CNPq and Capes Foundation, Brazil.
Emails: (felipe.bastos, ailton.pinto, joao.tavares.borges) @itec.ufpa.br,
aldebaro@ufpa.br

affects the computational cost [7]. To investigate this influence,
a set of experiments were executed using the RT simulation
software, Wireless InSite (WI).

The remainder of this paper is divided into four sections.
The simulation methodology is presented in Section II, the
results and discussions are presented in Section III, followed
by the conclusions in Section IV.

II. SIMULATION METHODOLOGY

All simulations were done using the following parameters: a
carrier frequency of 60GHz, which is a common frequency for
mmWaves, a X3D propagation model with diffuse scattering,
and an isotropic antenna for both transmitter (Tx) and receiver
(Rx). The complexity of the scenario and the UAV height were
the only parameters that varied between the experiments.

A. 3D Models

The simulations were done using three variations of the
same landscape, which is shown in Figure 1. The first variant,
called Large (L), uses a realistic drone model and detailed
buildings and street objects, such as traffic lights and garbage
cans, trying to replicate the diverse environment of a real city
faithfully. The second one, Medium (M), also uses detailed
models but removes the street objects. Finally, in the third
one, Small (S), all buildings have their faces simplified to be
similar to simple boxes, and a cube as the drone. The number
of faces in each 3D model are specified in Table I

Fig. 1: 3D base model.

3D Model Number of faces
L 126.361
M 9.989
S 3.688

TABLE I: Number of faces per 3D model

X Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2020, 04 a 06 de Dezembro, Natal–RN

179



2

B. Materials

The simulations used three levels of materials diversity,
large (L), medium (M), and small (S). The largest one uses
ten different materials, asphalt in the street, concrete in the
sidewalks, metal and plastic in the drone and street objects,
and different concrete and glass types in the buildings. In the
medium level, all buildings use only one type of concrete or
glass, reducing the total number of materials to five, and in
the smaller level, everything in the scenario uses just concrete
and metal as materials. In Table II all materials are specified.

Material ε σ L M S
ITU Concrete A 5.310 8.967e-01 X X X
ITU Concrete B 5.310 1.200e-01 X

ITU Glass 6.270 5.674e-01 X
ITU Layered drywall 2.940 2.102e-01 X

ITU Ceiling board 1.500 5.857e-02 X
ITU Wood 1.990 3.784e-01 X

Brick 4.440 1.000e-03 X X
Metal 0.000 ∞ X X X

Asphalt 5.720 5.000e-04 X X
Dense Deciduous Forest 20.000 0.390000 X X

TABLE II: Materials specifications

C. Simulations scenarios

As a way to test the most diverse scenarios, the three levels
of 3D models details were combined with the three levels of
materials using the drone in three different heights, 30 meters,
50 meters, and 80 meters. In total, 27 simulations scenarios
were created, combining details, materials, and heights (e.g.,
a large number of 3D faces, a small materials variation at 30
meters). In all simulations scenarios, the base station (BS) was
placed 25 meters above the ground. The distances between BS
and the Rx are the following for each drone altitude: 35m for
30m, 42m for 30m, and 65m for 80m.

III. RESULTS AND DISCUSSIONS

The measurements obtained from RT simulations using the
scenarios discussed in section II are summarized in figure 2
that shows the received power between the drone and the base
station in each one of the 27 scenarios. Recalling that the first
letter refers to the number of faces, according to Table I, and
the second letter refers to the variety of materials, according
to Table II.

The Rx power in an environment with a small number
of faces (SL,SM,SS) behave very differently from other sce-
narios, demonstrates that the low detail of the environment
directly affects the results, regardless of the configuration
of the materials on the scenario, perhaps due to the low
scattering, even generating a smaller number of rays compared
to the other simulations. More detailed 3D models (L and M)
produce results with more similar patterns, but still varying
according to the allocation of materials. At the lowest altitude
(30m), the results have some relevant variation but fluctuate
around -106dBm. The altitude of 55m is the one that has more
diverse results, according mainly to the number of faces, but
it can also be observed that the allocation of the material has
some influence; however, scenarios with 5 or 10 materials keep

the results very close. We can see that according as the BS
distance increases, the results of Rx power tend to converge.

Fig. 2: Received Power per scenario.

IV. CONCLUSION

This paper evaluated the impacts of 3D models and material
diversity in RT simulations to analyze how the investment
in realism affects channels’ results in the context of UAVs.
Depending on the intensity of variation in the number of faces
and material diversity, the difference between simulations can
be small or very high.

The complexity of the 3D model (number of faces) can dras-
tically affect the results, on the other hand, material diversity
variation, at a certain value, does not produce considerable
variations in simulations results. It indicates that it is not so
significant to invest in the diversity of materials, after a certain
point.

Future works can investigate not only the spatial aspect but
the temporal consistency as well.
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Abstract—This paper describes a methodology to generate
mmWave scenarios, where both imperfect channel estimation and
noised phase shifters are considered. This methodology is greatly
useful to evaluate hybrid precoder performance. Numerical
results evidence that the number of antennas required to obtain
a workable performance in mmWave systems with no ideal
assumptions can be huge, whereas in mmWave systems with
perfect conditions only a few dozens are needed. Furthermore,
there are mmWave systems on ideal cases with a comparable
performance of other systems on no ideal cases.

Index Terms—Hybrid precoding, mmWave systems, channel
estimation errors, 5G.

I. INTRODUCTION

Millimeter wave (mmWave) sytems have attracted the at-
tention for the last years due to the increase of the data
rates and its extremely wide bandwidths available spectrum.
To mitigate the undesired channel effects (e.g.: path loss) at
mmWave frequency, a large number of antennas is required.
Although large antenna arrays can occupy very small area in
mmWave systems, digital beamforming techniques require one
radio frequency (RF) chain for each antenna element. Thus,
the number of antennas is very large, increasing the cost and
power consumptions.

In order to surpass these drawbacks, hybrid processing
alternative designs with lower number of RF chains than
antenna elements have received significant attention. This
technique enables spatial multiplexing transmission by using
a reduced number of RF chains. The precoder/combiner is
divided between the analog and digital domains. In the analog
domain, only signal changes in phase can be performed, while
in the digital domain both amplitude and phase changes are
available. A large number of hybrid processing designs have
been proposed with different approaches.

Adaptive hybrid beamforming (HB) techniques have been
shown to achieve viable performance with a few dozen antenna
elements, however, these techniques typically require full
channel side information (CSI). To decrease CSI require-
ments, codebook-based hybrid beamforming has been pro-
posed. However, the number of antenna elements required by
these fixed techniques is larger. Many of the hybrid techniques
proposed in the literature consider ideal assumptions for their
design. This fact has aroused criticism about the applicability
of hybrid beamforming in real scenarios, because the required
number of antennas can be much larger than that reported.

This paper details a baseline to evaluate hybrid beamform-
ing under no ideal assumptions for downlink mmWave massive

MU-MIMO mmWave systems. Extensive simulation results in
terms of sum-rate and bit error rate (BER) evidence that the
performance degradation of the considered hybrid precoders
caused by the no ideal assumptions (i.e., the imperfect channel
estimation and noised phase-shifters) only can be mitigated
by increasing the number of antennas. We observe that, even
considering the signal-to-noise-ratio (SNR) as infinite, the
performance loss caused by the no ideal assumptions is not
compensated. This finding highlights two important aspects:
the need for more realistic models, and the real number of
antenna elements needed to have a workable performance can
be huge.

The rest of this paper is organized as follows: the scenario
of simulation is present in Section II. Section III presents the
numerical results obtained by both adaptive and codebook-
based hybrid precoder. In Section IV, some conclusions wrap
up this paper.

II. SIMULATIONS SCENARIO

Aiming to capture a simulated scenario closest to the real
one, we considered imperfect channel estimation using the
methodology proposed in [1] and setting the error channel
estimation according to the techniques presented in [2]. In
addition, to consider the side effects by the hardware im-
perfections of the phase-shifters, we adopt the methodology
described in [3], where the phase-shifter response, p, is mod-
eled as p = αejδθd , where α ∼ N (1, σ2

α), δ ∼ N (0, σ2
δ ),

and θd represents the desired direction of the analog com-
biner/precoder. To find realistic values for this model, σ2

α and
σ2
δ are obtained as in [4], which belongs a commercial phase-

shifter for mmWave frequencies.
The channel estimation error related to the user k, Hek , is

modeled following a Gauss-Markov formulation as

Hek = τHk +
√

1− τ2Ek (1)

where each entry of the matrix Ek follows a CN (0, 1).
Moreover, the scalar parameter τ ∈ [0, 1] is used to indicate
the quality of the channel estimation, where τ = 1 corresponds
to perfect channel estimation whereas τ = 0 corresponds to
only random channel Ek [1].

We consider downlink massive MU-MIMO mmWave sys-
tems under the following conditions: (i) ideal assumptions i.e.,
perfect channel estimation, perfect phase shifters and SNR = 6
dB; (ii) no ideal assumptions i.e., imperfect channel estimation
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and noised phase shifters, and infinite SNR; and (iii) no ideal
assumptions and SNR = 6 dB. Additionally, we consider the
adaptive hybrid precoders proposed in [5] and [6], whereas
the used codebook-based hybrid precoder is described in [7].
On this paper, we will call it as HB MMSE, HB MMSE
SVD (Singular Value Decomposition) and HB MMSE OMP
(Orthogonal Matching Pursuit), respectively.

Furthermore, the base station (BS) has a variable number of
antenna elements, Nt, and sends Ns = 2 information streams
to K = 8 users equipped with Nr = 4 antennas.

III. SIMULATIONS RESULTS

The simulated results are presented on Figs. 1 and 2. Com-
paring no ideal assumptions curves to ideal assumptions curves
for BER, we see that the performance decreases with influence
of imperfect CSI and noised phase-shifters, especially for HB
MMSE and HB MMSE OMP-based. For HB MMSE OMP-
based, this is more relevant, as increasing SNR to infinite
caused almost no effect on BER. Moreover, even for ideal
case, BER for HB MMSE OMP-based is considerably high
and many antennas on BS are necessary to make BER as
10−3. Therefore, for no ideal cases, it might be necessary to
use much more antennas on BS than is commonly used on the
literature. For HB MMSE SVD, in contrast, considering SNR
as infinite makes performance close to the ideal case.

Fig. 1. BER results. Consider a system using QPSK with 8 users equipped
with 4 antennas and receiving 2 data streams. Furthermore, τ = 0.92, σ2

α =
0.08 and σ2

δ = 0.1.

Checking the results for achievable sum-rate, we see that
HB MMSE OMP-based has the worst performance. However,
the increase on SNR improves considerably the value of
achievable sum-rate when compared to BER case. Addition-
ally, although BER for HB MMSE in ideal case is the best
among all the other curves, this case for achievable sum-rate
is not true. Even though it has the best performance, it is only
slightly better than HB MMSE SVD for ideal case and for
HB MMSE and HB MMSE SVD. It means that not always
minimizing the BER implies maximizing the sum-rate.

IV. CONCLUSIONS

In conclusion, HB MMSE had a good performance for BER
and sum-rate on ideal case. However, simulation results have

Fig. 2. Achievable sum-rate results. Consider a system using QPSK with 8
users equipped with 4 antennas and receiving 2 data streams. Furthermore,
τ = 0.92, σ2

α = 0.08 and σ2
δ = 0.1.

shown that HB MMSE SVD was more robust to imperfect
CSI and phase-shifters noise for BER performance. More-
over, we concluded that HB MMSE OMP-based even with
ideal assumptions is worse when compared to the adaptive
hybrid precoders analyzed. Finally, depending on the mmWave
system used (notably for HB MMSE OMP with no ideal
assumptions), the amount of antennas on BS can be huge,
and currently impractical, to obtain a workable performance.
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QoS no Wi-Fi 5: uma análise com o ns-3
Lucas I. C. Medeiros, Ravan N. de Oliveira, Daniel R. de Luna, Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Devido à popularização do Wi-Fi como alternativa
para o acesso à internet, múltiplos tipos de serviços, com
requisitos de tráfego diferentes, passaram a ser utilizados nesse
tipo de rede. Este artigo apresenta um estudo sobre as categorias
de acesso (AC) do padrão IEEE 802.11 que visam Qualidade
de Serviço (QoS). O objetivo é utilizar a ferramenta ns-3 para
comparar a vazão útil em três cenários: sem garantia de QoS
(DCF) e suporte ao QoS baseado para os padrões 802.11e e
802.11p. Os resultados mostram a possibilidade concreta de
diferenciação de serviço com redes Wi-Fi.

Palavras-Chave—IEEE 802.11, QoS, DCF, EDCA, ns-3.

I. INTRODUÇÃO

A tecnologia Wi-Fi tornou-se uma das principais opções
de acesso à internet no mundo, contando com pontos de
acesso (Access Points - AP) em ambientes residênciais e
comerciais com suporte a diferentes tipos de dispositivos. Sua
popularidade pode ser evidenciada considerando a quantidade
de APs Wi-Fi públicos, que ainda está em crescimento, que
poderá chegar em 2023 a 628.5 milhões [1].

Essa popularização se deve a confiabilidade de tais redes
para o acesso à Internet e outros serviços. Alguns exemplos
são o Video on Demand (VoD), que é destinado a streaming
de vı́deo, e o Voice over IP (VoIP), para comunicação por
voz. Contudo, alguns desses serviços exigem recursos de rede
diferentes, surgindo a necessidade de implementar estratégias
de qualidade de serviço (Quality of Service - QoS).

Uma maneira rápida e eficiente de avaliar o QoS em
sistemas Wi-Fi é por meio da prototipagem em software, sendo
uma etapa importante na concepção e avaliação de sistemas e
suas funcionalidades. Para este trabalho, o simulador de redes
ns-3 foi utilizado. O ns-3 é destinado a fins educacionais
e de pesquisas que foi criado em 2006 a partir do seu
antecessor, o ns-2. A popularidade do ns-3 se deve a sua
distribuição open source e boa documentação (construı́da pelos
seus desenvolvedores), além de uma comunidade de usuários
ativa. O módulo dedicado ao Wi-Fi modela suas camadas PHY
e MAC seguindo as especificações técnicas dos seus padrões.
Por isso, ele foi usado para o estudo investigativo sobre o
comportamento das Categorias de Acesso (Access Categories
- AC) proposto neste trabalho.

A. Trabalhos Relacionados

As especificações do Wi-Fi seguem o padrão 802.11 do
IEEE, e o estudo das funcionalidades relacionadas a garantia

Os autores são da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), Natal, RN. E-mails: {lucasismael97, ravan, danielro,
vicente.sousa}@ufrn.edu.br. As simulações de prova de conceito deste artigo
foram realizadas graças ao Núcleo de Processamento de Alto Desempenho
(NPAD/UFRN). Este trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior - Brasil (CAPES) - Código
de Financiamento 001.

de QoS não é raro entre aqueles familiarizados com o padrão.
Os autores de [2] e [3] comparam dos modos de transmissão
EDCA (Enhanced Distributed Channel Access, versão com
suporte a QoS) e DCF (Distributed Coordination Function,
sistema legado). Já em [4] é apresentada uma comparação
entre as diferentes AC do EDCA. Contudo, esses estudos não
são baseados em ferramentas de código aberto, por isso, não
facilmente reproduzidas.

Estudos como [5] e [6] utilizam o ns-3. Em [5],
os autores modificaram as camadas PHY e MAC para
complementar a implementação do EDCA que, na época,
ainda não estavam completamente disponı́vel no ns-3. Já
os autores de [6] finalizam a implementação do EDCA
no ns-3, adicionando a funcionalidade TXOP (transmission
opportunity) e disponibilizando o código no repositório do
ns-3. Ambos trabalhos, apresentam resultados de validação da
implementação do EDCA, mas não exploram o EDCA em
sistemas do padrão 802.11ac (Wi-Fi 5).

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise
de desempenho da rede Wi-Fi 5 (802.11ac) com e sem
funcionalidades de QoS na camada MAC. Para isso, os
modos de transmissão DCF (sem QoS) e EDCA (com
QoS) são simulados em um ambiente com estações Wi-Fi
(STAs) demandando quatro serviços simultaneamente.
Além disso, como contribuição adicional do trabalho,
foi elaborado um material didático sobre o uso do
ns-3 na realização de estudos sobre as redes 802.11
(https://github.com/vicentesousa/ns3-intermediate-training).
Com esse material, além da reprodução dos resultados deste
artigo, é possı́vel aprender como usar o ns-3.

II. MODELAGEM DCF E DO EDCA NO NS-3

No ns-3, a classe que implementa o controlador de interface
Wi-Fi é o WifiNetDevice. A implementação das camadas é
modular e dividida em três sub-camadas:

• Modelos PHY: abstração da camada PHY, especialmente
a recepção de pacotes e o consumo de energia;

• Modelos MAC low: funções de acesso ao meio (DCF e
EDCA), RTS/CTS e ACK;

• Modelos MAC high: processos em que o tempo não é
um fator crı́tico, como algoritmos de controle de taxa.

O DCF e o EDCA controlam o acesso ao meio de
transmissão com uma ou mais STAs, mas apenas o EDCA se
preocupa com QoS. No ns-3.30, versão utilizada no trabalho,
ambos os métodos são modelados seguindo as especificações
IEEE 802.11 [7], mas permitindo a flexibilização na
escolha de parâmetros como: Arbitration inter-frame spacing
(AIFS), Contention Window (CW) e Transmission Opportunity
(TXOP) [8]. Esses parâmetros são utilizados na definição
das prioridades para as quatro ACs definidas pelo EDCA:
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AC VO (Voice), AC VI (Video), AC BE (BestEffort) e
AC BK (Background). O ns-3 realiza a diferenciação do
tráfego adicionando no cabeçalho do pacote a AC referente
àquele tráfego, detalhes podem ser encontrados em [9].

Devido à flexibilidade de parametrização do ns-3, é
possı́vel reproduzir as configurações de padrões como o
IEEE 802.11e [10] e o IEEE 802.11p [11]. O primeiro é
a atualização que trouxe o suporte ao EDCA em 2005,
enquanto o último, finalizado em 2010, é direcionado para
redes veiculares, definindo novos parâmetros do EDCA para
esse tipo de ambiente.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esta seção traz uma análise do desempenho da rede Wi-Fi
5 na presença de STAs com quatro aplicações simultâneas. O
QoS é avaliado em função do indicador vazão útil (throughput)
no downlink. O cenário de simulação é composto por um AP e
um STA em um grid 20 m x 20 m, onde o AP tem posição fixa
no centro e o STA está uniformemente posicionado. Os quatro
tipos de serviços (Background, Best Effort, Video e Voice),
transmitidos cada um por uma aplicação diferente (streams),
são avaliados em três casos de estudo: 1) com DCF, ou seja,
não há diferenciação de tráfego; 2) com o EDCA configurado
de acordo com o 802.11e; e 3) com o EDCA de acordo
com o 802.11p. Para cada caso de estudo foram realizadas
250 repetições de 500 s de tempo de simulação de rede,
objetivando garantir confiabilidade estatı́stica dos resultados.

O primeiro caso de estudo é apresentado na Figura 1. Ela
mostra o comportamento da vazão útil com os quatro streams
com o DCF tradicional. Note que as quatro curvas referentes
a cada um dos streams estão sobrepostas, mostrando que de
fato não houve diferenciação de tráfego no AP para os quatro
tipos de serviços.

Figura 1. Vazão útil para uma rede Wi-Fi 5 com DCF (sem QoS).

As Figuras 2(a) e 2(b) retratam o comportamento
do segundo e terceiro casos de estudos, utilizando o
EDCA com os parâmetros dos padrões 802.11e e 802.11p,
respectivamente. É possı́vel verificar que a vazão útil de
cada stream de tráfego segue a prioridade de acesso ao meio
definida pelo EDCA. Note que é fácil perceber a diferenciação
do tráfego na medida em que a taxa oferecida aumenta para
todos os tipos de serviço. Os serviços com maior prioridade

mantêm a vazão mesmo com o aumento do tráfego oferecido,
ao custo da perda de vazão dos serviços com menor prioridade.

(a) Vazão útil para uma rede 802.11e. (b) Vazão útil para uma rede
802.11p.

Figura 2. Vazão útil para redes 802.11e e 802.11p, respectivamente.

A diferença nos resultados obtidos entre os padrões
802.11e e 802.11p acontece devido às diferentes configurações
de prioridade de acesso para cada padrão, mostrando a
flexibilidade do padrão na priorização dos ACs. Assim,
o trabalho em conjunto dos parâmetros AIFSN, CW e
TXOP, proporcionam a diferenciação de tráfego por meio
de tempos de espera diferenciados, bem como tempo de
transmissão diferentes, podendo ser alterados de acordo com
as necessidades dos serviços oferecidos.

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho se propôs a desenvolver uma análise de
desempenho, com o auxı́lio da ferramenta ns-3, considerando
as categorias de acesso do Wi-Fi 5. Foi possı́vel mostrar
uma análise de QoS com os parâmetros de QoS dos padrões
802.11e e 802.11p, observando o comportamento da vazão útil
em função das estratégias clássicas de QoS de camada MAC
do padrão Wi-Fi 5 (DCF e do EDCA). Em futuros trabalhos,
espera-se analisar a diferenciação de tráfego em padrões Wi-Fi
mais robustos como o 802.11ax e o 802.11ad.
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a área Engenharias IV, pelo sistema Webqualis da Capes, é publicada pelo Instituto de Estudos Avançados em
Comunicações,  sediado em Campina Grande, e  tem por objetivo fornecer aos pesquisadores,  professores,
estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação, atuantes em temas de interesse das telecomunicações,
um veículo para a divulgação de novas tendências e resultados acadêmicos e para o aprendizado e atualização de
conhecimentos. São contemplados resultados de pesquisas oriundos de teses, dissertações, tutoriais, trabalhos de
iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso.
            Os autores são convidados a submeterem seus artigos escritos em latex para as próximas edições. Os
artigos, formatados de acordo com as instruções disponibilizadas para os autores, devem ser convertidos para PDF
e enviados para o e-mail de um dos editores chefes.
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