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Campina Grande-PB, 8 a 10 de outubro de 2021



Ficha Catalográfica
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– Redes de Comunicações Seguras –

O Instituto de Estudos Avançados em Comunicações (Iecom) e o Instituto Federal da Paráıba (IFPB) – Campus
Campina Grande, têm a satisfação de realizar a 11a edição da Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança
da Informação (ENCOM 2021), evento que tem o objetivo de contribuir com a disseminação e desenvolvimento da pesquisa
cient́ıfica nacional.

O Evento

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, mantendo a sigla tradicional.

O ENCOM 2021 visa reunir pesquisadores, estudantes, professores, empresários e profissionais das áreas de comu-
nicações, 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 cient́ıfico vem sendo 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 2021 será realizado entre os dias 8 e 10 de outubro de 2021, em formato inteiramente virtual, organizado
pelo IFPB – Campus Campina Grande, contando com apoio de professores e pesquisadores de várias 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

Coordenação Geral
Ruan Delgado Gomes (IFPB)

Coordenação Técnica
Marcelo Sampaio de Alencar (Iecom)

Waslon Terllizzie Araújo Lopes (UFPB)
Paulo Ribeiro Lins Junior (IFPB)

Coordenação de Minicursos
Vitaly Félix Rodŕıguez Esquerre (UFBA)

Coordenação de Inscrições e Informática
Raissa Bezerra Rocha (UFS)

Joel Eugênio Cordeiro Junior (IF Baiano)
Gustavo Nóbrega Martins (IFPE)

Jorge Fredericson de Macedo Costa da Silva (IFCE)
Francisco Sales de Lima Filho (IFRN)

Vice Coordenação

Renato Fernandes Morais (Presidência da República)

Coordenação Local
Anderson Fabiano Batista Ferreira da Costa (IFPB)

Jerônimo Silva Rocha (IFPB)

Paulo Ditarso Maciel Jr (IFPB)

Coordenação de Divulgação
Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Júnior (UFRN)

Luiz Felipe de Queiroz Silveira (UFRN)

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

Marcelo Sampaio de Alencar (Iecom)

Vicente Angelo de Sousa Junior (UFRN)
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Comitê Técnico

O comitê técnico da ENCOM 2021 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.

Alexandre Serres (UFCG)
Alfredo Gomes Neto (IFPB)
Antonio Luiz Pereira de Siqueira Campos (UFRN)
Carlos Danilo Miranda Régis (IFPB)
Carlos Henrique da Santos (IFSP)
David Candeia Medeiros Maia (IFPB)
Evanaska Maria Barbosa Nogueira (IFSC)
Éwerton Rômulo S. Castro (IFPB)
Fabŕıcio Braga Soares de Carvalho (UFPB)
Fabŕıcio Gerônimo Simões Silva (IFBA)
Felipe Pinheiro Correia (IFSertão-PE)
Francisco Madeiro Bernardino Junior (UPE)
Francisco Sales de Lima Filho (IFRN)
Gustavo Nóbrega Martins (IFPE)
Humberto Diońısio de Andrade (UFERSA)
Iguatemi Eduardo da Fonseca (UFPB)
Jefferson Silva (IFPB)
Jerônimo Silva Rocha (IFPB)
Joel Eugênio Cordeiro Júnior (IFBA)

José Marcos Leal Barbosa Filho (UFRN)
José Patroćınio da Silva (UFRN)
José Valentim dos Santos Filho (UFRB)
Luiz Felipe de Queiroz Silveira (UFRN)
Luiz Gonzaga de Queiroz Silveira Junior (UFRN)
Marcelo Sampaio de Alencar (Iecom)
Paulo Ditarso Maciel Junior (IFPB)
Paulo Ribeiro Lins Jr. (IFPB)
Petrônio Carlos Bezerra (IFPB)
Ráıssa Bezerra Rocha (Iecom, UFS)
Ruan Delgado Gomes (IFPB)
Tadeu Ferreira Oliveira (UFRN)
Tarcisio Ferreira Maciel (UFC)
Vicente Angelo de Sousa Junior (UFRN)
Vitaly Felix Rodriguez Esquerre (UFBA)
Vitor Ramos (UFRN)
Wamberto José Lira de Queiroz (UFCG)
Waslon Terllizzie Araújo Lopes (UFPB)
Yuri Pedro Santos (UFRN)
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Encom 2021 – Programação Final

Horário Sexta-Feira (8/outubro) Sábado (9/outubro) Domingo (10/outubro)

8h00-9h50 Minicursos (1 e 2) Minicursos (3 a 5) Plenárias 5

10h00-10h50 Plenárias 1 Plenárias 3

11h00-12h00 Sessões Técnicas (1 e 2) Sessões Técnicas (3 a 6)
Sessões Técnicas (10 a 12)

12h00-14h00 Intervalo para Almoço Intervalo para Almoço
14h00-15h50 Plenárias 2 Plenárias 4
16h00-17h00 Painel 1

17h00-17h30 Cerimônia de Abertura
Sessões Técnicas (7 a 9)

Sexta-feira, 8 de outubro de 2021, manhã

– Minicursos –

Minicurso 1

8h00-9h45: Projeto de Superf́ıcies Seletiva em Frequência (FSSs) em Microfita Utilizando o Software ANSYS
Electronics Desktop (3D) HFSS
Instrutoras: Andrécia Pereira da Costa e Juliete da Silva Souza

Minicurso 2

8h00-9h45: Desvendando o Gerenciamento de Projetos na Engenharia
Instrutor: Israel Leal

– Palestas Plenárias –

Plenária 1

10h00-10h50: Leveraging Smart Environments with Internet of Things
Instrutor: Joel J. P. C. Rodrigues, Universidade Federal do Piaúı

– Sessões Técnicas –

Sessão Técnica 1
Chair: Andrecia Pereira da Costa, UFCG
Sala online: http://meet.google.com/dmr-tbve-pbm

11h00-11h15: Avaliação do Algoritmo K-means Modificado em Segmentação de Imagens Odontológicas
Maria Alice Andrade Calazans, Felipe Alberto Barbosa Simão Ferreira, Maria de Lourdes Melo Guedes Alcoforado e Francisco
Madeiro

11h15-11h30: Classificação Automática de Placas Automotivas Utilizando Inteligência Artificial
Alúısio Fontes, Gustavo Rodrigues, José Bento e Jeferson Pereira

11h30-11h45: Cálculo da Relevância de Caracteŕısticas de Sinais de Voz para Classificação de Sentimentos
Paulo Ribeiro Lins Júnior e Iury Anderson Fernandes Coelho
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Sessão Técnica 2
Chairs: Paulo Ribeiro Lins Júnior, IFPB e Ruan Delgado Gomes, IFPB
Sala online: http://meet.google.com/dri-ocwc-yue

11h00-11h15: Norte Rotas: Um Software para Planejamento de Rotas de Pedestres em Cenário de Smart Campus
Joiner dos Santos Sá, Edinho do Nascimento da Silva, Leonardo Nunes Gonçalves, Maria Emilia de Lima Tostes, Gervasio
Protasio dos Santos Cavalcante, Andreia Nascimento, Fabricio José Brito Barros, Jasmine Priscyla Leite de Araújo e Fabŕıcio
Farias

11h15-11h30: Redes Neurais Artificiais Aplicada na Mobilidade Urbana de um Smart Campus
Joiner Sá, Edinho Silva, Guilherme Moraes Furtado, Leonardo Gonçalves, Maria Emı́lia de Lima Tostes, Gervasio Protasio-
Santos Cavalcante, Andreia Nascimento, Fabricio Barros, Jasmine Araújo e Fabricio Farias

11h30-11h45: Algoritmos para Determinação de Rotas e Previsão de Chegada de Ônibus em um Smart Campus
Edinho Silva, Joiner Sá, Leonardo Gonçalves, Maria Emilia de Lima Tostes, Gervasio Protasio Dos Santos Cavalcante, Andreia
Nascimento, Fabricio Barros, Jasmine Araújo e Fabŕıcio Farias

Sexta-feira, 8 de outubro de 2021, manhã

– Palestas Plenárias –

Plenárias 2

Chairs: Marcelo Sampaio de Alencar, IECOM e Fabŕıcio Braga, UFPB
Sala online: https://youtu.be/iyFtFdeOm-g

14h00-14h50: Neuromorphic Learning
Osvaldo Simeone, King’s College London

15h00-15h50: Is “6G just Another G”?
Bosco Eduardo Fernandes, Strategic Innovation Consultancy (STC)

– Painel e Cerimônia de Abertura –

Chair: Paulo Ditarso Maciel Júnior, IFPB
Sala online: https://youtu.be/l2_WDe-TRjg

16h00-17h00: Aplicações de Blockchain
Guido Lemos de Souza Filho, Universidade Federal da Paráıba
Dênio Mariz Timóteo de Sousa, IFPB

17h00-17h30: Abertura do Evento
Coordenador Geral: Prof. Dr. Ruan Delgado Gomes, IFPB
Coordenador Técnico: Prof. Dr. Paulo Ribeiro Lins Júnior, IFPB
Presidente do Iecom: Prof. Dr. Marcelo Sampaio de Alencar

Sábado, 9 de outubro de 2021, manhã

– Minicursos –

Minicurso 3

8h00-9h45: Planejamento de Redes sem Fio, o que muda nas Redes 5G?
Instrutores: Israel Leal e Lidiano Augusto Nóbrega de Oliveira
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Minicurso 4

8h00-9h45: Aprendizado Federado Aplicado à Internet das Coisas: Fundamentos, Oportunidades e Desafios
Instrutores: Paulo Ribeiro Lins Júnior, Ruan Delgado Gomes, Lucas Emanuel Batista dos Santos e Rychelly GlennesonSilva
Ramos

Minicurso 5

8h00-9h45: Comunicação Inteligente baseada em Aprendizagem Profunda: Desafios e Aplicações na Camada
F́ısica
Instrutor: Marcelo Fernandes

– Palestas Plenárias –

Plenária 3

Chair: Jorge Fredericson, IFCE
Sala online: https://youtu.be/rA5ffjTUSSc

10h00-10h50: Hybrid Precoding for mmWave systems
Álvaro Ortega, SIDIA2

– Sessões Técnicas –

Sessão Técnica 3
Chair: Paulo Ribeiro Lins Júnior, IFPB
Sala online: http://meet.google.com/cko-wfms-pew

11h00-11h15: Localização da Estação Móvel e Espalhadores em Ambiente NLoS Interno
Paulo Francisco da Conceição e Flávio Geraldo Coelho Rocha

11h15-11h30: Radiolocalização de Usuários Móveis usando Fingerprinting e Aprendizado Baseado em Árvores
Douglas Silva, Lizandro Silva e Daniel Cunha

11h30-11h45: Positioning Optimization of Base-Station Drone Arrays via Bioinspired Computing Techniques
Flávio Henry Ferreira, Eduardo Cerqueira, Miércio Alcântara Neto, Fabŕıcio Barros e Jasmine Araújo

11h45-12h00: Avanços Recentes em Tecnologias de Cobertura sem Fio em Áreas Remotas: um Breve Survey
Nathália Aniceto, Eduardo Melão, Pedro Moura e Jorge Seki

Sessão Técnica 4
Chairs: Humberto de Andrade, UFERSA e Joaquim Junior Isidio De Lima, UNIVASF
Sala online: http://meet.google.com/yzk-asrf-pki

11h00-11h15: Antena de Fibra Óptica Plástica com Detectora de Enlaces LiFi
Juliana Oliveira de Paula, Maristela Clara Ribeiro Alves, Ricardo M. Ribeiro, Vińıcius N. H. Silva e Cláudia B. Marcondes

11h15-11h30: Projeto de Sensor Plasmônico Baseado em uma Fibra Óptica Micro Estruturada
Isac de L. Feliciano, Nilson H. O. Cunha, José P. da Silva, Amanda K. M. de Oliveira e Valdemir P. S. Neto

11h30-11h45: Otimização da Formatação Probabiĺıstica Empregando Algoritmo de Rede Neural em Sistemas
Ópticos Coerentes
Júlia Aline Sousa Maciel, José Hélio da Cruz Júnior e Tiago Sutili

11h45-12h00: Estudo de um Sensor de Fibra Óptica de Fluoreto para Diagnóstico de Carcinoma Hepatocelular
Renata Xavier, Jessica Alpino, Cleumar Moreira e Rossana Cruz

Sessão Técnica 5
Chairs: Jorge Fredericson, IFCE e Ruan Delgado Gomes, IFPB
Sala online: http://meet.google.com/zfu-cdby-ypr

11h00-11h15: Estudo de Caso sobre a Comunicação entre Dojot e Aplicações Android ou Web
Joiner Sá, Guilherme Furtado, Eliezer de Jesus Gomes Portilho, Keventon Rian Guimarães Gonçalves, Maria Emı́liaLima
Tostes, Gervasio Protasio Dos Santos Cavalcante, Andreia Nascimento, Fabricio Barros, Jasmine Araújo e Fabricio Farias
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11h15-11h30: CoAP, HTTP e MQTT: Um Estudo de Medição Comparativa na Comunicação Agŕıcola
Arnaldo Duarte, Jammys Silva, Marcos Silva, Jabes Santos and Felipe Lopes

11h30-11h45: Sistema para Monitoramento de Consumo de Energia e Análise de Falhas de Rede Elétrica baseado
em Rede Wi-SUN
Allan Bispo e Ruan Delgado Gomes

11h45-12h00: Monitoramento e Medição de Água em um Campus Inteligente com Plataformas de IoT
Átila de Souza Medeiros, Ruan Delgado Gomes e Anderson F. B. F. da Costa

Sessão Técnica 6
Chair: Bruno Jácome, IFPB
Sala online: http://meet.google.com/vyp-ddew-usw

11h00-11h15: Previsão da Atenuação Provocada pela Chuva Usando Redes Neurais Artificiais
Andreia Coelho Domingos e Gilberto Arantes Carrijo

11h15-11h30: Sistema de Classificação de Café por Meio de Redes Neurais Artificiais
Velton Cardoso Pires, Eduardo Silva Palmeira e Aluisio Igor Rego Fontes

11h30-11h45: Aprendizado de Máquina Aplicado na Análise da Eficiência de Tapers Periódicos Segmentados
Viviane O. Mercês, Anderson D. Sisnando e Vitaly F. Rodriguez-Esquerre

11h45-12h00: Rede Neural Artificial para Predição do Casamento de Impedância de Antenas Dipolo
Pedro Arthur Bessa Leão, Tiago Henrique Brandão, Carmelo Jose Albanez Bastos-Filho e Arismar Cerqueira Sodre Junior

Sábado, 9 de outubro de 2021, tarde

– Palestas Plenárias –

Plenárias 3

Chair: Luiz Gonzaga, UFRN
Sala online: https://youtu.be/hImPcM-Dkns

14h00-14h50: Body Area Networks: from Applications to Radio Channel Models
Lúıs Manuel Correia, Universidade de Lisboa

15h00-15h50: 5G Open Air Interface: Implementation of Synchronization and Cell Search Based on SDR and
General Purpose Computer
Elvino S. Sousa, University of Toronto

– Sessões Técnicas –

Sessão Técnica 7
Chairs: Jorge Fredericson, IFCE e Ruan Delgado Gomes, IFPB
Sala online: http://meet.google.com/xvq-ajui-jwe

16h00-16h15: Avaliação de Propagação de um dispositivo IoT de Longo Alcance para Aplicações Agŕıcolas
Alexandre Cavalcanti, Felipe Correia, Marcelo Alencar e Karcius Assis

16h15-16h30: Sistema de Monitoramento de Volume de Ĺıquidos Utilizando Sensor Ultrassônico
Bruno Jácome Cavalcanti, Adilma Alves de Oliveira, João Carlos Guerra de Abreu, João Gabriel de Oliveira Ponciano,
Petronio Carlos Bezerra e Eduardo Tavares da Rocha

16h30-16h45: Sistema de Sensoriamento Subaquático usando AUV: Uma Análise de Desempenho
Carlos Filho, Matheus Dória, Daniel Luna e Vicente Sousa Jr

16h45-17h00: Análise da Potência Recebida do Sinal Digital de TV na Cidade de Mossoró-RN
Karoline Rodrigues Lima, Matheus Emanuel Tavares Sousa, José Filipe de Lima, Antônio Sérgio Bezerra Sombra e Humberto
Diońısio de Andrade
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Sessão Técnica 8
Chair: Israel Aires, IECOM
Sala online: http://meet.google.com/eyz-unnn-cva

16h00-16h15: Simulated Annealing Aplicado a On/Off de RRhs em Redes 5G com Tráfego de Dados Adaptativo
Albert Santos, Igor Falcão e Diego Cardoso

16h15-16h30: Análise de Séries de Tráfego de Rede Baseada na Reconstrução do Espaço de Fase, no Expoente
de Lyapunovno Parâmetro de Hurst
Évelynn Rosa e Flávio Rocha

16h30-16h45: Nest-Sched: Validating TSN Traffic Scheduling Through Simulation
Renan Moreira, Aellison Santos, Vivek Nigam e Iguatemi Fonseca

16h45-17h00: Estudo dos dados da Estação de medição automática do INMET para aplicação em rede NAR
Danyel Silva, Danielle Casillo and Idalmir Júnior

Sessão Técnica 9
Chair: Juliete da Silva Souza, UFCG
Sala online: http://meet.google.com/ndi-zzsj-twh

16h00-16h15: Estudo de Superf́ıcies Seletivas em Frequência Com Substrato de Vidro para Aplicação em Janelas
Inteligente
José Filipe De Lima, Humberto Diońısio De Andrade, Antônio Sérgio Bezerra Sombra, Matheus Emanuel Tavares Sousa e
Karoline, Rodrigues Lima

16h15-16h30: Tolerância a Erros de Fabricação em uma Metassuperf́ıcie com Epsilon Próximo a Zero
Pedro Paulo Matos Barreto, Rafael Vieira e Vitaly Felix Rodriguez Esquerre

16h30-16h45: Comportamento Experimental de Substratos Têxteis Hospitalares em Antena Tipo Microfita
Matheus Sousa, Antônio Campos, Humberto Andrade e Isaac Silva

16h45-17h00: Metamaterial Absorvedor Baseado em Água para Aplicação em Microondas
Flávio Silva Santos e Vitaly Félix Rodrigues Esquerre

Sessão Técnica 6
Chair: Bruno Jácome, IFPB
Sala online: http://meet.google.com/vyp-ddew-usw

11h00-11h15: Previsão da Atenuação Provocada pela Chuva Usando Redes Neurais Artificiais
Andreia Coelho Domingos e Gilberto Arantes Carrijo

11h15-11h30: Sistema de Classificação de Café por Meio de Redes Neurais Artificiais
Velton Cardoso Pires, Eduardo Silva Palmeira e Aluisio Igor Rego Fontes

11h30-11h45: Aprendizado de Máquina Aplicado na Análise da Eficiência de Tapers Periódicos Segmentados
Viviane O. Mercês, Anderson D. Sisnando e Vitaly F. Rodriguez-Esquerre

11h45-12h00: Rede Neural Artificial para Predição do Casamento de Impedância de Antenas Dipolo
Pedro Arthur Bessa Leão, Tiago Henrique Brandão, Carmelo Jose Albanez Bastos-Filho e Arismar Cerqueira Sodre Junior

Domingo, 10 de outubro de 2021, manhã

– Palestas Plenárias –

Plenárias 5

Chair: Paulo Ditarso Maciel Júnior, IFPB
Sala online: https://youtu.be/ps7rHTlzFHc

08h00-08h50: Programabilidade no Plano de Dados e a Inteligência das Redes
Leandro Cavalcanti de Almeida, IFPB Campus João Pessoa

09h00-09h50: 5G Uma nova rede para um novo mundo
José Mechaileh, Instituto Eldorado

viii

http://meet.google.com/eyz-unnn-cva
http://meet.google.com/ndi-zzsj-twh
http://meet.google.com/vyp-ddew-usw
https://youtu.be/ps7rHTlzFHc


– Sessões Técnicas –

Sessão Técnica 10
Chair: Paulo Ditarso Maciel Júnior, IFPB
Sala online: http://meet.google.com/cag-vdfz-kdd

10h00-10h15: Heuŕıstica para Escalonamento de Recursos em Redes 5G Baseada na Técnica de Network Slicing
Hudson Henrique de Souza Lopes e Flávio Geraldo Coelho Rocha

10h15-10h30: Análise Bibliométrica de Funcionalidades de Gerência de Largura de Banda do 5G
Daniel Rodrigues de Luna e Vicente A. de Sousa Jr.

10h30-10h45: 6G: Um Levantamento Taxonômico e Bibliométrico
Lucas I. C. Medeiros, Lúıs G. da Silva Neto e Vicente A. de Sousa Jr.

10h45-11h00: 6G: Primeiros Movimentos e Projetos Mundiais
Jefferson Silva, Fellipe Santos e Vicente Sousa

Sessão Técnica 11
Chairs: Waslon Lopes, UFPB e Jorge Fredericson, IFCE
Sala online: http://meet.google.com/cwm-bvdx-vmr

10h00-10h15: A ZigBee Coordinator Replacement Fast Method as Network Failure Recovery Mechanism
Diego Da Silva Pereira, Vitor Gaboardi dos Santos, Lúıs Bruno Pereira Do Nascimento e Pablo Javier Alsina

10h15-10h30: Impacto da Inicialização no Desempenho do Algoritmo FSS-LBG
Arthur Nascimento, Rodrigo Spencer, Verusca Severo e Francisco Madeiro

10h30-10h45: Desenvolvimento de Um Protótipo de Seguidor Solar Utilizando Microcontrolador
Alfredo Rodrigo S. Silva e Alisson A. Lucena

10h45-11h00: Análise de Pavimentação Utilizando Dados de Acelerômetro e Transformada Rápida de Fourier
Filipe Cavalcanti, Fabŕıcio Carvalho and Waslon Lopes

Sessão Técnica 12
Chair: Francisco Madeiro, UPE
Sala online: http://meet.google.com/bcx-gdnj-fwe

10h00-10h15: Probabilidade de Erro de Sistemas BPSK em Canais com Interferência Epidêmica
Joel E. Cordeiro Júnior e Marcelo S. Alencar

10h15-10h30: Capacidade Ergódica de Canais Sujeitos à Interferência Epidêmica
Joel E. Cordeiro Júnior e Marcelo S. Alencar

10h30-10h45: Análise de Desempenho de Algoritmos de Formatação de Feixes no NR usando o ns-3
Lucas I. C. Medeiros, Ravan N. de Oliveira, Daniel R. de Luna, Tarciana Guerra e Vicente A. de Sousa Jr

10h45-11h00: Análise Numérica da Transmissão em Dispositivo Multicamada
Joaquim Junior Iśıdio de Lima, Ciro Castro, Wladenir Braz, Zyredine Santana e Vitaly Felix Rodriguez Es
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Resumo—Considerando o desligamento do sinal analógico de 

TV na cidade de Mossoró – RN em janeiro de 2019, um estudo do 

desempenho do sistema digital é de grande relevância para 

radiodifusores. Este artigo tem o objetivo de apresentar uma 

análise da potência recebida do sinal digital na área urbana da 

cidade de Mossoró e comparar os valores medidos em campo com 

valores estimados por modelos de propagação. Os resultados 

mostram que a potência do sinal recebido está de acordo com o 

limite normativo e que o modelo Okumura-Hata fornece boas 

estimativas de potência recebida considerando a complexidade do 

local. 

Palavras-Chave—Okumura-Hata, potência do sinal digital, 

propagação no espaço livre, TV digital. 

I. INTRODUÇÃO 

 sinal analógico de TV foi completamente desligado 

na cidade de Mossoró – RN no dia  9 de janeiro de 

2019 [1]. Através da medição em campo é possível analisar a 

propagação de ondas de rádio na região e se o sistema de 

transmissão está operando de acordo com as normas.  

Definir um modelo de propagação que melhor se adequa a 

uma região facilita o planejamento de instalação de um sistema 

de televisão e contribui para a otimização do serviço. Alguns 

artigos encontrados na literatura buscam determinar um 

modelo de propagação mais adequado para diferentes tipos de 

ambientes a partir da comparação de dados medidos com os 

dados estimados [2-3].  

Este artigo tem o objetivo de apresentar valores medidos da 

potência recebida do sinal digital de TV em Mossoró – RN e 

comparar com valores estimados pelos modelos de propagação 

do espaço livre, Okumura-Hata e Recomendação ITU-R P. 

1546-6. Após esta seção introdutória, a Seção II trata dos 

materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho, a Seção III apresenta os resultados obtidos e a Seção 

IV a conclusão. 
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II.   MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho irá analisar a potência recebida do sinal digital 

da estação Geradora de Radiodifusão de Sons e Imagens – 

Digital de finalidade comercial que utiliza o canal 47 na 

cidade de Mossoró – RN. O sistema de transmissão é 

composto por um transmissor com potência de operação de 0,3 

kW sintonizado no canal 47, que possui largura de banda de 6 

MHz (668 – 674 MHz) e frequência central 671 MHz. A linha 

de transmissão possui comprimento de 62 m, atenuação 1,796 

dB/100m e perdas acessórias de 0,25 dB. A antena de 

transmissão tem polarização elíptica, ganho de 4,24 dBd, 

altura do centro de fase do sistema irradiante (HCI) de 52,01 

m e ERP máximo de 0,58 kW. 

O sistema de medição do sinal recebido utilizou uma antena 

de recepção digital posicionada sobre um mastro de 3 m e 

acoplada ao analisador de espectro, além de um Global 

Positioning System (GPS), mostrados na Fig. 1. O analisador 

de espectro R&S
®
 Spectrum Rider FPH Model .06 da Rohde 

& Schwarz, fornece a potência do sinal em dBm para a faixa 

de frequência de 5 kHz – 6 GHz. A antena de recepção possui 

ganho de 4 dBi e opera nas faixas VHF (174 – 216 MHz) e 

UHF (470 – 806 MHz). E o GPS fornece as coordenadas 

geográficas do local de medição. 
 

 
 

Fig. 1. Equipamentos do sistema de medição 
 

Para determinar a localização dos pontos de medição foram 

traçadas radiais com origem na torre de transmissão espaçadas 

em um ângulo de 15º e 10 círculos concêntricos de raios 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 km, que estão dentro da área de 

cobertura do sistema de transmissão. Os pontos são 

localizados na interseção das radiais com os círculos. Foram 

distribuídos 20 pontos de medição em 3 radiais, conforme Fig. 

2, que possibilitavam o maior número de medições dentro da 

área urbana de Mossoró de modo a obter a melhor 

representação da perda do sinal com a distância. A área urbana 

da cidade foi identificada de acordo com a malha de setores 

censitários disponibilizada no site do IBGE [4]. 
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Fig. 2. Pontos medidos na área de cobertura do canal 47 

III.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O limiar de recepção é determinado pela ABNT NBR 

15604:2020 (Televisão digital terrestre – Receptores), que 

estabelece limiar de recepção em -77 dBm [5]. Os dados 

obtidos registraram nível de potência recebida de -36 à -77 

dBm em um raio de distância da torre de transmissão de 1 à 9 

km. Portanto, os valores medidos atendem ao limite normativo 

de -77 dBm.  

Os valores de potência recebida nos pontos de medição 

foram estimados através dos modelos de propagação do 

Espaço Livre, Okumura-Hata e da Recomendação ITU-R P. 

1546-6. Utilizando o modelo de propagação do espaço livre a 

potência recebida em dBm foi calculada através de (1).  
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Onde Pt é a potência do transmissor em dBm, Gt é o ganho da 

antena transmissora em dBd, Gr é o ganho da antena receptora 

em dBd, L é o fator de perda do sistema não relacionado à 

propagação em dB, λ é o comprimento de onda em m e d é a 

distância de separação entre as antenas transmissora e 

receptora em m [6]. O modelo Okumura-Hata, prevê perda de 

propagação média no caminho em área urbana por meio de (2) 

e em área suburbana através de (3). 
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Onde fc é a frequência em MHz, hte é altura efetiva da antena 

transmissora em m, hre é altura efetiva da antena receptora em 

m e a(hre) é o fator de correção para a altura efetiva da antena 

receptora [6]. Para cidades de tamanho pequeno a médio, 

a(hre) é calculado através de (4). 

)8,0log56,1()7,0log1,1()(  crecre fhfha  (4) 

A Recomendação ITU-R P. 1546-6 fornece um método de 

cálculo que resulta em estimativas compatíveis com o modelo 

Okumura-Hata para distâncias até 10 km e altura da antena de 

recepção igual a 1,5 m [7]. A comparação dos dados medidos 

com os valores estimados pelos modelos de propagação é 

apresentada na Fig. 3.  

O modelo Okumura-Hata apresentou nível de recepção 

abaixo do limiar de -77 dBm a partir de aproximadamente 5 

km para área urbana e 9 km para área suburbana. Como 

esperado os resultados obtidos pela Recomendação ITU-R P. 

1546-6 são aproximados dos obtidos pelo modelo Okumura-

Hata para áreas urbanas. 

 

 
Fig. 3. Comparação dos valores medidos e estimados da potência recebida 
 

Os modelos de propagação foram avaliados através do erro 

médio absoluto (MAE) e raiz do erro quadrático médio 

(RMSE) apresentados na Tabela I. 
TABELA I 

AVALIAÇÃO DOS MODELOS DE PROPAGAÇÃO 

Modelo de Propagação MAE RMSE 

Espaço Livre 25,91 26,93 

Okumura-Hata: Área Urbana 9,17 10,73 

Okumura-Hata: Área Suburbana 4,94 6,04 

Recomendação ITU-R P. 1546-6 9,11 10,67 

IV. CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou um estudo do sinal digital de TV do 

canal 47 na cidade de Mossoró – RN. Os valores medidos 

mostraram que o nível de potência está em conformidade com 

o limiar de recepção de – 77 dBm estabelecido em norma.  

Dentre os modelos de propagação analisados, o modelo 

Okumura-Hata para área suburbana apresentou melhores 

previsões, com valor de MAE = 4,94 e RMSE = 6,04.  
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 Resumo — Em enlaces via satélite, a atenuação provocada 

pelas chuvas é o efeito mais significativo e prejudicial. Esse 

fator aumenta com a frequência e com a quantidade de 

chuva. Em geral, foram feitos grandes esforços para medir 

e modelar estatísticas de atenuação da chuva à longo prazo 

para auxiliar no projeto do sistema de comunicação. O 

presente estudo, tem como objetivo apresentar a previsão 

da atenuação provocada pela chuva utilizando redes 

neurais artificiais (RNAs), a partir de dados de medições 

feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 

em diversas localizações geográficas. As redes neurais 

foram treinadas com estes conjuntos de dados coletados, 

em consequência os resultados dos treinamentos das RNAs 

foram utilizados para prever a atenuação provocada pela 

chuva. 

 
Palavras – Chave — enlace, via satélite, atenuação provocada 

pela chuva, redes neurais artificiais, taxa de chuva, ITU. 

I. INTRODUÇÃO 

 
 comunicação via satélite é realizada através de ondas   

de rádio emitidas por satélites artificiais que orbitam o 

planeta Terra. Estes satélites têm como objetivo repetir os 

sinais recebidos da Terra que são identificados, deslocados em 

frequência, amplificados e retransmitidos de volta à Terra. Em 

virtude que a comunicação por via satélite não apresenta 

obstáculos entre transmissor e receptor, basta que a região seja 

incluída na área de cobertura do satélite para que a 

comunicação possa ser estabelecida, para transmissão via voz, 

dados, Tv e etc [1].  

 Como a distância de correlação é grande, ou seja, a maior 

parte dela ocorre no espaço, e o caminho na atmosfera é 

relativamente curto, uma atenuação muito alta causada pelo 

espaço livre será gerada, o que requer altos valores de ganho 

da antena e potência de transmissão. 

Existem vários procedimentos para previsão de atenuação 

provocada pela de chuva, nos quais são agrupados em duas 

classes: empíricos e físicos. As classes empíricas dependem 

das medições de bancos de dados de estações em diferentes 

locais dentro de uma determinada região, e as classes físicas 

tentam reproduzir o comportamento físico envolvido no 

processo de atenuação. 
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O método frequentemente utilizado é o empírico, porque faz  

o uso de equações e certas variáveis, incluindo taxa de chuva, 

altura da chuva, latitude e longitude da estação. 

O presente estudo busca enfatizar como as redes neurais  

artificiais podem ser usadas para prever a atenuação causada 

pela chuva e estabelecer a comparação entre a atenuação 

provocada pela chuva- prevista por RNA e a recomendação 

pela ITU-R [2] em certos locais no Brasil, possibilitando uma 

melhor compreensão das características de atenuação sobre as 

regiões do Brasil.   

II. REDES NEURAIS PARA A PREVISÃO DA ATENUAÇÃO 

 

As Redes Neurais Artificiais podem ser definidas como 

uma estrutura complexa conectadas por elementos de 

processamento simples (neurônios), que possuem a capacidade 

de realizar cálculos e outras operações, para o processamento 

de dados e representação de conhecimento [3], conforme a 

Fig.1. 

 
 Figura 1 – Esquemático de funcionamento de uma RNA. 

 

As redes neurais contêm ramificações, e cada uma delas 

com suas próprias vantagens e desvantagens variando 

conforme a sua aplicação. Neste estudo, foram utilizados dois 

tipos de redes: Perceptron Multicamdas (MLP) e Quantização 

Vetorial por Aprendizagem (LVQ). 

A. Perceptron Multicamdas (MLP) 

Perceptron Multicamadas (MLP) é rede uma rede com onde 

pelo menos três camadas de nós: uma camada de entrada, uma 

camada oculta e uma camada de saída [4]. 

 A camada de saída recebe estímulo da camada oculta e 

edifica o padrão que será a resposta. Essa camada oculta é 

empregada como um extrator de recursos e seu peso é a 

codificação dos recursos no padrão de entrada e permite que a 

rede cria sua própria representação, mais rica e complexa, do 

problema. 
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B. Quantização Vetorial por Aprendizagem (LVQ) 

A Quantização Vetorial por Aprendizagem (LVQ) é 

aplicada tipicamente em problemas de classificações de 

padrões, onde cada unidade de saída representa uma 

determinada classe, às quais é associado um vetor peso. 

Durante o treinamento da LVQ, os vetores pesos são ajustados 

e as unidades de saída posicionadas de tal forma a aproximar 

as superfícies de decisão. Após treinada, esta rede possibilita 

classificar as entradas através da associação destas à classe 

relativa ao vetor de peso ao qual o vetor de entrada mais se 

aproxima [5]. 

III. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Como o estudo almeja em prever a atenuação sem a 

necessidade do uso de cálculos complexos propostos pela 

recomendação ITU-R, otimizando de forma mais prática seu 

cálculo, através da utilização da RNA. Os dados foram 

coletados a partir de medições feitas pelo INMET. As redes 

neurais foram treinadas com esses conjuntos de dados. 

A primeira rede utilizada foi a MLP, onde o algoritmo 

consistia em prever a atenuação, e posteriormente fazer 

comparação com o modelo ITU-R. As camadas intermediárias 

(ocultas) tem o propósito de representar diversas nuances que 

os dados de treinamento podem ter. Para isso, aplicou três 

camadas ocultas, para o melhor ajuste da rede. A função de 

ativação utilizada foi a sigmoide por ser usada com 

propagação positiva (Feedforward) que precisam ter como 

saída apenas números positivos, e por ser uma função 

crescente, que mostra um balanço entre o comportamento 

linear e não linear. A MLP apresentou os seguintes resultados 

conforme mostrado na Tabela I. 
 

TABELA I 

RESULTADOS DA MLP 

CIDADE ITU-R (dB) MLP (dB) 

Bauru 36.17 38.21 

Bragança Paulista 35.25 35.71 

Campo Grande 42.42 40.15 

Coronel Pacheco 37.0 38.71 

Dourados 40.05 39.57 

Eldorado 33.69 36.15 

Porto Alegre 33.26 34.43 

Rio Branco 46.08 45.20 

Salvador 40.06 38.90 

 

Podemos observar que os resultados obtidos na rede MLP 

estão próximos dos cálculos recomendados pela ITU-R. Na 

cidade de Rio Branco e Dourados apresentou a melhor 

aproximação, com erro de menos de 1 dB. Já a cidade de 

Bragança Paulista atingiu o maior índice de erro de 3.20 dB de 

diferença. Os resultados da rede MLP satisfatórios 

comparando com o modelo ITU-R. 

Em seguida, foi aplicada a rede LVQ, onde se dividiu em 

quatro clusters, com o objetivo de colocar uma determinada 

cidade no teste da rede, classificando a faixa de atenuação 

pertencente. A separação da faixa de atenuação foi adotada da 

seguinte forma como: o 1º cluster de 28 dB a 33 dB, o 2º 

cluster 33.1 dB a 38 dB, no 3º cluster de 38.1 a 44 dB e já no 

4º cluster 44.1 dB a 52 dB. Por usar aprendizado 

supervisionado a rede recebeu um conjunto de padrões de 

treinamento com classificação conhecida junto com uma 

distribuição inicial da classe de saída. Utilizamos algumas 

cidades para o devido teste, onde os resultados obtidos pela 

LVQ estão apresentados na Tabela II. 

 
TABELA II 

RESULTADOS DA LVQ 

CIDADE ATENUAÇÃO (dB) CLUSTER 

Bauru 36.17 2º 

Campo Grande 42.42 3º 

Coronel Pacheco 37.0 2º 

Eldorado 33.69 2º 

Porto Velho 51.70 0 

Salvador 40.06 3º 

Uberlândia 28.29 1º 

 

A rede LVQ demonstrou 85% dos acertos, falhando apenas 

na cidade de Porto Velho. Isso mostra, que a LVQ apresentou 

resultados aceitáveis para prever a faixa de atenuação da 

chuva em certas regiões geográficas. 

IV. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos, fazendo a devida comparação entre 

a recomendação ITU-R e a rede RNA foram eficazes na 

previsão da atenuação. Atingindo o objetivo que era na 

obtenção de resultados mais diretos, através de alguns dados, 

como, por exemplo, a altitude, latitude, frequência, 

precipitação da chuva, sem passar por nenhum modelo 

matemático complexo. 

      O estudo possibilitará uma melhora investigação de cada 

micro região para a obtenção de um mapa de taxa de chuva em 

mm/h, mesmo com aleatoriedade do clima, fazendo que sua 

utilidade seja por um período longo. Esses mapas, são de 

grande importância para elaboração de projeto para melhor 

desempenho do sinal e ocorrência de atenuação devido às 

chuvas 
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Resumo—Considerando a importância de informações de 

mobilidade urbana em smart campus, no contexto da Internet das 
Coisas, este trabalho apresenta uma ferramenta de geração de 
conhecimento de rotas de pedestres em um campus universitário. 
Os resultados mostram que é possível utilizar o software para o 
provimento de informações de segurança, condições físicas como 
iluminação, pavimentação e equipamentos de acessibilidade de 
ruas e passarelas de determinado campus. 
 

Palavras-Chave—Internet das coisas, smart campus, mobilidade 
urbana. 

I. INTRODUÇÃO 
 smart campus é uma estrutura que se baseia em redes de 
Internet das coisas (IoT, do inglês Internet of Things) 

para prover de forma eficiente comunicação e informação em 
tempo real para usuários e dispositivos eletrônicos instalados 
em um campus universitário [1]. A ideia de smart campus pode 
ser considerada um caminho para redução de emissões de CO2, 
e melhoria no dia a dia da população a partir de soluções 
aplicadas na mobilidade urbana dentro da uma área. 

Neste contexto, existem diversos projetos de smart campus 
que estão sendo estudados e implantados em universidades 
públicas no Brasil, por exemplo, a Universidade Estadual de 
Campinas possui uma iniciativa para coleta inteligente de 
baterias e o rastreamento do ônibus circular do campus por meio 
de dados de geolocalização [2]. Já a Faculdade de Engenharia 
de Sorocaba possui um projeto para auxiliar na formação de 
profissionais, de diversas áreas como mobilidade urbana, 
educação, energia e segurança, capazes de transformar 
problemas reais em soluções aplicáveis no contexto de smart 
campus [3] [4]. 

Embora estas soluções sejam bastante benéficas, no contexto 
da mobilidade urbana, ainda há necessidade de uma coleta 
eficaz das possibilidades de rotas e logísticas em determinada 
área, o que gera o desafio de transformar os dados de 
geolocalização em informações relevantes para auxiliar os 
usuários, por exemplo, considerando a adição de informações 
complementares como sobre a segurança da via, suas condições 
de uso, iluminação, equipamentos de acessibilidade, entre 
outros.  

A partir deste contexto, este trabalho tem como objetivo 
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apresentar um software de suporte à coleta de informações 
relevantes sobre rotas de pedestres em um smart campus. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma, 
na Seção II são apresentados o software proposto e o cenário de 
coleta de dados. Já na Seção III, são expostos os resultados do 
trabalho, e por fim, a Seção IV apresenta a conclusão. 

II.  SOFTWARE NORTE ROTAS 
Esta Seção apresenta o software proposto, suas principais 

funcionalidades e o cenário de coleta e armazenamento dos 
dados de geolocalização. 

A. Norte Rotas 
O Norte Rotas é uma ferramenta que tem a finalidade de 

auxiliar na coleta de dados de rotas dentro de um smart campus, 
possibilitando no futuro o uso desses dados em diversas 
aplicações no contexto da IoT. O software Norte Rotas é uma 
aplicação web, desenvolvida em PHP e Javascript, que 
possibilita aos usuários especialistas o cadastro, em uma base 
de dados, de informações relevantes de rotas a pé, sendo 
considerada a velocidade média a pé de 4 km/h [5]. 

A Fig. 1 ilustra a tela inicial da aplicação, onde o usuário 
especialista pode informar as localizações do ponto de partida 
e ponto de chegada de sua rota, resultando na geração da menor 
rota a pé entre dois pontos no campus.  

 
Fig. 1. Tela inicial do Norte Rotas 

Após o software gerar e apresentar no mapa a menor 
trajetória, a distância e o tempo de viagem (Fig. 2), é possível 
adicionar informações sobre a rota via o preenchimento de um 
formulário web, sendo este responsável em coletar informações 
tais como, a qualidade da iluminação das vias, cobertura 
disponível no percurso, tipos de pavimentação disponíveis, 
nível de segurança pública na área, e características de 
acessibilidade como piso de alerta tátil-direcional, rampas de 
inclinação, corrimão e guarda corpo. 

As informações de segurança, acessibilidade e condições das 
rotas geradas a partir deste software, são armazenadas em um 
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banco de dados relacional junto com a melhor rota encontrada 
entre os pontos inicial e final determinados pelo usuário [5]. 

 
Fig. 2. Tela de informações geradas pelo Norte Rotas 

B. Cenário de Coleta 
A coleta de dados usando o software proposto é realizada no 

campus da UFPA em Belém. O Campus Belém é composto por 
aproximadamente 142 prédios distribuídos em uma área de 450 
mil m2 [6]. Tal infraestrutura atende atualmente uma população 
universitária de 60.021 pessoas, majoritariamente concentrada 
em Belém [7]. A Fig. 3 ilustra o campus Belém, que por sua 
vez, está dividido em três setores, sendo eles: básico, 
profissional e saúde.  

 
Fig. 3. Cenário de coleta pelo Norte Rotas 

O meio de mobilidade entre os 142 prédios dispostos no 
campus se dá através de rotas que passam por ruas e passarelas, 
o que resulta em aproximadamente 10 mil rotas possíveis, isto 
é, levando em conta que o caminho de ida pode ser o mesmo da 
volta. 

III. RESULTADOS 
O software desenvolvido foi utilizado, até o momento da 

escrita deste artigo, para cadastrar 9987 rotas a pé distribuídas 
nos três setores do campus. A Fig. 4 ilustra uma das rotas 
geradas pelo sistema, no setor básico da UFPA, que 
corresponde a trajetória iniciando no prédio do Restaurante 
Universitário e terminando no Centro de Eventos Benedito 
Nunes. Os resultados indicam que a menor distância entre os 
prédios é de 627 metros e o tempo previsto de caminhada entre 
os prédios é menor que 10 minutos. 

 
Fig. 4. Primeira amostra de rota coletada 

Já a Fig. 5 ilustra o trajeto e as informações referentes à rota 
que sai do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica e chega 
à Biblioteca ICED, no setor Profissional do campus. Para este 
caso, os resultados indicam que a menor distância entre os 
prédios é de 432 metros e o tempo previsto de caminhada entre 
os prédios é menor que 7 minutos. 

 
Fig. 5. Segunda amostra de rota coletada 

Em ambas as amostras (Fig. 4 e Fig. 5) os dados gerados e 
salvos via o software proposto são: a geolocalização dos pontos 
de partida, intermediários e de chegada, a distância em metros 
entre os dois pontos, e o tempo de viagem. Os dados das 
condições estruturais da rota são informados por um usuário 
especialista, isto é, que conhece a estrutura física do campus. 

IV. CONCLUSÃO 
Este artigo apresentou um software de provimento de 

informações relevantes sobre rotas de pedestres em um smart 
campus. A solução proposta é uma ferramenta importante para 
geração conhecimento sobre condições estruturais e de 
segurança de ruas e passarelas de um smart campus, as quais 
poderão ser utilizadas para tomada de decisões de mobilidade 
urbana. A partir dos dados coletados, será possível adotar 
sistemas especialistas para tomada de decisões com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida da comunidade acadêmica, além 
de ser fonte de dados para outras aplicações no contexto da IoT. 
É importante ressaltar que o sistema pode ser generalizado para 
provimento de informações de cidades inteligentes, não 
somente em um campus específico. 
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Resumo—Considerando a importância dos algoritmos de 

inteligência computacional para resolução de problemas da 
mobilidade urbana, este trabalho propõe uma Rede Neural 
Artificial para a classificação da melhor rota de pedestre em um 
smart campus. Os resultados apontam que a técnica utilizada é 
promissora para o auxílio da mobilidade urbana e no processo de 
escolha da melhor rota de viagem em um sistema IoT. 
 

Palavras-Chave—Internet das coisas, mobilidade urbana, redes 
neurais artificiais.  

I. INTRODUÇÃO 
Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) é um 
paradigma que surgiu para conectar objetos do cotidiano 

à Internet, com a capacidade de coletar e transmitir dados, 
facilitando processos industriais e atividades domésticas. Neste 
contexto surgem os smart campus, que utilizam IoT para 
solucionar diversos problemas, tais como garantir a coleta e 
transmissão de dados ou permitir o gerenciamento de recursos 
de forma eficiente em um campus universitário [1]. 

Diante do grande número de dados gerados e coletados por 
dispositivos IoT instalados em um smart campus, torna-se 
necessário a utilização de algoritmos inteligentes com o 
objetivo de extrair conhecimentos a partir de bases de dados 
obtidas. Deste modo, aplicar Inteligência Computacional (IC) 
no contexto de smart campus, possibilita solucionar problemas 
de diversas áreas, uma delas é a mobilidade urbana, onde é 
possível através dos algoritmos, por exemplo, prever o tempo 
de chegada de ônibus, planejar e sugerir rotas de menor 
caminho para pedestres, entre outras aplicações. 

Na literatura existem diversos trabalhos que utilizam IC para 
solucionar problemas de mobilidade urbana, por exemplo, os 
autores em [2] propuseram Algoritmos Evolutivos e Colônia de 
Formigas para o roteamento de veículos. Em [3] os autores 
utilizaram o algoritmo de Colônias de Ervas Daninhas para o 
planejamento de rotas, enquanto que em [4] foram utilizadas 
Redes Bayesianas para o problema de rotas de pedestres. Já [5] 
fez o uso do algoritmo K-Nearest Neighbors para ajustar pontos 
de geolocalização de rotas de ônibus. 

A partir deste contexto, este trabalho tem como objetivo 
apresentar o uso de um algoritmo de IC baseado em Redes 
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Neurais Artificiais (RNA) para determinação da melhor rota de 
viagem de pedestres em um sistema IoT de um smart campus. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma, 
na Seção II é apresentado o algoritmo de IC e a base de dados 
que foi utilizada neste trabalho. Já na Seção III, são expostos os 
resultados, e por fim, a Seção IV apresenta a conclusão. 

II. REDE NEURAL ARTIFICIAL E A BASE DE DADOS 
Esta Seção apresenta a técnica de IC e a base de dados deste 

estudo. 

A. Redes Neurais Artificiais 
As Redes Neurais Artificiais (RNA) são exemplos de 

sistemas de IC que são inspirados no funcionamento do cérebro 
e adquirem conhecimento através da experiência [6]. De forma 
geral, uma RNA é dada por um vetor de entrada 𝑋 com tamanho 
𝑛, onde 𝑛 é o número máximo de entradas. A partir da entrada, 
a RNA retorna um vetor de saída com tamanho 𝑚, onde 𝑚 é o 
número de possíveis saídas. 

Uma RNA pode ser composta de diversas camadas, por 
exemplo, a camada de entrada, a de saída, e as camadas 
intermediárias, também chamadas de camadas escondidas. 
Todas as camadas possuem nós que se conectam com as 
camadas vizinhas, e cada conexão possui um peso sináptico 
associado [7]. 

O aprendizado de uma RNA começa com um processo 
iterativo de ajustes dos pesos sinápticos, também chamado de 
processo de treinamento. O objetivo do ajuste dos pesos é 
minimizar uma função erro repetindo iterativamente até que 
uma condição de parada seja satisfeita. Por fim, a RNA 
consegue aprender quando se atinge uma solução generalizada 
para uma classe de problemas [7]. Neste trabalho, é proposta 
uma RNA com três camadas e o algoritmo backpropagation 
para correção do erro e ajustes dos pesos sinápticos. 

B. Base de Dados 
Os dados de rotas que compõem a base de dados utilizada na 

RNA deste estudo, foram coletados no campus da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) em Belém. Dados de geolocalização 
(latitude e longitude) de 115 rotas distintas foram utilizadas, 
com um total de 1263 registros na base de dados. Cada registro 
é composto pela latitude e longitude do ponto de partida, 
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latitude e longitude do ponto de chegada, e as saídas que 
representam os neurônios com a melhor rota. A Tabela I ilustra 
alguns registros da base de dados. 

TABELA I 
REPRESENTAÇÃO DOS REGISTROS DA BASE DE DADOS UTILIZADA 

Latitude 
(partida) 

Longitude 
(partida) 

Latitude 
(chegada) 

Longitude 
(chegada) 

Neurônio 1 
(Rota 1) 

Neurônio 2 
(Rota 2) ... 

-1.47597 -48.45649 -1.473511 -48.45763 1 0 ... 

-1.47650 -48.45683 -1.473511 -48.45763 1 0 ... 

-1.47459 -48.45742 -1.474759 -48.456541 0 1 ... 

... ... ... ... ... ... ... 

Cada neurônio de saída representa uma possível rota a ser 
selecionada pela RNA. 

III. RESULTADOS 
Esta Seção apresenta uma descrição detalhada dos 

resultados. O melhor resultado foi obtido com a base de dados 
dividida em três partes, sendo elas de treinamento, validação e 
teste. A Tabela II apresenta a divisão. 

TABELA II 
DIVISÃO DA BASE DE DADOS NAS ETAPAS DE TREINAMENTO, VALIDAÇÃO E 
TESTE 

Etapa Registros % 

Treinamento 855 80 
Validação 189 15 

Teste 189 15 
Total 1263 100 

Durante as simulações o número de neurônios na camada 
escondida foi variado de 10 até 100, sendo aumentado de 5 em 
5 neurônios, isto é, 10, 15, 20, 25, ..., 90, 95, 100. Dentre todas 
as simulações, o melhor resultado foi obtido com 35 neurônios 
na camada escondida.  

A Fig. 1 ilustra o melhor resultado obtido a partir das 
simulações. Para obtenção deste resultado, foi utilizada a 
entropia cruzada para estimar a performance do algoritmo em 
relação a base de dados de treinamento, validação e teste. Como 
critério de parada, foi utilizada a performance da validação, 
sendo obtido o melhor resultado na época 77 da simulação. 

 
Fig. 1. Melhor resultado das simulações 

O melhor resultado indica uma acurácia superior a 85%, o 
que representa que dos 1263 pontos iniciais e finais adicionados 
para indicação de rota, apenas 55 resultaram em rotas erradas, 
sendo eles distribuídos em 35 (4,06%) no treinamento, 12 
(6,34%) na validação, e 8 (4,25%) no teste.  

Para exemplificar os resultados, a Fig. 2 ilustra o resultado 
visual de dois testes a partir da integração dos pesos sinápticos 
treinados com a solução de mobilidade urbana do smart 
campus. A partir desse resultado é possível observar duas rotas 
diferentes, sendo estas percorridas a partir da escolha 

determinada por diferentes usuários (U1, U2), sendo dado como 
entrada os pontos iniciais (I1, I2) e finais (F1, F2) para cada um 
dos usuários. A Fig. 2(a) ilustra as duas rotas apresentadas pela 
RNA a partir dos pontos de entrada informados por U1 e U2. Já 
a Fig. 2(b) ilustra a ativação dos neurônios 1 (no teste 2) e 34 
(no teste 1), com a acurácia de 0,999207136852315 e 
0,735218668789796, respectivamente. 

 
 
 

(a) (b) 
Fig. 2. Resultado de dois testes. (a) Duas rotas de saída da RNA. (b) Gráfico 
dos neurônios que representam as rotas 

IV. CONCLUSÃO 
Este artigo apresentou um algoritmo de IC para definição da 

melhor rota de viagem, em um smart campus, de acordo com a 
escolha das geolocalizações dos pontos de partida e chegada.  

A partir dos resultados, é possível concluir que a RNA é uma 
alternativa para ser integrada no sistema de mobilidade urbana 
do smart campus como alternativa para determinação da melhor 
rota a ser indicada ao usuário. 
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Positioning Optimization of Base-Station Drone
Arrays via Bioinspired Computing Techniques

Flávio Henry C. S. Ferreira, Miércio C. A. Neto, Fabrı́cio J. B. Barros,
Eduardo C. Cerqueira, Jasmine P. L. Araújo

Abstract—This paper exposes a theoretical and simulational
study of positioning optimization of base-station drones, in order
to attend the greatest number of users with an acceptable signal
strength. The objective is to provide a quick and precise opti-
mization method to be employed in drone arrays providing Wi-
Fi coverage. As such, three bioinspired computing optimization
methods are discussed and evaluated for this scenario: the cuckoo
search, the flower pollination algorithm and the bat algorithm.
Simulations are done in a 3-drone system to validate and compare
the bioinspired techniques.

Index Terms—UAV, drones, coverage, bioinspired computation,
optimization

I. INTRODUCTION

One of the methods of wireless networking that are currently
most studied, is the usage of unmanned aerial vehicles (UAVs
or drones) [1]. Due to the high adaptability and free-form
positioning of drones in 3D environments, they are often cited
as the best devices for temporary or emergency wireless cov-
erage, in cases such as equipment failure or natural disasters
[2].

The employment of drones into wireless coverage problems
is not novel, as surveys in the topic can attest [3], [4].
Generally, many studies have been done for positioning and/or
trajectory tracing of drones, but few in the literature have
studied the optimization of drone arrays for maximum user
coverage. Most of the bioinspired optimization is applied to the
UAV’s path planning [5], [6], instead of optimal positioning
to better attend users, which is the aim of this study.

Therefore, a theoretical and simulational analysis of UAV
positioning optimization has been conducted in this paper
via three bioinspired computing methods: the cuckoo search,
the bat algorithm and the flower pollination algorithm. A
performance and accuracy comparison is drawn between them,
in order to inform which is the best for this kind of problem.
The main objective of the algorithms employed is to maximize
the number of users that shall be served by the UAV base-
stations, given a certain area and number of drones.

The algorithms herein have been chosen for their lower
computational cost and great precision in providing solutions
to non-linear problems [7]–[9].

II. UAV PROPAGATION MODEL

The path loss method utilized in this work aims at appli-
cations to outdoor and simple indoor propagation of wireless
communications, valid for frequencies approximately around
the Wi-Fi spectrum.

A. Path Loss Model

A path loss model that can be used for both Line-of-
Sight (LOS) and Non-Line-of-Sight (NLOS) situations is
surmounted in [10], with general equations (1), (2):

L(dB) = 20 log (
4πfd

c
) + ζ, (1)

PLOS =
1

Z
,Z = 1 + α exp(−β[ 180

π
θ]− α), (2)

in which f is the propagated frequency, ζLOS and ζNLOS

are loss constants related to LOS and NLOS propagations, d
is the distance from the UAV antenna to the terrestrial user’s
antenna d =

√
R2 + h2. Furthermore, θ = tanh (h/R) is the

elevation angle in radians and PNLOS = 1− PLOS .
Hence, the average path loss experienced in propagation,

the user received power and the disconnection threshold are
given, respectively, in (3), (4):

Lavg(R,h) = PLOS × LLOS + PNLOS × LNLOS , (3)

Pr(dB) = Pt +Gt +Gr − Lavg,
Pr

N
> γ (4)

III. SIMULATIONS AND RESULTS

As an example of the validity of the optimization process,
a 3-drone, 200-user system has been utilized. The total area
of the problem is constituted of 4km2. Users are randomized
under a normal distribution to the thereabouts of this area.
The γ = 30 limit for base-station connection without cutoff is
employed for the three UAVs, as it is, generally, recommended
for Wi-Fi connections. The objective function Z for all opti-
mization methods is denoted in (5). Ideally, this difference
should be zero or near zero.

Z = |(Uconnected − Utotal)| (5)

The path loss model constants in all codes has been set
to the details in Table 1. In total, 9 variables are utilized in
the optimizations, representing the 3 spatial variables (x, y
and height components) in relation to the users plane. The
propagation constants have been chosen for a moderately
urban environment [10]. All components x and y of the
3 UAVs are limited to -1000 to 1000 meters (in order to
create the 4km2 search box) and all UAV heights are strictly
between 100 to 200. For all optimization techniques, a limited
number of 50 iterations and 25 solutions per iteration has been
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TABLE I
VARIABLES AND CONSTANTS OF THE OPTIMIZATIONS

Parameters Values
Transmitted Frequency 2.4 GHz

α 9.6
β 0.28
γ 30

ζLOS 1 dBm
ζNLOS 20 dBm

N (200 KHz bandwidth) -120 dBm
Gt and Gr 0 dBm

Transmitted Power (all UAVs) 10 dBm

selected. Fitness values are given in Fig. 1. For Fig. 2, the
black dots represent the users scattered around in a normal
distribution and the red dots are the central positioning of the
drones on the user plane. It presents the optimal positioning
found by the Flower Pollination Algorithm, given that it has
displayed the best convergence of all three techniques. The
error (number of disconnected users) and running time data
for each optimization method is described in Table 2.

Fig. 1. Fitness values for the three algorithms

TABLE II
OPTIMIZATION RESULTS

Method Error Running time (in seconds)
Cuckoo Search 3 8.079

Flower Pollination 0 12.232
Bat Algorithm 3 6.798

IV. CONCLUSION

A discourse on UAV base-stations with bioinspired com-
puting optimization has been realized in this paper. It is safe
to denote that the Flower Pollination technique demonstrates
faster convergence in its fitness graph, yielding more trusting
results. However, as the quickest solution, the Bat Algorithm
has the best time and displayed a small error of only 3 discon-
nected users out of 200 - which are still satisfactory results

Fig. 2. Flower pollination algorithm’s optimal positioning

in regards to cost/benefit. A finer tuning of the parameters
inserted would, perhaps, yield better results with even less
time consumption.

For further studies, an expansion with variables to con-
trol UAV-to-UAV interference and/or power efficiency issues
would be of great interest to enhance what there already is in
the literature.
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congress on nature & biologically inspired computing (NaBIC). IEEE,
2009, pp. 210–214.

[8] X.-S. Yang, “Flower pollination algorithm for global optimization,”
in International conference on unconventional computing and natural
computation. Springer, 2012, pp. 240–249.

[9] ——, “Bat algorithm for multi-objective optimisation,” International
Journal of Bio-Inspired Computation, vol. 3, no. 5, pp. 267–274, 2011.

[10] M. Mozaffari, W. Saad, M. Bennis, and M. Debbah, “Drone small cells
in the clouds: Design, deployment and performance analysis,” in 2015
IEEE global communications conference (GLOBECOM). IEEE, 2015,
pp. 1–6.

XI Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2021, 8 a 10 de Outubro de 2021

10



Localização da Estação Móvel e Espalhadores em
Ambiente NLoS Interno

Paulo Francisco da Conceição, Flávio Geraldo Coelho Rocha

Resumo — A análise geométrica de um ambiente pode auxiliar
na estimativa da localização de uma Estação Móvel (EM) em
ambiente interno multi-caminho NLoS. Este trabalho apresenta
uma metodologia usando formulações geométricas para estimar
a localização tanto da EM como dos refletores, considerando o
sinal de downlink em uma rede 5G, que contém informações de
ângulo e tempo de chegada do sinal.

Palavras-chaves — Localização, Método Geométrico, 5G.

I. INTRODUÇÃO

LOCALIZAR o dispositivo móvel do usuário tem sido
objeto de pesquisa já por diversos anos, pois cada vez

mais se tem buscado precisão na localização [1]. A precisão
se torna mais importante a cada dia, tendo em vista os vários
dispositivos conectados e os diversos serviços que podem ser
oferecidos, como a localização da origem de uma chamada
de emergência, a navegação em ambientes desconhecidos e a
locomoção de pessoas com deficiência visual [2].

A rede móvel celular tem sido vista como uma alternativa
viável para localização, tanto para ambiente externo como
interno, sendo de grande vantagem o uso de sua infraestrutura
já pronta [1]. As especificações de precisão na localização
tem sido cada vez mais exigentes, chegando a ordem dos
centı́metros [3].

Algumas caracterı́sticas das redes móveis de quinta geração
permitem que esta precisão seja alcançada, como as ondas
milimétricas - millimeter-wave (mm-waves), maior largura
de banda, densificação da rede e parâmetros de localização
presentes no sinal, como Positioning Reference Signal (PRS),
Angle of Arrival (AoA), Angle of Departure (AoD) e Time
Difference of Arrival (TDoA) [4]. Algumas técnicas precisam
de uma estimativa inicial da localização da EM para que
consigam uma melhor acurácia [5].

Assim, este trabalho está relacionado ao que foi apresentado
em [5] e propõe uma abordagem para uma estimativa inicial da
EM usando os parâmetros de ângulo e de tempo de chegada
provenientes de um sinal de downlink em uma transmissão
5G, focado no multi-caminho Non Line of Sight (NLoS).
A abordagem proposta estima não só a localização da EM
mas também dos espalhadores. Para medir o desempenho do
método proposto foram feitas simulações e determinado o Erro
Quadrático Médio (EQM), permitindo analisar a probabilidade
de localização. Além disso foram feitas comparações com os
resultados de um trabalho presente na literatura.

———————————————————————————————
Paulo Francisco da Conceição e Flávio Geraldo Coelho Rocha, Escola de
Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação - UFG-GO, Brasil, e-mails:
paulofrancisco@discente.ufg.br e flaviogcr@ufg.br

O restante do artigo está dividido da seguinte forma. Na
Seção II é apresentado o modelo do sistema. Na Seção III são
mostrados os resultados das simulações e a Seção IV conclui
o artigo.

II. MODELO DO SISTEMA

Neste trabalho os pontos de reflexão são também chamados
de refletores ou espalhadores. Tanto a posição da EM (XM ),
da Estação Base (EB) (XB) e dos PR (XR,l) ∈ R3. Um atraso
de relógio (B) - Clock Bias - e a orientação para o eixo vertical
(α) também precisam ser determinados. Assim, assume-se que
há uma rotina de estimação presente no canal e determina-se
os parâmetros:

• ToA: τl = ‖XR,l −XB‖+ ‖XR,l −XM‖+B;
• AoA - azimute: θ(az)l = π + arctan2(yR,l − y, xR,l −
x) − α, onde XR,l = [xR,l, yR,l, zR,l]

T e XM =
[xM , yM , zM )T ;

• AoA - elevação:θ(el)l = arcsin((zR,l−z)/‖XR,l−XM‖);
• AoD - azimute:φ(az)l = arctan2(yR,l, xR,l);
• AoD - elevação:φ(el)l = arcsin((zR,l − zB)/‖XR,l −
XB‖), onde XB = [xB , yB , zB ]

T .
Dos parâmetros obtidos são determinados XM , α, B e
{XR,l}Ll=1, onde L é a quantidade de caminhos NLoS, com
L > 2. Primeiro determina-se ρ = τl − B e então para cada
caminho calcula-se sl e rl

sl = XB + ρ



cos(φ

(el)
l ) cos(φ

(az)
l )

cos(φ
(el)
l ) sin(φ

(az)
l )

sin(φ
(el)
l )


 . (1)

rl = XB + ρ



cos(θ

(el)
l ) cos(θ

(az)
l + α− π)

cos(θ
(el)
l ) sin(θ

(az)
l + α− π)

sin(−θ(el))


 . (2)

A estação móvel (XM ) estará em algum ponto da reta
[sl, rl]. Portanto, dados todos os segmentos de reta, SR =
[sli, rli], onde i = 1...L, no ponto de intersecção entre elas
estará a EM. A Fig. 1 ilustra a proposta sabendo-se exatamente
o valor do atraso de relógio B e a orientação vertical α em
um ambiente sem perturbações.

Sabe-se porém que haverá perturbações no ambiente e que
os valores de α e B são desconhecidos. Para estimar os
valores de α e B, é determinado um ponto de intersecção
das retas em SL usando valores iniciais arbitrários para α
e B. O ponto de intersecção (Pi) é calculado no sentido
dos mı́nimos quadrados, conforme apresentado em [6], que
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Fig. 1. Visualização das retas, para valores corretos (α, B) e sem a presença
de perturbações.

não necessariamente será o ponto de intersecção, pois pode
ser que ele nem exista, mas sim será um ponto próximo em
relação a todas as retas de SR. Daı́ calcula-se a distância
(d) entre cada reta de SR até Pi e determina-se o erro:
ε(α,B) = 1

L

∑L
l=1 dl.

Foram usados os métodos do Gradiente e de Particle Swarm
Optimization (PSO) para minimizar ε(α,B) e encontrar valo-
res aproximados de α e B que foram usados para estimar a
localização da EM.

Para estimar a posição dos PRs, calcula-se zl para cada PR

zl = XM − ρ



cos(−θ(el)l ) cos(−pi+ α+ θ

(az)
l )

cos(−θ(el)l ) sin(−pi+ α+ θ
(az)
l )

sin(−θ(el))


 . (3)

Assim, o ponto de intersecção entre as retas [XB , sl] e
[XM , zl] é a provável localização do respectivo PR.

III. SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Para as simulações foi definido um desvio padrão de 0,01
(rad) para os ângulos e 10 cm para o ToA, estes valores foram
escolhidos por simular um ambiente com baixo nı́vel de ruı́do,
conforme sugerido por [4]. O valor real de α foi de π/3
e B = 20, escolhidos arbitrariamente. A estação base está
localizada na posição [0,0,40] e a estação móvel na posição
[70,0,0], também escolhidos arbitrariamente. Foram também
considerados 5 pontos de reflexão em locais aleatórios, dis-
tribuı́dos uniformemente entre -50 e 50 para cada eixo (x, y
e z).

Foram feitas 100 simulações, em cada simulação as mesmas
medidas foram usadas como entrada para o método proposto
neste trabalho, usando as duas formas de minimização de
ε(α,B), e o método apresentado no trabalho correlato [4],
que também usa uma formulação geométrica similar para
determinar a posição do móvel e dos espalhadores.

A Fig. 2 mostra que o método proposto neste trabalho, com
a minimização de ε(α,B) usando o método do Gradiente ap-
resenta um melhor desempenho, mantendo o Erro Quadrático
Médio (EQM) menor na maior parte do tempo, ficando abaixo
de 8 m em 95% dos casos.

A tabela I mostra o resultado da média do EQM para os
três métodos, tanto para a EM quando para os espalhadores,

Fig. 2. Probabilidade de Localização

deixando evidente o bom desempenho da metodologia pro-
posta neste trabalho, tendo em vista que se trata de uma
estimativa inicial para pré-processamento.

TABELA I
MÉDIA DO EQM PARA A EM E ESPALHADORES

Método EQM (EM) EQM (PR)

Método em [4] 4,86 m 2,67 m

Proposta com Gradiente 3,25 m 1,84 m

Proposta com PSO 4,94 m 2,67 m

IV. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi proposto um método geométrico de
localização da EM e dos espalhadores em um ambiente interno
NLoS de baixo ruı́do, pensando em um cenário possı́vel das
futuras redes de quinta geração. A proposta teve por objetivo
servir de pré-processamento para que os resultados obtidos
possam ser refinados por outros métodos. A proposta teve um
bom desempenho quando comparada com os resultados de um
trabalho correlato. Como trabalho futuro pretende-se investigar
o uso de outros parâmetros em uma rede 5G, como a força
do sinal recebido (RSS - Received Signal Strength) e tempo
de ida e volta (RTT - Round-Trip Time), buscando melhorar a
precisão da localização.
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Heurística para Escalonamento de Recursos em
Redes 5G Baseada na Técnica de Network Slicing

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 Equipamentos dos Usuários (UEs - User
Equipments) e eficiência nas comunicações sem fio. Propõe-
se neste artigo um algoritmo heurístico baseado em reserva
e compartilhamento de recursos que combina a alocação de
potência com a alocação de largura de banda para atender aos
critérios de QoS em uma rede móvel de quinta geração (5G)
baseada na técnica de fatiamento de rede (Network Slicing).

Palavras-Chave— Alocação de recursos, Network slicing, Heu-
rística.

I. INTRODUÇÃO

Propõe-se neste artigo um método para alocação de recursos
considerando a abordagens apresentadas em [1] que combina as
vantagens da abordagem que atribui uma fração dos recursos
com base em uma reserva, e em sequência compartilha os
recursos restantes, o cenário proposto neste artigo consite
em uma pequena célula (Small Cell) baseado na técnica de
fatiamento de rede (Network Slicing) com uma Estação Base
(BS - Base Station) no centro e 15 Equipamentos de Usuários
(UEs - User Equipaments), além disso, assume-se que os UEs
distribuídos em sua área de cobertura estão associadas aos
serviços de banda larga móvel melhorada (eMBB - Enhanced
Mobile Broadband) e comunicações ultra-confiáveis e de
baixa latência (URLLC - Ultra-Reliable and Low-Latency
Communications). A heurística proposta é comparada com
a combinação do método de Compartilhamento Igualitário de
potência (CI) que faz uma partilha igualitária da potência da
BS, com o escalonamento de largura de banda ou bloco de
escalonamento (SB - Scheduling Block) utilizando o algoritmo
Round Robin (RR), que consiste em atribuir os recursos em
partes iguais e de forma circular aos UEs [2].

II. ALOCAÇÃO DE POTÊNCIA DOWNLINK

Para calcular a relação sinal ruído (SNR - Signal to Noise
Ratio) em função da potência de transmissão denotada pela
função Φi(Pti) é utilizado o sistema hipotético (1) conforme
proposto em [3].

Φi(Pti) =
NiPti

θ(Pbs − Pti) +Ai
. (1)

Os parâmetros desse sistema são: Pti é a potência de
alocação para o UEi; Ni é uma constante (por exemplo,

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.

ganho de processamento); Ai é a "goodness" do ambiente de
transmissão; θ é o fator de ortogonalidade; Pbs é a potência total
da BS. Considerando um pacote de 1024 bits com codificação
de canal, conforme em [3], são atríbuidos os seguintes valores
para os parâmetros: Pbs = [10, 20, 30, 40], θ = 1, Ni = 16 e
Ai = 0,7407.

Assume-se que a probabilidade de sucesso na transmissão
de pacotes em uma rede sem fio pode ser representada por
uma função sigmoidal em função da sua potência de alocação
Pti conforme (2).

Ui(Φi(Pti)) = 1 +
1

eai.bi

(
1

1 + e−ai(Pti−bi)
− 1

1 + eai.bi

)
. (2)

Os parâmetros ai e bi foram estimados para cada indicador
de qualidade do canal (CQI - Channel Quality Indicator)
utilizando o algoritmo de Levenberg-Marquardt conforme
apresentado no artigo em [4].

III. HEURÍSTICA PARA ESCALONAMENTO DE RECURSOS

Para atender os critérios de QoS dos serviços URLLC e
eMBB é necessário fazer um controle eficiente da potência e
largura de banda alocada pela BS. No Algoritmo 1 é reservado
uma porcentagem da potência da estação base Pbs para os UEs
URLLC Purllc para garantir uma QoS de alta confiabilidade,
e a mesma porcentagem é reservada de largura de banda para
os UEs eMBB para garantir uma alta taxa de transmissão, a
variavél Percentagem representa a porcentagem de recurso re-
servado. Os conjuntos Ω1 = {1, 2, ...,K} e Ω2 = {1, 2, ...,H}
representam os UEs associados aos serviços eMBB e URLLC
respectivamente, o algoritmo é definido da seguinte forma:

1) Inicia com uma probabilidade de sucesso na transmissão
de pacotes Ps de 100% para os UEs URLLC;

2) Caso a soma das potências alocadas para o UEs Psoma

seja menor que a potência reservada Purllc e o requisito
da QoS (Ps > 0, 99) seja atingida para todos os UEs
URLLC, então aloca a potência aos UEs URLLC Pturllci ,
acresecenta-se o restante da potência não atríbuida junto
a potência reservada para os UEs eMBB Pembb e vai
para o passo 5;

3) Se a soma Psoma for igual a potência reservada Purllc

então, aloca a potência aos UEs URLLC Pturllci e os
UEs eMBB ficam apenas com a potência reservada Pembb

e vai para o passo 5;
4) Se a soma Psoma for menor que a potência reservada

Purllc então a QoS da probabilidade de sucesso é
decrementada em 1% e reduz as potências alocadas aos
UEs URLLC Pturllci e volta-se ao passo 2.
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5) Utiliza-se o compartilhamento igualitário para alocar a
potência Pembb aos UEs eMBB;

6) Calcula-se a SNRurllc
i e SNRembb

i através das potências
alocadas Pturllci para os UEs URLLC, e Ptembb

i para
os UEs eMBB;

7) Calcula-se a taxa de bits para cada SB para todos UEs i
∈ {Ω1, Ω2};

8) Aloca-se os SB reservados para os UE eMBB, o restante
dos SB é alocado aos UE URLLC utilizando o algoritmo
Round Robin .

Algoritmo 1: Heurística Baseada em Reserva

1 Entrada: Percentagem, Pbs, Ps, dec.
2 Inicialize: Pbs = 10, Ps = 1, dec = 0,1, PARE = 0.
3 repita
4 Purllc = Percentagem× Pbs;
5 para i de 1 ate H faça
6 Resolve arg max

Pturllc
i

Ui(Φi(Pt
urllc
i )) = Ps;

7 sol(i) = Pturllci ;
8 fim
9 Psoma = soma(sol);

10 se Psoma < Purllc e Ps >= 0, 99 então
11 para i de 1 até H faça
12 Aloca potência para o UE i ∈ Ω2,

Pturllci = sol(i);
13 fim
14 Pembb =

(1−Percentagem)×Pbs + (Purllc−Psoma);
15 PARE = 1;
16 fim
17 senão se Psoma == Purllc então
18 para i de 1 ate H faça
19 Aloca potência para o UE i ∈ Ω2,

Pturllci = sol(i);
20 fim
21 Pembb = (1− Percentagem)× Pbs;
22 PARE = 1;
23 fim
24 senão
25 Calcula Ps = Ps − dec;
26 fim
27 até PARE == 1;
28 Ptembb

i = Pembb

UEs Total i ∈ Ω1 ;
29 para i de 1 ate K faça
30 Calcula a SNRembb

i em (1);
31 Calcula a taxa de bits para cada SB ;
32 fim
33 para i de 1 ate H faça
34 Calcula a SNRurllc

i em (1);
35 Calcula a taxa de bits para cada SB ;
36 fim
37 Aloca os SB reservados para os UEs i ∈ Ω1 utilizando

o algoritmo Round Robin;
38 O restante dos SB é alocado aos UE i ∈ Ω2 utilizando

o algoritmo Round Robin;

IV. RESULTADO E DISCUSSÕES

A simulação é realizada utilizando o software Matlab versão
R2018a, lagura de banda de 20 MHz, 100 SB e em três
cenários: com 5 UEs ativos na célula associados com a fatia
de serviços eMBB; com 10 UEs associados a fatia de serviço
URLLC; e com os 15 UEs Total. É considerada a (OFDM -
Orthogonal Frequency Division Multiplexing) como a técnica
de transmissão no downlink, e a cada (TTI - Transmission Time
Interval) são distríbuidos de forma uniforme CQIs diferentes
aos UEs representando o deslocamento pela célula. A Fig.
1 mostra a soma da taxa de bits considerando o tempo de
simulação de 1000 TTIs para os três cenários diferentes: a soma
da taxa de bits é superior no primeiro cenário; em contraste
com o primeiro cenário, a soma da taxa de bits é inferior no
segundo cenário; a soma da taxa de bits total de todos os UEs
ativos na célula é menor do que a soma apenas dos UEs eMBB
e maior que a soma apenas dos UEs URLLC.
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Fig. 1. Soma da taxa de bits considerando 3 cenários diferentes

V. CONCLUSÕES

Neste artigo considerou-se uma reserva de 80% de potência
da BS para os serviços URLLC e 80% de largura de banda para
os serviços eMBB. A heurística apresentou resultado superior
nos três cenários o que demonstra que a reserva de largura
de banda para os serviços eMBB podem trazer resultados
superiores na soma da taxa de bits, além de atender ao requisito
de alta confiabilidade para os serviços URLLC. Portanto, o
algoritmo de escalonamento de recursos baseado na heurística
é um candidato promissor para atender às exigências de QoS
em cada fatia de rede.
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Simulated Annealing Aplicado a On/Off de RRHs
em Redes 5G com Tráfego de Dados Adaptativo

Albert Santos, Igor Falcão e Diego L. Cardoso

Resumo—A C-RAN (Centralized Radio Access Network) é
uma arquitetura de rede de acesso à rádio baseada em com-
putação em nuvem cuja proposta é suportar o grande tráfego
e demanda esperados para o 5G. As arquiteturas que não
possibilitam o balanceamento do tráfego, como a arquitetura
tradicional Distributed-RAN, acabam estabelecendo uma dis-
tribuição ineficiente dos recursos devido a fenômenos como o
efeito de maré (Tidal Effect), caracterizado pela demanda de
tráfego dinâmica e pela movimentação do fluxo de rede, espe-
cialmente em regiões que possuem migração diária de pessoas.
Este trabalho apresenta um algoritmo, baseado no Simulated
Annealing, para dimensionamento de recursos de hardware de
acordo com o fluxo dos usuários, realizando o On/Off de RRHs
em determinados momentos do dia. Os resultados mostram que
o algoritmo proposto em comparação com o HDSO(Heuristic
Dynamic Switch Off) obteve ganho de 35% em relação ao
quantitativo de RRHs ativas em períodos de baixo tráfego.

Palavras-chaves—Efeito de Maré; Simulated Annealing; 5G;

I. INTRODUÇÃO

Segundo as tendências em [1], mais de 70% da população
global terá conectividade móvel em 2023, com o total de
assinantes móveis globais igual a 5,7 bilhões. Para atender
esse alto volume de dados e o aumento acelerado da demanda
por acesso sem fio no 5G, surge a Centralized Radio Access
Network (C-RAN). A CRAN é uma arquitetura que centraliza
os recursos de processamento de dados com o objetivo de
ser mais escalável e realizar o balanceamento de carga de
forma eficiente a nível de núcleo da rede. Umas das formas
de aumentar a capacidade e cobertura da rede na arquitetura,
é por meio da densificação de Small Cells (SC), entretanto, o
aumento de SCs resulta no aumento do consumo energético e
no OPEX (Operational Expenditure) elevado [2].

Com o Efeito de Maré provocando o movimento dinâmico
do tráfego de dados em redes heterogênias, a alocação inefi-
ciente dos recursos é um dos principais problemas enfrentados
[3]. Em momentos de baixo tráfego, há ociosidade de recursos.
Nesse cenário, o esquema de On/Off de SCs pode ser utilizado
para reduzir o consumo de energia da rede [4] e efetuar o
balanceamento de carga. Diante disso, os autores de [5] ap-
resentam uma heurística para o dimensionamento de recursos
de hardware considerando o número de usuários atendidos e
vazão agregada. Já em [6] foram propostos dois algoritmos,
um heurístico e um progressivo para desligar dinamicamente
as RRHs (Remote Radio Head).

Os problemas gerados devido o efeito de maré, ainda não
foram totalmente solucionados, já que o comportamento da
rede é dinâmico e por isso, requer uma adaptabilidade da rede.
Neste trabalho foi desenvolvido um algoritmo de otimização,

baseado no Simulated Annealing, que determina a quantidade
mínima de RRHs que devem estar ativas para atender os
usuários e sobretudo, diminuir o consumo de energia. Dessa
forma, o problema de dimensionamento ineficiente da rede
gerado pelo efeito de maré é mitigado.

Os resultados obtidos foram comparados com o algoritmo
HDSO, analisando os valores relacionados a quantidade de
RRHs ativas, probabilidade de bloqueio e vazão média dos
usuários conectados. O algoritmo proposto destaca-se por
proporcionar uma eficiência energética maior e mantém a
probabilidade de bloqueio dos usuários abaixo de 0.1%.

II. MODELO DE SISTEMA

Para análise, foram utilizados dados, coletados no período
de Abril/2012 a Fevereiro/2013, com informações sobre a
localização de usuários no distrito de Manhattan, na cidade
de New York. No total foram 228 mil amostras. Esses dados
foram normalizados e utilizados como parâmetros de entrada
nas simulações implementadas na ferramenta MatLab com
o intuito de representar de forma realista, o movimento dos
assinantes na rede, exemplificado na Figura 1.

Fig. 1. Modelo de Arquitetura de Rede.

Foi proposta uma arquitetura híbrida que engloba os prin-
cipais componentes de uma C-RAN, onde o processamento
dos banda base é centralizado na BBU Pool e o Fronthaul
como um link de comunicação entre BBUs e RRHs. O enlace
é efetuado por meio de um Switch Óptico devido à enorme
capacidade de transporte de sinal da fibra (Figura 1).

Para implementação do modelo, mostrado na Figura 1,
foi usado o modelo de propagação SUI (Stanford University
Interim), com um cenário medindo 4km2. A quantidade de
UEs (User Equipment) varia no cenário (500, 1000 e 1500
UEs) durante a avaliação de desempenho. O restante do
modelo foi configurado do seguinte modo: Macro com 45
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dBm, cobertura de 4 km, 20 MHz de largura de banda e 100
PRBs (Physics Resources Blocks), SCs com potência de 23
dBm, 150 m de cobertura, 10 MHz de largura de banda e 50
PRBs.

A. Simulated Annealing

Foi usado o Simulated Annealing padrão sendo que o
diferencial é adotar esse algoritmo para redução de RRHs
ativas na arquitetura. Na primeira etapa, os usuários são
conectados às RRHs mais próximas. Na segunda etapa há
um loop referente ao número n de RRHs que permanecerão
ativas, que inicialmente é zero. O Simulated Annealing tem
como parâmetro de entrada o conjunto de RRHs organizadas
em uma matriz de maneira aleatória. Um grupo de n RRHs
que juntas possuem o menor número de usuários bloqueados é
selecionado, colocando-as em primeiro no conjunto de RRHs.
Na terceira etapa dá-se a tentativa de conexão dos usuários
somente nas n primeiras, desligando as demais antenas. Se a
probabilidade de bloqueio dos usuários for menor que 0,1% ou
n for igual ao total de RRHs da rede, o algoritmo é encerrado
e o número de RRHs que devem permanecer ativas é definido.
Senão, o valor de n é incrementado e a execução retorna para
a segunda etapa.

B. HDSO

O algoritmo HDSO proposto em [6] é baseado em uma
heurística de desligamento dinâmico de RRHs. São atribuídos
valores para cada RRH de acordo com uma função que leva
em consideração a taxa de dados, a carga de tráfego e a inter-
ferência recebida. Em seguida, há a tentativa de transferência
dos usuários conectados a uma determinada RRH, iniciando
pelas RRHs com o menor valor atribuído. Os usuários são
transferidos primeiro para a Macro e caso não sejam atendidos,
são transferidos para a RRH mais próxima. Se a transferência
for bem sucedida, a RRH que continha esses usuários deve ser
desligada, senão, essa RRH continuará ativa. Esse processo
ocorre para todas as RRHs presentes na rede.

III. RESULTADOS

Esta análise teve como base três cenários que diferem no
quantitativo de usuários, sendo estes de 500, 1000 e 1500
usuários. Foram observados valores relacionados a quantidade
RRHs ativas, probabilidade de bloqueio dos usuários e a vazão
média dos usuários a fim de avaliar o comportamento do efeito
de maré nos cenários com o algoritmo aplicado. Os resultados
dos dois algoritmos foram comparados e expressos na Figura
2.

Na Figura 2-A observa-se o número de RRHs ligadas
durante o dia para os três cenários. Ambos algoritmos con-
seguiram adaptar a quantidade de RRHs de acordo com a
demanda da rede. Mas, o algoritmo proposto selecionou menos
RRHs nos três cenários, visto que ele determina a menor
quantidade de RRHs necessárias para atender a condição em
que a probabilidade de bloqueio dos usuários seja menor
que 0,1%. Essa minimização de RRHs ativas implica maior
economia no consumo de energia da rede.

Fig. 2. (A) Micros Ativas; (B) Probabilidade de Bloqueio.

TABELA I
VAZÃO MÉDIA ENTRE CENÁRIOS

Qtd. de Usuários Vazão Média (SA) Vazão Média (HDSO)
500 1634000 1695000
1000 1669000 1685000
1500 1633000 1687000

Na Figura 2-B, a probabilidade de bloqueio foi menor ou
igual à do HDSO nos três cenários. O algoritmo proposto
consegue maximizar a quantidade de usuários conectados pois
a probabilidade de bloqueio foi de 0,006% com até 1500
usuários e zero nos demais cenários, representando maior
eficiência da rede na cobertura dos usuários. Na Tabela I,
nota-se a comparação da vazão média para os três cenários im-
plementados. Apesar do algoritmo proposto selecionar menos
RRHs, a vazão média manteve-se próxima a do HDSO.

IV. CONCLUSÃO

Os resultados apontam que o algoritmo proposto possui
desempenho superior ao HDSO. Na média diária, o algoritmo
proposto selecionou 30%, 21% e 9,5% menos RRHs para os
cenários com 500, 1000 e 1500 usuários, respectivamente.
Obtendo uma utilização mais eficiente dos recursos da rede.
Em trabalhos futuros podem ser considerados cálculos de efi-
ciência energética e a utilização de inteligência computacional.
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Estudo dos dados da Estação de medição automática 

do INMET para aplicação em rede NAR 
Danyel Aguiar da Silva, Danielle Simone Da Silva Casillo, Idalmir de Souza Queiroz Júnior 

 
 

Resumo - A instalação de sistemas eólicos conectados à rede 

elétrica no Brasil, principalmente na região Nordeste, vem 

expandindo exponencialmente e, para avaliar a viabilidade de 

construção de um parque eólico, umas das principais 

informações da região é o vento, e através de artifícios 

matemáticos é possível prever e estimar seu potencial. Esta 

dissertação propõe elaborar uma análise da previsão do vento 

utilizando redes neurais artificiais, baseada em dados coletados 

de estações meteorológicas. Na base do estudo da previsão do 

vento, serão utilizados dados das estações de medição 

automáticas (EMA) do INMET, que tem como finalidade a coleta 

de informações de campo, como velocidade do vento, 

temperatura, direção do vento e umidade em determinadas 

alturas. A partir do histórico da velocidade do vento, que será 

coletada online, será possível treinar uma rede neural artificial 

do tipo NAR para previsão do vento a curto-prazo na região. Há 

primeiramente o tratamento de variáveis de entrada e no 

segundo momento, que será o treinamento da RNA, serão 

aplicados: o software MATLAB, da MathWorks® e apoio do 

software EXCEL, da Microsoft®. A fim de validar e quantificar 

os dados extraídos das EMA, bem como o de confiança do modelo 

de predição de vento a partir da rede NAR. 

  

Palavras-chave: Previsão do vento. Redes Neurais artificiais. 

Matriz energética. Geração de Energia. Eólica.  

I. INTRODUÇÃO  

O aumento da demanda energética no país segue uma 

crescente, onde em 2002 apresentava uma demanda máxima 

horária de 51.049 MWh/h para 90.120 MWh/h em 2019, de tal 

forma que foi necessária a implementação de novas fontes de 

energia para complementar a matriz energética do país, o 

Brasil busca soluções limpas para complementação da carga 

energética e com isso algumas soluções de energias 

renováveis (hidrelétricas, eólicas, solar e biomassa) [1]. 

Com o avanço das tecnologias e os sistemas de 

informações geográficas (SIG), houve no Brasil um 

crescimento de estações remotas para aquisição de dados 

meteorológicos. O Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) que é um órgão do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, que busca suprir informações 

meteorológica a sociedade. A predição do vento, requer 

volume e qualidade dos dados para viabilizar acurácia da rede 

neural tipo NAR. 

Na literatura existem estudos para previsão do vento de 

curto, médio, longo e longuíssimo prazo, onde pode-se 

visualizar a utilização de várias técnicas e estudos de RNA do 

tipo NAR, em consequência de suas características de 

realimentação das camadas (ou feedback), estas redes 

dinâmicas apresentam um bom desempenho quando 

implementadas para resolução de problemas de previsões 

futuras [2]. O estudo de previsão do vento utilizando redes 

neurais artificiais, utilizando modelo NAR, baseada em dados 

observados do INMET, e validação dos dados e métodos a 

partir de métodos estatísticos. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção serão apresentados os materiais e a 
metodologia utilizada para a obtenção dos resultados 
apresentados.  

A. Aquisição e tratamento dos dados de vento 

Definiu-se utilizar a estação na cidade de Touros, 

localizada no estado do Rio Grande do Norte, denominada 

pelo INMET com tag - A344 CALCANHAR., a estação foi 

instalada em maio de 2018 e teve o encerramento das 

operações em janeiro de 2019 em função das intemperes 

locais, da suspensão das atividades de manutenção em função 

do COVID-19 e de restrições financeiras (EMAIL, INMET). 

apresentavam dados diários separados por hora (24 dados de 

vento) totalizando anualmente aproximadamente 8.730. Esta 

base de dados foi submetida a uma separação utilizando como 

critérios os meses do ano, seguidos de uma limpeza, em que 

foram localizados os dados perdidos e os que apresentavam 

falhas utilizando como apoio o software Excel. Após realizar 

etapa de tratamento de dados descrito no capítulo anterior, é 

possível visualizar na Figura 1 a situação dos dados de 

velocidade do vento que foram encontrados na estação de 

medição automática do INMET, em todo seu período de 

operação. 

 
Figura 1. Dados da estação do calcanhar. 

Para compor o trabalho realizou-se um filtro para os anos 

com maior quantidade de dados válidos, optando-se pelos anos 

de 2015 a 2018, os quais apresentam percentuais acima de 
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75%. Um aprofundamento na seleção dos dados definidos para 

a elaboração da rede neural artificial e é possível verificar uma 

série de dados faltantes para alguns meses. Dessa maneira, 

acarretando maior dificuldade para treinamento e 

consequentemente diminuindo a precisão da rede. Portanto, 

faz-se necessária a redução da quantidade da amostra 

limitando a RNA a um período de meses, conforme apresenta 

a Tabela i. 
Tabela i. Dados com maior frequência. 

Anos Info. Abr. Maio Jun. 

2015 Qtd. Dados 720 744 720 

Dados Válidos 100% 100% 100% 

Médias (m/s) 5,79 6,65 5,75 

2016 Qtd. Dados 720 744 720 

Dados Válidos 100% 100% 100% 

Médias (m/s) 6,36 5,90 6,39 

2017 Qtd. Dados 720 744 720 

Dados Válidos 100% 100% 100% 

Médias (m/s) 5,93 5,88 5,91 

B. Treinamento e implementação da rede 

O modelo autorregressivo não-linear (NAR), é definida 

matematicamente pela Equação (1), o que justificativa ser uma 

rede dinâmica e para uso de séries temporais. 

�̂�(𝑛 + 1) = 𝑓 (𝑦(𝑛), … , 𝑦(𝑛 − 𝑑𝑦 + 1))                          (1) 

Encontra-se na saída os valores estimados para �̂�(𝑛 + 1), 

com a dependência dos valores anteriores de 𝑦(𝑛) e 𝑑𝑦 ≥ 1 

sendo o retardo ou a memória da série temporal. A série de 

dados observados extraídos das estações de medição 

automática do INMET, após filtragem e tratamento a partir 

das ferramentas do EXCEL®. Os dados foram vetorizados e 

colocados no Workspace do software MATLAB®, os dados de 

vento dos meses de abril, maio e junho de 2015 e utilizado 

como entrada e como características da RNA-NAR, também 

são utilizados como alvo (target). 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Mostra-se na Fig. 2(a), um gráfico com o resultado do 
treinamento da RNA - NAR, com os dados do mês de abril do 
ano de 2015. A configuração proposta para a RNA-NAR, foi: 
(1) o treinamento com 70% dos dados, validação com 15% dos 
dados e testes 15% dos dados, (2) os parâmetros da rede, a 
função de treinamento Levenberg-Marquardt (Algoritmo de 
otimização - trainlm), 10 neurônios na camada escondida e 
atraso na entrada (realimentação da NAR) de 1:2, obtendo o 
valor de 0,98 de coeficiente 𝜌 após o treinamento. É exposto na 
Fig. 2(b) o resultado da simulação da rede com os novos dados 
de entrada, sendo estes do ano de 2016.  

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3. Correlação dos dados OBS x RNA: (a) 𝜌2015 = 0,98 (b) 𝜌2016 = 0,95. 

IV. CONCLUSÕES 

Neste trabalho observou-se a viabilidade do uso dos dados 
das estações de medições automáticas do INMET, ainda que a 
limpeza e análise investigativa dos dados tenha sido essencial 
nas decisões de otimização, bem como para a configuração das 
redes neurais artificiais (RNA). A aplicabilidade das RNA-
NAR para previsão dos ventos mostrou-se satisfatória, 
apresentando uma ótima acurácia, uma vez que as correlações 
entre entradas com dados observados e as saídas após o 
treinamento. Portanto a aplicação pode ser expandida para 
estimar o potencial eólico de uma região. Contudo a existência 
de muitas falhas nos dados gerou uma limitação para previsão 
do vento. 
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Resumo—Esse trabalho descreve um método de
parametrização de séries temporais e de reconstrução do
espaço de fase, dentro do espectro da Teoria do Caos e de
acordo com o Teorema de Takens, para então descrever, calcular
e interpretar o Expoente de Lyapunov e o Parâmetro de Hurst.

I. INTRODUÇÃO

Redes de dados que apresentam comportamento caótico (de-
terminismo, aperiodicidade, não-lineariedade, e dependência
sensı́vel das condições iniciais [1], [2]) podem ser estudadas
através de: a reconstrução do espaço de fase, fundamentada
no princı́pio do difeomorfismo [3]; o Expoente de Lyapunov,
que mede a taxa média de divergência dos dados [8]; e do
parâmetro de Hurst, que reflete as correlações temporais [10].

Neste contexto, este trabalho descreve um método de análise
e classificação de dados caóticos, a fim de possibilitar procedi-
mentos futuros como predição temporal e alocação de taxa de
serviço para servidores de rede [5]. Na Seção II descreve-se a
reconstrução do espaço de fase; na Seção III, os experimentos
realizados nas séries temporais; na Seção IV, as conclusões.

II. ANÁLISE DOS DADOS

A reconstrução do espaço de fase embute uma série tem-
poral univariada em um espaço de fase multidimensional, no
qual se representam as dinâmicas subjacentes do sistema: um
vetor atraso é gerado ao se eliminarem amostras redundantes,
cujo intervalo de tempo ideal entre amostras é expresso pelo
atraso τ , o qual pode ser aproximado pelo valor no qual a
função de autocorrelação equivale a 1 − 1/e, (e = 2, 7183)
[8], [4]. A trajetória reconstruı́da X é, desse modo, expressa
como uma matriz na qual cada linha Xn é um vetor espacial
que representa o estado do sistema no instante discreto i [3],
[4], [6], ou seja:

X = (X1,X2, ...,XN )T . (1)

A trajetória reconstruı́da X é expressa, assim, como uma
matriz na qual cada linha Xn é um vetor estado de fase de m
atrasos, ou seja:

Xn = (xi, xi+τ , ..., xi+(m−1)τ ), (2)

na qual m é a dimensão de incorporação do vetor m-
dimensional Xn. X é, portanto, uma matriz Nxm, para N =
n− (m− 1)τ e m > 2D2+1, garantindo o difeomorfismo de
acordo com o Teorema de Takens [3]. D2 é, então, a dimensão
de correlação [11]:

D2 = lim
r→0

∂lnCm(r)

∂ln(r)
, (3)

visto que Cm(r) é a integral de correlação:

C(r) ≈ 2

N(N − 1)

N∑

i=1

N∑

j=i+1

Θ(r− ∥ xi − xj ∥), (4)

na qual Θ é a função degrau de Heaviside. O somatório conta
os pares (xi, xj) cuja distância entre si é menor que r, sendo
que: ∥ xi − xj ∥ é a distância Euclideana entre os vetores; D2

é a inclinação da reta:

D2 =
dlnCm(r)

dln(r)
. (5)

Com os vetores reconstruı́dos Xn, calcula-se o somatório
definido por (4), ilustrado na Fig. 2, para então se calcular
D2, por (5) [2]. O expoente de Lyapunov pode ser calculado
com o método Small Sets [8], [9]; o parâmetro de Hurst pode
ser calculado pelo método R/S [10].

III. ANÁLISE EXPERIMENTAL DOS DADOS

Os resultados experimentais estão descritos a seguir. Os
intervalos utilizados, de 5000 amostras escolhidas arbitrari-
amente (de n=25000 a n=30000), estão organizados na Tabela
I e ilustrados na Fig. 1. As séries de tráfego utilizadas foram
escolhidas por estarem presentes na literatura ([7], [5], [13]),
estabelecendo a continuidade de resultados.
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Figura 1: Séries Temporais

Nos gráficos da Fig. 1 percebe-se a presença caracterı́stica
de rajadas de tráfego (bursts). Os gráficos das integrais de
correlação (Cm(r) x r), Fig. 2, para 2 ≤ m ≤ 16, ilustram
(4), indicando regiões de escala para todas as dimensões
de incorporação (m) usadas, evidenciadas no afunilamento
das retas, sinalizando a presença de uma lei de potência
e permitindo estimativas relativamente precisas de D2 [2].
O gráfico superior da Fig. 3 mostra D2 x m para as três
séries analisadas, e os valores de τ e D2 encontrados estão
organizados na Tabela I - a série InterDEC2 possui maior
dimensionalidade entre todas as séries analisadas.

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

ln(r)

-0.4

-0.2

0

ln
(C

(r
))

InterBC89 - ln(C(r))/ln(r)

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

ln(r)

-4

-2

0

ln
(C

(r
))

InterDEC2 - ln(C(r))/ln(r)

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

ln(r)

-1

-0.5

0

ln
(C

(r
))

InterMultipathTCP - ln(C(r))/ln(r) - 

Figura 2: Integrais de Correlação, Equação (4)

No gráfico inferior da Fig. 3 pode-se delimitar a faixa
necessária de valores para o cálculo do expoente de Lyapunov,
tslinear, pois seu cálculo está associado à inclinação da reta
em sua parcela linear [1], [4]. Os valores usados para fs,
a frequência de amostragem, outro parâmetro do algoritmo
[9], também estão organizados na Tabela I, juntamente com
todos os demais valores encontrados nos métodos adotados.
Percebe-se que as séries InterBC89 e InterDEC2 apresentam
dependência de longa duração (0, 5 < H < 1), enquanto a
série InterMultipathTCP apresenta H ≈ 0, 5.
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Figura 3: D2 x m (acima); Regiões de Escala (abaixo)

τ D2 m tlinear fs λ H
InterBC89 1 0,22 2 1:2 1 0,9753 0,6820
InterDEC2 1 2,09 6 1:6 1 0,3824 0,6893

InterMultipathTCP 1 0,58 3 1:3 0,1 0,0090 0,5685

Tabela I: τ , D2, Parâmetros do Método Small Sets, λ e H

IV. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos corroboram expectativas teóricas:
séries caóticas têm baixa dimensionalidade (D2), λ positivo
(órbitas expansivas) e 0, 5 ≤ H ≤ 1 (persistência de longa
duração). A partir dessas constatações pode-se prosseguir para
métodos especı́ficos para bancos de dados caóticos de previsão
temporal e alocação de taxa de transmissão para servidores de
rede, por exemplo, como em [4], [5], [6], assim obtendo erros
médios de menor amplitude (previsões mais precisas).
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Resumo—A Internet das coisas tem recebido muita atenção da 

academia devido ao seu potencial de uso em diversas áreas como 
Smart Agricultura e também Smart Campus com mobilidade 
urbana, entre outras. Diante deste contexto, este trabalho 
apresenta o desenvolvimento de um algoritmo para determinação 
de rotas e previsão de horário de chegada de ônibus em pontos de 
parada aplicado em um cenário de Smart Campus. 
 

Palavras-chave—Internet das coisas, smart campus, mobilidade 
urbana 

I. INTRODUÇÃO 
Internet das Coisas, do inglês Internet of Things (IoT), 
impulsiona cada vez mais a popularidade do uso de 

dispositivos conectados com a Internet como ferramenta de 
apoio. No Smart Campus, a IoT é aplicada para solução de 
diversos problemas e garante a comunicação a partir da 
implantação de dispositivos que permitem o uso de soluções 
baseadas em software, que exercem um papel de contribuição 
na melhoria da qualidade de vida da população, a partir do 
oferecimento de serviços e funcionalidades úteis no dia a dia 
da população [1]. 

Neste contexto, diversas aplicações voltadas para a 
mobilidade urbana e também Smart Campus são discutidas na 
literatura, por exemplo, em [2] discentes da Universidade 
Federal do Ceará - Campus Quixadá, desenvolveram uma 
ferramenta para auxiliar na mobilidade dos alunos no trajeto 
entre a Praça José Barros e o Campus Quixadá. Para isso, foi 
desenvolvido um sistema embarcado usando módulo de GPS, 
GSM/GPRS, ATMEGA 328p, em conjunto com um servidor 
Node.js e API Google Maps para compartilhamento da 
localização e previsão de chegada dos ônibus. Já em [3], os 
autores desenvolveram um sistema IoT, que por sua vez, foi 
instalado nos ônibus que fazem a rota interna da Unicamp para 
assim monitorar a localização e predizer os horários de 
chegada dos ônibus nos pontos de parada. Embora existam 
trabalhos que tratem sobre a temática, ainda existe uma lacuna 
sobre o monitoramento em tempo real dos ônibus junto com 
uma indicação de qual rota o usuário pode usar para chegar em 
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um ponto de parada, principalmente para quem não está 
acostumado com as ruas em que busca pela melhor rota. 

Diante dos desafios, este trabalho visa apresentar o 
desenvolvimento e resultados de dois algoritmos, sendo o 
primeiro para planejamento de rotas a pé e de ônibus, e o 
segundo para a determinação do horário de chegada do ônibus 
em determinado ponto de ônibus. 

O restante do trabalho organizado como: na Seção II é 
apresentado o desenvolvimento da aplicação, na Seção III é 
mostrado o cenário de testes e resultados e por fim, na Seção 
IV a conclusão do trabalho. 

II. DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO 

A. Algoritmos de Rotas e Previsão do Horário de Chegada de 
Ônibus 

Esse algoritmo é usado para determinar uma rota ou 
caminho entre dois prédios localizados no Campus. Como 
entrada, são definidos os pontos de geolocalização inicial 
(latitude e longitude) e final (latitude e longitude) oferecidos 
pelos usuários. Tais pontos representam os prédios de origem 
e destino. Como saída, é retornado pelo algoritmo a rota 
completa entre o ponto inicial e final, sendo essa composta por 
uma matriz de latitudes e longitudes que correspondem ao 
percurso a pé, concatenado por um percurso de ônibus, e 
finalizado por mais um percurso a pé entre o ponto de ônibus 
final e o ponto de destino final do usuário. 

Para a integração entre as rotas a pé e de ônibus, é adotado 
os pontos de parada como pontos de intersecção. Desta forma, 
o usuário deverá caminhar até o ponto de ônibus para acessar 
o ônibus. Além disso, o ponto de ônibus também será adotado 
como ponto de poda das rotas dos ônibus, ou seja, após uma 
busca, será retornado a rota de ônibus na forma de uma matriz 
composta pelos pontos de latitude e longitude presentes entre 
os pontos de ônibus inicial e final. 

Após a determinação da rota completa entre os pontos 
inicial e final, o resultado é utilizado como entrada para o 
algoritmo de definição de rotas em tempo real, sendo sua 
função atualizar a geolocalização do ônibus em tempo real 
usando os pontos de geolocalização que serão enviados pelo 
banco de dados da Dojot [4]. Com isso, o algoritmo é 
responsável em estimar a previsão de horário em que o ônibus 
chegará nos seus pontos de parada. Para isso, é utilizado a 
distância entre os pontos e a velocidade do ônibus em tempo 
real. A partir disso, é calculado a previsão de tempo de viagem 
do ônibus em relação a todos os pontos de parada existentes. 

B.  Ferramentas Utilizadas 

Para a validação dos algoritmos propostos, foi elaborada 

A 

Algoritmos para Determinação de Rotas e Previsão 
de Chegada de Ônibus em um Smart Campus 
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uma bancada de testes que envolve a Plataforma Dojot na 
versão 0.4.3 para gerenciamento de dados em tempo real [5], 
um IoTAgent implementado em JavaScript (Node.JS) para 
simulação do ônibus e sua respectiva execução de trajeto/rota. 
Para comunicação entre o IoT Agent e a Dojot, foi utilizado o 
protocolo de comunicação MQTT que por sua vez é 
responsável em receber os dados de vários dispositivos e 
publicar na Dojot. Além do JavaScript, neste trabalho também 
foi utilizada a linguagem PHP para o servidor web, 
implementação dos algoritmos propostos, e também para 
recuperação dos dados armazenados na Dojot.  

III. CENÁRIO DE TESTES E RESULTADOS 

A. Cenário de Teste 
O cenário de teste foi o Smart Campus implantado na 

Universidade Federal do Pará (UFPA) – Campus do Guamá, 
localizado na cidade de Belém-PA. Para o teste, foi realizado 
o mapeamento da rota do ônibus denominado Circular. 
Durante o mapeamento, foram coletados e armazenados no 
banco de dados relacional os pontos de geolocalização da rota 
percorrida pelo ônibus Circular (única opção de ônibus dentro 
do Campus), e também foram mapeados os percursos entre os 
prédios e os pontos de parada que estão localizados dentro da 
área do Campus [6]. É válido reforçar que durante o teste, os 
dados de geolocalização foram gerados e transmitidos a partir 
de um IoT Agent executado em tempo real. Para a recuperação 
das informações, foi utilizado um painel web que utiliza a API 
Lealet.js [7] para apresentação do mapa OpenStreetMaps [8]. 

B. Localização e Previsão de Chegada de Ônibus, Definição 
de Rotas para o Usuário 

Com o IoT Agent enviando os dados para a Dojot, os 
algoritmos propostos são executados no servidor web e 
retornam as seguintes informações no painel web: (1) a 
posição atual do ônibus; (2) a distância que o ônibus percorreu 
quando comparada com a posição anterior; (3) a velocidade 
média do ônibus; (4) as distâncias em metros em relação aos 
seus pontos de parada; e (5) os horários em que o ônibus irá 
chegar nos pontos de parada. A Fig. 1 ilustra o resultado do 
algoritmo de rota, a partir do ponto inicial e final dado pelo 
usuário. 

 
Fig. 1. Planejamento automático de rota a partir do ponto inicial (Ginásio de 
Esportes) e ponto final (Restaurante Universitário) 

Observa-se que a rota a ser percorrida pelo usuário é 
desenhada em azul, sendo composta pelo percurso a ser 
percorrido a pé até o ponto de parada mais próximo, 

concatenado pelo percurso a ser percorrido de ônibus até o 
ponto de parada desejado, e finalizando com o percurso a pé 
entre o ponto de parada até o ponto final desejado. 

Já o resultado do algoritmo de previsão do tempo de 
chegada do ônibus é ilustrado na Fig.2. Neste caso, observa-se 
que ao clicar no ponto de parada denominado Vadião, o 
algoritmo retornou a previsão de horário de chegada dos 
ônibus disponíveis. 

 
Fig. 2. Mapa do Smart Campus representando a rota (linha vermelha), pontos 
de ônibus (pino azul), ônibus circular 4 e circular 3 (pinos azuis), e descrição 
do ponto de parada Vadião com previsão de horário de chegada dos Ônibus 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho apresentou o desenvolvimento de dois 

algoritmos para determinação da rota e do tempo de viagem 
em um cenário composto por rotas a pé e de ônibus, no qual se 
utilizou um sistema web e a Plataforma Dojot.  

As informações obtidas são disponibilizadas ao usuário, 
fazendo com que se permita estimar o horário de chegada do 
ônibus, sendo útil quando o usuário se encontra dentro de 
algum local em que não é possível visualizar a chegada do 
ônibus. Deste modo, sendo uma ferramenta de gestão para 
melhorar a eficiência no uso desse meio de locomoção. 
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Resumo—O consumo inteligente de energia elétrica tem sido
um assunto explorado, nos últimos anos, por diversos trabalhos
que visam encontrar uma forma otimizada de consumo. Baseado
nisso, diversos estudos foram iniciados de forma a encontrar uma
otimização para seu gasto. Neste artigo, é descrito o projeto de
um sistema embarcado, que pode ser integrado a uma Rede de
Sensores sem Fio, para permitir o monitoramento do consumo de
energia elétrica e análise de falhas da rede elétrica em diversos
ambientes, a exemplo de Campi Inteligentes.

I. INTRODUÇÃO

A otimização do uso da energia, diminuindo custos e
reduzindo o impacto ambiental, tem sido motivo de grande
preocupação em diversos setores da sociedade. Estudos indi-
cam que o consumo de energia em residências deverá conti-
nuar crescendo significativamente nas próximas décadas [1].
Além disso, o alto consumo de energia e a baixa eficiência
energética pode ser uma grande fonte de custos para empresas
e órgãos públicos. Nesse contexto, sistemas inteligentes de
monitoramento de consumo e controle visando aumentar a
eficiência são desejáveis, de modo a evitar a ocorrência de
picos de consumo fora dos limites aceitáveis e reduzir os
custos dos consumidores com energia.

Neste artigo, são apresentados resultados parciais de uma
solução para o monitoramento do consumo de energia elétrica
utilizando uma tecnologia de comunicação sem fio de baixo
consumo de energia e longo alcance, baseada no Padrão
IEEE 802.15.4g/Wi-SUN. Futuramente esse sistema pode ser
aplicado em em locais onde se tem o interesse de identificar
falhas no fornecimento de energia, bem como em identifi-
car o padrão de consumo no decorrer dos dias, além de
outras funcionalidades que podem ser incorporadas, como a
predição de falhas no fornecimento de energia e o controle
automático para evitar ultrapassar nı́veis de consumo máximos
pré-estabelecidos.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Redes de Sensores sem Fio (RSSF)

Uma alternativa de baixo custo aos sistemas de monitora-
mento em redes cabeadas, para implementação de sistemas
de IoT, é a utilização de redes sem fio. As RSSF apresentam
como principais vantagens: flexibilidade maior que as redes
cabeadas; baixo custo; fácil instalação e manutenção [2].

Mais especificamente, as redes LPWAN (Low Power Wide
Area Network) são voltadas para comunicação de distâncias
que podem chegar a alguns quilômetros, com baixo custo
energético, permitindo o uso em dispositivos alimentados por
baterias.Outra caracterı́stica das redes LPWAN é que utilizam
topologia em estrela. Desta forma, em contextos de Smart
Campus, o uso de redes LPWAN é uma boa alternativa.

B. Padrão IEEE 802.15.4g

O Padrão IEEE 802.15.4 é designado para aplicações de
RSSF e define as camadas fı́sica e de acesso ao meio (Medium
Access Control – MAC), provendo comunicação sem fio com
baixo consumo de energia e baixo custo para aplicações
que não requerem alta taxa de transferência de dados. Na
revisão “g” foram incluı́das três novas opções de camadas
fı́sicas, visando aplicações de Smart Utility Network (SUN).
As modulações SUN-FSK e SUN-OQPSK foram incluı́das
para manter compatibilidade com padrões mais antigos e
com transceptores comerciais já disponı́veis, enquanto que a
adição do SUN-OFDM teve como foco aumentar a robustez e
melhorar a eficiência espectral na camada fı́sica.

III. TRABALHOS RELACIONADOS

Em [3] é descrito um sistema de automação visando o
aumento da eficiência energética em prédios. Apenas a parte
de software foi desenvolvida, inicialmente com base em um
testbed de demonstração de um sistema de automação predial,
contendo um conjunto de sensores e atuadores, que poderiam
ser utilizados para o monitoramento e controle de equipamen-
tos dentro do prédio.

Em [4] é descrito um conjunto de estudos de caso sobre
sistemas de informação de energia, incluindo implantações
em dois campi universitários. Foi possı́vel observar que, em
alguns casos, surgiram vários problemas de qualidade de dados
(medições com erros), gerando falsos alarmes, bem como
problemas de conectividade, que causaram a perda de grande
quantidade de dados.

Em [5] os autores apresentam modelos baseados em deep
learning para estimar o consumo de energia em prédios. Por
meio da análise de dados obtidos durante um perı́odo de cerca
de quatro anos, foi possı́vel construir modelos para prever
o comportamento de consumo. Esse tipo de modelo pode
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Figura 1. Digrama de blocos do software embarcado do sistema proposto.

permitir tomadas de decisão mais inteligentes, de modo a
evitar picos de consumo e, consequentemente, de custo com
energia.

Em [6] é feito um levantamento sobre aspectos importantes
do uso de tecnologias da informação e comunicação para
a implementação de sistemas de prédios inteligentes, com
foco em eficiência energética. Foram avaliados os recursos
mais comumente utilizados em prédios e que poderiam ser
gerenciados para obter redução de consumo de energia.

Um diferencial do sistema descrito no presente artigo é a
previsão do uso de algoritmos para análise dos sinais brutos
de tensão e corrente das três fases de forma a identificar falhas
na rede elétrica, não apenas o consumo. Além disso, o sistema
permite integração com rede sem fio IEEE 802.15.4g e com
mecanismos para aumento de confiabilidade de comunicação.

IV. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

A ideia deste sistema é que seja instalável em qualquer local
ou ambiente que se queria monitorar de forma fácil e rápida,
podendo assim se adaptar a qualquer cenário, seja industrial,
residencial, comercial, cidades inteligentes ou campi inteligen-
tes. O software embarcado foi projetado para seguir o esquema
apresentado na Figura 1.

O bloco Aquisição de Dados é responsável por requisitar
as leituras do Conversor Analógico para Digital (CAD). O
módulo de Logging indica ao usuário o evento realizado. Este
evento é impresso em terminal com o uso do módulo Driver
USB. O módulo Cálculo de parâmetros é responsável por
analisar os dados obtidos pelo CAD e derivar informações
úteis, aplicar algoritmos e modelos para identificação de falhas
na rede elétrica ou calcular outros parâmetros de interesse que
são transmitidos através da rede sem fio.

O protótipo (Figura 2) foi construı́do para transmissão
de dados utilizando o transceptor ATREB215-XPRO-A da
Microchip, que implementa a pilha de comunicação do IEEE

Figura 2. Imagem do sistema embarcado.

802.15.4g. O CAD utilizado é o ADS8556EVM, da Texas
Instruments, que permite realizar medições das grandezas
elétricas nas três fases simultaneamente. A aquisição dos
sinais de tensão e corrente permitirá a aplicação de algoritmos
e modelos para identificação de falhas na rede elétrica ou
cálculos de outros parâmetros.

O módulo RAW Mechanisms implementa mecanismos de
confiabilidade de rede sem fio, como replicação de pacotes
e diversidade de modulação, com base no Padrão IEEE
802.15.4g, a exemplo dos mecanismos desenvolvidos em tra-
balhos anteriores do nosso grupo de pesquisa [7].

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este artigo apresenta um sistema embarcado para moni-
toramento de consumo de energia e análise de falhas em
rede elétrica, que pode ser integrado a uma rede sem fio
IEEE 802.15.4g. Um protótipo inicial foi desenvolvido e
testes iniciais estão sendo realizados. O atual modelo realiza
apenas o cálculo de parâmetros. A parte de aquisição de
medidas elétricas ainda está em desenvolvimento. Após sua
implementação pretende-se criar algoritmos de análise de
dados para realizar predições de falhas no fornecimento de
energia, entre outras aplicações.
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[7] R. D. Gomes, P. Tuset-Peiró, and X. Vilajosana, “Improving link reli-
ability of ieee 802.15. 4g sun with adaptive modulation diversity,” in
2020 IEEE 31st Annual International Symposium on Personal, Indoor
and Mobile Radio Communications. IEEE, 2020, pp. 1–7.

XI Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2021, 8 a 10 de Outubro de 2021

25



 

 

Resumo—Este artigo tem como propósito apresentar a 
comunicação de uma rede baseada em internet das coisas 
utilizando a plataforma open source Dojot com aplicações Web e 
Android. Os resultados obtidos demonstram a eficácia na 
utilização da Dojot como banco de dados de redes IoT em tempo 
real que fazem uso de aplicações Android e Web para recuperação 
das informações coletadas. 
 
Palavras-chave—Internet das coisas, dojot, android, aplicação 
web. 

I. INTRODUÇÃO 
 OM o desenvolvimento acelerado da tecnologia da 
informação, a internet das coisas (Internet of Things – 

IoT) se populariza cada vez mais e ganha maior importância 
devido a vários fatores, como por exemplo, a sua grande valia 
para capitação, gestão e utilização racional das informações. 
Com a adoção da IoT torna-se possível unir diferentes 
aplicações e dispositivos em uma estrutura comum, onde se tem 
maior controle das informações geradas [1].  

Deste modo, torna-se necessário o desenvolvimento de 
soluções que tenham como objetivo principal o recebimento e 
o gerenciamento de informações advindas de dispositivos IoT. 
Dentre as soluções, destaca-se a Dojot, a qual é uma plataforma 
brasileira e open source para armazenamento de dados em 
tempo real de dispositivos IoT. Após o armazenamento, as 
informações podem ser acessadas pela Dojot através do 
protocolo HTTP com APIs REST [2]. 

Diante deste contexto, o presente artigo visa demonstrar as 
etapas de comunicação entre aplicações Web/Android e a 
plataforma Dojot. Para isso, serão apresentadas as etapas de 
inserção de dados no ecossistema Dojot e a recuperação dos 
dados a partir de aplicações Android/Web de geolocalização em 
ônibus de um projeto de mobilidade urbana em 
desenvolvimento na Universidade Federal do Pará (UFPA)1, 
com financiamento da Norte Energia. S.A. Outros tipos de 
dados provenientes de sensores IoT podem ser recuperados 
utilizando a mesma metodologia apresentada neste artigo. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. 
Na Seção II são apresentados os elementos para comunicação 
entre a Dojot e as aplicações. Já a Seção III apresenta os 
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resultados obtidos. Por fim, a Seção IV apresenta as conclusões 
do trabalho. 

II. COMUNICAÇÃO ENTRE DOJOT E APLICAÇÃO ANDROID/WEB 

A. Inserindo Dados na Dojot  
Esta Subseção apresenta a forma de inserção de dados na 

plataforma Dojot, sendo que para este estudo foi necessário a 
criação de um template na Dojot, denominado 
ArduinoOnibusTemplate, composto pelo protocolo de 
comunicação Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) 
[3] e por um atributo posicao. Este atributo representa a 
geolocalização de um ônibus, composto por latitude e 
longitude. 

Baseado no template, foi criado um dispositivo virtual 
chamado ArduinoOnibus, que é responsável por 
receber/armazenar em tempo real os valores de geolocalização 
enviados pelo dispositivo físico localizado no ônibus. A Fig. 1 
ilustra o dispositivo virtual criado na plataforma. 

 
Fig. 1. Dispositivo ArduinoOnibus no Dojot 

 
Neste trabalho o dispositivo físico foi representado por um 

script que corresponde ao trajeto que deve ser coletado pelo 
dispositivo IoT e transmitido para o servidor. Para essa 
representação, foi definida a rota a ser percorrida pela linha de 
ônibus Circular-UFPA, que corresponde a rota a ser cumprida 
por um ônibus elétrico no campus da UFPA. O script em 
questão, percorre um vetor com várias posições (latitude e 
longitude) da rota Circular-UFPA e insere (a cada 3 segundos) 
um ponto no dispositivo virtual ArduinoOnibus da Dojot, desta 
forma, simulando a trajetória do ônibus pelo campus 
universitário. 

B. Configurando a Arquitetura de Comunicação 
Esta Subseção apresenta a etapa de configuração da 

arquitetura de comunicação entre a Dojot e Android/Web. Esta 
etapa possibilitou a recuperação das informações armazenadas 
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no dispositivo virtual do Dojot, que por sua vez, está instalado 
em um servidor Ubuntu 18.04, sendo recuperada a partir de um 
script em Node.js v10.20.1 [4]. 

A Fig. 2 ilustra o fluxograma do script responsável por: 
receber requisições HTTP do tipo GET vindas de aplicações 
Android/Web, recuperar dados da Dojot, e os enviar como 
reposta às aplicações Android/Web. Vale ressaltar que os dados 
que estão na Dojot só podem ser acessados através de um token, 
o qual está exemplificado como uma constante no fluxograma. 

 
Fig. 2. Fluxograma do script que recupera e envia dados via HTTP.  

 

Para possibilitar a recuperação de dados da Dojot, foi 
necessário executar com o Node.js o script que escuta 
requisições HTTP. A Fig. 3 ilustra a arquitetura de 
comunicação entre as aplicações e a Dojot. 

 
Fig. 3. Arquitetura de comunicação entre a Dojot e as aplicações 

 

C. Recuperação de Dados via Aplicação Web e Android 
Esta Subseção apresenta a forma de configuração, dos 

aplicativos Web e Android, para o recebimento de dados vindos 
da Dojot. 

Para obtenção dos dados do servidor a partir de um aplicativo 
Web e através de requisições HTTP do tipo GET, basta que o 
aplicativo acesse a URL definida no script exemplificado na 
Fig. 2. 

Para o processo de configuração do Android para o 
recebimento dos dados do servidor, foi desenvolvido um 
aplicativo utilizando a linguagem de programação Java e a IDE 
Android Studio [5]. Utilizou-se a biblioteca Volley [6] para 
fazer o processo de requisições HTTP. Na interface gráfica do 
aplicativo, foi criado um botão responsável por fazer o disparo 
da requisição GET, toda vez que o usuário pressionar o mesmo. 
Quatro campos de texto foram criados para mostrar os dados na 
tela, sendo eles: o identificador do dispositivo (DEVICE ID), o 
nome do atributo (ATTR), a data e o horário de gravação do 
registro na Dojot, também chamado de timestamp (TS), e o 
valor (VALUE) que corresponde a geolocalização do ônibus 
guardada na Dojot.  

III. RESULTADOS 
 

Os retornos das requisições feitas pela aplicação Web e 
Android estão ilustrados respectivamente nas Fig. 4 e Fig. 5. Os 
resultados ilustram a comunicação e recuperação das 
informações armazenadas em tempo real na Dojot através de 
um navegador web e um aplicativo Android. Deste modo, 
demonstrando a eficácia na obtenção de dados de dispositivos 
IoT, através da comunicação da plataforma Dojot com 
aplicações externas. 

 
Fig. 4. Acessando o servidor pela URL utilizando o navegador Mozilla Firefox 
e obtendo os dados.  

 
Fig. 5. Tela do aplicativo Android apresentando dados vindos da Dojot.  

IV. CONCLUSÃO 
Este trabalho apresentou uma proposta baseada em web e 

Android para comunicação e recuperação de dados 
armazenados na plataforma Dojot. Para isso, um script e um 
aplicativo foram implementados. Assim, demonstrando que 
informações de dispositivos IoT podem ser armazenadas e 
recuperadas da plataforma brasileira Dojot.  

A partir dos resultados, conclui-se que a Dojot é um 
ecossistema eficiente para armazenar e para se recuperar dados 
utilizando aplicações web ou Android. 
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Resumo—As tecnologias de Internet das Coisas (IoT) vêm
revolucionando a forma como medimos e monitoramos sistemas
de distribuição de água. Nesse contexto, a “medição inteligente
de água” surge como uma aplicação IoT viável, de baixo custo,
que possibilita a medição e o monitoramento remoto de diversos
parâmetros desses sistemas, como por exemplo: vazão, pressão e
qualidade da água, além de contribuir para a redução de perdas
de água nos sistemas. Este trabalho apresenta uma proposta de
solução de “medição inteligente de água” baseado em tecnologias
de IoT, com objetivo de ser implantado no campus Campina
Grande do IFPB, como um projeto piloto e uma iniciativa para
tornar o campus um “campus inteligente” (Smart Campus).

Palavras-chave—Medição Inteligente de Água; Medidor Inte-
ligente de Água; Internet das Coisas.

I. INTRODUÇÃO

No contexto das “aplicações inteligentes”, a “medição in-
teligente de água” (Smart Water Metering) surge como uma
aplicação IoT promissora, que visa otimizar a gestão dos
recursos hı́dricos através de “medidores inteligentes de água”
(Smart Water Meters), que realizam o monitoramento remoto
e automático de parâmetros como: pressão, vazão, qualidade
da água, entre outros, em pontos estratégicos de sistemas de
distribuição de água [1].

Os “medidores inteligentes de água”, utilizam atualmente
tecnologias de redes de longa distância e baixa potência (Low
Power Wide Area Networks - LPWANs), as quais se destacam
as tecnologias Narrowband IoT (NB-IoT), Sigfox e Longe
Range (LoRa®) [2].

Esses dispositivos são componentes essenciais dos sistemas
de gestão inteligente de água (Smart Water Management -
SWM) ou redes inteligentes de água (Smart Water Grid -
SWG), em que o acesso a dados e informações relacionadas
à água em tempo real é fundamental para construir estratégias
sofisticadas para a gestão da água e, consequentemente, con-
tribuir para redução da escassez hı́drica [3].

Neste artigo é apresentado uma proposta de sistema de
monitoramento e “medição inteligente de água” baseado na
tecnologia LoRa®, no protocolo MQTT e no middleware Do-
jot1, em que pretende-se verificar dados de pressão e vazão da
água no ponto de entrada de água do campus Campina Grande
do IFPB, além de apresentar alguns trabalhos correlatos, a
base da fundamentação teórica para o seu desenvolvimento e
os principais desafios para validar a solução proposta.

1Disponı́vel em: www.dojot.com.br

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir são dadas as definições de alguns conceitos impor-
tantes relacionados ao desenvolvimento da solução proposta:

• Metrologia: é a “ciência das medidas e suas aplicações,
que engloba todos os aspectos teóricos e práticos da
medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o
campo de aplicação” [4];

• LoRa®: acrônimo de “longo alcance” (Long Range), é
uma das tecnologias LPWAN mais promissoras no campo
da IoT. Para Ortiz [5], LoRa® se destaca pela “redução
na complexidade do hardware, a diminuição do tamanho
dos cabeçalhos e da complexidade da rede em termos de
saltos e endereçamento, viabilizando uma comunicação
bidirecional simples, com o uso de uma infraestrutura
mınima e com baixo consumo de energia”;

• Message Queuing Telemetry Transport (MQTT): de
acordo com a documentação atual (versão 5.0) das
especificações do protocolo, elaborado pela OASIS [6],
o MQTT é um protocolo leve, de código aberto, simples
e fácil de implementar, que transporta mensagens do tipo
publicação/assinatura (publish/subscribe), o que o torna
ideal para uso em muitas situações, incluindo ambientes
restritos, como para comunicação em contextos máquina
a máquina (M2M) e IoT;

• Middleware: consiste em um conjunto de componentes de
software que opera em uma camada intermediaria entre o
sistema operacional e a interface de aplicativo do usuário
final, como também, fornece uma camada comum de
abstração de software para aplicação distribuı́da [7].

III. TRABALHOS RELACIONADOS

A Tabela I a seguir, lista 3 trabalhos recentes correlatos
ao tema, em que são relacionados os principais parâmetros
monitorados, sensores utilizados, plataformas IoT e tecnologia
de comunicação sem fio (wireless).

O sistema proposto neste artigo, se destaca das soluções
apresentadas por propor o uso do middleware Dojot (de código
aberto e gratuito) na borda da comunicação (edge computing),
em vez de soluções na nuvem (geralmente pagas).

Além disso, é proposto um “medidor inteligente de água”,
que utiliza um sensor de vazão do tipo turbina (FS400A G1),
um sensor de pressão (1.2 Mpa) e um sensor de temperatura e
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Tabela I
TRABALHOS RELACIONADOS

Art. Parâmetros
Monitorados

Sensores
Utilizados

Plataformas IoT
(Hard.+Midd.) Wireless

[8] Vazão - SM32 LoRa®

[9] Vazão
Pressão

YF-S201
SKU237545

NodeMCU
Wisol WSSFM10R2
Plataforma Própria

Sigfox

[10] Vazão YF-S201 NodeMCU
ThingSpeak Wi-Fi

umidade (DHT11) para monitorar o ambiente, bem como, uma
válvula tipo solenóide (220 V, NA) para controlar remotamente
o fluxo da água, uma válvula para retirar o ar da tubulação e,
um filtro de partı́culas, garantindo assim, uma maior eficiência
na verificação do consumo total de água do campus.

Para o gerenciamento e leitura dos sensores é proposto o uso
do sistema embarcado WIFI LoRa 32, do fabricante Heltec,
assim como, é proposto o uso de um gateway LoRa® (LG02
Dragino).

IV. PROPOSTA DE UM SISTEMA PARA “MEDIÇÃO
INTELIGENTE DE ÁGUA” NO IFPB CAMPINA GRANDE

A Fig. 1 ilustra o “medidor inteligente de água” proposto.

Fig. 1. “Medidor Inteligente de Água” proposto. Fonte: Autor.

Para alimentar o sistema, é proposto o reaproveitamento de
baterias estacionárias de nobreaks (12V) do campus. Quanto
a comunicação, é proposto o uso da tecnologia LoRa® entre
a camada fı́sica e a camada de rede. Já entre a camada de
rede e a aplicação, é proposto o uso do protocolo MQTT. A
comunicação é bidirecional como pode ser observado na Fig.
2.

O grande desafio para implementar soluções de “medição
inteligente de água”, se encontra na infraestrutura necessária
para realizar ensaios diversos e equipamentos certificados para
calibrar sensores e avaliar o desempenho da solução proposta
quanto a precisão das medições, entre outros, conforme pre-
coniza as normas vigentes.

V. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este artigo apresentou uma proposta de sistema de monito-
ramento e “medição inteligentes de água” a ser implantado
no ponto de entrada de água do campus Campina Grande
do IFPB, como também, abordou alguns trabalhos correlatos

Fig. 2. Arquitetura do sistema de monitoramento e “Medição Inteligente de
Água” proposto. Fonte: Autor.

ao tema apresentado e tópicos da fundamentação teórica
necessários para o desenvolvimento desse sistema, além de
apresentar os principais desafios para validar a solução.

Como trabalho futuro, pretende-se instalar o “medidor in-
teligente de água” proposto no campus Campina Grande do
IFPB, para analisar a confiabilidade da medição, entre outros,
como também, o ecossistema IoT apresentado, o qual será
analisado parâmetros da camada fı́sica LoRa® e o compor-
tamento do middleware Dojot em termos de processamento,
memória RAM e disco.
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Resumo—Este artigo apresenta o desenvolvimento de um 

dispositivo que funciona como um detector de luz na faixa visível, 

como uma “antena óptica”. A idéia central é utilizar um pequeno 

segmento de fibra óptica plástica (POF) de PMMA ou de 

poliestireno fluorescente (FPOF) para recepção em enlaces LiFi 

(Light Fidelity). 

Palavras-Chave—comunicações por luz visível; fibra óptica 

plástica; espalhamento; fluorescência.  

Abstract—This paper presents the development of a device that 

works as a light detector in the visible spectrum, like an “optical 

antenna”. The idea is to use a small strand of plastic optical fiber 

(POF) made from PMMA or fluorescent polystyrene (FPOF) in a 

LiFi-link (Light Fidelity) receiver. 

Keywords— visible light communications; plastic optical fiber; 

scattering; fluorescence. 

I.  INTRODUÇÃO  

Dispositivos em rede estão sendo incorporados em 
diversos segmentos de nossa rotina. Essa multiplicidade de 
dispositivos, sensores e equipamentos conectados em rede, ou 
Internet das Coisas (IoT) [1], causará um aumento na demanda 
por banda. Dessa forma, com a densificação, a alta demanda 
resultante deverá causar saturação no espectro de rádio, além de 
problemas de interferência. Bandas requeridas na faixa de Gb/s 
para cada dispositivo, deverão demandar a tecnologia VLC 
(Visible Light Communications) ou LiFi (Light Fidelity) [2], 
que tem sido bastante explorada nos últimos anos, sem o intuito 
de substituir o WiFi [3] e, sim, complementá-lo. 

O LiFi é um sistema de comunicação que utiliza a luz 
visível como portadora. Devido aos requisitos de segurança 
ocular, esses sistemas utilizam quase que obrigatoriamente 
LEDs ao invés de LDs (Laser Diodes) como fontes ópticas. É 
um sistema que não requer licenciamento de espectro e sofre 
pouca influência de efeitos atmosféricos, como a turbulência 
nos sistemas FSO [4]. Porém, o LiFi é afetado pela mobilidade 
dos transceptores [5], sendo extremamente importante o 
aumento do campo de visão afim de atenuar erros de 
apontamento e consequentemente perda aumento da taxa de 
erro de bit e até perda da comunicação.     

Este trabalho supõe como cenário de aplicação real, 
um enlace LiFi entre um transmissor óptico fixo a LED, 
posicionado em até cerca de 1m de distância de um detector 
óptico móvel. Este último, consiste em um pequeno segmento 
(poucos centímetros) de POF de PMMA ou fluorescente 
(FPOF), funcionando como uma espécie de “antena óptica” 
conectada à um fotodiodo para aumentar o campo de visão 
dele. Desta forma, são descritos resultados experimentais 
comparativos de captura óptica em dBm deste detector-LiFi. 

 

II.    O DetectOR-LiFi: CAPTURA DE LUZ  

A Figura 1 mostra esquematicamente uma montagem 
experimental simples, destinada a medir o poder de captura 
de luz de alguns tipos de “antenas ópticas” plásticas. Está 
destacado por um retângulo pontilhado vermelho o desenho 
esquemático do detector-LiFi, que consiste essencialmente de 
uma “antena óptica” com 1 mm de diâmetro envolta por um 
tubo capilar de vidro de diâmetro interno 1,10 mm e 
comprimento 75 mm para uma melhor sustentação da fibra. 
Destacado em amarelo, temos a emenda entre a antena e um 
pequeno segmento de POF feita com SuperBonder em gel, 
proporcionando uma perda por inserção de ~ 0,4 dB [6]. O 
segmento de POF é acoplado à um fotodiodo integrado de um 
medidor de potência óptica (MPO) com –50 dBm de 
sensibilidade. 

 

Fig. 1. Diagrama esquemático da montagem experimental. O retângulo pontilhado 
destaca o detector-LiFi.  

 As medidas foram divididas em 2 ciclos. O 1º ciclo, 
a nível comparativo, serviu para avaliar qual tipo de POF 
mostra maior poder de captura de luz onde as “antenas” eram 
simplesmente inseridas no conector de entrada do MPO, sem 
o invólucro de vidro. O 2º ciclo como mostra a Fig. 1, foi o 
de caracterização da POF de melhor resultado no 1º ciclo, 
incluindo aprimoramentos nas emendas. Quatro tipos 
distintos de “antenas ópticas” foram caracterizadas no 1º 
ciclo: 1ª) POF in natura, 2ª) POF com ranhuras feitas “a 
quente”, 3ª) POF com ranhuras feitas “a frio” e 4ª) FPOF 
(poliestireno fluorescente vermelho) modelo IF-810087 da 
Industrial Fiber Optics (USA). Em todos os quatro casos, a 
cobertura (opaca) protetora de polietileno foi cuidadosamente 
retirada. A idéia foi a de conseguir guiar pela POF no sentido 
do fotodiodo, uma máxima fração de potência óptica 
incidente externamente, esta última gerada por um LED azul 
posicionado perpendicularmente à fibra (Fig.1). O 
comprimento físico das “antenas ópticas” foi de L2 = 5 cm 
nos 2 ciclos. Uma mesma lâmina metálica, tanto na 
temperatura ambiente quanto aquecida na mesma 
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dispositivo que funciona como um detector de luz na faixa visível, 
uma “antena ótica”. A idéia central, é utilizar um pequeno 
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Abstract—This paper presents the development of a device that 
works as a light detector in the visible spectrum, an “optical 
antenna”. The idea is to use a small strand of plastic optical fiber 
(POF) made from PMMA or fluorescent polystyrene in a LiFi 
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I.  INTRODUÇÃO  

Dispositivos em rede estão sendo incorporados em 
diversos segmentos de nossa rotina. Essa multiplicidade de 
dispositivos, sensores e equipamentos conectados em rede, ou 
Internet das Coisas (IoT) [1], causará um aumento na demanda 
por banda. Dessa forma, com a densificação, a alta demanda 
resultante deverá causar saturação no espectro de rádio, além de 
problemas de interferência. Bandas requeridas na faixa de Gb/s 
para cada dispositivo, deverão demandar a tecnologia VLC 
(Visible Light Communications) ou LiFi (Light Fidelity) [2], 
que tem sido bastante explorada nos últimos anos, sem o intuito 
de substituir o WiFi [3] e, sim, complementá-lo. 

O LiFi não requer o licenciamento, reserva ou o 
fracionamento de espectros de freqüência com outros serviços. 
Outra vantagem do LiFi é o fato de não ser afetado pela 
turbulência como nos sistemas FSO-atmosférico [4]. Porém, o 
LiFi é afetado pela mobilidade de pelo menos um dos 
dispositivos envolvidos [5], e eventualmente pode ser também 
afetado pelos requisitos de segurança ocular, o que implica em 
princípio na utilização quase que obrigatória de LEDs ao invés 
de LDs (Laser Diodes) como fontes ópticas.  

Este trabalho supõe como cenário de aplicação real, 
um enlace LiFi entre um transmissor óptico fixo a LED 
posicionado em até cerca de 1m de distância de um detector 
óptico móvel. Este último, consiste de um pequeno segmento 
(poucos centímetros) de POF de PMMA ou fluorescente 
(FPOF), funcionando como uma espécie de “antena óptica” 
conectada à um fotodiodo. Desta forma, são descritos 
resultados experimentais de captura óptica deste detector-
LiFi. 

 

II.    O DetectOR-LiFi: CAPTURA DE LUZ  

A Figura 1 mostra esquematicamente uma montagem 

experimental simples, destinada a medir o poder de captura 
de luz de alguns tipos de “antenas ópticas” plásticas. Está 
destacado por um retângulo pontilhado o desenho 
esquemático do detector-LiFi, que consiste essencialmente de 
uma “antena óptica” envolta por um tubo capilar de vidro de 
diâmetro interno 1,10 mm e comprimento 75 mm para uma 
melhor sustentação da fibra. Destacado em amarelo, temos a 
emenda entre a antena e um pequeno segmento de POF feita 
com SuperBonder em gel proporcionando uma perda média 
por inserção de 0,4 dB [6]. O segmento de POF é acoplado à 
um fotodiodo integrado de um medidor de potência óptica 
(MPO) com –50 dBm de sensibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Diagrama esquemático da montagem experimental. O retângulo pontilhado 
destaca o detector-LiFi.  

 As medidas foram divididas em 2 ciclos. O 1º a 
nível comparativo, serviu para avaliar qual tipo de POF 
mostra maior poder de captura e o 2º ciclo foi o de 
caracterização da POF de melhor resultado no 1º ciclo, 
incluindo aprimoramentos nas emendas. Quatro tipos 
distintos de “antenas ópticas” foram caracterizadas: 1ª) POF 
PMMA in natura, 2ª) POF PMMA com ranhuras feitas “a 
quente”, 3a) POF PMMA com ranhuras feitas “a frio” e 4ª) 
POF de poliestireno fluorescente, modelo IF-810087 da 
Industrial Fiber Optics (USA). Em todos os quatro casos, a 
cobertura (opaca) protetora de polietileno foi cuidadosamente 
retirada. A idéia, foi a de conseguir guiar pela POF no sentido 
do fotodiodo, uma máxima fração de potência óptica 
incidente  

 

externamente, esta última gerada por uma LED azul 
posicionado perpendicularmente ao fotodiodo (Fig.1). O 
comprimento físico das “antenas ópticas” foi de L2 = 5 cm. 
Uma mesma lâmina metálica, tanto na temperatura ambiente 
quanto aquecida, foi utilizada para imprimir ranhuras nas 
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temperatura de um ferro de soldar comum (~ 180 oC), foi 
utilizada para imprimir ranhuras nas “antenas ópticas” a 
“frio” e a “quente”, respectivamente. As ranhuras foram 
feitas tangencialmente e de forma superficial com 
periodicidade de ~1 mm ao longo de L2. A “frio”, estima-se 
ranhuras gravadas com profundidade de 0,1 mm enquanto 
que a “quente”, pouco mais, de ~ 0,2 mm. A idéia das 
ranhuras, foi a de aumentar o poder espalhador da POF 
através do mecanismo Mie, e, portanto, do poder de captura 
luminosa [7]. Todas as medidas foram realizadas em 
ambiente escuro com o MPO devidamente ajustado para 
mostrar medidas calibradas em 460 nm (POF-PMMA) ou 
635 nm (FPOF-vermelha). A razão da emenda da “antena” 
com a POF-PMMA foi a de expor todo o comprimento L2 ao 
campo luminoso externo minimizando a re-absorção da 
fluorescência na FPOF [8], se for o caso. 

O LED azul (~460 nm) com potência óptica de saída 
nominalmente em 4 mW@ 20 mA foi escolhido para a 
excitação da “antena óptica” pelos  seguintes motivos: 1º) O 
espalhamento Rayleigh é mais intenso quanto menor for o  
comprimento de onda e 2º) No caso da FPOF, obtém-se maior 
potência fluorescente via excitação com luz azul [8], o que 
pode-se também obter com LEDs brancos, amplamente 
utilizados no LiFi. Uma desvantagem no 1º caso, é a menor 
responsividade no azul exibida pelos fotodiodos de silício 
quando se compara com maiores comprimentos de onda. 
Conforme a Fig.1, a distância entre o transmissor e o 
receptor-VLC foi fixada em L1 = 10 cm. As Tabelas 1 e 2 
mostram comparativamente os níveis de potência luminosa 
(dBm) produzidos pelas “antenas ópticas”, conforme as 
leituras no MPO nos ciclos 1 e 2, respectivamente. 

Da Tabela 1, nota-se a baixa eficiência de captura da 
POF in natura que ficou no nível low signal. Como o MPO 
possui sensibilidade de – 50 dBm, isto nos leva a estimar um 
aumento na eficiência de captura de pelo menos 13 dB gerada 
pelas antenas com ranhuras. Pode-se também notar que não 
fez diferença realizar ranhuras “a frio” ou “a quente”. 
Entretanto, a FPOF-vermelha apresentou um poder de 
captura 6 dB maior quando se compara com qualquer das 
POFs-PMMA com ranhuras. Com a FPOF-vermelha, deve-
se notar que ocorre uma conversão de comprimento de onda 
de 460 nm para ~ 635 nm. Um fotodiodo de Si possui maior 
responsividade em 635 nm quando se compara com 460 nm, 
o que contribui para a referida melhora. 

TABELA 1. Resultados comparativos do nível de sinal óptico Pout 
gerado pelas “antenas ópticas” a 10 cm de distância do LED azul emissor 
no ciclo 1. 

 

Antena óptica  Pout (dBm) 

PMMA in natura  Low signal 

PMMA c/ ranhuras a quente  - 36,9 

PMMA c/ ranhuras a frio  - 36,9 

FPOF-vermelha  - 31,0 

 

Melhorias como mostra o retângulo pontilhado da 
Figura 1, foram realizadas na estrutura da antena. Então foi 
realizado o ciclo 2 de medições. A Tabela 2 indica os 
resultados dessas medições do ciclo 2 feitos somente com a 
FPOF-vermelha in natura ou modificada, onde a primeira foi 
identificada como a mais eficiente no ciclo 1. 

 

 

 

 

 

TABELA 2. Resultados comparativos do nível de sinal óptico Pout 
gerado pelas “antenas ópticas” FPOF-vermelhas a 10 cm de distância do 
LED azul emissor no ciclo 2.  

 

Antena óptica: FPOF-vermelha  Pout (dBm) 

in natura  -15,8 

c/ ranhuras a quente  - 14,9 

c/ ranhuras a frio  - 14,6 

 

III. CONCLUSÕES 

 Pode-se concluir preliminarmente sobre a 
possibilidade de usar uma POF-PMMA comum com 
ranhuras superficiais como forma de aumentar o seu poder 
de espalhamento óptico e então a sua eficiência de captura 
luminosa. Porém, a FPOF-vermelha foi a que exibiu o 
melhor resultado. Além disto, pode-se obervar que POFs 
fluorescentes riscadas superficialmente exibiram uma 
eficiência melhorada de 1,2 dB com relação a mesma fibra 
in natura. Técnicas para aumentar a captura de luz via 
espalhamento e/ou fluorescência devem ser mais a fundo 
investigadas, porém neste trabalho, do low signal onde < – 
50 dBm até –14,6 dBm com a FPOF-vermelha riscada a 
frio, obteve-se uma melhora na captura de luz de pelo 
menos – 14,6 dBm – (– 50 dBm) = 35,4 dB em condições 
experimentais bastante similares.  
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Sistema de Classificação de Café por Meio de
Redes Neurais Artificiais

Velton Cardoso Pires, UESC Eduardo Silva Palmeira, UESC Aluisio Igor Rego Fontes, IFRN

Resumo—A industria cafeeira gradativamente necessita de
uma análise qualitativa das sacas de café, analisando sua
impurezas por meio de imagens, pois o mercado nacional e
principalmente exterior demanda de um produto de qualidade
superior, necessitando de uma análise mais precisa e rápida
dos grãos. Este trabalho propõe uma arquitetura computacional
para automatizar a análise qualitativa na classificação de grãos
de café, auxiliando análises em cooperativas especializadas na
classificação. A arquitetura possui uma etapa de extração de
características para treinar um perceptron multicamadas (MLP)
responsável pela classificação. Os resultados demonstraram uma
acurácia de 93% na classificação.

Index Terms—Café, Classificação de Grãos, Análise de Ima-
gens, Extração de Características.

I. INTRODUÇÃO

UM dos desafios enfrentados por cooperativas de benefici-
amento de café é avaliar a qualidade dos grãos recebido

pelos produtores, em vista do grande volume de amostras para
realizar o processo de classificação.

Esse método de classificação atualmente empregado, apre-
senta dificuldades em acompanhar o ritmo proposto pela in-
dústria, pois diversos problemas podem surgir, como fadiga do
especialista, imprecisão de luminosidade no local de avaliação,
grande volume de amostras a serem avaliadas, entre outros
problemas que podem gerar variações na classificação. A
análise dos lotes, é realizada principalmente em caracteres
morfológicos, avaliando cada grão presente no lote. Dentre os
atributos físicos do lote, se destacam, cor, dimensões, presença
de impurezas [1].

Desse modo, busca-se desenvolver uma solução computaci-
onal para promover a análise de qualidade de grãos de café
baseada em visão computacional, de modo a auxiliar análises
em laboratório. Na literatura existem diversos trabalhos que
utilizam recursos extraídos de imagens, para caracterização e
treinamento de redes neurais para classificação supervisionada
de grãos [2]. Entretanto, há diversos descritores e diferentes
topologias de redes neurais, para atacar o diferentes problemas
em ambientes adversos. Portanto, neste trabalho vamos explo-
rar o uso de diferentes descritores e topologias de redes neurais
artificiais, para a classificação de um conjunto de imagens
de grãos de café, combinando características de cor, forma
e textura.
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II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Banco de Dados

O conjunto de imagens deste trabalho possui 1200 amostras
divididas em 3 classes, cada classe possui 400 amostras. A
classificação foi realizada com a ajuda de especialistas da Co-
operativa Mista dos Cafeicultores de Barra do Choça e Região
- COOPERBAC, seguindo as normas técnicas comutantemente
adotadas na industria. Os colaboradores, disponibilizaram as
amostras já classificadas por diversos especialistas, denomina-
dos como Baristas.

Os grãos foram divididos em 3 grandes classes, sendo
elas: grãos bons, grãos velhos e grãos ruins, os grãos velhos
são semelhantes aos grãos bons em sua textura e forma,
diferenciando somente na cor, já os grão ruins possuem ou-
tras subdivisões, triângulo, ardido, quebrado, brocado, cabeça,
pau, concha, preto, preto - verde, casca e miolo de concha,
possuindo vários aspectos diferentes ao comparado aos grãos
bons e velhos.

B. Descritores de Características de Imagens

Neste trabalho utilizamos os seguintes descritores para
extrair as características das imagens, como os momentos de
Zernike [3], Momentos Invariantes de HU [4], descritores de
textura de Haralick [5].

Além dos descritores morfológicos abordados anterior-
mente, também vamos utilizar outros tipos de descritores,
como área, perímetro, altura, largura, média, variância e tam-
bém descritores de cor nos canais RGB. Todos esses descri-
tores apresentados, foram escolhidos por seus bons resultados
em trabalhos semelhantes na literatura [2].

1) Arquitetura da Perceptron Multicamadas: A arquitetura
desenvolvida possui 10 camadas, das quais 9 camadas são
ocultas e uma camada de saída. A quantidade de neurônios
é igual ao tamanho do vetor de dados de entrada, nesse caso,
se a quantidade de dados for 50, cada camada possuirá 50
neurônios, excluindo a ultima camada, pois é a camada de
saída da rede.

Esta rede utiliza o otimizador Adam, por ser um método de
otimização bastante estável e adaptativo. Configurado com os
seguintes parâmetros: taxa de aprendizagem inicial α = 0.001,
momentum η = 0, 9.

Para o critério de parada da rede, utilizamos o Algoritmo
Early Stopping. Esse algoritmo interrompe o treinamento da
rede, definindo um número de vezes para observar a variação
do erro no conjunto de validação, evitando overfitting da rede.

Também utilizamos o método de regularização L2, a estra-
tégia da regularização é ajustar os pesos mais perto do origem,
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adicionando um termo de regularização Ω(θ) = 1
2‖w‖22 para a

função objetivo, assim os pesos oi são ajustados para prevenir
também ooverfitting da rede.

III. METODOLOGIA

A. Processamento de Imagens

Para extrair os descritores das imagens do banco de dados,
foi executados alguns processos para minimizar as interferên-
cias do fundo das imagens, evitando que dados como ruídos
gerados por algum tipo de sujeira, influenciassem nos valores
dos descritores.

Esses processos foram divididos em alguns passos tais
como: identificação do contorno da amostra do grão de café
na imagem, binarização da imagem utilizando o algoritmo
Grabcut [6] aplicação da máscara para preservar somente o
grão para os passos seguintes no processamento, conversão da
imagem RGB em escala de cinza para a criação da matriz de
co-ocorrência para extrair as características de textura, gerando
assim, a seguinte Fig. 1.

Figura 1. À esquerda grão recuperado com a mascara binária e a direita
imagem convertida do espaço RGB para escala de cinza

1) Combinação de Características e Testes: A rede MPL
foi treinada utilizando diversas combinações das características
extraídas das imagens, utilizando os descritores mostrado em
II-B.

Um total de 13 análises, descritas na Seção IV, foram feitas
em que Dc significa os descritores de cor, Dz significa os
descritores de forma de Zernike, Dhu significa os momentos
invariantes de Hu, Du significa os descritores unitários, e Dh

significa os descritores de textura de Harlick.

IV. RESULTADOS

A acurácia obtida usando as combinações de características,
e a suas devidas combinações são exibidas na Tabela I.
Analisando a Tabela I, nota-se que a melhor acurácia foi obtida
quando a MPL foi treinada com Dc +Dz +Du +Dhu +Dh

, totalizando 63 descritores que descrevem as características
dos grãos, obtendo assim uma acurácia de 93%, e os dados de
Precisão, Recall e F1-score foram respectivamente, de 85%,
92% e 88% para os grãos bons, 97%, 99% e 98% para os
grãos velhos e 92%, 83% e 88% para os grãos ruins.

Observe que o descritor de textura descreve os grãos de
maneira mais satisfatória que o descritor de cor, assim, po-
demos combinar o descritor de textura com outro descritor,
gerando uma classificação com bons resultados. O descritor de
cor apresenta bons resultados quando combinados com outros
descritores, entretanto, o descritor de cor combinado com outro
descritor de Zernik, unitários de os momentos invariantes de

Tabela I
ACURÁCIAS OBTIDA DAS COMBINAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS DAS

IMAGENS COM A REDE MLP

Acurácia da rede com os descritores mencionados.
Descritores Acurácia

Dc + Dz + Du + Dhu + Dh 93%
Dc +Du +Dh 92%
Dc +Dz +Dh 91%
Dc +Dhu +Dh 90%

Dz +Du +Dhu +Dh 89%
Dc +Dh 89%

Dh 82%
Dc +Dz +Du +Dhu 80%

Dc 79%
Dz +Du +Dhu 76%

Du 72%
Dz 70%
Dhu 58%

Hu, apresenta resultados inferiores ao ser comparado com a
combinação do descritor de cor e textura, mostrando que o
descritor de cor e o de textura possuem os melhores dados
para descrever as amostras.

V. CONCLUSÕES

Na busca por um método para classificação de amostras de
grão de café, 63 atributos foram combinados para realizar uma
classificação por meio de uma rede neural. Os elementos utili-
zados foram estritamente analisados para verificar as melhores
combinações visando uma classificação com mais eficiência.

Um vasto conjunto de características foram avaliados. Esse
processo de análise mostrou que os dados de textura e cor são
os aspectos mais importantes a serem considerados para se
distinguir as classes do problema aqui abordado. Após todas as
avaliações o processo classificatório selecionado proporcionou
a acurácia de 93%, atestadas pelo método de validação cru-
zada, superando resultados obtidos em trabalhos correlatados
[7]. Esses resultados indicam o potencial do uso de carac-
terísticas extraídas e combinadas para treinar classificadores
conhecidos na literatura para reconhecimento e classificação
de grãos de café. Em relação às possibilidades de trabalhos
futuros, há muitos, tais como: o uso de diferentes descritores,
a aplicabilidade de diferentes características e espaços de cor
para a análise e classificação dos grãos; o uso de redes neurais
convolucionais e o uso de recursos de imagem modelados com
sistema fuzzy.
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Resumo—Este trabalho propõe a aplicação e verificação 

experimental do comportamento de materiais têxteis compostos 

por algodão e poliéster como substratos dielétricos em antenas 

tipo microfita objetivando o desenvolvimento de dispositivos 

facilmente adaptáveis em superficies não planas. Os materiais 

que compõem os têxteis utilizados constam na ABNT NBR 

13734:2016 - Produtos têxteis para saúde, justificando a 

utilização nesta pesquisa. Por meio do resultado experimental da 

medição da permissividade elétrica relativa na faixa de 

frequências ISM 2,4 GHz para os três têxteis utilizados, com 

dimensionamento a partir do Modelo da Linha de Transmissão 

foram construídas três antenas com substratos têxteis. Os 

parâmetros experimentais coeficiente de reflexão e largura de 

banda operacional apresentaram variação de acordo com o têxtil 

utilizado, mas, todas as antenas apresentaram ressonância na 

faixa de frequências de interesse. 

 
Palavras-Chave—Antena tipo microfita, faixa ISM, têxteis 

para a saúde, substratos têxteis. 

 

I. INTRODUÇÃO 

 desenvolvimento e utilização de dispositivos 

vestíveis permitiu ampliar o campo de aplicação dos 

tradicionais dispositivos eletrônicos. Destaca-se nesse 

contexto a necessidade do desenvolvimento de dispositivos 

que acrescentem conectividade aos dispositivos eletrônicos 

vestíveis, ou seja, antenas transmissoras ou receptoras que 

permitam acesso remoto aos dados monitorados. Verifica-se 

que os substratos utilizados têm desenvolvido dos tradicionais 

materiais rígidos para materiais flexíveis e em seguida para 

materiais têxteis [1]-[2]. 

A utilização dos têxteis como substratos dielétricos é objeto 

de estudo para aplicações que buscam o desenvolvimento de 

dispositivos vestíveis confortáveis ao usuário, dessa forma, 

busca-se o desenvolvimento de dispositivos que alcancem as 

características aplicáveis em redes de sensores vestíveis (WSN 

– Wearable Sensor Networks). Algumas dessas características 
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são respirabilidade do material têxtil utilizado [3],[4], leveza e 

fácil adaptabilidade em superficies curvas [5], [6]. 

Com o objetivo de maior integração de dispositivos de 

comunicação em aplicações da saúde, este trabalho propõe a 

utilização de três materiais têxteis, utilizados em vestuários 

aplicados na área da saúde, como substratos dielétricos em 

antenas tipo microfita. O poliéster e o algodão constam como 

exemplos de materiais que podem compor produtos têxteis 

voltados para a saúde de acordo com a ABNT NBR 

13734:2016 - Produtos têxteis para saúde [7]. 

II. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

A etapa inicial da pesquisa se deu pela obtenção dos 

parâmetros permissividade elétrica relativa (εr), pois é um 

parâmetro necessário para o dimensionamento da antena por 

meio do Modelo da Linha de Transmissão (MLT) de acordo 

com [8]. Na Fig. 1 apresenta-se o processo metodológico 

adotado. 

 
Fig. 1. Procedimento metodológico. 

A obtenção das permissividades elétricas relativas dos 

têxteis foi realizada com utilização do Dielectric Assessment 

Kit (DAK Speag® - DAK-3.5: 200 MHz – 20 GHz). Na Fig. 2 

apresenta-se o setup utilizado para a medição da εr. 

 
Fig. 2. Setup para medição das permissividades elétricas relativas. 

Após a medição da εr procedeu-se para a aplicação do MLT 

para o dimensionamento e fabricação de três antenas, cada 

uma utilizando um dos materiais como substrato dielétrico. 

Um Vector Network Analyzer (VNA) Rohde & Schwarz® 

ZND foi utilizado para a verificação do coeficiente de reflexão 

(S11) em função da frequência para as antenas construídas, 
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conforme apresentado na Fig. 3. 

 

 
Fig. 3. Setup para verificação do S11 em função da frequência. 

O material condutor utilizado em todas as antenas foi cobre 

com espessura aproximada de 0,05 mm. As espessuras dos 

substratos Alg_100, Alg_89 e Alg_63 foram, respectivamente, 

1,8 mm, 1,1 mm e 0,9 mm. Os resultados experimentais para 

as antenas são discutidos na Seção III. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela I apresenta-se o resultado para εr. 

 
TABELA I 

PERMISSIVIDADES ELÉTRICAS RELATIVAS MEDIDAS 

Material 
εr (real) 

Rol 
Desvio 

Padrão 
Média 

Mínimo Máximo 

Alg_100 1,3506 1,3606 0,0100 0,002893 1,3556 
Alg_89 1,5984 1,7445 0,1461 0,050940 1,6846 

Alg_63 1,0014 1,2183 0,2169 0,076971 1,0920 

 

Para o intervalo de frequências especificado, os desvios-

padrão indicados sugerem uniformidade das medidas 

realizadas para εr. A uniformidade da εr na faixa de 

frequências de interesse é um importante resultado por ser 

parâmetro de entrada no dimensionamento das antenas.  

Na Fig. 4 apresenta-se a comparação entre as relações dos 

S11 em função da frequência para cada antena construída. Na 

Tabela II são resumidos os resultados apresentados na Fig. 4 

para S11 e largura de banda operacional (BW – Bandwidth), 

considerando-se como frequências ressonantes nesta pesquisa 

aquelas que obedecem S11 ≤ -10 dB. 

 

 
Fig. 4. Relação experimental S11 (dB) em função da frequência. 

TABELA II 
COMPORTAMENTO EXPERIMENTAL DOS DISPOSITIVOS DESENVOLVIDOS. 

Material 
Frequência*com menor 

S11 (GHz) 
S11 (dB) 

BW (MHz) 

Total F.I** 

Alg_100 2,4025 -17,0695 180 60 
Alg_89 2,4025 -23,9986 60 30 

Alg_63 2,4025 -15,7426 30 7,5 

* Dentro do intervalo de interesse (2,4 –2,4835 GHz). ** F. I – Largura de 

banda com limites da faixa de interesse (2,4 –2,4835 GHz). 

Na Tabela III apresentam-se as dimensões físicas dos 

dispositivos construídos. 
TABELA III 

DIMENSÕES FÍSICAS DAS ANTENAS CONSTRUÍDAS 

Têxtil 
Substrato 

(mm²) 

Patch 

(mm²) 

Linha de 

alimentação 
Insetfeed 

Alg_100 90 x 90 50 x 51 6 x 28 3 x 8 

Alg_89 90 x 90 50 x 47 4,5 x 27,5 3 x 6 
Alg_63 90 x 90 50 x 55 3 x 29 5 x 14,5 

 

Todos os dispositivos ensaiados com substratos têxteis 

apresentaram ressonância na faixa de frequências ISM 2,4 

GHz. Destaca-se que a porcentagem de poliéster na 

composição dos materiais têxteis influenciou principalmente 

na largura de banda operacional resultante, com rol máximo 

de 150 MHz entre os dispositivos ensaiados. 

IV. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi proposto o estudo experimental de três 

materiais têxteis compostos por materiais constantes na ABNT 

NBR 13734:2016 (poliéster e algodão) como substratos 

dielétricos em antenas tipo microfita a fim de proporcionar 

integração entre dispositivos de eletrônica vestível e 

dispositivos de comunicação sem fio. A relação entre 

coeficiente de reflexão e frequência para os dispositivos indica 

que o principal parâmetro afetado pela variação de 

composição dos têxteis foi a largura de banda operacional, 

mas, todos os dispositivos apresentaram ressonância dentro da 

faixa de frequências de interesse. 
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Resumo —A Agricultura de Precisão (AP) tem ganhado  

espaço entre produtores agrícolas visando aumentar a 
produtividade de suas culturas. Ela faz uso da Tecnologia 
da Informação associada aos conhecimentos da 
Agronomia para superar desafios, como o uso racional da 
água nas irrigações, o controle de pragas e a nutrição das 
plantas. Outro importante desafio é a comunicação de 
dados coletados neste contexto de vastas áreas sem 
infraestrutura de Telecomunicações. Uma solução 
possível é o uso de Redes de Sensores Sem Fios
trabalho apresenta a avaliação de um protótipo 
desenvolvido para este tipo de aplicação. Os principais 
parâmetros testados foram o RSSI e a perda de pacotes. O 
alcance e a QoS – Quality of Service foram obtidos a partir 
destes parâmetros. Os resultados obtidos s
LoRa como uma plataforma viável de comunicação para a 
AP na obtenção de dados nas vastas áreas agrícolas.
 

Palavras-Chaves—Agricultura de Precisão, IoT, Rede de 
Sensors Sem Fio, LoRa, Propagação. 

I. INTRODUÇÃO 

A Tecnologia da Informação tem avançado em  praticamente 
todas as áreas da atividade humana e não tem sido diferente na 
agricultura. A Agricultura de Precisão é o uso desta tecnologia 
para obter maiores produtividades das culturas agrícolas e 
enfrentar seus desafios. Um dos principais d
comunicação, mais especificamente a coleta de dados de 
sensores sobre o estado da plantação e o envio de comandos 
para atuadores para suprir a necessidade de algum insumo. 
Devido a pouca cobertura das operadoras de telecomunicações 
na zona rural, a infraestrutura para atender as demandas por 
transmissão de dados tem criado boas oportunidades para a 
exploração comercial e a evolução das tecnologias de 
transmissão, [1]. As Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs)
podem enfrentar tal desafio com o monitor
das plantações do Vale do São Francisco
teve como objetivo desenvolver um protótipo de rede de 
sensores sem fio, avaliar os seus parâmetros de propagação e 
testar seu alcance, que possibilitará o uso da tecnologia de 
comunicação LoRa na zona rural do Sertão Pernambucano
visando o aumento do lucro de produção agrícola com o uso 
inteligente dos insumos, [4]. 
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Avaliação de Propagação de um dispositivo IoT de Longo 
Alcance para Aplicações Agrícolas
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Agricultura de Precisão (AP) tem ganhado  
espaço entre produtores agrícolas visando aumentar a 
produtividade de suas culturas. Ela faz uso da Tecnologia 
da Informação associada aos conhecimentos da 
Agronomia para superar desafios, como o uso racional da 

gua nas irrigações, o controle de pragas e a nutrição das 
plantas. Outro importante desafio é a comunicação de 
dados coletados neste contexto de vastas áreas sem 
infraestrutura de Telecomunicações. Uma solução 
possível é o uso de Redes de Sensores Sem Fios.  Este 
trabalho apresenta a avaliação de um protótipo 
desenvolvido para este tipo de aplicação. Os principais 

e a perda de pacotes. O 
foram obtidos a partir 

destes parâmetros. Os resultados obtidos sinalizam o 
LoRa como uma plataforma viável de comunicação para a 
AP na obtenção de dados nas vastas áreas agrícolas. 
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avançado em  praticamente 
todas as áreas da atividade humana e não tem sido diferente na 
agricultura. A Agricultura de Precisão é o uso desta tecnologia 
para obter maiores produtividades das culturas agrícolas e 

Um dos principais desafios é a 
comunicação, mais especificamente a coleta de dados de 
sensores sobre o estado da plantação e o envio de comandos 
para atuadores para suprir a necessidade de algum insumo. 
Devido a pouca cobertura das operadoras de telecomunicações 

l, a infraestrutura para atender as demandas por 
transmissão de dados tem criado boas oportunidades para a 
exploração comercial e a evolução das tecnologias de 

. As Redes de Sensores Sem Fio (RSSFs) 
podem enfrentar tal desafio com o monitoramento e controle 

plantações do Vale do São Francisco, [2]. Este trabalho 
desenvolver um protótipo de rede de 

os seus parâmetros de propagação e 
que possibilitará o uso da tecnologia de 

omunicação LoRa na zona rural do Sertão Pernambucano, 
lucro de produção agrícola com o uso 
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O protótipo foi construído com o controlador e radio ESP32 
WiFi LoRa V2 da Heltec, fonte USB 5V, antenna 
5,15dBi, caixa abs e tripé, a Figura 1 mostra 
 

 
Fig. 1. Protótipo em teste de bancada

II. M

As RSSFs são os recurso
promissores para Agricultura de Precisão. Neste trabalho, 
utilizamos a tecnologia LoRa para unidade transceptora
Dispositivo Final (DF) e da Estação Base (
rede. Segundo [3], a topologia de uma rede LoRaWAN é 
estrela, emprega a modulação 
com frequências na faixa de UHF 
protocolos é formada por apena
corresponde às especificações do LoRa, de propriedade da 
SemTech, e a MAC, que foi definida pela LoRa 
Neste trabalho foi montado
suficiente para testarmos a propagação. A frequência de 
operação foi 915MHz a 20 dBm de 

Neste estudo foram utilizados
cujas equações são para o modelo de propagação Log
distância, [2]: 

𝑃 = 𝑃 + 𝐺

e para o modelo de Weissberger,
𝑃 = 𝑃 + 𝐺

As variáveis e parâmetros das equações estão descrita
Tabela I.  
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O protótipo foi construído com o controlador e radio ESP32 
WiFi LoRa V2 da Heltec, fonte USB 5V, antenna whip de 

a Figura 1 mostra  

 

em teste de bancada. 

METODOLOGIA 

As RSSFs são os recursos de comunicação mais 
s para Agricultura de Precisão. Neste trabalho, 

utilizamos a tecnologia LoRa para unidade transceptora do 
Dispositivo Final (DF) e da Estação Base (Gateway - GW) da 
rede. Segundo [3], a topologia de uma rede LoRaWAN é 
estrela, emprega a modulação Chirp Spread Spectrum (CSS), 
com frequências na faixa de UHF – ISM. Sua pilha de 
protocolos é formada por apenas duas camadas, a Física que 
corresponde às especificações do LoRa, de propriedade da 
SemTech, e a MAC, que foi definida pela LoRa Alliance. 
Neste trabalho foi montado apenas um enlace de rádio 
suficiente para testarmos a propagação. A frequência de 

foi 915MHz a 20 dBm de potência de transmissão.  
Neste estudo foram utilizados os modelos de propagação, 

para o modelo de propagação Log-

𝐺 + 𝐺 − 10𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑑) ,       (1) 
e para o modelo de Weissberger, 

𝐺 + 𝐺 − 𝐴𝑓 𝑑 .     (2) 
tros das equações estão descritas na 

log-distância 
Potência recebida 
Potência de transmissão 
Ganho da antena transmissora 
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Parâmetro empírico 
Distância 

Modelo de  Weissberger 
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𝑓 Frequência da antena
𝐵 Parâmetro empírico
𝑑 Distância 
𝐶 Parâmetro empírico

 
Tabela I. Legenda das equações

 
Para modelarmos estas equações para a zona rural do Sertão 

Pernambucano foram realizados dois experimentos, um em 
Exú e outro em Petrolina. Os firmwares dos DFs e GW 
adaptados para transmitir 100 pacotes. No receptor, os pacotes 
são contados e o RSSI lido a partir de funções de biblioteca
controlador ESP32.  

Foram realizados dois experimentos, um em Exú e outro em 
Petrolina, para coletarmos perda de pacotes, RSSI, que
indicador da força do sinal recebido, utilizado no estudo de 
propagação, em dBm, calculado por: 

𝑃 = 10 log         

A coleta de dados no Experimento 1, em Exú, foi feita em 
pontos geolocalizados distribuídos em uma área conf
uma propriedade privada, mostrado na Figura 2.
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 2. Mapa do Experimento 1 em Exú com os pontos d

dos parâmetros de propagação. 
 
A coleta de dados no Experimento 2, em Petrolina, foi feita 

em pontos geolocalizados distribuídos em uma linha reta ao 
longo da BR 235 entre as propriedades rurai
distando 500 metros entre os pontos, alca
distância, mostrado na Figura 3. 

 

 
Fig. 3. Mapa do Experimento 2 em Petrolina com os pontos de 

coleta dos parametros de propagação. 

III. RESULTADOS 

Foram coletados valores de RSSI, em dBm, e calculado sua
médias, já os pacotes foram contados e contabilizados os 
perdidos. Esta compilação alimentou o programa de análise 
estatística resultando nas seguintes equações, que poderão ser 
utilizadas em projetos de RSSFs, no dimensionamento e 
localização eficiente de Gateways LoRa e Dispositivos
sensores e atuadores. 
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Foram realizados dois experimentos, um em Exú e outro em 
Petrolina, para coletarmos perda de pacotes, RSSI, que é o 
indicador da força do sinal recebido, utilizado no estudo de 
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A coleta de dados no Experimento 1, em Exú, foi feita em 
pontos geolocalizados distribuídos em uma área confinada a 
uma propriedade privada, mostrado na Figura 2. 

. Mapa do Experimento 1 em Exú com os pontos de coleta 

A coleta de dados no Experimento 2, em Petrolina, foi feita 
em pontos geolocalizados distribuídos em uma linha reta ao 
longo da BR 235 entre as propriedades rurais da região, 

, alcançando 8km de 
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letados valores de RSSI, em dBm, e calculado sua 
ontados e contabilizados os 

perdidos. Esta compilação alimentou o programa de análise 
estatística resultando nas seguintes equações, que poderão ser 
utilizadas em projetos de RSSFs, no dimensionamento e 

LoRa e Dispositivos Finais 

As equações obtidas no modelamento Log
Weissberger para o Experimento 1, respectivamente:

 𝑃 = 30,30 − 64,51𝑙𝑜𝑔(𝑑
     𝑃 = 30,30 − 2,63𝑓 ,

As curvas das equações (4)

Fig. 4. Gráfico obtido do Experimento 1, em que pode
os dados coletados e as curvas  de propagação ajustadas.

 
As equações obtidas no modelamento log

Weissberger para o Experimento 2, 
𝑃 = 30,30 − 46,32𝑙𝑜𝑔(𝑑
𝑃 = 30,30 − 2,96𝑓 . 𝑑
As curvas das equações  (6) e (7

Fig. 5. Gráfico obtido do Experimento 2, em que pode
os dados coletados e as curvas estimadas de propagação.

IV. C

O alcance de teste obtido de 8km 
grande quantidade de propriedades rurais
pacotes. Com vários GWs, é possível cobrir áreas agrícolas 
extensas. Os modelos de propagação 
podem ser usados na elaboração de projetos de implantação de 
redes LoRaWAN. Portanto, a tecnologia LoRa tem plenas 
condições de atender às especificações da Agricultura de 
Precisão e às demandas por dados das variáveis agrícolas.
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Abstract—Diferentes tipos de infraestrutura de rede e proto-
colos de comunicação têm sido utilizados na agricultura para
permitir o envio e recebimento de dados através de sensores.
Os protocolos CoAP, HTTP e MQTT são exemplos dessa het-
erogeneidade. Tais diferenças impactam diretamente no desem-
penho e na confiabilidade da transmissão, influenciada ainda
pela quantidade e tamanho dos dados a serem transmitidos.
Neste cenário, é preciso determinar quais as caracterı́sticas de
desempenho presentes nos protocolos de comunicação utilizados
em redes agrı́colas. Apesar da literatura atual possuir estudos
sobre os protocolos discutidos neste artigo, é preciso realizar uma
abordagem verticalizada no cenário da agricultura. Utilizando
uma base de dados sintética e uma simulação de transmissão,
este artigo traz um estudo comparativo dos protocolos elencados
– utilizando-os no cenário agrı́cola em questão. Os resultados
demonstram que o protocolo CoAP alcançou melhores métricas
de desempenho no cenário considerado.

Index Terms—Avaliação de desempenho, protocolos, rede,
agricultura

I. INTRODUÇÃO

Com os crescentes avanços tecnológicos nos sistemas de
transmissão de dados e no uso de mecanismos integrados
à internet, as aplicações de Redes de Sensores Sem Fio
(RSSF) como suporte à Internet das Coisas (do inglês Internet
of Things – IoT) vêm aumentando exponencialmente [1]. E
uma dessas aplicações faz-se presente na agricultura, com a
utilização de sensores e outros dispositivos de monitoramento
que permitem um controle mais preciso das culturas. Porém,
neste cenário, problemas de interferência, disponibilidade,
confiabilidade, latência e distância são comuns e dificultam
a comunicação em redes de sensores [2]. Para superar estes
problemas, uma gama de implementações de infraestrutura
e aplicações de rede podem ser feitas, e.g., utilização de
diferentes protocolos de comunicação [3].

Este artigo apresenta, como contribuição, o resultado de
uma análise – realizada por meio de simulação e estatı́stica –
que traz o desempenho dos protocolos CoAP, HTTP e MQTT,
descrevendo suas métricas em um cenário agrı́cola composto
por uma rede de sensores sem fio LoRa e um sistema cliente-
servidor de envio de dados, como ilustrado na Figura 1.

Os protocolos definidos para esta análise foram escolhidos
dada a sua ampla aceitação no estado da arte de IoT. As
diferenças entre eles partem desde a origem, onde: i) o HTTP
é voltado para a transmissão de documentos de texto e mı́dia
na web; ii) o MQTT surge como protocolo de troca de
mensagens em IoT; e iii) o CoAP, também focado em IoT,

LoRa Gateway

Nó 1

Nó 2

Nó n Roteador do
Gateway

Internet

Roteador do
Servidor

App
Servidor

Fig. 1. Esquema de nós LoRa e aplicação no servidor.

mas considerando um baixo consumo de energia. Caracterizar
as diferenças entre eles em um cenário agrı́cola (i.e., longas
distâncias, necessidade de dados confiáveis) é necessário para
identificar se os objetivos dos protocolos atendem aos objetivos
de sistemas implantados neste cenário.

Os resultados obtidos na análise comparativa apontam difer-
entes posições para cada protocolo a depender da métrica
avaliada. Por exemplo, o protocolo CoAP alcançou o menor
consumo energético na análise realizada.

II. MODELO DO SISTEMA

Neste trabalho, o modelo do sistema analisado segue a
arquitetura cliente-servidor, onde ocorre o envio de múltiplos
dados entre dispositivos informáticos através de uma rede.
A Figura 2 ilustra a arquitetura desse sistema, consistindo
de nós LoRa, que são os clientes que emitem dados para a
aplicação em execução no servidor. Em cada nó LoRa existe
a implementação de uma aplicação cliente responsável por
coletar dados e por realizar o envio destes dados para um
gateway LoRa.

LoRa GatewayNó LoRa AppServidor

HTPP
CoAP

MQTT
Cliente

Fig. 2. Protocolos de comunicação que podem ser utilizados no sistema.

A comunicação entre os nós, o Gateway e o servidor
acontece por meio de protocolos (e.g., LoraWAN, CoAP,
HTTP, MQTT). É nesta comunicação que o modelo de sistema
que compõe este trabalho prevê a flexibilidade na definição
do protocolo, permitindo três implementações distintas que
variam de acordo com o protocolo de comunicação utilizado.

XI Conferência Nacional em Comunicações, Redes e Segurança da Informação – ENCOM 2021, 8 a 10 de Outubro de 2021

38



III. SIMULAÇÃO

A implementação1da simulação deste trabalho foi feita uti-
lizando a ferramenta OMNeT++ 6.0 e o framework FLoRa 1.0,
sendo executados em uma máquina padrão com processador
Intel Core i7 de 2.40 GHz e memória RAM de 4GB. O
ambiente simulado envolveu uma rede LoRa, composta por:
100 nós LoRa com distâncias de até 100 metros entre si
(definidas de forma arbitrária), 1 gateway para os nós e 1
servidor de aplicação. A rede é subjacente ao modelo do
sistema descrito na seção anterior (cf. Figura 1).

A simulação do sistema nessa rede foi feita em 3 variações –
uma para cada protocolo analisado. Em cada variação, os 100
nós executam uma aplicação cliente que envia um payload
com a representação dos dados coletados por sensores. Essa
representação é gerada sinteticamente de acordo com atributos
de cultivo (e.g., umidade, temperatura, pH). Obviamente, a
carga a ser transmitida pelos nós, em cada cenário, é modifi-
cada de acordo com o respectivo protocolo utilizado.

Nestas variações, foram coletadas as seguintes métricas:
Signal-to-noise ratio (SNIR) (para validar o comportamento
dos nós com relação à distância do gateway), erro nos
pacotes, Goodput e consumo de energia. Para as três últimas
métricas, foi definida uma duração de 24 horas de simulação
para cada protocolo, com os 100 nós enviando dados a cada
1 hora.

Com relação à SNIR, a coleta foi única para as três variações
e os dados foram correlacionados com a distância de cada
nó da rede, calculando o coeficiente de Pearson segundo a
equação abaixo:

r =

∑n
i=1(xi − x̄)(yi − ȳ)√∑n

i=1(xi − x̄)2
√∑n

i=1(yi − ȳ)2
(1)

Ao substituir, na Equação 1, x como os valores SNIR
coletados e y como as distâncias de cada nó LoRa para o
gateway, obtivemos um valor r = −0, 6. Esse valor significa
uma correlação negativa, i.e., quanto mais y aumenta, mais x
diminui. A descrição das outras métricas coletadas e analisadas
estão nas sub-seções a seguir.

A. Erro de pacotes e Goodput

Redes LoRa utilizadas em ambientes abertos, como no caso
da agricultura, são passı́veis de interferências que prejudicam a
transmissão de dados. Neste cenário, avaliamos dentre os pro-
tocolos aqueles que mais sofreram pela interferência injetada
na simulação. Essa interferência segue o modelo log-normal
shadowing model (LNSM) [4]. Assim, considerando todos os
pacotes enviados, o CoAP foi o que mais resultou em perda
de pacotes, com 6% e 4% a mais de perda quando comparado
com o MQTT e HTTP, respectivamente.

Juntamente com os erros de pacotes, foi avaliado o Goodput
(métrica que desconsidera os cabeçalhos dos pacotes) obtido
em cada variação, visando identificar a eficácia na entrega

1Tanto os dados sintéticos, quanto a implementação do sistema
estão disponı́veis no repositório do projeto base deste trabalho:
https://github.com/lead-ifal/pc2i-restful.

de pacotes úteis na comunicação. O resultado do Goodput,
mostra a diferença na serialização de dados que ocorre em cada
protocolo. Ao levar em conta apenas os dados úteis (i.e., dados
sintéticos dos sensores), o protocolos tiveram desempenho
semelhante de aproximadamente 99% de goodput.

B. Consumo de energia

No cenário avaliado, não-surpreendentemente, o protocolo
HTTP foi o que apresentou o maior gasto energético (cf.
Figura 3). Esse resultado é explicado pela menor necessidade
de quebrar quadros de dados a serem transmitidos pelo gate-
way LoRa, como mostra o gráfico da direita na Figura 3.

Sheet1

Page 1

Class HTTP MQTT CoAP
0-0.01 21 39 58
0.01-0.02 17 35 51
0.02-0.03 9 21 32
0.03-0.04 7 11 20
0.04-0.05 4 5 6
0.05-0.06 1 1 1
0.06-0.07 0 0 0
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Fig. 3. Consumo de energia de cada protocolo

IV. CONCLUSÃO

Este trabalho abordou a comunicação entre sensores e
sistemas em rede na agricultura, considerando especifica-
mente uma infraestrutura LoRa. Três protocolos conhecidos
(i.e., CoAP, HTTP e MQTT) que são comumente utilizados
nessa comunicação foram abordados visando caracterizá-los
no cenário agrı́cola, contribuindo na tomada de decisão de
futuras implementações.

Por meio de simulação e técnicas de análise estatı́stica, foi
possı́vel identificar como as caracterı́sticas de cada protocolo
se sobressaem em um ambiente de rede para a agricultura.
De maneira geral, considerando o baixo impacto na perda de
pacotes e o menor consumo energético, o protocolo CoAP foi
o que obteve melhor desempenho na análise realizada.
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Análise Bibliométrica de Funcionalidades de
Gerência de Largura de Banda do 5G

Daniel R. Luna e Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Usando as bases de dados Web of Science e Scopus,
este trabalho propõem conduzir um estudo bibliométrico de
algumas das funcionalidades de gerência de largura de banda
para o 5G. A pesquisa se justifica pela necessidade de avaliar
o desenvolvimento da área, que ainda é um assunto novo e é
uma funcionalidade crucial para suprir as demandas dos casos
de estudo da quinta geração da tecnologia de acesso sem fio.
Os resultados quantificam a literatura disponı́vel durante os
últimos anos, realizando uma análise temática, temporal e por
localização.

Palavras-Chave—5G, Análise Bibliométrica, Carrier
Aggregation, CA, Bandwidth Part, BWP.

I. INTRODUÇÃO

A quinta geração (5G) da rede de comunicação do
3GPP (3rd Generation Partnership Project), conhecida como
New Radio (NR), propõe uma variedade de casos de
uso, que vão desde as comunicações móveis em banda
larga melhoradas (enhanced Mobile Broadband - eMBB),
até comunicações ultra confiáveis e de baixı́ssimo atraso
(Ultra-Reliable Low-Latency Communication - URLLC), além
das comunicações massivas entre máquinas (massive Machine
Type Communication - mMTC), comumente denominada
Internet das Coisas (IoT).

As funcionalidades-chave do NR incluem redução
de sinalização (sinais de referência, sincronização e
informações do sistema), suporte para baixo atraso, uso
de múltiplas antenas, time-division duplex (TDD) dinâmico
e, principalmente, a flexibilidade do uso do espectro. Essa
última, estritamente relacionada com a gerência da largura de
banda do 5G, se destacando as funcionalidades de agregação
de portadora (Carrier Aggregation - CA), a operação em
alta frequência (ondas milimétricas), a cooperação entre
bandas abaixo e acima de 6 GHz e o direcionamento de
banda via Bandwidth Part (BWP) para otimizar o gasto
energético (reduzindo o processamento em banda base e
banda passante) [1].

Entendendo que a pesquisa bibliométrica é uma ferramenta
útil para verificar as tendências de esforços da comunidade
cientı́fica, este trabalho traz um levantamento de informações
dos estudos das funcionalidades de gerenciamento de banda,
e está assim dividido: a Seção I-A apresenta os trabalhos
relacionados; a Seção II aborda a metodologia de pesquisa
e os termos utilizados na busca de informações; a Seção III
apresenta e discute os resultados, enquanto a Seção IV traz as
conclusões e comentários finais.

Os autores são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), Natal, RN. E-mails: {daniel.luna.088, 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.

A. Trabalhos Relacionados
Os primeiros artigos relacionados a este trabalho são [2]

e [3], pois são surveys sobre gerência de largura de banda
e o uso de CA. Ambos foram publicados depois do Release
15 do 3GPP e servem como referência para pesquisa mais
aprofundada, além de serem acessados facilmente, pois são
open-access. Para o tema Bandwidth Part (BWP), também
analisado neste trabalho, o trabalho [4] explica com detalhes
os conceitos essenciais para as BWPs considerando as
normas técnicas no NR, incluindo fundamentos, configurações,
mecanismos de switch e as capacidades da UE em termos
de suporte às BWPs. Complementando, o trabalho [5] traz
uma análise do mecanismo de switch das BWPs em sistemas
5G NR. No que se refere ao gerenciamento de recursos (i.e.
BWPs), os autores de [6] propõem uma solução baseada em
inteligência artificial (IA) para lidar com a complexidade da
alocação de recursos.

No que se refere aos artigos com estudos bibliométricos
sobre o 5G, os autores de [7] mostram uma análise
contendo a evolução na citação de artigos e o uso de
palavras-chaves entre 2016 e 2018. Os autores de [8]
e [9] desenvolvem uma análise bibliométrica semelhante,
porém voltadas para as comunicações verdes e em cenários
mMTC, respectivamente. Os estudos abordam quantidade de
citações, os veı́culos de publicação e análises temporais. O
trabalho [10] apresenta um levantamento bibliométrico das
publicações sobre coexistência entre tecnologias de acesso
de rádio, incluindo os sistemas LTE em banda licenciada
e não-licenciada, o Wi-Fi e o 5G-NR. Análises temporais
e tecnológicas também estão presentes. Por fim, não foram
encontrados estudos bibliométricos sobre as funcionalidades
de largura de banda do 5G.

II. METODOLOGIA DO ESTUDO

A pesquisa bibliométrica é parte importante de um mapa
tecnológico (Technological RoadMap), e tem como objetivo
subsidiar o planejamento de estratégias, destacando vı́nculos
entre os objetivos e os ativos tecnológicos disponı́veis [11].

A pesquisa bibliométrica aqui apresentada foi construı́da
por meio das bases de dados Scopus e Web of Science
(WoS). As buscas foram baseadas na seguinte expressão: (5G
Bandwidth Part e 5G BWP) e (5G Carrier Aggregation ou
5G CA). A escolha das bases de dados se deu pela quantidade
significativa de documentos em seus acervos, bem como pelo
reconhecimento que representam bem o universo acadêmico.

III. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

As Figs. 1(a) e 1(b) mostram a distribuição das publicações
por área de pesquisa, considerando as palavras-chave e as
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bases de pesquisa, WoS e Scopus, respectivamente. Note que
em ambos os gráficos, há um destaque claro para a área de
Engenharia (Engineering e Engineering Electrical Electronic).
Na base Scopus, é possı́vel perceber ainda um grande número
de publicações na área de ciência da computação, também
percebido na base WoS, porém não com tantas publicações.
Na base WoS, há a área de telecomunicações, que possui
muitas publicações. Embora não haja essa área na base Scopus,
ela certamente está sendo absorvida pela área de engenharia
ou ciência da computação. Em relação as palavras-chaves,
note que há um número considerável de publicações sobre
o tema 5G Carrier Aggregation ou 5G CA. Por outro lado,
ainda muito incipiente são as publicações sobre o tema 5G
Bandwidth Part ou 5G BWP.

(a) Número de publicações por área da base Web of Science.

(b) Número de publicações por área da base Scopus.

Fig. 1. Gráficos bibliométricos por área e base de pesquisa.

As Figs. 2(a) e 2(b) mostram a distribuição das publicações
por localização.A China e os EUA são os grandes responsáveis
pela maioria das publicações, e o restante das publicações
estão concentradas em paı́ses europeus ou asiáticos. Note
também que não há publicações significativas para as
palavras-chaves relacionadas a bandwidth part e 5G.

Para finalizar a análise, as Figs. 3(a) e 3(b) mostram
a distribuição das publicações por ano, considerando as
palavras-chave e as bases de pesquisa. De modo semelhante
aos gráficos anteriores, o número de publicações envolvendo
o tema Bandwidth Part ainda é pequeno, porém é importante
destacar que o termo foi introduzido apenas após a divulgação
do Release 15 do 3GPP em 2018, motivo pelo qual as
publicações sobre o tema começaram em 2018. Por outro lado,
as publicações sobre a agregação de portadoras, cuja técnica
é conhecida desde o 4G-LTE, a faz ser um tema presente
também em publicações recentes devido ao 5G-NR.

IV. CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa
bibliométrica sobre dois recursos de gerência de largura
de banda em redes 5G, a BWP e a CA. Pelos resultados

(a) Número de publicações por paı́s
da base Web of Science.

(b) Número de publicações por paı́s
da base Scopus.

Fig. 2. Gráficos bibliométricos por paı́s e base de pesquisa.

(a) Número de publicações por ano
da base Web of Science.

(b) Número de publicações por ano
da base Scopus.

Fig. 3. Gráficos bibliométricos por ano e base de pesquisa.

adquiridos nas bases de dados Scopus e WoS, pode-se resumir
que: 1) as principais áreas de estudo são as engenharias e
ciência da computação, seguidas da matemática e fı́sica; 2)
a China e os Estados Unidos polarizam as contribuições,
e consequentemente detêm boa parte do conhecimento no
assunto, mas paı́ses europeus e asiáticos vêm mostrando
interesse pelo tema; 3) no que se refere à série temporal, há
uma tendência crescente de publicações sobre o tema Carrier
Aggregation, já para o tema Bandwidth Part, a discussão ainda
está muito incipiente, assim como ocorreu com a CA quando
foi proposta.
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Análise de Desempenho de Algoritmos de
Formatação de Feixes no NR usando o ns-3

Lucas I. C. Medeiros, Ravan N. de Oliveira, Daniel R. de Luna, Tarciana C. de B. Guerra e Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Para os sistemas 5G do 3GPP atenderem aos
novos requisitos de conexão, é necessário o uso de tecnologias
habilitadoras como a formatação de feixes. Esse trabalho tem
como objetivo fazer uma análise de desempenho sistêmica de
diferentes algoritmos de formatação de feixes nos sistemas 5G
NR, por meio da prototipagem via software no simulador de
eventos discretos ns-3 5G-LENA. Algoritmos Ideais e Realı́sticos
são analisados de modo a mensurar o desempenho da técnica
e demonstrar a sensibilidade da taxa útil com o aumento da
distancia entre equipamento de usuário (UE) e gNB.

Palavras-Chave—Beamforming, 5G, NR, ns-3.

I. INTRODUÇÃO

A formatação de feixes (Beamforming) é utilizada em
diferentes casos de uso do 5G, com o foco no enhanced
Mobile Broadband (eMBB) e na Ultra-Reliable Low-Latency
Communication (URLLC). O Beamforming auxilia na
mitigação dos efeitos relacionados a perda propagação das
ondas milimétricas (mmWave), e na obtenção de um maior
ganho na transmissão, já que é possı́vel escolher o melhor feixe
de transmissão, e foca-lo em um usuário, além de permitir a
multiplexação espacial [1].

Este estudo tem como objetivo realizar uma análise da
técnica de formatação de feixes, com o aumento da distância
entre gNB e UE, utilizando o algoritmo de formatação de
feixes do tipo Ideal, variando suas diferentes técnicas, e o
algoritmo Realı́stico, todos disponı́veis no módulo 5G-LENA1

do network simulator version 3 (ns-3).
Na literatura, existem trabalhos como [2]–[4] que tem em

seu escopo o ns-3, com foco nos módulos referentes ao NR,
implementando novas funcionalidades como os algoritmos
de formatação de feixe realı́sticos e utilizando simulações
para validar o funcionamento correto dos códigos. Este
artigo complementa a literatura atual ao realizar uma análise
sistêmica de algoritmos de formatação de feixe com foco na
taxa útil em um cenário indoor servido por um sistema NR
modelado de acordo com as especificações do 3GPP.

O artigo é divido como a seguir: na Seção II é apresentada
a modelagem da formatação de feixes no ns-3/5G-LENA;
em seguida, na Seção III, são apresentados e discutidos a
metodologia e os resultados das campanhas de simulação; por
fim, a Seção IV fecha o artigo com as considerações finais.

Os autores são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), E-mails: {lucas.medeiros.114, ravan.novaes.100, daniel.luna.088,
tarcianabrito, vicente.sousa}@ufrn.edu.br. Esse estudo foi financiado em parte
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior - Brasil
(CAPES) - Código de Financiamento 001. As simulações fornecidas por esse
trabalho foram realizadas com o apoio do Núcleo de Processamento de Alto
Desempenho da UFRN (NPAD/UFRN).

1Disponı́vel em: https://gitlab.com/cttc-lena/nr

II. MODELAGEM DO SISTEMA NR NO NS-3

A prototipagem dos sistemas NR é realizada por meio
do 5G-LENA, módulo alinhado com a especificação técnica
3GPP Release-15, atualizado com frequência pelos seus
idealizadores, contando com funcionalidades de camadas PHY
e MAC, como o suporte à diversas numerologias do OFDMA,
uso de bandwidth parts (BWPs), modos de operação em tempo
ou frequência (TDD ou FDD) e a parametrização do canal
3GPP TR 38.901 [5].

O módulo 5G-LENA conta com suporte ao Beamforming,
em que é possı́vel a escolha do tipo de algoritmo de formatação
de feixes, entre o Ideal e Realistico. O algoritmo Ideal assume
o conhecimento perfeito do canal para determinar os vetores de
Beamforming (vetores BF), e conta com técnicas para escolha
do melhor feixe transmissor e/ou receptor, as quais são:

• Cell-Scan: Realiza uma busca pelo melhor par de
vetores BF (aqueles com maior média de SNR) dentre
um conjunto de vetores pré-definidos, assumindo o
conhecimento perfeito do canal de comunicação;

• Direct Path: É uma técnica que assume o conhecimento
do ângulo de visada (DoA) entre os dispositivos,
configurando os feixes de transmissão e recepção na
direção de visada direta;

• Direct Path quasi-omnidirectional: Utiliza o percurso
de visada direta para configurar os feixes da gNB,
enquanto configura feixes quasi-omnidirecionais nos
UEs, tanto para transmissão quanto recepção;

• Cell-Scan quasi-omnidirectional: Configura vetores
BF do tipo Cell-Scan na gNB e vetores BF
quasi-omnidirecionais nos UEs.

Já o algoritmo Realı́stico se baseia em medições da relação
sinal-interferência e ruı́do (SINR) do Sounding Reference
Signal (SRS), transmitido pelo UE para a determinação dos
vetores BF. O algoritmo também considera um conjunto
pré-definido de vetores, mas, ao contrário dos algoritmos
Ideais, o conhecimento do canal de comunicação não é
perfeito, tornando a escolha dos feixes dependente da
qualidade das medições reportadas pelo equipamento [4].

III. ANALISE DOS RESULTADOS

O cenário de avaliação alvo do estudo sistêmico desse artigo
é o indoor-eMBB (de acordo com a ITU-R [6]). O modelo
de tráfego [7] e os principais parâmetros do sistema são
apresentados na Tabela I. O estudo visa analisar o desempenho
dos algoritmos de Beamforming com o UE se distanciando
gNB, com variação entre 5 metros e 40 metros, considerando
um canal modelado segundo diretrizes do 3GPP [5].
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Tabela I
PARÂMETROS DO SISTEMA.

Parâmetros Valor Referência
UEs 1 -

gNBs 1 -
Portadora e banda 26 GHz e 80 MHz [6]

MIMO 32Tx/8Rx [6]
Altura da antena 3 m (gNB) x 1.5 m (UE) [6]

Modelo de antena 3GPP TR 38.901 [5]
Potência de transmissão 24 dBm (gNB) x 1 dBm (UE) [6]

Modo de transmissão TDD Full buffer [6]
Taxa oferecida 300 Mbps [7]
Numerologia 3 [8]

Além do algorı́timo Realı́stico, quatro técnicas de
Beamforming Ideal foram investigadas: CellScan,
CellScanQuasiOmni, DirectPath, DirectPathQuasiOmni.
A análise é feita por meio de duas vertentes: 1) Comparação
de desempenho entre os algoritmos Ideais (Fig. 1); 2)
Comparação de desempenho entre um algoritmo Ideal e o
Realı́stico (Fig. 2). São realizadas repetições do experimento,
com intuito de expressar o intervalo de confiança de 95%.

Na Fig. 1 é observado que técnica DirectPath se destaca
em relação as outras, pois configura um par de feixes com
visada direta, garantindo um sinal direcional, mitigando os
efeitos do canal com maior eficiência. O desempenho do
CellScan é inferior ao anterior, pois seleciona um par de
vetores, entre um conjunto pré-definido, de acordo com
a melhor SNR encontrada nos feixes. Como esperado,
os algoritmos CellScanQuasiOmni e DirectPathQuasiOmni
apresentaram desempenho inferior devido à caracterı́stica de
baixa diretividade nos feixes dos UEs.

Fig. 1. Taxa útil para algoritmos ideais de formatação de feixes para diferentes
distâncias.

Já observando a Fig. 2, fica perceptı́vel o desempenho
semelhante entre as técnicas Ideal e Realı́stico. Esse resultado
ocorre devido ao deployment de rede simulado (cenário
indoor unicelular), o qual não apresenta interferência co-canal.
Ambos algoritmos escolhem os mesmos pares de feixes para a
comunicação por meio da técnica CellScan, evidenciando que
a estimativa da SINR do SRS pelo algoritmo realı́stico é muito
próxima da SNR conhecida pelo algoritmo ideal. Na distância
de 5 metros entre a gNB e UE, os dois métodos obtém
uma taxa de pico aproximadamente igual a taxa oferecida
de 300 Mbps, e como esperado, a taxa útil decresce com

o aumento da distância devido aos efeitos de degradação de
canal.

Fig. 2. Comparação entre a Taxa Útil obtida para as abordagens Ideal e
Realistico em diferentes distâncias.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta uma análise de desempenho de
algoritmos de formatação de feixes no 5G NR. Foram
apresentados suas principais caracterı́sticas, validando a
importância da técnica no escopo do sistema 5G NR,
especialmente como funcionalidade para garantir as premissas
do eMBB. Outro ponto abordado no trabalho é a importância
da prototipagem via software, evidenciando a disponibilidade
do ns-3 5G-LENA como ferramenta para estudos investigativos
no NR. Em trabalhos futuros, espera-se analisar cenários
mais desafiadores, analisando o aumento do número de UEs
(e sua mobilidade) e como um deployment multiusuário
e multicelular afetam a formatação de feixe, já que a
interferência cocanal torna-se uma variável importante na
análise de desempenho entre algoritmos.
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Resumo - Neste artigo são propostos modelos de RNA para 

análise da eficiência de acoplamento entre guias de ondas com 

características de propagação diferentes por meio de uma seção, 

denominada taper, operando na banda C, usando algoritmos de 

aprendizado de máquina. Estes modelos foram elaborados e 

testados a partir de um banco de dados gerados com o uso do 

método dos elementos finitos (FEM) que serviram de entradas e 

saídas para a rede neural artificial desenvolvida. Excelentes 

resultados foram observados para o cálculo da eficiência de 

acoplamento utilizando os algoritmos de aprendizado de 

máquina quando comparado com os obtidos pelo método dos 

elementos finitos. 

 
Palavras-Chave— Aprendizado de Máquina, Eficiência de 

Acoplamento, Guia de Ondas, Rede Neural Artificial, Tapers. 

I. INTRODUÇÃO 

 eficiência de acoplamento da potência óptica entre 

guias de onda de formatos diferentes pode ser realizado 

através de ajuste das dimensões de acopladores ópticos, como 

o taper. Neste trabalho, um taper segmentado é usado como 

interface entre um guia de onda segmentado (PSW) e um guia 

de onda contínuo (CWG) e tem sua geometria variando ao 

longo de seu comprimento [1]. O acoplamento de potência 

entre estes guias pode ser obtido usando o FEM [1]-[2], que 

requer de um alto custo computacional. 

A geometria do PSW, usada como base para o taper 

segmentado, é mostrada na Fig. 1, onde Λ é o período dos 

segmentos, a [0.03μm, 0.27μm] é o comprimento do segmento 

com maior índice de refração (n1), w é a largura do segmento e 

do CWG, e Λ=w=300nm. Foi considerado um guia de onda 

óptico segmentado em 15 partes composto por sílica e silício 

com índices de refração alternados n1=3.476 e n2=1.444. A 

eficiência de acoplamento foi obtida pela razão entre as 

potências de entrada e saída nos guias, Pout /Pin.  

Os modelos baseados em redes neurais artificiais 

multicamada perceptron(RNA-MLP) foram implementados 

usando os algoritmos de treinamento do tipo backpropagation 

Levenberg-Marquardt (MLP-LM) e Regularização Bayesiana 

(MLP-BR) [7]. 
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Figura 1. Esquema das configurações do taper. 

Neste trabalho várias configurações de redes neurais foram 

implementadas para modelar diversas configurações 

geométricas do taper, sendo que as RNA-MLP LM e BR 

destacaram-se pelo atendimento aos critérios e velocidade da 

resposta conforme Seção II. Os resultados obtidos pelas redes 

neurais MLP em comparação com os valores encontrados 

analiticamente pelo FEM são apresentados juntamente com as 

principais conclusões nas Seções III e IV respectivamente. 

II. REDE NEURAL ARTIFICAL – MULTICAMADA 

PERCEPTRON(MLP) 

Para determinar a resposta da eficiência de acoplamento do 

Taper, as RNAs-MLP inicialmente foram designados com os 

dados de entrada referindo-se a possíveis valores de 

comprimento de cada segmento(a) dentro da faixa descrita 

para a Fig.1. A expressão que permite o cálculo da 

performance do acoplamento é dada por  [1]-[6]. A 

Figura 2 mostra a configuração da RNA utilizada neste 

trabalho [2]-[3]. 

 
Figura 2 - Configuração das variáveis de entrada e saída para eficiência de 

acoplamento. 

Todas as entradas / saídas para criar um conjunto de dados 

foram obtidas através de mudanças de valores de tamanho de 

comprimento para cada um dos 15 segmentos do taper. Para 

isso, uma abordagem do método de elementos finitos foi 

adaptada para gerar um banco de dados de 282.000 amostras, 

para um intervalo de comprimento de onda na banda C λ: 

[1.5~1.6] µm, com passos de 0.01 µm. O resultado numérico 
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obtido é a eficiência do acoplamento para cada um deles. 

Então, os dados foram divididos em 2 blocos com tamanhos 

de 70% e 30% para o treinamento e validação, 

respectivamente, e um o pequeno conjunto separado para 

testes. 

A arquitetura da RNA é concebida considerando o número 

de entradas (a), número de saídas (η), tamanho do banco de 

dados e as funções de ativação para o correto equilíbrio das 

camadas ocultas. Os critérios de parada da ANN são: 2.000 

épocas ou erro quadrático médio (MSE) de 10-7. 

Uma vez atingido algum dos critérios de parada, testes são 

realizados utilizando um conjunto de dados diferente dos 

anteriores para verificar a qualidade dos resultados e sua 

precisão utilizando MSE como métrica principal para análise 

da variância do erro, uma vez que na regressão a predição 

resulta em um valor numérico contínuo, que permite um grau 

de incerteza quanto à exatidão do valor predito[8].O modelo 

geral RNA-MLP foi submetido a diversos algoritmos de 

treinamento baseados em backpropagation, porém, dentre as 

métricas utilizadas destacaram-se os algoritmos LM e BR 

apresentando o melhor desempenho dentre os demais [6]. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A arquitetura da MLP possui: uma camada de entrada, 4 

camadas ocultas com 15,18, 27 e 28 neurônios; e a camada de 

saída com apenas 1 neurônio. As funções de ativação para 

cada camada são: tan-sigmóide, log-sigmóide e linear e os 

algoritmos de treinamento destacados (LM e BR). Observa-se 

a agilidade na resposta usando o MLP-LM, nas mesmas 

condições que o MLP-BR, o que permite emular uma forma 

avançada de métodos analíticos para obter os mesmos 

resultados. A comparação entre os resultados obtidos pelas 

redes neurais e as soluções analíticas são apresentadas nas 

Figuras 3 e 4 a seguir. 

A Tabela 1 mostra um resumo da resposta computacional 

que mostra os resultados desta comparação, nas mesmas 

condições. 
Algoritmo Epocas MSE Tempo 

(hh:mm:ss) 
Regressão 

Levenberg-
Marquardt 

73 8.9×10-7 00:24:30 1 

Bayesian 

Regularization 

471 9.75×10-8 02:21:11 1 

Table 1-Single Comparison LM X BR training. 

 
                                (a)                                                              (b) 

 

Figure 3(a) RNA-MLP -LM - Performance (b)RNA-MLP -LM – Regressão 

 
(a)                                                   (b) 

Figure 4(a) RNA-MLP -BR - Performance (b)RNA-MLP -BR – Regressão 

Todas as simulações foram realizadas usando um Laptop com 

processador core i7-9750H, 2.60 GHz de clock ,16GB DDR3 

RAM, 1,333 MHz, e sistema operacional Windows 10 Home 

Single.  

IV.  CONCLUSÕES 

A comparação entre os resultados obtidos com as redes 

neurais MLP (LM e BR) com um notável ganho em agilidade 

do MLP-LM em relação ao MLP-BR e os dados numéricos da 

eficiência de acoplamento do taper, apresentaram excelentes 

resultados com erros menores que 10-7, esforço computacional 

reduzido e mais simples do que em métodos numéricos 

comumente usados (como o FEM), e mostrou-se em 

conformidade com os resultados demais métodos, provando 

ser uma ferramenta eficiente para aplicação em soluções 

computacionais. 
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Resumo—Neste artigo, as propriedades ópticas de transmissão 

em um dispositivo óptico na faixa de comprimento de onda entre 
1200 a 1400 nm, baseado em multicamadas foi analisada. Nas 
simulações, foram considerados como materiais o Nitreto de 
Silício (Si3N4) e a Perovskita. Além disso, efeitos do ângulo de 
incidência na transmissão para ondas polarizadas transversais 
magnética e elétrica foram analisadas. A influência de parâmetros 
estruturais foram estudadas no sentido de maximizar os efeitos na 
banda considerada. Esses resultados podem ser considerados na 
fabricação de dispositivos eficientes na faixa considerada, 
podendo ser utilizados em aplicações de filtros em frequências de 
comunicações ópticas. O método dos elementos finitos foi usado 
nas simulações numéricas.  
 

Index Terms—Transmissão, comunicações ópticas, FEM. 

I. INTRODUÇÃO 

ISPOSITIVOS  multicamadas têm sido utilizados 
como absorvedores banda larga em frequências que 

compreendem o espectro eletromagnético 300-2500nm, 
utilizando muitas camadas e diferentes combinações de 
materiais [1]. Por outro lado, quando utilizado com algumas 
camadas e alguns materiais, na faixa do espectro vísivel, o 
dispositivo tem o comportamento de filtro de banda estreita 
[2]. Neste trabalho foi analisada as propriedades da 
transmissão em um dispositivo multicamadas composto de 
Nitrado de Sílicio (Si3N4) e Perovskita. Em estruturas como 
estas, os parâmetros geométricos podem ser utilizados para 
buscar um específico perfil da propagação da onda luminosa, 
modificando suas propriedades como absortância, reflectância 
e a principal propriedade, foco desse estudo, a transmitância. 
Alguns materiais podem afetar o funcionamento dos 
dispositivos dependendo das variações nas dimensões e 
também com o índice de refração. Por essa razão, também foi 
considerado nesse estudo o índice de refração complex em 
função do comprimento de onda em todas as simulações 
numéricas. Como uma resposta para essas variações 
consideradas, as estruturas obtidas podem, primariamente, 
apresentar características, principalmente de filtros ópticos 
sintonizáveis, os quais são de extrema importância para 
compor  sistema de comunições ópticas [3].  

A escolha dos materiais foi feita de acordo com as suas 
variadas aplicações e considerando o índice de refração em 
função da frequência de operação. O Si3N4, por exemplo, 
largamente utilizado na fabricação de guias de onda planares, 
oferece soluções para a integração de dispositvos fotônicos 
integrados [4], tendo muitas aplicações, como por exemplo, 

                                                           
 

biosensores [5] e espectroscopia [6]. A Perovskita tem sido 
utilizada como material integrante em células solares [7]. 

II. SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

A Fig. 1 ilustra a estrutura usada nas simulações. Foram 
analisadas diferentes composições para o dispositivo. As 
camadas foram invertidas entre os materiais no intuito de 
observar o comportamtento da transmissão.  Os índices de 
refração em função do comprimento de onda foram obtidos do 
COMSOL para o Si3N4 e em [8] para a Perovskita que 
variaram na faixa de 1200 a 1400nm. As variações das 
camadas foram feitas na camada superior que variou de 150 a 
200nm, enquanto as demais foram fixadas em 150nm. As 
variações que levam em consideração o ângulo de incidência, 
que variou de 0 a 90º,  para os modos TM e TE, foram 
simulados em função da melhor média, que ocorre para uma 
configuração específica. 

 
Fig. 1.  Ilustração da estrutura analisada. 

 
 Nas Fig. 2 e 3, são apresentados os resultados da 

transmitância para a composição Si3N4-Perovskita-Si3N4-
Perovskita e Perovskita-Si3N4-Perovskita- Si3N4. Para os dois 
casos, pode se observar um deslocamento nos picos para a 
esquerda à medida que a espessura da camada superior 
aumenta. Na Fig. 4 e 5, são apresentados os dados para os 
modos TE e TM, respectivamente, para o dispositivo com 
Si3N4 na camada superior, levando em consideração a 
configuração (162,5 nm na camada superior) que obteve a 
melhor média de absorção que foi de 83,68%. Já na Fig. 6 e 7, 
são apresentados os dados para os modos TE e TM, 
respectivamente. Para o dispositivo com a Perovskita na 
camada superior e com espessura de 187,5 nm e média de 
84,57%, respectivamente.   

D
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Fig. 2.  Transmitância em função do comprimento de onda. 
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Fig. 3.  Transmitância em função do comprimento de onda. 

 

 
Fig. 4.  Transmitância em função do ângulo para o modo TE (Perovskita). 
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Fig. 5.  Transmitância em do ângulo para o modo TM (Perovskita).  

 
 

 
Fig. 6.  Transmitância em função do ângulo para o modo TE (Si3N4). 
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Fig. 7.  Transmitância em função do ângulo para o modo TM (Si3N4). 

III. CONCLUSÃO 

Como conclusão, as estruturas analisadas apresentam 
variações no comportamento quando os parâmentros 
geométricos variam. Dos resultados, pode ser observado que a 
transmitância pode ser sintonizada na faixa analisada, além de 
manter uma transmitância alta dependendo do ângulo de 
incidência no modo TM ou TE. Nesse sentido, é possível 
intensificar as simulações para um aumento na transmitância, 
como também a ampliação da frequência de operação, como 
por exemplo, na faixa de 1550 nm.  
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Rede Neural Artificial para Predição do Casamento 

de Impedância de Antenas Dipolo 

Resumo—Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um 

algoritmo baseado em uma Rede Neural Artificial (RNA) do tipo 

MLP (Multi-Layer Perceptron) para predição do casamento de 

impedância de uma antena dipolo. O banco de dados utilizado 

para treinamento da RNA foi gerado utilizando o software 

ANSYS HFSS, considerando a resposta em frequência da 

antena para diferentes dimensões. Por meio do algoritmo foi 

possível representar a estimação da RNA pelo coeficiente de 

reflexão e carta de Smith. A RNA foi capaz de estimar o 

casamento de impedância da antena com erro quadrático médio 

(MSE-mean square error) de 0,00015, demonstrando a 

aplicabilidade do algoritmo proposto.  

Palavras-Chave— Antena Dipolo, desenvolvimento de 

antenas, Inteligência Artificial e Rede Neural Artificial. 

I. INTRODUÇÃO 

A aplicação de Inteligência Artificial (IA) em sistemas de 
comunicação móvel tornou-se uma importante ferramenta 
na estimação de canais, no roteamento de tráfego, na 
equalização de sinais e no desenvolvimento de antenas [1-2]. 
Por meio da IA é possível obter-se uma generalização de 
sistemas complexos e não-lineares de maneira simplificada, 
uma vez que a Rede Neural Artificial (RNA) identifica 
padrões baseando-se em um banco de dados entrada-saída. 
Particularmente, no desenvolvimento de antenas, a utilização 
de IA pode atuar como uma importante ferramenta auxiliar 
aos softwares de simulação eletromagnética demandando 
menor tempo de execução e recursos computacionais [3]. 

Na literatura pode se destacar importantes trabalhos como 
visto em [4] e [5]. Em [4] os autores propuseram um algoritmo 
de evolução diferencial assistida baseado em métodos de 
substituição para síntese de antenas (SADEA-surrogate 
model assisted differential evolution for antenna synthesis), 
que foi capaz de reduzir o tempo de desenvolvimento de um 
arranjo de antena da ordem de 3 a 7 vezes. Em [5], os autores 
apresentaram um método de pesquisa induzida por 
similaridade de saídas capaz de melhorar a eficácia do 
algoritmo ABC (Artificial Bee Colony). Por meio deste 
algoritmo os autores realizaram a geração do diagrama de 
radiação genérico de arranjo de antenas. 
 Este artigo consiste na evolução do trabalho [6], no qual 
apresentou-se o desenvolvimento de antenas baseado em IA. 
Foi utilizada uma RNA do tipo MLP (Multi-Layer 
Perceptron) associada a um algoritmo de enxame de 
partículas (PSO-Particle Swarm Optimization). Em [6], o 
objetivo era minimizar o coeficiente de reflexão (S11) a partir 
das dimensões da antena dipolo. 
 O objetivo deste trabalho é apresentar uma RNA capaz de 
estimar a parte real e imaginária do coeficiente de reflexão de 
uma antena dipolo, a partir das suas dimensões em 
determinada faixa de frequência. Este procedimento é valido 
porque reproduz de forma similar ao que é feito em um 

software de simulação eletromagnética, com menor custo 
computacional. Em evolução ao trabalho apresentado [6], 
foca-se na geração do banco de dados que permita melhor 
representar o comportamento eletromagnético de uma antena, 
além de possíveis generalizações ao banco de dados. A 
geração do banco de dados foi feita utilizando o software de 
simulação eletromagnética ANSYS HFSS, variando as 
dimensões da antena e coletando seus respectivos valores de 
coeficiente de reflexão para determinada faixa de frequência. 
O banco de dados adotado resultou em menor erro quadrático 
médio (MSE-mean square error), quando comparado ao 
apresentado em [6]. A comprovação da predição da RNA foi 
feita comparando os valores estimados pelo algoritmo de IA 
com a resposta gerada pelo software ANSYS HFSS.  
 O artigo está dividido da seguinte maneira: Seção II 
descreve a RNA aplicada à antena dipolo; Seção III apresenta 
os resultados, validando a metodologia aplicada e a Seção IV 
apresenta as conclusões e propostas de trabalhos futuros.  

II. RNA APLICADA À ANTENA DIPOLO 

 No desenvolvimento de antenas, um dos grandes desafios 
é o casamento de impedância. Elaborou-se um algoritmo 
baseado em IA para auxiliar no desenvolvimento de antenas. 
Tomou-se como referência o projeto de uma antena dipolo de 
meia onda, uma vez que esta antena possui poucas variáveis 
relacionadas às suas dimensões e demanda baixo custo 
computacional na geração do banco de dados.  
 O desenvolvimento deste trabalho baseou-se em três 
etapas: a geração do banco de dados, a construção da RNA e 
a apresentação dos resultados em formato da carta de Smith e 
amplitude do coeficiente de reflexão. O banco de dados foi 
criado a partir de variações de dimensões de espaçamento 
entre barras cilíndricas do dipolo (G) e o raio da barra (R). O 
comprimento total do dipolo foi fixado em meio comprimento 
de onda (𝜆/2) para a frequência de 640 MHz, faixa UHF 
utilizada por canais de TV. Os valores de G e R foram gerados 
de forma pseudoaleatória, para otimizar o treinamento da 
RNA. Foram realizadas 100 simulações, combinando 
diferentes valores de G e R, para 10 pontos de frequência 
uniformemente distribuídos dentro da faixa de 0,5 a 0,8 GHz. 
Os valores de G variaram entre 0,1 e 3 cm e os valores de R 
variaram entre 0,1 e 1 cm. O conjunto de valores de G e R 
foram escolhidos baseado em dimensões típicas de antena 
dipolo para esta frequência.  
  As combinações de variações de G e R permitem a RNA 
avaliar o comportamento do coeficiente de reflexão da antena 
em cada ponto de frequência analisado. Espera-se avaliar a 
influência destes parâmetros, que estão diretamente 
relacionados ao casamento de impedância, uma vez que o 
comprimento do dipolo foi fixado. Após realizar as 100 
simulações, utilizando o software ANSYS HFSS, exportou-se 
os resultados do coeficiente de reflexão à serem importados a 
RNA. 
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 A RNA foi construída utilizando a biblioteca Scikit-
Learn [7], a qual fornece ferramentas e APIs (Application 
Programming Interfaces) para análise de dados e aprendizado 
de máquina utilizando a linguagem Python. Dentro dos 
diversos APIs disponíveis, foi utilizada a classe 
“MLPRegressor” que permite a criação de uma rede neural do 
tipo multi-camadas MLP. Utilizou-se o método de validação 
cruzada, classe “GridSearchCV”, para auxiliar na definição 
dos parâmetros da RNA. Na camada de entrada foram 
utilizados três neurônios G, R e frequência (F), além de duas 
camadas ocultas com cem neurônios em cada, e como camada 
de saída utilizou-se dois neurônios, parte real e imaginária do 
coeficiente de reflexão (Γ). A Fig. 1 apresenta um 
esquemático dos três passos realizados no desenvolvimento 
do trabalho.  

 

Fig. 1. Diagrama em blocos do algoritmo auxiliar no desenvolvimento de 
antenas. 

III. RESULTADOS 

Utilizou-se 70% do banco de dados para treinamento e 
30% para validação, resultando em um MSE de 0,00015. Com 
a RNA treinada, é possível estimar a parte real e imaginária de 
Γ, de cada ponto de frequência avaliado, para diversas 
dimensões de G e R. Com base nestas estimações o algoritmo 
permite apresentar resultados na forma do coeficiente de 
reflexão e carta de Smith.  

Com a RNA treinada e validada, foram inseridos novos 
conjuntos de valores de G, R e F, a fim de verificar a precisão 
de estimação do algoritmo. Foi adotado G=15,3 mm, R=3,7 
mm e 200 valores de frequência entre 0,5 e 0,8 GHz. Estimou-
se a resposta em frequência da antena utilizando a RNA, 
enquanto que os mesmos valores foram utilizados no software 
ANSYS HFSS para avaliar a concordância entre as respostas.  

A Fig. 2 apresenta a comparação entre os resultados do 
software HFSS (curva azul) e da RNA (curva vermelha). A 
análise da carta de Smith, Fig. 2(a), é de grande importância 
para o desenvolvimento de antenas, pois pode-se avaliar o 
comportamento capacitivo ou indutivo da impedância de 
entrada da antena. 

 
(a)  

 
(b) 

Fig. 2. Comparação entre as saídas da RNA e do software HFSS. (a) Carta 

de Smith, (b) Magnitude do Coeficiente de Reflexão em dB. 

Baseado nas partes resistiva e reativa obtidas pela carta de 
Smith, gerou-se os resultados da amplitude do coeficiente de 
reflexão (S11), conforme mostra a Fig. 2(b). A RNA estimou 
que para os valores de entrada de G e R, a frequência de 
ressonância foi de 0,65 GHz ao passo que o software ANSYS 
HFSS estimou 0,64 GHz. O erro entre esses dois valores foi 
de 1,56%. Para o coeficiente de reflexão, obteve-se pela RNA, 
o valor de -27,91 dB e pelo software ANSYS HFSS -24,95 
dB, com uma diferença de 2.96 dB.  Portanto, pode-se 
perceber uma boa aproximação entre as curvas geradas pela 
RNA e pelo software ANSYS HFSS. A RNA foi capaz de 
obter um baixo erro mesmo para um banco de dados de apenas 
1000 amostras.  

IV. CONCLUSÕES 

Esse trabalho apresentou o desenvolvimento de um 
algoritmo baseado em IA capaz de estimar o casamento de 
impedância de uma antena dipolo. O banco de dados foi 
gerado a partir de variações de dimensões que influenciam 
diretamente no casamento de impedância. Baseado no banco 
de dados foi criada uma RNA do tipo MLP de quatro camadas, 
sendo uma de entrada, duas escondidas e uma de saída. A 
RNA obteve um MSE de 0,00015, demonstrando a 
confiabilidade do algoritmo. O algoritmo permitiu estimar a 
parte real e imaginaria do coeficiente de reflexão e representá-
los por meio da carta de Smith. A RNA foi capaz de estimar a 
impedância de entrada de uma antena dipolo com baixo erro 
comparado ao software ANSYS HFSS. Como trabalhos 
futuros, vislumbra-se avaliar a capacidade de estimação da 
RNA para diferentes tipos de antenas, outros modelos de 
regressão como LASSO (Least Absolute Shrinkage and 
Selection Operator) e SVR (Support Vector Regression), e a 
generalização do banco de dados para diferentes frequências.  
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6G: Primeiros Movimentos e Projetos Mundiais
Jefferson H. Silva, Fellipe A. dos Santos e Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Diante dos diversos avanços e aplicações
tecnológicas, o 5G (quinta geração de redes móveis), mesmo
em fase de implantação, começa a encontrar um caminho de
evolução. Assim, a sexta geração (6G) já começa a ser idealizada.
Este trabalho busca apresentar uma breve visão da concepção
do 6G, bem como, os primeiros movimentos nas pesquisas
do beyond 5G e 6G, trazendo os principais grupos que estão
trabalhando à frente de projetos mundiais dessa evolução.

I. INTRODUÇÃO

Até a quarta geração dos sistemas de comunicações móveis
(4G/LTE), o aperfeiçoamento foi pautado no aumento de
taxa de transmissão [1]. Todavia, nos últimos anos, cresce
uma nova necessidade: sistemas que proporcionam conexão
a bilhões de pessoas e dispositivos com alta confiabilidade
e baixa latência. Este é o cenário do Internet of Everything
(IoE) [1]. A quinta geração (5G NR) foi concebida para
essa categoria de dispositivos, trazendo os casos de uso
mMTC e URLLC [1]. Assim, o 5G foi concebido para lidar
com aplicações de pacotes menores, cobertura expandida,
aliando taxa de transmissão, eficiência energética e requisitos
mais restritos de latência e confiabilidade. Dessa maneira,
para sobrepujar esse desafio, dentre outros, mantendo a
tendência de aumentar a capacidade de transmissão, visa-se o
desenvolvimento da sexta geração do sistema celular (6G) [1].

Os desafios para o 6G serão diversos, e cada vez mais
especı́ficos, por este motivo, a sua visão se baseia nos pilares
a seguir [2]: Further enhanced Mobile Broadband (FeMBB),
ultra-massive Machine-Type Communication (umMTC),
Extremely Reliable Low-Latency Commmunication (eRLLC),
Extremely Low Power Commmunication (ELPC), Long
Distance and High Mobility Commmunication (LDHMC),
Mobile Broadband and Low-Latency (MBBLL), massive
Low-Latency Machine-Type Communications (mLLMT),
AI-assistive extreme communications (AEC). Todos esses
pilares, de modo geral, buscam superar os requisitos do 5G.
Outros pilares que também estão sendo muito ressaltados são
alto sigilo, privacidade e segurança do sistema, dado o grande
número de dispositivos e, consequentemente, as informações
que por eles trafegam [3].

Este artigo está organizado como a seguir: a Seção II
mostra os primeiros movimentos para o desenvolvimento do
6G, enquanto a Seção III explicita as visões das principais
iniciativas/projetos. Já a Seção IV apresenta as conclusões do
presente estudo.

II. PRIMEIROS MOVIMENTOS

Com base nos aspectos que envisionam o 6G, é possı́vel
perceber o quão ambiciosa a tecnologia é, e com isso, diversos

Todos os autores são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), Natal, RN. E-mails: {jefferson.henrique.silva.119, fellipe.santos.109,
vicente.sousa}@ufrn.edu.br.

movimentos desde já estão sendo ativados com intuito de
idealizar o novo sistema, dos quais alguns serão tratados nesta
seção.

A. Linhas de Pesquisa

Tendo em vista a grande complexidade do sistema, diversas
tecnologias vêm sendo estudadas por diversos grupos, em
empresas e universidades, para a concepção do 6G. Com
isso, já existem centenas de trabalhos publicados nas mais
diversas linhas de pesquisa. Os trabalhos focam na definição
da visão do 6G, na viabilização do sistema, em sua arquitetura,
em propagação, em inteligência artificial, em encriptação, em
eficiência energética, dentre muitas outras [2]–[4].

Diversos estudos estão sendo realizados na análise de
propagação na faixa de THz, principalmente para proporcionar
maior largura de banda (consequentemente, alta taxa de
transmissão) [2]. Além disso, outra possibilidade estudada
nesta perspectiva é a Visible Light Communication (VLC),
que estuda realizar a comunicação através de feixes de luz
(espectro visı́vel) em alguns pontos do sistema [4].

Uma área com diversos trabalhos é Inteligência Artificial,
com soluções presentes nas mais diversas camadas do
sistema, cumprindo o papel fundamental de dar flexibilidade
e configuração autônoma [4]. Outra linha de muito interesse é
a segurança com as DLTs (Distributed Ledger Technology),
dentre as quais, a mais popular é a Blockchain. Essas
promovem segurança por meio de uma arquitetura de dados
descentralizada, o que tem mostrado eficácia em diversos
sistemas comerciais e, agora, pode ser incorporado às
comunicações móveis [2].

B. Timeline Esperada

A Fig. 1 apresenta uma timeline esperada para o
desenvolvimento do 6G, proposta por [2]. Ela mostra as
possı́veis datas para a padronização, desenvolvimento e
lançamento do 6G.

Fig. 1. Timeline esperada para desenvolvimento do 6G [2].
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III. PROJETOS MUNDIAIS

Desde 2018, alguns grupos de pesquisa já trabalham na
tentativa de propor tecnologias para o 6G. Os três grupos de
maior destaco mundial são alvos desta seção.

A. 6G Flagship Program

Iniciativa de oito anos, liderada pela academia Finlandesa
e parceiros da indústria, avaliada em cerca de 285 milhões de
dólares. Tem como objetivo desenvolver, implementar e testar
tecnologias habilitadoras para o 6G [5]. Os trabalhos estão
sendo realizados nas seguintes áreas [6]:

• Soluções para conectividade sem fio e RAN;
• Ciência e engenharia da computação;
• Eletrônica e materiais;
• Aplicações e serviços.
A Fig. 2 ilustra a visão geral do programa, que inclui

benefı́cios sociais e econômicos como metas de longo prazo.

Fig. 2. Visão geral 6G Flagship [6].

B. Hexa-X

Liderado pela Nokia, o projeto Hexa-X é um consórcio
de grupos de pesquisa e empresas europeias, financiado pelo
programa EU Horizon 2020. O foco é conectar os mundos
humano, fı́sico e digital, com acessibilidade e sustentabilidade.
Assim, stakeholders e a academia da Europa trabalham em
tecnologias que envolvem transmissão em alta frequência,
localização e sensoriamento de alta precisão. Além disso,
move esforços para uma interface aérea conectada por meio
de inteligência artificial, como também numa arquitetura para
desagregação de redes e alta confiabilidade dinâmica [7].

O projeto consiste em nove pacotes de trabalho ao longo de
36 meses. No inicio de 2021, foi divulgado o primeiro pacote
de trabalho (Work Package 1 - End-to-End Vision, Architecture
and System Aspects). O documento descreve aspectos gerais
do 6G, tais como: casos de uso, serviços e Key Value Indicator
(KVI) [8].

Interações entre os mundos fı́sico e digital permitem a
utilização de inteligência artificial juntamente com uma gama
de sensores para tomar ações preventivas, como manutenção
preditiva. A utilização da inteligência artificial também é
encontrada na interação entre mundos humano e digital, com
a coleta de dados a respeito do corpo humano, podendo agir
com acompanhamento médico preventivo mais eficaz.

C. Next G Alliance
Observando outras regiões anunciando planos ambiciosos

para P&D envolvendo 6G, os EUA criaram uma iniciativa para
promover a liderança norte-americana em tecnologias móveis
na próxima década. Reunindo diversos segmentos da indústria
e as principais instituições de pesquisa, o projeto abrangerá
todo o ciclo de P&D, produção, padronização e preparação
para o mercado. Uma reunião inaugural está agendada para
novembro de 2021, em que os membros fundadores nomearão
um grupo de orientação. A criação e lançamento dos grupos
de trabalho serão feitos ainda em 2021 [9].

A iniciativa tem como objetivos: Promover liderança
norte-americana nas novas tecnologias de comunicações
móveis; Criação de roadmap para introdução, adoção
e comercialização do 6G; Direcionar financiamentos de
pesquisas promovidos pelo governo; Implementar modelo
norte-americano para desenvolvimento de todo o ciclo de
pesquisa até sua realização, alinhado com as necessidades
comerciais [9]. Até então, seis frente de trabalhos foram
planejados [9]:

• Aplicações;
• Necessidades econômicas e sociais;
• Espectro;
• Tecnologia;
• Desenvolvimento sustentável;
• Roadmap nacional do 6G.

IV. CONCLUSÃO

O trabalho aqui exposto mostrou os principais movimentos
e projetos vinculados ao desenvolvimento do 6G, ressaltando
a sua visão e as principais linhas de pesquisa e o
desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, diante dos desafios
que a tecnologia almeja ultrapassa, o 6G promoverá uma
grande corrida de trabalhos e pesquisa. Foi possı́vel observar
uma tendência entre os projetos, onde uma visão de inclusão
e de sustentabilidade predomina.
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Sistema de Monitoramento de Volume de
Líquidos Utilizando Sensor Ultrassônico

Adilma A. de Oliveira, João G. de Oliveira, João C. G. de Abreu, Eduardo T. da Rocha, Petrônio C. Bezerra, Bruno J.
Cavalcanti

Resumo— Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um
sistema para detecção de nível de líquido, no qual um sensor
ultrassônico realiza a leitura do nível da coluna líquida, enquanto
os valores são captados, convertidos em medida de volume e
enviados, por meio de um microcontrolador ESP32, para um
servidor FireBase na WEB. A partir dos dados disponíveis no
servidor, é possível monitorar o volume do reservatório em tempo
real, possibilitando a tomada de decisão em diversas áreas de
aplicação, envolvendo até mesmo líquidos de natureza corrosiva,
devido à forma de medição do sensor ultrassônico.

Palavras Chave — Monitoramento de Líquidos, Sensor
Ultrassônico, Internet das Coisas.

I. INTRODUÇÃO

Medições de nível de líquido são fundamentais, pois

podem determinar as características de nível máximo e
mínimo nas vazões de rios ou mesmo variações de
reservatórios em sistemas de drenagem [1]. Em um contexto
industrial, possui a tarefa de avaliar o estoque de tanques de
armazenamento e também realizar o controle dos processos
contínuos onde existam volumes líquidos ou mesmo sólidos.

Dentre os métodos tradicionais para realizar a medição de
nível de líquidos em reservatórios, é possível citar: a)
Flutuador: indica a variação do nível do líquido através do
movimento ascendente e descendente de uma bóia, presa por
meio de uma fita metálica ou corrente, a um contra peso,
fixado a um ponteiro que indica diretamente o nível em uma
escala graduada [2] e b) Chave de Nível: funciona como uma
chave magnética liga/desliga, sendo utilizada para medições
de nível discreto, conforme o líquido sobe ou desce, os
contatos do sensor são acionados, dando como saída dois
estados: energizado e desenergizado [2].

Outra forma de abordagem é utilizando um sensor
ultrassônico. Esse tipo de sensor não possui partes móveis,
sendo capaz de medir o nível do líquido sem ocorrer contato
físico com o tanque. Essa característica permite estender seu
uso para a medição em tanques com produtos químicos
corrosivos, ou líquidos em alta temperatura que poderiam
danificar sensores aplicados em outros métodos de medição
[3].

Nesse sentido, este trabalho trata do desenvolvimento de um
sistema de monitoramento remoto de nível de líquidos
(corrosivos ou não) utilizando um sensor ultrassônico. O
acesso se dá tanto via aplicativo Android, bem como por meio
de uma página WEB.

Para tanto, foi utilizado um framework da Google para o
desenvolvimento híbrido de aplicações, o Flutter. Ele permite,

fazendo uso da mesma base de código, desenvolver um
aplicativo compatível com Android, IOS e plataformas WEB
[4].

Para fins demonstrativos, foi utilizado como cenário a
coleta da água produzida pelo ar condicionado do laboratório
de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Educação
da Paraíba (IFPB). O sensor ultrassônico é controlado por
meio de um microcontrolador ESP-32 (mas também poderia
ser utilizado o ESP8266). Os dados lidos são enviados via
WiFi para um banco de dados remoto implementado por meio
do serviço backend Firebase, da Google, e apresentados ao
usuário por meio de um navegador ou aplicativo.

II. COMPONENTES DO SISTEMA

Os componentes do sistema estão representados na Fig. 1.

Fig. 1 : Sistema de monitoramento de volume

A. Sensor Ultrassônico HC-SR04
O sensor ultrassônico HC-SR04 (Fig. 2) é aplicado como

detector de objetos de uma maneira geral, sendo muito popular
no campo da robótica. Possui uma distância mínima de
medição de 2 centímetros até 4 metros, com um ângulo de
abertura de 15 graus [5]. Também pode ser utilizado para
realizar medições de nível contínuo em recipientes.

Fig. 2 : Sensor ultrassônico HC-SR04 [5]

O princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos
está baseado na emissão de uma onda sonora de alta
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frequência, e na medição do tempo que leva para a recepção
do eco, produzido quando a onda se encontra com um objeto
ou superfície capaz de refletir o som.

Neste projeto foi instalado um sensor na parte superior de
um recipiente, para medir a distância até a água coletada. À
medida que a quantidade de água sobe, é obtida a distância,
sendo assim possível calcular o nível em litros.

B. Módulo ESP32

O ESP32 é uma plataforma para prototipagem eletrônica,
lançada pela ESPRESSIF SYSTEMS[6]. O processamento de
informações se dá por meio do chip ESP32 que contém dois
microprocessadores Xtensa 32-bit LX6, com capacidade de
até 600 DMIPS (Milhões de Instruções Dhrystone por
Segundo), com clock de até 240 MHz. Também possui, por
padrão, placa WiFi e módulo Bluetooth 4.2 [7].

C. Plataforma Firebase
É uma plataforma Backend as a Service desenvolvida

pelo Google. Ela automatiza o desenvolvimento do backend,
além de lidar com a infraestrutura da nuvem, permitindo ao
usuário focar no desenvolvimento do frontend. O Firebase
disponibiliza alguns tipos de serviços, como: BaaS como
autenticador, banco de dados de tempo real, armazenamento e
hosting, sendo categorizado como um programa de banco de
dados NoSQL, que armazena dados em documentos do tipo
JSON. A ferramenta também fornece produtos que operam
compartilhando dados simultaneamente e insights entre si,
além de fornecer suporte para aplicações WEB e mobile.

D. Framework Flutter
O Flutter é um kit de ferramentas desenvolvido pela

Google, que utiliza a linguagem Dart, onde é possível
construir aplicativos para iOS, Android, desktop e WEB, com
o uso de um único código e de forma nativa, facilitando o
trabalho do desenvolvedor e melhorando a experiência do
usuário [8].

O Flutter consiste em duas partes importantes: o SDK
(Software Development Kit), com ferramentas para ajudar o
desenvolvimento das aplicações; e o framework, que é uma
coleção reutilizável de UI elements (elementos de interface do
usuário), podendo ser personalizada de acordo com as
necessidades.

III. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Com o sistema instalado e energizado (Fig. 3), o
monitoramento é iniciado por meio do sensor ultrassônico, que
irá fazer a medição do nível de água do balde. Para que seja
possível a identificação do nível, é necessário obter o tamanho
do recipiente em centímetros e a capacidade total em litros. No
projeto foi utilizado um balde com capacidade para 8 litros e
altura de 22 centímetros. Inicialmente é realizado um cálculo
para descobrir a equivalência de litros por por centímetro,
sendo feita a divisão de 8 para 22, obtendo o fator de 0,363
(ficou definido o uso de três casas decimais para a medida).
Desta forma o Nível Total (NT) será obtido através de (1):

(1)                       𝑁𝑇 =  8 −  (𝑑 𝘹 0, 363)

em que, d é a distância obtida pelo sensor.
Como forma de validar as medidas realizadas pelo sensor,

foram realizadas medições in loco durante o experimento,
tendo sido efetuadas 11 leituras ao longo de 4 dias, onde os
valores registrados foram os mesmos captados pelo sensor.

Em seguida os dados são enviados para o módulo (preso ao
balde com fita isolante), que realiza a autenticação com a
chave do banco de dados, enviando as informações coletadas
para a nuvem (Firebase). A partir daí, os dados podem ser
acessados através de dispositivos com conexão à Internet.

Fig. 3: Sistema para validação instalado

IV. CONCLUSÕES

Este artigo apresentou o desenvolvimento de um sistema
para monitoramento de nível de líquidos por meio de um
sensor ultrassônico. Os dados lidos pelo sensor foram
validados por meio de registros no próprio local. O sistema
teve desempenho satisfatório na coleta, processamento e envio
de dados para armazenamento na nuvem e disponibilização
para os usuários.
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Abstract—O presente artigo investiga de forma teórica um
sensor de ressonância de plásmons de superfı́cie, baseado em fibra
óptica de fluoreto, para detecção de carcinoma hepatocelular. São
verificadas três estruturas de fibra para o biochip: convencional,
formato em ‘’D” e na ponta de uma das extremidades. A análise
do desempenho do sensor proposto é realizada de acordo com
o comprimento da região de detecção, os parâmetros de largura
total máxima à meia altura (FWHM), figura de mérito (FOM),
relação sinal-ruı́do (SNR) e sensibilidade. A configuração do
sensor é composta por três camadas: um núcleo de fibra óptica de
fluoreto ZBLAN, filmes finos metálicos de ouro ou prata, ambos
com 40 nm de espessura e amostras saudáveis e patológicas do
fı́gado como analito. Os resultados mostram que o sensor com
filme de prata apresenta 21% de acréscimo na sensibilidade, em
relação ao sensor com filme de ouro.

Index Terms—Ressonância de plásmons de superfı́cie, sensor
de fibra óptica, carcinoma hepatocelular.

I. INTRODUÇÃO

O carcinoma hepatocelular (CHC) ou câncer de fı́gado é
o sétimo câncer mais comum e a terceira principal causa de
mortes relacionadas ao câncer no mundo. Ele é precedido por
uma lesão hepática crônica, mais comumente causada pelo
vı́rus da hepatite B [1]. O fı́gado é um local comum de
metástases, particularmente de carcinoma colorretal, estima-
se que até dois terços dos pacientes com metástases hepáticas
colorretais morrem por causa de sua doença [2]. Assim, o
diagnóstico precoce pode reduzir a chance de mortalidade e
tratar o indivı́duo de forma mais rápida e eficaz.

A ressonância de plásmons de superfı́cie (SPR) é uma
técnica sensı́vel usada para determinar pequenas alterações
no ı́ndice de refração (RI) nas interfaces metal-dielétrico. Em
sensores SPR, a luz pode ser acoplada por difração em grades
metálicas periódicas [3], prismas [4], ou guias de onda [5].
As fibras ópticas de flúor (FOFs) podem ser exploradas em
sensores e biossensores quı́micos baseados em SPR. Os vidros
de flúor são os únicos materiais que transmitem luz de forma
contı́nua desde a faixa ultravioleta até a região infravermelha,
sendo assim uma vantagem para fabricação de fibras ópticas de
alta qualidade [6]. Tais materiais são cada vez mais necessários
em aplicações nas seguintes áreas: medicina, espectroscopia
e detecção, amplificadores e lasers de fibra, transmissão de
dados (ultralongo, submarino) e sensores avançados [7].

Neste estudo é investigado um sensor SPR baseado em
fibra óptica de fluoreto, com núcleo composto por ZBLAN.
São apresentados os parâmetros de desempenho do sensor
como sensibilidade, largura total à meia altura (FWHM),
figura de mérito (FOM) e relação sinal-ruı́do (SNR), em
função da região sensora para três configurações de biochip
(convencional, extremidade em uma das pontas e formato em
“D”).

II. TEORIA E MÉTODOS

O projeto de um SPR baseado em fibra óptica pode ser
realizado de acordo com as equações de Fresnel, onde a
refletividade é calculada. Este modelo assume que todas as
camadas são uniformes, isotrópicas e não magnéticas [8]. A
resultante da matriz pode ser definida como [9]:

Mk =

[
cosβk −i sinβk/qk

−iqk sinβk cosβk

]
, (1)

onde, Mk representa a propagação do meio k para o meio k+1
e qk representa a admitância óptica em função da polarização,
uma vez que os plásmons de superfı́cie são excitados por uma
onda p-polarizada. Já o cálculo do coeficiente de reflexão para
uma onda incidente p-polarizada é dado por:

rp =
(m11 +m12qN )q1 − (m21 +m22qN )

(m11 +m12qN )q1 + (m21 +m22qN )
. (2)

A. Descrição do Sensor

A análise teórica realizada neste trabalho considerou as
seguintes dimensões de uma fibra com núcleo de ZBLAN
(geralmente composto de 53% de fluoreto de zircônio - ZrF4,
20% de fluoreto de bário - BaF2, 4% fluoreto de lantânio -
LaF3, 3% fluoreto de alumı́nio - AlF3 e 20% fluoreto de sódio
- NaF ) [10]: diâmetro do núcleo de 400 µm e revestimento
da casca de acrilato curável por ultravioleta, de 600 µm. A
fibra óptica é caracterizada como multimodo, de ı́ndice degrau.

Os substratos metálicos utilizados foram: um filme fino de
ouro e um filme fino de prata, cada um com espessura de 40
nm. O comprimento da região sensora de detecção variou de
L = 5 mm a L = 60 mm. Em relação ao formato do biochip,
foram avaliadas três estruturas distintas: (i) convencional, com
a região de detecção na parte central da fibra não revestida;
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(ii) região de detecção em uma das pontas de fibra óptica; (iii)
formato em ”D”, com a região de detecção em uma porção
polida lateralmente da fibra óptica.

Um estudo proposto por [2] verificou o ı́ndice de refração
para os tecidos hepático saudáveis, com carcinoma hepatocelu-
lar e metástases. Os ı́ndices de refração reais médios foram
medidos e ajustados à equação de Cauchy com três termos
padrão, onde o valor de R2 foi maior que 0,98, variando
o espectro de 450 nm a 1551 nm. De acordo com [2], (3)
e (4) são usadas para calcular o RI como uma função do
comprimento de onda:

nsaudável (λ) = 1.3591 +
0.00827

(λ2)
+

(−0.000576)

(λ4)
, e (3)

npatológico (λ) = 1.34348 +
0.00998

(λ2)
+

(−0.000793)

(λ4)
(4)

Os valores do RI de ZBLAN, Ouro (Au) e Prata (Ag)
foram obtidos interpolando os dados experimentais encontra-
dos em [10], [11].

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise proposta foi realizada para uma faixa de compri-
mentos de onda, variando de 400 nm a 1200 nm, com três
amostras de tecido hepático saudáveis e patológicas medidas
[2]. Ao atingir o comprimento de onda de 600 nm, os valores
do ı́ndice de refração das amostras foram de 1,359 (tecido
saudável) e 1,343 (tecido patológico). Para comparar os efeitos
do comprimento da região de detecção, os parâmetros de
desempenho das diferentes estruturas do biochip foram calcu-
lados com o comprimento da região de detecção de L = 5, 0
mm a L = 60, 0 mm. Os melhores valores de FWHM, FOM e
SNR foram para o biochip convencional, com a região sensora
de L = 5, 0 mm.

TABLE I
PARÂMETROS DE DESEMPENHO DOS SENSORES INVESTIGADOS.

Metais FWHM
(nm)

FOM
(RIU−1)

SNR
(a.u.)

Ouro 91,06 42,87 0,66
Prata 52,81 72,36 1,13

Os valores de sensibilidade do ouro e da prata foram
de 3.903, 4 nm/RIU e 3.821, 5 nm/RIU, respectivamente. A
potência transmitida normalizada para amostras do fı́gado
saudável e patológico é ilustrada na Fig. 1. Foi observado um
deslocamento blueshift, no sentido do espectro visı́vel, quando
as curvas passam de saudável para patológica, indicando
a presença do câncer de fı́gado, para ambos os substratos
metálicos.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram propostas, teoricamente, três
configurações de sensores SPR baseados em fibra óptica de
ZBLAN para a detecção de carcinoma hepatocelular. Em
relação ao comprimento da região sensora, quanto menor a

Fig. 1. Potência normalizada transmitida para o tecido do fı́gado saudável e
patológico, considerando um biochip com região sensora de 5,0 mm.

região de detecção, maiores os parâmetros FOM e SNR. A
sensibilidade atingiu um valor de 3.903, 4 nm/RIU para ouro
e 3.821, 5 nm/RIU para prata, como substrato metálico. Desta
forma, o sensor SPR baseado em fibra óptica de fluoreto
pode ser considerado como um dispositivo eficiente, sem
rótulo e preciso para ser usado na detecção de carcinoma
hepatocelular.
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 Abstract — In this work, we performed numerical analysis 
of the dependence of the cutoff frequency of a metasurface 
composed by a dielectric cylinder embedded in an epsilon 
near to zero slab on their geometrical parameters. We 
observed that the analyzed device shows a high tolerance for 
a variation in the geometrical dimension of the slab and the 
cylinder radius. 
 

Index Terms — Metasurface, photonics, tolerance, ray. 

I. INTRODUÇÃO 
As imperfeições e possiveis falhas que ocorrem no processo 

de fabricação de dispositivos fotônicos, incluindo aqueles 
compostos de metamateriais, são capazes de gerar 
significativos distúrbios na propagação das ondas 
eletromagnéticas dentro da sua estrutura. 

Dentre as consequências, podem ser citadas desde uma 
pequena e simples perda de rendimento na operação do 
dispositivo ou, uma redução na intensidade da potência e do 
campo eletromagnético transmitidos por meio da estrutura, até 
consequências mais significativas[1-5].  

As imperfeições nas estruturas ópticas, normalmente são 
consequências de possíveis variações na disposição espacial 
dos diversos materiais que compõem a estrutura, como 
resultado tem-se uma interferência na propagação da luz 
causando o seu espalhamento.  A principal consequência, do 
efeito do espalhamento da luz no dispositivo, é a alteração do 
seu desempenho [1-3]. 

As imperfeições, presentes nestes dispositivos, são 
consequencia dos diferentes métodos de fabricação utilizados, 
dentre as quais podem ser citadas a litografia – uma técnica 
que afeta o tamanho e a formato do dispositivo final e dos seus 
componentes [1-3].  

Neste trabalho foi analisada a tolerância a erros de uma 
metasuperficie periódica, composta por um cilindro, de 
material dielétrico, rodeado com material com índice próximo 
de zero, NZI, Near Zero Index,  [1]. A análise a erros de 
fabricação, foi realizada por meio do Método dos Elementos 
Finitos, FEM, usando o  software COMSOL Multiphysics.  

O dispositivo analisado se comporta como um filtro passa 
altas para radiação eletromagnetica inserida em sua estrutura, 
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para o modo TM, permitindo a transmissão da radiação 
eletromagnética com frequencia ω superior à frequência de 
corte ωp [1] onde ωp é a frequência plasmônica, obtida por 
meio da expressão ωp = 2πc/λ, que ocorre a transmissão da 
radiação eletromagnética, Figura 2.(b).  

O filtro tem uma periodicidade Λ na direção vertical e uma 
largura d na direção horizontal, a análise é realizada sobre uma 
célula unitária impondo condições periódicas de Bloch-
Floquet, Figura 1. 

A célula unitária tem periodicidade igual a 2λ0, e largura d = 
λ0 com λ0 = 1,55 μm. O metamaterial tem, permissividade 
elétrica relativa próxima a zero, dada pelo modelo de Drude: ε 
= 1 - ωp/(ω2 + i.ωc), e ωc a frequência de colisão, no valor de 
0,03ωp. Têm-se também a presença de uma haste central 
dielétrica de raio 0,122λ0, conforme ilustrado na Figura 1. 

O cilindro dielétrico faz a estrutura operar como filtro.  Na 
frequência de ω = 1,005ωp, ocorre transmissão do sinal 
eletromagnético e o corte acontece na frequência de 0.993.ωp, 

conforme apresentado na Figura 2.(a) e 2.(b). 
 

 
 

Figura 1. Célula unitária da metassuperfície 
 
 

min max 

 
                      (a)                                              (b) 
 

Figura 2. Distribuição espacial do campo magnético na 
frequência (a) ω = 1,005ωp  e (b) ω = 0,993ωp. 
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II. RESULTADOS 
 

Foram realizadas diversas análises nesta estrutura, variando-
se o raio do cilindro dielétrico e a largura da camada central 
em ± 10% do valor original, comparando-se os resultados com 
os parâmetros iniciais presentes em [1]. 

A trasmitância do campo no intervalo para a razão de ω/ωp 
de 0,995 a 1,005, para uma redução de 10% nas dimensões da 
largura d, apresentou um valor de 0,5. O dispositivo original 
apresentou uma trasmitância de aproximadamente 0,44, o que 
comprova um aumento de aproximadamente 10% na 
transmissão no dispositivo com dimensões reduzidas como 
apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Influência da variação da largura da camada do 

metamaterial com NZI. 
 

Posteriormente foi variado o raio do cilindro dielétrico, em  
± 10%, com passos de ± 2% e manteve-se a relação r = 
0,122λ0.  

Para os aumentos do radio do cilindro de 2%, 4%, 6%, 8% e 
10% o dispositivo passou a apresentar uma variação na 
frequência de corte normalizada, com valores de ω/ωp = 0,98, 
ω/ωp = 0,97, ω/ωp = 0,955, ω/ωp = 0,9425 e ω/ωp =  0,93, 
respectivamente.  

Para as reduções de 2%, 4%, 6% e 8% o dispositivo 
apresentou o ponto entre a transmissão e o corte em 
aproximadamente ω/ωp = 1,01, ω/ωp = 1,025, ω/ωp  =1,04 e 
ω/ωp = 1,06, respectivamente. 

Constatou-se que o dispositivo estudado neste trabalho 
apresentou um aumento na transmissão, para uma redução de 
10% da largura da camada de material com indice de refração  
próximo a zero. 

Os resultados obtidos demostram que é possivel reduzir as 
dimensões do dispositivo, impactando na redução dos custos 
no processo de fabricação, sem alterar a resposta.  
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Figura 4.  Influência da variação do raio do cilindro dielétrico. 
 

Concluimos que este dispositivo tem um comportamento 
robusto, visto que, variações dos seus parâmetros resultam em 
variações pequenas na resposta. 
 

III. CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que as dimensões físicas associadas ao raio da 

do cilindro dielétrico e a largura da camada de metamaterial 
com NZI, afetam o desempenho do dispositivo analisado. 

Verificou-se que o dispositivo é mais tolerante a variações 
da largura da camada de metamaterial que afetam apenas a 
potência transmitida, enquanto as variações do raio do cilindro 
afetam tanto o valor da potência transmitida quanto a 
frequência de corte. 
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Probabilidade de Erro de Sistemas BPSK em
Canais com Interferência Epidêmica

Joel Eugênio Cordeiro Junior∗ e Marcelo Sampaio de Alencar†

Resumo—Este trabalho apresenta uma expressão aproximada
em forma fechada para a probabilidade média de erro em
sistemas BPSK sujeitos à interferência epidêmica. A aproximação
é obtida pelo método numérico de Gauss-Hermite e validada por
simulações de Monte Carlo. Os resultados indicam que a ex-
pressão é precisa para baixos valores da razão sinal interferência
(Signal-to-Interference Ratio – SIR).

Palavras-chave—Interferência epidêmica, lognormal, BPSK,
ABEP, Gauss-Hermite.

I. INTRODUÇÃO

O desempenho de sistemas de comunicações móveis é
drasticamente afetado pela presença de interferências [1]. Em
muitos estudos, a interferência é modelada como um processo
aleatório estacionário, com potência constante ao longo do
tempo. Entretanto, sistemas modernos de Quinta Geração (5G)
são mais dinâmicos e podem ser afetados por interferências
não estacionárias, como a Interferência Epidêmica (IE).

Esse tipo de interferência é caracterizado pelo crescimento
repentino da potência interferente, causado pela chegada si-
multânea de muitos usuários ao sistema. Em um trabalho
recente, foi demonstrado que a distribuição de probabilidade
da potência da IE é Lognormal [2], o que confirma o seu
caráter não-estacionário.

O cálculo da probabilidade média de erro de bit (Ave-
rage Bit Error Probability – ABEP) para sistemas digitais,
considerando apenas os efeitos da IE, envolve a integração
do produto da função gaussiana Q pela Função Densidade
de Probabilidade (FDP) Lognormal. Essa integral não possui
uma solução analı́tica exata de forma fechada. Alguns auto-
res propõe aproximações, expressões paramétricas e soluções
numéricas para esse problema [3]–[5]. Porém, em muitos
casos, essas expressões são complexas e pouco apropriadas
para avaliações analı́ticas.

Neste trabalho, utiliza-se o método de integração numérica
de Gauss-Hermite para propor uma expressão aproximada
simples para ABEP de sistemas de modulação por chavea-
mento binário de fase (Binary Phase Shift Keying – BPSK),
na presença da IE. A expressão apresentada é confirmada por
simulações computacional de Monte Carlo. Os conceitos e
métodos utilizados são apresentados na Seção II. Os resultados
e as conclusões são discutidos, respectivamente, na Seção III
e IV.
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em Comunicações (Iecom). E-mails: joel.cordeiro@ifbaiano.edu.br, malen-
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II. CÁLCULO DA ABEP

Em [2], mostra-se que a IE é não estacionária e tem
potência aleatória com distribuição Lognormal. Dessa forma,
essa interferência pode ser modelada com distribuição da
amplitude gaussiana e variância aleatória Lognormal. A Fig.
1 compara o modelo tradicional do ruı́do gaussiano branco
(Additive White Gaussian Noise – AWGN), estacionário, com
o modelo da IE, não-estacionária. Devido a cauda longa da
FDP Lognormal, a IE apresenta maiores valores de pico na
amplitude.
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Figura 1. Interferência gaussiana estacionária e não-estacionária com potência
Lognormal.

Para esta análise, os efeitos do ruı́do AWGN e do desvane-
cimento do canal são desprezados. Considera-se que o sinal
transmitido tem potência constante PS e a IE tem potência
aleatória PW (Lognormal). A razão sinal interferência (Signal-
to-Interference Ratio – SIR), Γ = PS/PW , tem FDP também
Lognormal, dada por

pΓ(γ) = 1
γσ
√

2π
e
−

1
2

( ln γ − ln γ0
σ

)2

, (1)

em que γ0 representa a SIR observada no instante inicial do
intervalo de medição.

Nesse caso, a avaliação de desempenho do sistema pode
ser realizada utilizando conceitos já conhecidos no estudo de
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canais com desvanecimento [6]. Para sistemas BPSK, a ABEP
é dada por

PE (γ) =
∫ ∞

0
P(E |γ)pΓ(γ)dγ (2)

=
1

σ
√

2π

∫ ∞

0

Q(
√

2γ)
γ

e
−

1
2

( ln γ − ln γ0
σ

)2

, (3)

em que, γ = exp(ln γ0 + σ
2/2) é a SIR média e a função Q

pode ser escrita na forma

Q (x) = 1
π

∫ π/2

0
e
−

1
2

( x
sin θ

)2

dθ [6]. (4)

A integral em (3) pode ser avaliada pelo método da quadra-
tura de Gauss-Hermite e reescrita como [6], [7],

PE (γ) = 1√
2π

n∑
i=1

wiQ
(√

2 exp (σxi + ln γ0)
)
, (5)

em que, xi e wi são, respectivamente, as raı́zes do polinômio
de Hermite e os pesos da quadratura. Para n = 3, o polinômio
é He3 = x3 − 3x e as raı́zes são x1 = −x3 =

√
3 e x2 = 0. Os

pesos podem ser calculados por wi =
n!
√

2π
n2 |Hen−1(xi ) |2 e He2 =

x2 − 1, obtendo w1 = w3 = (1/4)w2 =
√

2π/6. Após algumas
manipulações, a ABEP pode ser aproximada por

PE (γ) ≈ 2
3

Q(χ2
√
γ) + 1

6

[
Q(χ1

√
γ) +Q(χ3

√
γ)

]
, (6)

em que,

χ1 =

√
2 exp

(
−σ2/2 −

√
3
)
, (7)

χ2 =
√

2 exp
(−σ2/2) e (8)

χ3 =

√
2 exp

(
−σ2/2 +

√
3
)
. (9)

III. RESULTADOS

A ABEP dada por (6) é apresentada em uma forma muito
comum em estudos de desempenho de sistemas de modução
digital, envolvendo apenas a função Q e operações básicas. A
forma e a simplicidade dessa expressão a torna conveniente
para avaliações analı́ticas.

Para confirmar (6), foram realizadas simulações de Monte
Carlo. Foram avaliados 20 valores de γ, entre 0 dB e 10 dB.
Para cada ponto avaliado, a simulação foi repetida até ocorrer
1000 eventos de erros. Para manter a compatibilidade com os
outros modelos de canais Lognormal presentes na literatura,
foi inserido o parâmetro de espalhamento da distribuição
Lognormal em decibéis, σdB (σdB = σ ln 10/10). Foram
simulados casos para σdB = 1, 2, 3 e 4 dB.

As curvas obtidas por (6) e os resultados das simulações
são apresentadas na Fig. 2 para os diferentes valores de
σdB. A probabilidade de erro considerando apenas o ruı́do
AWGN também é exibida como referência. É possı́vel notar
que a presença da IE reduz o desempenho do sistema BPSK,
aumentando a ocorrência de erros na recepção. O crescimento
do espalhamento σ também provoca o aumento da ABEP, pois
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Figura 2. Curvas da ABEP para um sistema BPSK na presença da inter-
ferência epidêmica com diferentes valores de σ.

esse parâmetro controla a simetria e o comprimento da cauda
da FDP Lognormal.

Durante o estudo, foi observado que o erro entre a curva
teórica e (6) cresce para valores de γ > 10 dB, assim
como para σdB > 4 dB. Entretanto, a expressão proposta
apresenta resultados precisos para valores baixos da SIR e
do espalhamento da IE.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi proposta uma expressão aproximada para
a ABEP de sistemas BPSK na presença da IE. Os resultados
obtidos foram confirmados por meio de simulações computa-
cionais, mostrando que as curvas obtidas pela aproximação são
precisas para a SIR menor que 10 dB e para o espalhamento
da IE menor 4 dB.
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Resumo—Este trabalho propõe um novo projeto de sensor 

óptico na frequência de plasma sobre uma fibra micro estruturada 

(MSOF). A MSOF é constituída por furos de ar no formato 

elipsoidal, imersos em um substrato de sílica fundida (SF). A 

frequência de excitação plasmônica é observada para uma fina 

película de ouro (Au) rodeado por um analito com índice de 

refração (RI) ajustável (na). O sensor é projetado para operar na 

banda de ressonância plasmônica de superfície (SPR) na região 

próxima de infravermelho (NIR) e é capaz de identificar RI’s na 

faixa de 1,35 a 1,42. Para manter a fixação da película de ouro foi 

utilizado uma camada adesiva de óxido de titânio (TiO2) entre o 

ouro e a fibra. Resultados numéricos mostram que na SPR as 

perdas de confinamento se concentram em torno de 1,2 a 1,55 𝝁𝒎, 

equivalente a faixa de frequência de 193,5 a 250,0 THz. 

Palavras-chave — Índice de refração, fibra micro estruturada, 

sensoriamento, SPR 

I.  INTRODUÇÃO 

Com o avanço das tecnologias, diversas técnicas de 
sensoriamento de RI (razão entre as velocidades de propagação 
em meios diferentes) vem sendo desenvolvidas, dentre essas 
observa-se o crescimento das aplicações com sensores ópticos 
baseados em SPR [1] – [3]. 

Segundo a teoria eletromagnética, a medida que a frequência 
aumenta ocorre uma redução brusca na capacidade de condução 
dos materiais condutores. Dessa forma, em frequências ópticas 
ocorre o fenômeno da SPR, que é um efeito eletromagnético que 
acontece entre uma interface dielétrico-condutor quando estes 
constituem uma mesma estrutura excitada nessa faixa de 
frequência. O sinal óptico é lançado no dielétrico e quando a 
estrutura entra em ressonância pode ocorrer a produção de 
plasmons (ondas densas de elétrons) na superfície do material 
condutor. O efeito SPR, nesse caso, pode ocorrer quando a 
frequência do fóton incidente e a frequência dos plasmons 
produzidos (denominada frequência plasmônica) são as mesmas 
[2]. O sensoriamento de RI baseado em SPR apresenta algumas 
vantagens em relação a outros tipos de sensores ópticos, dentre 
estas, podemos destacar a alta sensibilidade, possibilidade de 
miniaturização, prototipagem relativamente simples e também 
compatibilidade com diversos dispositivos ópticos já existentes 
[4] – [6]. 

Nesse contexto, este trabalho propõe a utilização do efeito 
SPR para realizar o sensoriamento do RI de dentro da região 
NIR. Para isso, foi utilizada uma fibra micro estruturada [7] com 
furos de ar em formato elíptico, distribuidos periodicamente, de 
modo a confinar o campo eletromagnético nas regiões de 
interesse. Em adição, a análise do sensoriamento é feita tomando 

como referência as perdas por confinamento (CL) na região de 
guiamento dos modos. 

Na Seção II é apresentado o projeto do sensor, na Seção III 
os resultados obtidos e na Seção IV as conclusões deste trabalho. 

II. PROJETO DO SENSOR 

A Fig. 1. mostra a estrutura proposta, cujas dimensões são 

𝑎 = 1,125 𝜇𝑚, 𝑏 = 2,25 𝜇𝑚, 𝑐 = 1,2 𝜇𝑚, 𝑑 = 0,6 𝜇𝑚, 𝑟𝑎 =

1,5 𝜇𝑚, 𝑟𝑏 = 1,5 𝜇𝑚 𝑒 𝑟𝑐 = 7,5 𝜇𝑚. As camadas de ouro e de 

TiO2 possuem espessura de 30 𝑛𝑚 e 5 𝑛𝑚, respectivamente. 

Conforme a Fig. 1., a estrutura do sensor é composta por um 

substrato de SF com furos de ar no formato elíptico imersos no 

mesmo. Para reduzir o domínio computacional, foi utilizado 

uma camada perfeitamente casada (PML) do tipo círcular, com 

objetivo de absorver as ondas incidentes, impedindo a reflexão 

das mesmas de volta ao meio de propagação. Envolvendo o 

núcleo de SF uma película de TiO2 é usada como adesivo para 

fixar uma camada de Au com o substrato. Na parte externa, 

entre a PML e a camada de Au foi utilizado um analito com 𝑛𝑎 

entre 1,35 𝑒 1,42 para a análise do sensoriamento. 

Para a análise do Au foi utilizado o modelo de Drude-

Lorentz, Eq. 1 [8]. 

𝜀𝐴𝑢 = 𝜀∞ −
𝜔𝐷

2

𝜔(𝜔+𝑗𝛾𝐷)
−

∆𝜀Ω𝐿
2

(𝜔2−Ω𝐿
2)+𝑗𝜔Γ𝐿

                                  (1) 

O RI do filme de TiO2 foi obtido com base na Eq. 2 [7]. 

𝑛𝑇𝑖𝑂2
= √5,913 +

2,441×107

(𝜆2−0,803×107)
                                        (2) 

  

Fig. 1. Projeto proposto da estrutura plasmônica baseada em MSOF 
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Para a SF, foi aplicada a equação de Sellmeier, Eq. 3. Com 

os coeficientes Bk e Ck da SF previamente conhecidos [8]. 

𝜀𝑆𝑖(𝜆) = 1 + ∑
𝐵𝑘𝜆2

𝜆2−𝐶𝑘

3
𝑘=1                                                     (3) 

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a obtenção dos resultados, foram realizadas simulações 
numéricas obtidas utilizando uma formulação própria, baseada 
no método dos elementos finitos (FEM) em conjunto com o 
método da propagação vetorial de feixes (VBPM). Para 
determinar a capacidade de sensoriamento, foram estudadas as 
curvas de CL. 

A Fig. 2. mostra a distribuição de campo magnético, em 
ampère por metro, com base em um analito com RI de 𝑛𝑎 = 1,4 
para uma fibra excitada em um comprimento de onda de 1,55 
𝜇𝑚. 

As perdas por confinamento são decorrentes da fuga dos 
modos eletromagnéticos do núcleo da MSOF devido a 
imperfeição do material. Além disso, a CL é dependente do 
comprimento de onda e do RI efetivo da estrutura, ou seja, 
fatores estruturais, como as dimensões e posições dos defeitos 
causados na MSOF irão influenciar diretamente as curvas de CL. 
Com base nisso, estas perdas podem ser escritas em dB/m, 
conforme mostra a Eq. 4. 

𝐶𝐿 = 8,686 ×
2𝜋×𝐼𝑚(𝑛𝑒𝑓𝑓)

𝜆
 (𝑑𝐵/𝑚)                                  (4) 

Na Fig. 3. podem ser observados os resultados obtidos com 
base no estudo da CL. 

Os estudos realizados mostraram que em valores de 𝑛𝑎 
menores que 1,35 o modo fundamental sofria degenerações. Em 
adição, para valores de RI maiores que 1,42 verificou-se que o 
modo fundamental era confinado com mais eficiência no núcleo 
da fibra, diminuindo assim a CL e por consequência não 
provocando a SPR. Dessa forma, foi possível se determinar a 
faixa de detecção de RI do sensor proposto. 

Dentro da faixa de operação, o princípio de sensoriamento é 
simples, pois pode-se verificar que conforme o RI do analito 
aumenta a CL diminui, dessa forma é possível determinar o 
valor do RI do material desconhecido com base nas curvas de 
CL obtidas. 

IV. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados mostrados na Fig. 2. pode-se 
perceber a excitação plasmônica provocada pela energia 
armazenada nos modos da MSOF através do vasamento da 
energia para o analito, confirmando assim o efeito da SPR. Em 
adição, é importante destacar que os furos elípticos da MSOF 
provocaram o surgimento de bandas de rejeição, confinando a 
maior parte do sinal no centro estrutura, por ocasião da retirada 
do furo de ar central, isso permitiu o surgimento do efeito SPR. 

A Fig. 3. apresenta as curvas de perdas por confinamento, 
pode-se perceber uma redução nos valores de CL conforme o 
índice de refração do analito aumenta. A análise da CL reforça 
a aplicação da estrutura proposta neste trabalho como sensor 
óptico na frequência de plasma do Au. É importante destacar que 
a estrutura proposta atua como sensor apenas na faixa de RI entre 
1,35 e 1,42 e que o analito utilizado deve envolver toda 
superficíe do Au. 
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Fig. 2. Curvas de nível das distribuições de campo magnético considerando 
𝑛𝑎 = 1,4 e comprimento de onda de 1,55 𝜇𝑚. (a) Modo fundamental (b) 
Modo plasmônico e (c) Sobreposição dos modos 

 

Fig. 3. Curvas de perda por confinamento versus comprimento de onda, 
para variações no índice de refração do analito de 1,35 a 1,43. 
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Capacidade Ergódica de Canais Sujeitos à
Interferência Epidêmica

Joel Eugênio Cordeiro Junior∗ e Marcelo Sampaio de Alencar†

Resumo—Este trabalho apresenta uma expressão aproximada
em forma fechada para a capacidade ergódica de canais sujeitos
à interferência epidêmica. A aproximação é obtida pelo método
numérico de Gauss-Hermite. Os resultados indicam que a ex-
pressão proposta representa com boa precisão a capacidade do
canal.

Palavras-chave—Interferência epidêmica, lognormal, capaci-
dade ergódica, Gauss-Hermite.

I. INTRODUÇÃO

Em sistemas de comunicações móveis, a capacidade dos
canais pode ser afetada pela presença de sinais interferen-
tes [1]. Em sistemas modernos de Quinta Geração (5G),
rápidas variações no estado do sistema podem causar in-
terferências não estacionárias. Um exemplo disso é a Inter-
ferência Epidêmica (IE) que ocorre com a chegada simultânea
de muitos usuários ao sistema. Trabalhos recentes têm mos-
trado que a IE apresenta potência aleatória com Função
Densidade de Probabilidade (FDP) Lognormal [2], [3].

Os efeitos da IE na capacidade do canal de comunicação
podem ser avaliados utilizando modelos semelhantes aos uti-
lizados no estudo de canais com desvanecimento Lognormal.
O cálculo da capacidade ergódica desse tipo de canal não
apresenta soluções analı́ticas exatas em forma fechada. Por
esse motivo, alguns autores propõe expressões numéricas,
paramétricas e aproximadas para tratar esse problema [4]–
[6]. Porém, dada a complexidade, essas expressões podem ser
inadequadas para avaliações analı́ticas.

Neste trabalho, utiliza-se o método de integração numérica
de Gauss-Hermite para propor uma expressão aproximada sim-
ples para avaliar a capacidade ergódica de canais na presença
da IE. As curvas de capacidade aproximadas são comparadas
com as curvas teóricas obtidas numericamente. Os conceitos e
métodos utilizados são apresentados na Seção II. Os resultados
e as conclusões são discutidos, respectivamente, na Seção III
e IV.

II. CÁLCULO DA CAPACIDADE ERGÓDICA

Para esta análise, assume-se que a reposta em frequência
do canal é plana e que a informação de estado do canal está
disponı́vel do receptor. Além disso, o canal é avaliado por
sua representação complexa equivalente em banda básica, de
forma que a capacidade pode ser expressa em bits/s/Hz, C =

∗Universidade Federal da Bahia (UFBA), ∗Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), †Instituto de Estudos Avançados
em Comunicações (Iecom). E-mails: joel.cordeiro@ifbaiano.edu.br, malen-
car@iecom.org.br

log2(1+SIR). Os efeitos do ruı́do AWGN e do desvanecimento
do canal são desprezados.

Considera-se que o sinal transmitido tem potência constante
PS e a IE tem potência aleatória PW (Lognormal). A razão
sinal interferência (Signal-to-Interference Ratio – SIR), Γ =
PS/PW , tem FDP também Lognormal, dada por

pΓ(γ) = 1
γσ
√

2π
e
−

1
2

( ln γ − ln γ0
σ

)2

, (1)

em que γ0 representa a SIR observada no instante inicial do
intervalo de medição. A Fig. 1 mostra a FDP Lognormal para
diferentes valores de σdB (σdB = σ ln 10/10).
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Figura 1. FDP Lognormal para diferentes valores de σ em dB.

Quando todas as variações aleatórias da SIR ocorrem dentro
do perı́odo de transmissão T , as médias temporais e estatı́sticas
coincidem, caracterizando um canal ergódico. Nesse caso, a
capacidade ergódica pode ser obtida por

C =
∫ ∞

0
log2 (1 + γ) pΓ(γ)dγ

=
1

ln 2
√

2πσ

∫ ∞

0

ln (1 + γ)
γ

exp

[
−1

2

(
ln γ − ln γ0

σ

)2
]

dγ.

(2)

Essa integral não apresenta uma forma fechada exata. Entre-
tanto, é possı́vel obter aproximações e expressões adequadas
para avaliação numérica, utilizando o método da quadratura
de Gauss-Hermite [7], [8]. Fazendo a troca de variáveis
u = (ln γ − ln γ0)/σ, para u ∈ [−∞,∞], tem-se,

C =
1

ln 2
√

2π

∫ ∞

−∞
ln

[
1 + eσu+lnγ0

]
e−u

2/2du. (3)
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Dessa forma, a capacidade ergódica pode ser obtida por

C =
1

ln 2
√

2π

n∑
i=1

wi ln
[
1 + eσu+lnγ0

]
, (4)

em que, xi e wi são, respectivamente, as raı́zes do polinômio
de Hermite e os pesos da quadratura. Para n = 2, os polinômios
de Hermite probabilı́sticos são He1 = x e He2 = x2 − 1, cuja
as raı́zes de He2 são x1 = −x2 = −1. Os pesos podem ser
calculados por

wi =
n!
√

2π
n2 |Hen−1(xi)|2

, (5)

obtendo-se w1 = w2 =
√
π/2.

Substituindo as raı́zes e os pesos em (4), a seguinte fórmula
para a capacidade ergódica pode ser obtida,

C ≈ 1
2

log2

[
1 + χ1γ

2 + (χ2 + χ3)γ
]
, (6)

em que,

χ1 = exp
(
−σ2

)
, (7)

χ2 = exp
(
−σ − σ2/2

)
e (8)

χ3 = exp
(
σ − σ2/2

)
. (9)

Vale observar que, essa fórmula está na forma da capacidade
de Shannon para o canal discreto sem memória, C = 1

2 log2(1+
S(γ)), em que S é uma função quadrática da SIR média γ.

III. RESULTADOS

Os valores teóricos de referência da capacidade são obtidos
numericamente por (4) com n = 100 (polinômio de grau
100). A Fig. 2 apresenta a curva de capacidade do canal
sujeito à IE. A capacidade é exibida em bits/s/Hz em função
da SIR média, γ, em decibéis. São exibidas as capacidades
para valores tı́picos do parâmetro de espalhamento, σdB = 2,
5 e 10 dB, encontrados em estudos de canais sem fio com
desvanencimento Lognormal [5].
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Figura 2. Curvas da capacidade ergódica do canal na presença da interferência
epidêmica com diferentes valores de σ.

A capacidade do canal complexo AWGN, dada por C =
log2(1 + SNR), é exibida para comparação. Observa-se que
para pequenos valores de σdB, a capacidade do canal afetado
pela IE se aproxima da capacidade do canal AWGN. Por outro
lado, é possı́vel observar que o incremento do espalhamento
da distribuição da IE, σdB, degrada a capacidade do canal de
comunicação. O aumento de σdB de 2 dB para 10 dB, reduz
a capacidade pela metade, aproximadamente.

A redução da capacidade em função de σ pode ser explicada
analisando o gráfico de distribuição de probabilidade Lognor-
mal, exibido na Figura 1. Essa é uma distribuição de cauda
longa e o aumento do parâmetro σ, provoca o espalhamento da
distribuição, aumentando a extensão da cauda e a assimetria da
FDP. Isso leva ao aumento da ocorrência de erros e à redução
da taxa de bits máxima, para a qual o número de erros pode ser
arbitrariamente pequeno. Por outro lado, é possı́vel observar,
que para pequenos valores de σ, a FDP é mais simétrica e
distribuı́da em torno da média. Além disso, a cauda é curta e
tem decaimento rápido.

A expressão proposta produz uma boa aproximação da curva
teórica em todo o intervalo de SIR analisado. Entretanto, o
aumento do parâmetro σdB reduz a precisão da aproximação,
principalmente para a SIR entre 5 dB e 15 dB.

IV. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma expressão aproximada para a
capacidade ergódica de canais afetados pela IE. A expressão
proposta é simples, precisa e está na forma de uma função
logarı́tmica, muito semelhante às fórmulas de capacidade
conhecidas. Para trabalhos futuros, pretende-se avaliar a ca-
pacidade de indisponibilidade (outage).
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Sistema de Sensoriamento Subaquático usando
AUV: Uma Análise de Desempenho

Carlos Antonio de Lima Filho, Matheus Fagundes de S. Dória, Daniel R. Luna, Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Nos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico
tem trazido uma interação e busca por dispositivos equipados
com funcionalidades que visam atender aplicações cada vez
mais exigentes. Esse comportamento também é notado em
ambientes subaquáticos. Por exemplo, as redes de comunicação
subaquática possibilitam essas interações entre sensores, veı́culos
subaquáticos e outros equipamentos de sensoriamento. Portanto,
tornando possı́vel atividades como exploração oceânica e
prevenção de desastres marı́timos. Nesse contexto, os veı́culos
autônomos submarinos (AUVs) são frequentemente utilizados,
sendo sua navegação e o modem de comunicação suas principais
caracterı́sticas, podendo ser mensuradas pelo seu consumo de
energia e taxa útil. Esse artigo oferece uma análise de eficiência
energética de três modelos de AUV em diferentes cenários usando
o simulador de eventos discretos open-source ns-3.

Palavras-Chave—AUV, Underwater communication, UAN.

I. INTRODUÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS

Mesmo cobrindo aproximadamente 75% da superfı́cie de
cobertura da terra, os oceanos são pouco explorados em
telecomunicações e difı́ceis de se investigar, devido a sua
grande extensão e grandes profundidades [1]. O conhecimento
desse meio e a implementação de um sistema de comunicação
eficaz é de extrema importância, pois viabiliza importantes
aplicações, como: vigilância em tempo real das atividades
subaquáticas, serviços para alertas de desastres marı́timos,
coleta de dados oceanográficos, monitoramento de poluição
e descoberta de novas fontes de medicamentos, alimentos e
recursos energéticos [2]–[4].

No ambiente submarino pode-se ter comunicação sem
fio entre diferentes tipos de dispositivos, como sensores
fixos, estações na superfı́cie da água e veı́culos autônomos
submarinos (AUVs) [1]. Esse último tem um papel importante,
pois se trata de um veı́culo controlado por sistemas
embarcados com melhor custo-benefı́cio em relação aos
veı́culos controlados diretamente por humanos, seja de
forma presencial ou remota. Além disso, a mobilidade e a
possibilidade de sensores acoplados ao veı́culo, o fazem um
grande facilitador na exploração subaquática. Por outro lado,
esses veı́culos são equipados com baterias tradicionais, como
as de smartphones e laptops, sendo assim, a energia se torna
um fator limitante [4].

O ambiente acústico submarino traz vantagens e
desafios, é possı́vel percorrer com a comunicação acústica
maiores distâncias do que seria possı́vel com as ondas

Os autores são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
Natal, RN. E-mails: {carlos.lima.106, matheus.fagundes.067, daniel.luna.088,
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.

eletromagnéticas, devido a principalmente a menor atenuação
das ondas acústicas na água [5]. Em contrapartida, o canal
submarino impõe desafios para a comunicação acústica, como
o severo Doppler e Multipercursos [3]. Assim, os trabalhos
[6] e [7] apresentam soluções para melhorar a taxa útil no
receptor, considerando também um alcance maior e uma
melhor eficiência na transmissão.

Em relação à prototipagem de redes nesse meio, o trabalho
[8] traz uma análise de taxa útil e consumo energético de
uma rede de sensores baseada em cluster e que faz o uso
de AUV para auxiliar na coleta de dados da rede. Em [9] é
mostrado uma rede de sensores adaptativa, a qual tem o intuito
de escolher a melhor estratégia para alcançar a maior taxa útil
com o menor consumo energético.

Em um trabalho anterior dos autores deste artigo [10],
foi apresentado o desempenho do AUV Glider com o
aumento da distância em relação ao nó coletor de dados
(sink). Na ocasião, o AUV inicialmente submerso, sobe até a
superfı́cie da água e em seguida submerge para a profundidade
inicial. Dessa maneira, com o objetivo de contribuir para a
evolução de sistemas de sensoriamento subaquático, este artigo
fornece uma análise de desempenho com foco no consumo
energético de diferentes modelos de AUV em diferentes
cenários inspirados em [11]. O primeiro cenário é uma
variação do que foi apresentado em [10], e o segundo é uma
análise dos AUVs para diferentes profundidades.

II. MODELAGEM DO SISTEMA E CENÁRIOS

Para a prototipagem do sistema foi escolhido o simulador
open-source ns-3, no qual utilizou-se o módulo UAN integrado
com o módulo AUV. Os modelos de AUV utilizados foram
o Seaglider, Remus e Typhoon. É importante destacar que
modificações são necessárias para uma correta integração do
módulo AUV com as novas versões do ns-3. Tais modificações
estão disponı́veis via patch no Github1.

Os principais parâmetros do sistema são: 1) Canal:
UanPropModelThorp, que implementa o multipercurso para
um perfil de potência e atraso; 2) Modulação: FH-FSK; 3)
Protocolo MAC: ALOHA; 4) Tempo de simulação: 86400s
(1 dia). Cada simulação foi repetida 100 vezes com diferentes
sementes aleatórias para garantir confiabilidade estatı́stica. São
propostos dois cenários de avaliação consistindo de dois nós:
uma sink e um AUV:

1) Cenário 1: aumento da distância horizontal entre a sink
e o AUV. As distâncias simuladas foram: 10, 1000,
2000, 3000, 4000 e 5000 metros. É importante destacar

1https://github.com/vicentesousa/UANENCOM2021
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que o movimento do AUV será sempre o de emergir e
submergir 1 km. Por outro lado, a distância horizontal
entre os nós é fixa para cada ponto de simulação;

2) Cenário 2: aumento da profundidade entre a sink e o
AUV. As profundidades simuladas foram: 10, 25, 50, 75
e 100 metros. Nesse caso, o movimento do AUV será
sempre na horizontal, sendo 1 km de ida e 1 km de
volta. Vale destacar que a profundidade entre os nós é
fixa para cada ponto de simulação.

III. RESULTADOS

A. Cenário 1

A Tabela I apresenta o consumo energético da navegação
e do modem de comunicação dos AUVs. O consumo da
navegação possui valores constantes para todas as distâncias,
pois o percurso realizado por cada modelo de veı́culo sempre
é o mesmo, mudando apenas as distâncias horizontais para
cada simulação.

Tabela I
CONSUMO ENERGÉTICO: NAVEGAÇÃO E MODEM.

Modelo de AUV Navegação[J] Modem [MJ]

Seaglider 0,164 1,137

Remus 27829 1,137

Typhoon 16224 1,104

Além disso, é importante destacar que os AUVs tiveram
desempenhos diferentes nos movimentos de emergir e
submergir. Pode-se perceber que o modelo que obteve melhor
desempenho de navegação foi o Seaglider, seguido do Typhoon
e do Remus. No entanto, ao analisar o consumo do modem,
o qual é bem superior ao de navegação, percebe-se que o
Typhoon foi o mais eficiente. Essa diferença de consumo se
deu, pois cada AUV define sua trajetória de acordo com suas
restrições de movimento, que são detalhadas em [11].

A Fig. 1 apresenta o consumo energético total para as
diferentes distâncias entre os nós. É possı́vel perceber o
melhor desempenho do Typhoon (1,12 MJ), seguido do
Seaglider (1,14 MJ) e do Remus (1,17 MJ). Observa-se o
ponto que há desconexão entre o AUV e o Gateway a partir
de 4000 m, devido ao aumento das perdas de propagação.
Consequentemente, o modem passa a ficar mais tempo em um
estado de menor consumo energético.

B. Cenário 2

A Tabela II apresenta o consumo energético para
o Cenário 2. Similarmente, o Seaglider obteve melhor
desempenho (23,62 J), seguido do Typhoon (117,93 J) e do
Remus (166000 J). Contudo, os modelos Seaglider e Typhoon
obtiveram, praticamente, o mesmo desempenho de consumo
total (1,21 MJ), seguidos do Remus (1,38 MJ).

IV. CONCLUSÕES

A partir dos resultados apresentados, vale destacar que a
escolha do AUV pode depender do cenário. Considerando

Fig. 1. Consumo energético (navegação + modem) vs distância horizontal.

Tabela II
CONSUMO ENERGÉTICO: NAVEGAÇÃO E MODEM.

Modelo de AUV Navegação [J] Modem [MJ]

Seaglider 23,62 1,21

Remus 166000 1,21

Typhoon 117,93 1,21

o consumo energético, o Typhoon é recomendado para
implantações semelhantes ao Cenário 1, sendo também
recomendado para o Cenário 2, assim como o Glider. O
Remus, por outro lado, obteve maior consumo energético,
podendo ser considerado para situações que não exijam
deslocamentos frequentes.
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6G: Um Levantamento Taxonômico e Bibliométrico
Lucas I. C. Medeiros, Luı́s G. da Silva Neto e Vicente A. de Sousa Jr.

Resumo—Com a implantação da quinta geração de redes
móveis (5G) em curso ao redor do mundo, diversos atores da área
de Telecomunicações já começam a trabalhar na sua evolução.
A sexta geração (6G) de redes móveis está sendo idealizada para
atingir um nı́vel mais alto de desempenho dos principais KPIs
(key performance indicators), em relação ao sistema atual. Este
trabalho apresenta um levantamento taxonômico sobre as novas
aplicações e casos de uso esperados na nova geração, assim como
um levantamento de como os atores estão se mobilizando para
desenvolver as novas soluções que farão parte do 6G.

I. INTRODUÇÃO

A demanda por serviços com altas taxas de transmissão e a
otimização da rede para o tráfego VoIP guiaram a evolução
das redes móveis até o 4G. Atualmente, a rede 5G, que
está em implantação em diferentes paı́ses do mundo, foca
na verticalização de serviços ao disponibilizar uma rede com
baixa latência, alta confiabilidade e capaz de atender vários
dispositivos conectados. Os esforços de padronização das
redes 5G introduziram três novos casos de uso: o enhanced
Mobile Broadband (eMBB), evolução em termos de taxa de
transmissão; o Ultra-Reliable Low-Latency Communications
(URLLC), uma evolução em termos de alta confiabilidade
e baixa latência; e o massive Machine-Type Communications
(mMTC), para atendimento de serviços de Internet da Coisas
(muitas conexões com alta eficiência energética).

Enquanto o 5G é implantado, diferentes atores, da academia
e da industria, já deram inı́cio aos movimentos de criação da
visão dos sistemas 6G. Além de novos serviços, a construção
da visão do 6G enumera requisitos técnicos para a rede
de comunicação. Atualmente, se almeja atingir taxas de
transmissão extremas (acima de 1 Tbps), atraso fim-a-fim
abaixo de 0,1 ms, redes de borda inteligentes com um
baixo atraso de processamento (10 ns), disponibilidade e
confiabilidade acima de 99,99999% de taxa de acerto de
pacotes, densidade de conexão acima de 107 dispositivos por
km2, eficiência espectral 5 vezes maior que a do 5G e suporte
à mobilidade com velocidades até 1000 kmph [1].

Este artigo apresenta um levantamento taxonômico de novas
aplicações e casos de uso do 6G, bem como um levantamento
de como o mundo está se mobilizando em torno desse tema.
O artigo está organizado como a seguir: a Seção II apresenta
a taxonomia de novos caso de uso do sistema 6G, enquanto
a Seção III discorre sobre novas aplicações e requisitos do
sistema. Já a Seção IV apresenta os principais projetos no
âmbito do 6G e, por fim, a Seção V apresenta as conclusões
do estudo realizado.
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II. TAXONOMIA DE NOVOS CASOS DE USO

A expectativa no tocante ao desenvolvimento do sistema
6G é de se expandir os serviços com requisitos ainda
mais desafiadores do que aqueles propostos pela geração
anterior. Exemplos dessa evolução são as aplicações ainda
mais aprimoradas de banda larga móvel (Further enhanced
Mobile Broadband, FeMBB), almejando taxas em torno
de Tbps; Comunicações ultra massivas entre máquinas
(Ultra-Massive Machine-Type Communications, umMTC),
com redes ainda mais densas do que as alcançadas no
5G [2]; e as comunicações aprimoradas ultra confiáveis
e de baixa latência (enhanced Ultra-Reliable, Low-Latency
communications, ERLLC ou eURLLC), com latências no
patamar dos microssegundos (µs) [3].

Além da evolução pura do sistema, novos serviços surgem
devido a aparição de cenários que necessitam atender
requisitos de diferentes casos de uso simultaneamente,
aumentando o nı́vel de complexidade das aplicações.
O resultado dessa mistura dá origem a serviços de
comunicações de baixa latência com sensoriamento de alta
precisão (Ultra-High Sensing Low Latency Communications,
uHSLLC), serviços de dados com alta densidade (ultra-high
Density Data Services, uHDD), ultra-alta eficiência energética
(uHEE), ultra-alta detecção e confiabilidade (uHRS),
ultra-alta confiabilidade e experiência de usuário (uHRUx),
serviços seguros e confiáveis com ultra-baixa latência
(uLLRS), entre outras combinações de requisitos [4].

Por fim, serviços que estavam contidos em outros casos
de uso na geração passada se tornam novas aplicações
no 6G, como as comunicações de potência extremamente
baixa (extremely low-power communications, ELPC), com
eficiência energética melhorada, em relação ao 4G e 5G,
e as comunicações de alta mobilidade e longa distância
(Long Distance High-Mobility Communications LDHMC) [5],
integrando diferentes áreas tecnologicas ao escopo do 6G.

III. NOVAS APLICAÇÕES E REQUISITOS

Os casos de uso do 6G já se mostram consideravelmente
relevantes e desafiadores. Esta seção discorre sobre algumas
aplicações (e requisitos) do 6G, entras elas: cidades
ultra-inteligentes, realidade multidimensional, comunicação
háptica, cirurgias remotas e telemedicina, comunicações
holográficas e a internet tátil [4].

A. Cidades Ultra-Inteligentes
Alguns cenários 6G permeiam o futuro das cidades

inteligentes, demandando alta eficiência energética, alta taxa
de transferência de dados, confiabilidade e baixa latência. Tais
requisitos são essenciais para uma boa comunicação. Os KPIs
dependem da aplicação, mas tendem a ser mais rigorosos se
comparados aos sistemas 5G [4].
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B. Realidade Multidimensional
O crescimento do uso de serviços de multimı́dia e streaming

implicam, no 5G, em uma adoção das ondas milimétricas para
assegurar a alta capacidade do sistema. Todavia, um tipo de
entretenimento como a realidade multidimensional, a exemplo
da realidade aumentada (AR) e a realidade virtual (VR),
consome uma quantidade de enorme de dados, tornando o 5G
incapaz de suportar essa demanda para um grande número de
dispositivos. A saturação da rede anterior pode ser justificada
por serviços 6G requisitarem taxas em torno de 1 Tbps, bem
distante dos 20 Gbps oferecidos pelo 5G [6].

C. Cirurgias Remotas e Telemedicina
Apesar da rede 5G já entregar uma latência próxima de

1 ms, para cirurgias de extrema sensibilidade ainda não é
o suficiente. Para tais cirurgias, uma latência por volta de
0,1 ms é necessária. Além disso, a confiabilidade é um fator
primordial nesse tipo de aplicação, em que o 6G pretende
alcançar cerca de 99,99999% de taxa de acerto de pacotes em
cirurgias por robôs controlados a distância [4].

D. Comunicações Holográficas
Uma comunicação por holograma realista e convincente em

três dimensões (3D) é também um dos desafios que o 6G vai
enfrentar. A demanda significativa de taxa de dados faz com
que o 6G tenha uma demanda sem precedentes. Por exemplo,
uma transmissão sem compressão, em cores e a uma taxa de
30 fps demanda 4,32 Tbps. Adicionalmente, a latência que
a tecnologia exige é outro desafio, pois gira em torno de
0,1 ms [2].

IV. PRINCIPAIS PROJETOS

A padronização do sistema 6G é um processo essencial
em seu desenvolvimento, mas ainda não há um consenso
sobre qual organização de desenvolvimento de padrões
(Standard Development Organization, SDO) vai se tornar o
protagonista. Apesar disso, tanto a União Internacional de
Telecomunicações (ITU), como outros SDOs, como o Instituto
Europeu de padronização em Telecomunicações (ETSI), o
the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) e o Next G
Alliance já trabalham ou planejam trabalhar no processo de
padronização das principais tecnologias e aplicações da nova
geração.

Para tornar o 6G uma realidade concreta, diversas
organizações ao redor do mundo já tem iniciativas de
pesquisa e desenvolvimento de atividades com foco em
definir aplicações e requisitos do 6G, bem como propor
tecnologias para atender tais requisitos. Projetos como
o 6G Flagship, Hexa-X, TERAFLOW, DAEMON, 6G
BRAINS, South Korea MSIT 6G Research Program, Japan
6G/B5G Promotion Strategy e o 6GIC já desenvolvem
trabalhos com foco em diversas frentes da nova geração,
tanto no tocante das tecnologias habilitadoras do sistema
quanto nas aplicações que estarão presentes no novo
ecossistema. No 6G Flagship, as atividades já começaram
desde 2018 [7]. As tecnologias que são mais abordadas

pelos projetos são aquelas que envolvem Inteligência Artificial
(IA) e Aprendizado Federado, Comunicações em Tera-hertz
e Compressive Sensing. Enquanto as aplicações com maior
foco dos projetos são as de Internet de Tudo (IoE), Direção
autônoma colaborativa, Mobilidade baseada em veı́culos
aéreos não-tripulados e Industria 5.0 [2]. A Tabela I faz um
apanhado das principais caracterı́sticas de projetos focados na
pesquisa e desenvolvimento do sistema 6G.

Tabela I
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PROJETOS [2].

Projeto Principais caracterı́sticas

6G Flagship
Foco em conectividade sem fio, computação distribuı́da
inteligente, segurança e privacidade no desenvolvimento

do sistema 6G.

Hexa-X

Visa conectar o humano, mundo fı́sico e digital por meio
de tecnologias como: redes de acesso rádio em

altas frequências, interfaces aéreas com inteligência
conectada, desagregação da rede e confiabilidade dinâmica.

TeraFlow Tem como objetivo criar um controlador de redes
definidas por software em nuvem para redes além do 5G.

DAEMON
O projeto foca em habilitar uma inteligência de

rede de alta qualidade para sistemas além do 5G,
automatizando completamente o gerenciamento das redes.

6GBRAINS
Foco em utilizar links de rádio com alocação de

recursos realizada com o auxı́lio de soluções que utilizam
aprendizado de máquina profundo.

South Korea
MSIT 6G

Projeto desenvolvido pelo governo da Coréia do Sul
que visa lançar um piloto do sistema 6G até 2026.

Japan 6G/
B5G Strategy

Fundo de investimentos criado pelo governo japonês
com o intuito de promover a pesquisa e desenvolvimento

em serviços de comunicação sem fio 6G.

6GIC Centro de pesquisas com foco no temas de
informação do ambiente e cobertura onipresente.

V. CONCLUSÃO

Este trabalho enumerou como vem sendo pensada a
taxonomia de novas aplicações e casos de uso com
foco na sexta geração de comunicações móveis (6G),
além de apresentar como os principais atores do ramo
das telecomunicações estão se organizando para pesquisar
e desenvolver novas tecnologias que vão habilitar o
funcionamento do sistema, atacando áreas em que a geração
atual não tem previsão de atender.
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Análise de Pavimentação Utilizando Dados de
Acelerômetro e Transformada Rápida de Fourier

Filipe do Ó Cavalcanti, Fabrı́cio Braga Soares de Carvalho e Waslon Terllizzie Araújo Lopes

Resumo—Devido a diferentes maneiras que ruas e avenidas
são pavimentadas, os veı́culos tem comportamentos diferentes
em relação as vibrações. Este trabalho apresenta um sistema
de aquisição de dados de acelerômetros em um veı́culo para
posterior análise em frequência por meio da Transformada
Rápida de Fourier. O objetivo é classificar dois tipos de pavimento
(calçamento e asfalto), extraindo informações sobre a amplitude
das vibrações em ambos os terrenos. Os resultados mostram que
o uso das amplitudes em alta frequência são mais adequados
para classificação usando técnicas de aprendizado de máquina.

Index Terms—FFT, acelerômetro, classificação de pavimento.

I. INTRODUÇÃO

É comum em diversas cidades brasileiras o uso de parale-
lepı́pedos (ou alvenaria poliédrica) para o calçamento de ruas.
Esse é um tipo de calçamento que possui menor custo de
instalação e manutenção [3]. No entanto, os veı́culos trafegam
com uma menor velocidade devido as trepidações associadas
a esta pavimentação. Sabendo que essas vibrações são transfe-
ridas ao chassi do carro através do sistema de suspensão, este
trabalho busca explorar e quantizar essas vibrações a partir do
uso de acelerômetros e da análise em frequência, utilizando a
Transformada Rápida de Fourier (FFT).

Para tanto, os dados foram obtidos a partir de um módulo
acelerômetro tri-axial montado ao chassi do veı́culo e com taxa
de amostragem igual a 100 Hz. Assim, dados de aceleração
nos três eixos foram obtidos durante os testes de campo em
diferentes vias da cidade de João Pessoa, PB. Também foram
aquisitados dados de um GPS para que fosse possı́vel analisar
a velocidade do veı́culo. Esses dados são transmitidos ao
computador via comunicação serial e armazenados em um
arquivo de texto para serem processados.

II. TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

A Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform
– FFT) é um algoritmo que calcula com alta eficiência a Trans-
formada Discreta de Fourier. Este algoritmo é creditado em
sua maior parte ao trabalho de James William Cooley e John
Wilder Tukey, sendo também conhecido como o algoritmo de
Cooley e Tukey [2]. A FFT possui como vantagem o reduzido
tempo de processamento computacional, levando um problema
de complexidade N2 para N log2 N .

Em termos gerais, a Análise de Fourier permite a con-
versão de um sinal do domı́nio do tempo para o domı́nio da
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(CEAR) da Universidade Federal da Paraı́ba (UFPB), João Pessoa, Paraı́ba.
E-mails: {filipe.cavalcante,fabricio,waslon}@cear.ufpb.br.

frequência. No caso apresentado neste trabalho, utiliza-se um
sinal discreto, x[n] que foi amostrado a uma taxa constante no
tempo. A transformada de Fourier em tempo discreto, X[k] é
definida por [1]

X[k] =
N−1∑

n=0

x[n]e−j 2π
N kn, , k = 0, 1, ·, N − 1, (1)

em que N é o número de amostras (duração) do sinal x[n].

III. ANÁLISE DOS DADOS

Para a análise dos dados, foi criado um algoritmo res-
ponsável por importar os dados das aquisições e gerar uma
tabela com as colunas AccX, AccY e AccZ que representam as
acelerações longitudinal, lateral e vertical do veı́culo, a coluna
Velocidade que possui os dados de velocidade instantânea do
veı́culo e por fim, a coluna de Terreno, onde é indicado o
terreno em que o veı́culo estava trafegando durante a aquisição.

A Figura 1 mostra um trecho da aquisição em que o
veı́culo estava em terreno asfaltado e logo depois acessa uma
rua calçada com paralelepı́pedos. O terreno é indicado pela
linha preta no plot inferior, em que o valor 1 representa
asfalto, o valor 2 representa paralelepı́pedo e 4 representa
uma lombada. Uma análise subjetiva da imagem evidencia
que os dois terrenos possuem claras diferenças na amplitude
da aceleração. A velocidade do veı́culo é indicada pela linha
em vermelho.

Figura 1. Visualização da aceleração nos três eixos, velocidade e terreno, em
regiões de asfalto e paralelepı́pedo.
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A análise inclui uma filtragem inicial dos dados para
eliminação das amostras obtidas enquanto a velocidade do
veı́culo é inferior a 5 km/h ou maior que 30 km/h. Em seguida,
os dados são separados em dois blocos: trechos de asfalto e
trechos em paralelepı́pedo.

O eixo vertical (AccZ), representado na curva verde da
Figura 1, é o foco das análises por ser pouco afetado durante
curvas e aceleração do veı́culo. Além disso, a região em que
os dados foram obtidos é plana, ou seja, não possui ladeiras
ou inclinações que sejam refletidas ao eixo vertical.

Aplicando a FFT para um conjunto de 500 pontos em cada
tipo de terreno, é obtido o resultado da Figura 2. Nota-se que as
amplitudes em calçamento são claramente maiores em relação
ao asfalto, especialmente em frequências inferiores a 15 Hz.

Figura 2. Análise em frequência de dois calçamentos diferentes (1000 pontos).

Por fim, calcula-se uma média da amplitude para duas
regiões da análise em frequência: a primeira será chamada
de região de baixa frequência, composta das amplitudes entre
0 e 15 Hz e a região de alta frequência será de 16 a 50 Hz.
Os resultados obtidos são exibidos na Tabela I.

Tabela I
MÉDIAS DA ACELERAÇÃO EM ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA PARA OS DOIS

TIPOS DE CALÇAMENTO.

Baixa Frequência [g] Alta Frequência [g]
Asfalto 0,010537 0,002100
Paralelepı́pedo 0,020577 0,005630

Os valores médios de amplitude da FFT mostram que o
calçamento em paralelepı́pedo possui, em baixa frequência,
valores aproximadamente 2 vezes maiores que o calçamento
em asfalto. Em alta frequência a amplitude é aproximadamente
2,7 vezes maior. Este resultado sugere que é possı́vel distin-
guir trechos entre asfalto ou paralelepı́pedos a partir da sua
média de amplitude em alta frequência com mais facilidade
em relação a baixa frequência. No entanto, este resultado é
válido apenas para velocidades baixas devido as condições de
filtragem dos dados.

IV. CONCLUSÃO

A partir do uso de um acelerômetro montado em um
chassi veicular, foi feita a aquisição de dados em terrenos
pavimentados com asfalto e paralelepı́pedos. Estes dados
foram processados e analisados separadamente utilizando a
Transformada Rápida de Fourier, que converteu os dados do
tempo discreto para o domı́nio da frequência. Foi feita uma
análise estatı́stica em duas regiões dos resultados: baixa e alta
frequência. Por fim, constatou-se que em terrenos pavimen-
tados em paralelepı́pedo, as amplitudes de altas frequências
podem ser utilizadas com mais confiança que as de baixas
frequências.

Os próximos passos desta pequisa vão consistir no uso
de inteligência artificial para detecção automática do tipo de
pavimentação, com possı́veis aplicações na área de suspensões
veiculares ativas e mapeamento de qualidade da mobilidade ur-
bana. Em particular, já foram iniciados estudos da ferramenta
conhecida como Máquina de Vetores de Suporte (Support
Vector Machine) [5] e os resultados preliminares parecem
promissores [4].
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Nest-Sched: Validating TSN Traffic Scheduling
Through Simulation

Renan M. Silva, Aellison C. T. Santos, Vivek Nigam, Iguatemi E. Fonseca

Abstract—Based in latency guarantee, Time Sensitive Net-
working (TSN) is the answer for the reliability and availability
required in Industry 4.0. IIoT describe intelligent production en-
vironments with constant and critical communication between the
machinery and monitoring system. One of the current challenges
of TSN is the automatic schedule generation and validation for
complex networks. One example of tool for schedule generation
can be seen in TSNSCHED. This paper proposes the integration
between TSNSCHED and the NeSTiNg simulation tool, in order
to make possible test of the TSN aspects in more realistics
network scenarios in an automated manner.

Keywords—Simulation, TSN, OMNeT++

I. INTRODUCTION

Being developed by the same team as AVB (Audio Video
Bridging), IEEE 802.1 Task Group [1], TSN (Time Sensitive
Networking) [11] is a set of standards in evolution aiming
four principal points: time synchronization (IEEE 802.1AS-
Rev), packet preemption (IEEE 802.1Qbu), traffic schedul-
ing through time (IEEE 802.1Qbv) and redundancy (IEEE
802.1CB).

Configure a network using TSN standards is a task whose
complexity grows exponentially in relation to the size of the
network. The use of simulation tools turns the validation
of scenarios and traffic schedule simpler and viable. The
simulation of an industrial environment can be done faster,
due to the ease of configuration, low cost and scalability when
compared to experimental scenarios.

This paper seeks to present Nest-Sched, the integration
between the schedule generation tool (TSNSCHED) and the
simulation model (NeSTiNg) for validation purposes, through
the automatic generation of the network schedule and sim-
ulation files. Nest-Sched is a new functionality implemented
in TSNSCHED, aiming to automatically generate the input
simulation files for NeSTiNg given a network schedule.

II. BACKGROUND

A. Tools

TSNSCHED [9] is an application that uses the Z3 SMT
Solver [5] to generate the network schedule given a configu-
ration file with the network topology as input.

OMNeT++ (Objective Modular Network Testbed in C++)
[3] is an object-oriented event-based simulator, usually used
to build network simulation models, having an IDE based in
the Eclipse platform.

Renan M. Silva, Aellison C. T. Santos, Vivek Nigam, Iguatemi E. Fon-
seca. Informatics Center - UFPB. João Pessoa-PB, Brazil; Vivek Nigam.
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lison@gmail.com, iguatemi@ci.ufpb.br, vivek.nigam@gmail.com. This work
was partially financed by CAPES and CNPq (311419/2019-4).

The INET-Framework [4] is an open source set of modules
and protocols for OMNeT++ capable of simulating wired,
wireless and mobile networks.

NeSTiNg [7] is a simulation model for OMNeT++ devel-
oped by [8]. This simulation model uses the INET-Framework
and enhances it adding components to enable TSN simulation.
In addition to the files used by OMNeT++, NeSTiNg uses
XML files to configure key components of the network, e.g.
traffic generation, port scheduling (GCL - Gate Control Lists)
and packet routing.

B. Related Work

The first tool we are going to cover is CoRE4INET [2],
even though this is a simulation model for real time Ethernet,
CoRE4INET is not polished as some other tools like NeSTiNg,
given the fact that the TSN simulation coverage came later
when compared to other tools.

Next we have TSimNet [6] a simulation tool that uses
the INET-Framework and implements standards like IEEE
802.1CB and IEEE 802.1Qci to cover TSN scenarios. The
main difference of this model, is the capability of fault
injection in devices to test traffic overload and monitoring
mechanisms.

Even with this simulation models, one problem remains,
the configuration of the simulation scenarios. In his masters
thesis, Albert Bergström [12] created a GUI to help configure
scenarios for the NeSTiNg simulation model. Even though
his tool make the configuration easier and more intuitive, the
schedule and packet generation still need to be informed by
the user, causing there to not exist a complete automation, in
contrast with Nest-Sched as we will present in the course of
this paper.

III. NEST-SCHED

The operating system used to create this tool and execute
the experiments was the Ubuntu 18.04, and the versions 5.5.1
and 4.1.2 were used for the OMNeT++ and INET-Framework
respectively.

Nest-Sched is a new functionality implemented in
TSNSCHED. The goal of Nest-Sched is to automatically gen-
erate the input simulation files for NeSTiNg given a network
schedule. The process can be described as follows:

• Given the network topology as input, TSNSCHED uses
the Z3 SMT Solver to generate the schedule.

• After the successful schedule generation, Nest-Sched is
invoked. This tool will use the generated schedule and
map its values to the respective NeSTiNg parameter.
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Fig. 1. Network Topology.

TABLE I
TOPOLOGY DATA TRAFFIC.

Flow1 Flow2 Flow3 Flow4
Source dev0 dev5 dev6 dev1

Destination dev2 dev4 dev3 dev4
Packet size (bytes) 750 750 750 750

Periodicity (µs) 200 300 700 500

• With the values mapped, the creation of the simulation
files begin. As mentioned in Section II, NeSTiNg makes
the network specification, packet routing, traffic genera-
tion and port scheduling with XML, NED and INI files.

• With the files in hand, now you just need to load them
in the simulation environment, execute and analyze the
results.

• During the simulation, signals are generated and stored
in vectors and scalar files, being possible to interpret this
signals through the creation of graphs in the OMNeT++
IDE.

Even though TSNSCHED and NeSTiNg work with TSN
standards, these tools were developed using different concepts,
so it is necessary to modify both tools to have communication
and effective validation. The main changes were made taking
into account Interframe Gap, Port Mapping, Critical and Non-
Critical Traffic Generation and tracking.

IV. EVALUATION

A. Scenarion

In this section we are going to demonstrate the use of Nest-
Sched. As we can see in Fig. 1, the chosen topology has 7
devices, 3 switches and 4 flows. The details of the topology
traffic can be seen in Table 1.

These data were used as input for TSNSCHED to generate
schedules using MicroCycles. The MicroCycles scheduling
generation method takes in consideration the sending period-
icity of the devices to define the cycle size of the switch ports,
more precisely, the cycle size assigned to the switch port is
equal to the GCD (Greatest Common Divisor) of the flows
periodicity that go through that port.

Using the chosen topology as example, we can see two data
flow going through one port in switch0. Both Flows 1 and 3
need to use the port that connects switch0 to switch1. As we
can see in Table 1, these flows have different periodicities, so

Fig. 2. Latency Graph - MicroCycle.

if we use MicroCycles, the cycle size of the port that connects
switch0 to switch1 would be 100 µs, given that is the GCD of
200 µs and 700 µs.

B. Results

Table 2 present the comparison between the results gener-
ated by TSNSCHED and the results obtained in the simulation
using MicroCycles.

TABLE II
END-TO-END LATENCY AND JITTER - MicroCycles.

Flow1 Flow2 Flow3 Flow4
Latency TSNSCHED (µs) 20,25 13 27 93,75

Latency NeSTiNg (µs) 20,25 13 27 93,75
Jitter TSNSCHED (µs) 0 0 0 0

Jitter NeSTiNg (µs) 0 0 0 0

Fig. 2 show the latency graph generated by OMNeT++ after
the simulation.

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

In this paper we presented the integration between
TSNSCHED and NeSTiNg in a new tool. Denominated Nest-
Sched, this new functionality implemented in TSNSCHED can
be found in [10]. Nest-Sched comes to make the validation of
TSN scheduling an easier task, through the automatic creation
of the NeSTiNg simulation files given the schedule generated
by TSNSCHED.

Nest-Sched is a work in progress, and we plan to add new
functionalities to validate increasingly complex scenarios. Our
plans for future works include the study of communication
behavior when faults are introduced in the network and its
recovery. In the moment, we are doing a research of how
different scheduling methods (such as, HyperCycles and Mi-
croCycles) affect the non-critical traffic.
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Resumo— O reconhecimento automático de placas
automotivas é uma aplicação relevante no contexto de cidades
inteligentes. Neste trabalho é proposto uma solução tecnológica
de baixo custo para detecção e classificação, em tempo real, de
placas automotivas do padrão novo e antigo. A solução utiliza
redes neurais convolucionais (CNN) para detectar a região de
processamento e um Raspberry para captar as imagens dos
veículos. Foi utilizado a técnica de transfer-learning para adaptar
os pesos pré-treinados de uma CNN do tipo YOLO-Tiny. Os
resultados demonstraram que a solução proposta possui uma alta
taxa de detecção e classificação.

Palavras chave— Cidades Inteligentes, Redes Neurais
Convolucionais, Internet das coisas, Placas automotivas.

I. INTRODUÇÃO

Com o avanço da Inteligência Artificial (IA), Machine
Learning (ML) e Internet das Coisas (IoT), o conceito de
Smart City está ficando cada vez mais próximo da realidade.
Assim permitindo não só automatizar rotinas como também
poupar recursos humanos em atividades repetitivas. De forma
que propicia o desenvolvimento de sistemas de
reconhecimentos de placas veiculares, cujos têm como
objetivo realizar cobrança automática em pedágios, controle
do tráfego em rodovias e monitoramento das regras de
trânsito. Porém, tais sistemas são pouco empregados fora do
trânsito devido ao alto valor que possuem, gerando assim uma
necessidade de diminuir os custos.

Assim, o presente trabalho apresenta a construção de um
sistema para identificar placas automotivas em tempo real,
proporcionando um baixo custo de produção, assim como um
menor gasto de poder computacional e utilizando de
tecnologias como IA e IoT, como demonstrado na Fig. 1.

II. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

A. Sistema IoT

Para embarcar o sistema, foi utilizado um Raspberry PI B+,
devido a sua facilidade na manipulação de dispositivos
externos e, principalmente, pelo seu baixo-custo. Dessa forma,
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Tecnologia do Rio Grande do Norte; e-mail: jeferson.queiroga@ifrn.edu.br.

foi feito um circuito simples de detecção de distância para
controlar a captura de imagens. Todos os componentes
utilizados estão presentes na Tab. 1.
Componente Preço

RaspberryPi B+ R$ 170,19

Sensor Ultrassônico HC-SR04 R$ 13,90

Câmera RaspberryPi R$ 69,00

Valor total: R$ 253,09
Tab. 1. Componentes usados e os preços

Com o sistema pronto, usou-se o software de
compartilhamento de arquivos Samba para o Raspberry se
tornar um servidor e conectá-lo com o SO windows por uma
rede ponto a ponto. Feita a conexão, a foto capturada pelo
circuito é salva no arquivo compartilhado. Outrossim, quando
comparado o valor gasto nesse projeto ao custo de um sistema
comercializado no mercado brasileiro, sendo em torno de
R$10.260,92[1] (preço do sistema mais custos de importação),
tem-se uma diminuição de R$10.007,83 no valor total.

B. YOLO

A YOLO (You Only Look Once) [2] possui simplicidade
advinda da predição simultânea das caixas delimitadoras e da
probabilidade de classes para cada região. Assim tornando-a
extremamente veloz, cometendo menos erros em comparação
com CNNs baseadas em região (R-CNN) e sendo altamente
generalizável. Tudo isso lhe garante a possibilidade de
identificar objetos rapidamente.

Por essas razões escolheu-se a YOLO para a detecção
inicial das placas veiculares. Ademais, foi utilizado o método
de transfer learning [3], cujo é ideal para conjuntos de dados
limitados por fatores como dificuldade de obtenção e
rotulação das imagens. Similarmente ao caso das placas
veiculares, pois não há datasets nacionais públicos deste tipo
de informação. A Fig. 2 trás a arquitetura esquemática da
YOLO utilizada.

Fig. 2. Arquitetura da rede YOLO utilizada
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Fig. 1. Diagrama geral do projeto.

C. Pré-Processamento e OCR

O pré-processamento das imagens geradas a partir da
YOLO, feito principalmente pela biblioteca OpenCV,
permitindo o uso em aplicações em tempo real [6].Assim,
foram utilizadas funções para diminuir os ruídos em cada
imagem, para que em seguida fossem detectados o formato e
as coordenadas dos caracteres. Por fim, com essas
informações tem-se a identificação do modelo da placa
(padrão da resolução CONTRAN n° 231 ou padrão da
resolução GMC n° 33/14).

Na etapa de classificação, foi utilizada uma CNN com
arquitetura desenvolvida na API de aprendizado profundo
Keras [4] que pode ser executada na biblioteca TensorFlow.

A construção do dataset utilizou-se a ferramenta Text
Recognition Data Generator (TRGD) [5], para que fossem
geradas sinteticamente imagens que representam os caracteres
necessários para o treinamento. O dataset foi dividido em
quatro classes, para que os números e letras de ambas as
fontes usadas nos padrões existentes no Brasil fossem contidas
no treinamento. Por fim criou-se o modelo de CNN expresso
na Fig. 3.

Fig. 3. Arquitetura proposta para o reconhecimento de
caracteres utilizando CNN

III. RESULTADOS

Para determinar a acurácia das CNN foram realizados
alguns testes, no caso da detecção de placas utilizou-se um
conjunto de 100 imagens fixas, com uma resolução de 1920 x
1080 de nitidez a angulação variada, das quais se obteve
95,84% de assertividade. Já para a arquitetura de classificação
utilizou-se um conjunto com 100 imagens de cada caractere
onde teve-se 91.1% de precisão para números e 94.2% para
letras. Sendo que exemplos das imagens obtidas a partir da
aplicação completa do sistema podem ser vistas na Fig. 4.

Outrossim, após uma revisão da literatura encontram-se

trabalhos como [8][9,] que embora recentes ainda não relatam
testes com o padrão Mercosul, e ainda possuem valores de
assertividade menores que o presente projeto, ainda que
utilizem de algumas tecnologias que aqui estão presentes.

Fig. 4. Saída final das placas de ambos modelos

IV. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou um sistema de reconhecimento de
placas em tempo real, e analisando os resultados obtidos
juntamente com os valores de acurácia mínima dos órgãos de
trânsito, a exemplo de Joinville [7] que requisita um índice de
acerto de 80% no período diurno e 70% no período noturno,
conclui-se que, o sistema aqui proposto possui valores bons,
embora ainda necessite a realização de testes que comprovem
a eficácia nos ambientes reais.
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Resumo—Este artigo apresenta uma síntese de técnicas via-
bilizadoras da implantação de redes móveis em áreas remotas,
fundamentando-se nas novas gerações de comunicações móveis:
5G e 6G. É apresentada uma introdução para o leitores interes-
sados no atual estado da arte de pesquisa e desenvolvimento das
tecnologias supracitadas.

Palavras-chaves—Áreas remotas, 5G, 6G.

I. INTRODUÇÃO

O avanço das telecomunicações está cada vez mais evidente
no cenário urbano. Por outro lado, existem algumas regiões,
denominadas áreas remotas, que possuem baixa densidade
populacional e terreno com difícil acesso, nas quais o pa-
norama é bem diferente. Devido a falta de infraestrutura, o
retorno por investimento (do inglês Return on Investment ou
ROI) [1] tende a ser menor, o que torna a implantação de
redes de telecomunicação pouco atraente. Buscando diminuir
a desconformidade entre esses dois cenários, as novas gerações
de redes móveis, 5G and beyond, tendem a investir em técnicas
para fornecer conexão a esses locais isolados.

A quinta geração (5G) foi tema para implantações em áreas
rurais. O 5G RANGE [2] foi um projeto que resultou em uma
prova de conceito para implantação de uma rede sem fio em
um raio de 50 km. Nesse projeto, foram utilizadas técnicas
de acesso ao espectro para que a rede 5G se comportasse
como usuário secundário em uma frequência de TV - White
Spaces (TVWS), aplicando a técnica de Acesso Dinâmico ao
Espectro (do inglês Dynamic Spectrum Access ou DSA). Tal
técnica minimiza o problema de custo de espectro e viabiliza
o investimento em áreas com baixo ROI.

Além disso, as redes não terrestres (do inglês Non Terres-
trial Networks ou NTNs) foram abordadas pelo 3GPP a partir
do Release 15 [3], por meio de estudos para oferecer suporte
para comunicação direta entre dispositivos na superfície ter-
restre e estações suspensas como satélites. Esses sistemas são
altamente aplicáveis em áreas isoladas e inóspitas, além de
consideradas para implementação em redes 5G e 6G. Outras
técnicas inovadoras foram propostas junto com o avanço das
comunicações móveis, por exemplo, o Acesso e Backhaul
Integrados (do inglês, Integrated Access and Backhaul ou
IAB). Estas tecnologias também tem grande aplicabilidade
nesses locais pouco urbanizados e isolados, pois diminui os
custos e complexidade da implantação destas redes móveis.

O presente estudo irá abordar e explorar as referências
recentes mais relevantes sobre técnicas que viabilizam a im-
plantação de redes sem fio em áreas remotas. Sendo assim,

o restante do artigo está dividido como se segue: a Seção II
contém os fundamentos das técnicas exploradas por diferentes
autores para áreas remotas; com isso, a Seção III expõe uma
análise da literatura acerca da utilização das técnicas citadas
na Seção II; por fim, a última seção apresenta a conclusão
deste artigo e oportunidades de estudos futuros.

II. DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS

Esta seção apresenta uma breve descrição de cada uma das
tecnologias de cobertura em áreas remotas abordadas neste
artigo.

A. Acesso Dinâmico do Espectro

O DSA é uma solução de extrema importância para mini-
mizar o custo espectral, de modo a viabilizar o investimento
em áreas que não retribuem o investimento de operadores de
telecomunicações, tal como regiões remotas e/ou pouco ren-
táveis. A solução do DSA é reduzir a escassez de espectro de
RF, acessando as faixas de frequência de usuários licenciados
(primários) como usuários secundários e não licenciados [4].
Esse acesso é feito quando os usuários primários não estão
transmitindo no espectro desejado.

B. Redes não Terrestres

Uma rede que envolva objetos voadores não terrestres pode
ser caracterizada como NTN. Dentre as possibilidades, a
tecnologia mais promissora é a de redes satelitais, que têm
ganhado protagonismo recentemente com o crescimento de
constelações de satélites LEO. Tais soluções de rede são
pontuadas como importantes aliadas para as áreas remotas [5].
As redes satelitais em diferentes órbitas fornecem acesso direto
ao usuário ou conexão de backhaul, ou complementando os
serviços terrestres. As importantes vantagens observadas nesse
tipo de comunicação podem ser pontuadas como: resiliência
de comunicação; conectividade com eficiência energética; oti-
mização de qualidade de serviço (do inglês, Quality of Service
ou QoS) por meio de computação de borda e comunicação em
movimento.

C. Acesso e Backhaul Integrados

O IAB é uma solução que visa substituir o dispendioso
backhaul tradicional baseado em cabeamento com fibra óptica
pelo backhaul sem fio configurável entre as estações base,
empregando, por exemplo, a parte do espectro referente aos
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TVWS. Este tipo de solução para backhaul remove as comple-
xidades física e financeira para instalação de redes de acesso
remotas [6].

III. EXPOSIÇÃO DE REFERÊNCIAS QUE UTILIZAM
TÉCNICAS PARA ÁREAS REMOTAS

Nesta seção serão apresentadas diferentes referências, as
quais abordam e salientam a importância do uso das tecno-
logias listadas na Seção II para cenários remotos e pouco ha-
bitados. O resultado desta análise de referências é demonstrado
na Tabela I, que mostra que diferentes autores apontam essas
técnicas como importantes aliadas para a digitalização de áreas
remotas, em conjunto com as novas gerações de comunicações
móveis.

Trazendo o enfoque primeiramente para DSA, a utilização
dessa técnica pode promover democratização e densificação
de redes celulares, principalmente em países em desenvolvi-
mento, como apontado em [7], com a utilização de frequências
de broadcast de TV terrestres para DSA no Quênia. Da mesma
forma, em [8], o acesso espectral dinâmico é defendido,
em conjunto com In-Band Full-Duplex (IBFD), para uso em
diferentes áreas e, dentre elas, ambientes rurais.

Com relação às redes não terrestres, [9] aborda a utilização
de satélites Low Earth Orbit (LEO) na evolução do 5G para
o 6G sob vários aspectos. O artigo cita informações sobre
constelações existentes e planejadas sobre satélites LEO em
2021, assim como suas capacidades e parâmetros de operação.
Além disso, são feitas considerações sobre desafios e soluções
para NTNs baseadas em satélites LEO. Os autores de [10]
também endereçam problemas e soluções para a implantação
de redes NTN, mas desta vez com um enfoque na tecnologia
NB-IoT e sua adequação às redes NTN. Dois tipos de satélites
são abordados, GEO e LEO. Aos moldes de [10], o artigo [11],
por sua vez, traz um enfoque maior à tecnologia LTE-M.

Ainda envolvendo NTN, os autores em [6] também trazem
os principais desafios para promover conectividade em áreas
remotas associado à sexta geração de comunicações móveis
(6G). Um desses desafios é a disponibilização de backhaul,
para a qual o artigo busca propor várias alternativas de solução.
Uma das alternativas é a utilização de NTN, que é uma
solução cada vez mais possível graças à evolução recente
de constelações de satélites LEO, como, por exemplo, no
projeto Starlink. O IAB é outra alternativa de backhaul em
áreas remotas proposta por [6], onde os autores trazem a
atenção para um estudo de caso feito em 2020 com o protótipo
RuralStar Pro da Huawei. Tal produto foi lançado na China,
no início de 2021 [12].

O survey [13] traz um compilado dos trabalhos recentes na
literatura envolvendo IAB. Nesse trabalho, é também abordada
a integração entre uma rede IAB e NTN, onde o backhaul
principal é promovido por satélite. Nesse caso, a rede IAB é
caracterizada como "rede IAB satelital-terrestre".

IV. CONCLUSÃO

Muitos desafios são encontrados para fornecer conectividade
em regiões distantes dos centros urbanos. Particularmente, em
países como o Brasil, as diferenças quanto à localização geo-
gráfica, além do baixo retorno por investimento, dificultaram

Tabela I
LISTAGEM DE TECNOLOGIAS PARA ÁREAS REMOTAS ABORDADAS EM

CADA LITERATURA.

Autores DSA IAB NTN
X. Lin et al. [9] - - X
O. Liberg et al. [10] - - X
T. Khan et al. [11] - - X
A. Chaoub et al. [6] X X X
Y. Zhang et al. [13] - X X
P. Kryszkiewicz et
al. [7] X - -

S. Biswas et al. [8] X - -

a implantação das tecnologias de redes móveis existentes até
hoje. Contudo, as novas gerações de telecomunicações em
conjunto com algumas técnicas, buscam preencher essa lacuna
tecnológica entre áreas urbanizadas e locais desprovidos de
urbanização. Este estudo apresentou uma pesquisa de artigos
que abordam DSA, NTN e IAB, no cenário de 5G e 6G,
com objetivo de envolver a necessidade de digitalizar as áreas
remotas. Como estudos futuros, serão apresentados métodos
de implantação das técnicas citadas, além de compor essas
técnicas a plataformas de redes de acesso virtualizadas e
desagregadas (Open RAN), que visam democratizar ainda
mais a implantação de redes móveis.
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Avaliação do Algoritmo K-means Modificado em
Segmentação de Imagens Odontológicas

Maria Alice A. Calazans, Felipe Alberto B. S. Ferreira, Maria de Lourdes M. G. Alcoforado e Francisco Madeiro

Resumo—Com a crescente demanda de exames de imagens na
odontologia, a análise computacional é de grande relevância para
o auxílio ao diagnóstico. A segmentação de imagens exerce um
papel fundamental no desempenho de alguns sistemas de classifi-
cação automática. Neste trabalho, apresenta-se uma avaliação de
desempenho do algoritmo k-means modificado em segmentação
de imagens odontológicas.

Palavras Chave—K-means modificado; radiografia odon-
tológica; segmentação de imagens.

I. INTRODUÇÃO

Técnicas de imageamento têm sido amplamente utilizadas
para auxílio ao diagnóstico nas áreas da saúde, como, por
exemplo, na área de odontologia, na qual os exames de
imagem são de grande valia, uma vez que possuem capacidade
de fornecer informações de ossos e regiões faciais que são
inacessíveis apenas por meio de exame clínico [1].

No âmbito da odontologia, a radiografia panorâmica é
considerada um exame básico, pois fornece informações de
toda a arcada dentária, incluindo os ossos faciais, razão pela
qual é solicitada de maneira recorrente [2], [3].

Com a crescente necessidade de análise de exames de
imagens, sistemas computacionais têm se apresentado como
uma alternativa eficiente, uma vez que podem ser utilizados
para fins de segmentação, detecção e classificação [4]. Em
se tratando de alguns sistemas de classificação automática
de imagens odontológicas, uma etapa anterior relevante é a
segmentação de imagens [5].

O presente trabalho tem como propósito avaliar o desem-
penho do algoritmo k-means modificado [6], comparado ao
k-means em sua versão original, na segmentação de imagens
odontológicas, mais especificamente, radiografias panorâmi-
cas. Para tanto, são apresentados resultados em termos de acu-
rácia, F1-score, precisão, especificidade e recall [7]. Também
são realizadas comparações com outras técnicas: fuzzy k-means
e morphological Chan Vese.
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II. TÉCNICAS DE SEGMENTAÇÃO DE IMAGENS

A segmentação de imagens consiste em subdividir uma
imagem em objetos até que as regiões de interesse sejam iden-
tificadas. Esse processo é considerado uma etapa fundamental
na análise de imagens por sistemas inteligentes [8].

A. K-means

O algoritmo k-means [9] divide-se em 4 passos:

1) Inicialização: O centroide de cada cluster é inicializado.
Neste trabalho foi utilizada a inicialização aleatória.

2) Particionamento: calcula-se a distância euclidiana entre
cada vetor e os centroides. Assim, o vetor é atribuído
a um único cluster, correspondente ao seu vizinho mais
próximo, ou seja, o que resultar numa menor distância.
Neste trabalho foi utilizada a dimensão dos vetores igual
a 1. A distorção total é calculada como o somatório
da distância euclidiana entre cada vetor e o respectivo
centroide do cluster ao qual pertence.

3) Avaliação do critério de parada: etapa em que o algo-
ritmo é encerrado caso a variação percentual da distorção
total, Equação (1), seja inferior ao limiar de distorção,

Dn−1 −Dn

Dn
, (1)

em que Dn é a distorção total na iteração atual e Dn−1

corresponde à distorção total na iteração anterior.
4) Atualização dos centroides: ocorre quando o critério do

passo 3 não é atendido e consiste no cálculo de novos
centroides para os clusters.

B. K-means Modificado

O algoritmo k-means modificado [6] consiste numa modi-
ficação no passo 4 do algoritmo k-means, com o objetivo de
alcançar a convergência mais rápida. Para tanto, é definido um
fator de escala s, tal que 1 < s < 2. O valor de s é um fator
multiplicativo na atualização dos centroides.

Neste algoritmo, os primeiros centroides são definidos de
acordo com a inicialização. Nas iterações posteriores cada
centroide é dado por (2), em que cnovo é o centroide na
próxima iteração, catual indica o centroide na iteração atual,
o ccalculado é o centroide calculado após verificar a distância
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entre os vetores e os respectivos centroides, e o s corresponde
ao fator de escala do algoritmo

cnovo = catual + s(ccalculado − catual). (2)

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho verifica a superioridade no desempenho do
algoritmo k-means modificado (para os fatores de escala s =
1,3 e s = 1,7), sobre a versão original do algoritmo. Também
são apresentados, para fins de comparação, resultados obtidos
com fuzzy k-means [10] e Morphological Chan Vese [11] para
imagens odontológicas.

A. Base de dados

Foi utilizada a Base de Dados UFBA-UESC [12]. Este
banco possui 1.500 imagens de radiografias panorâmicas odon-
tológicas, distribuídas em dez categorias, de acordo com o
número de dentes, presença de aparelho ortodôntico, presença
de implantes e ausência dentária.

B. Métricas

Para avaliar o desempenho de cada técnica de segmentação
foram calculadas as seguintes métricas (em que VP é verda-
deiro positivo, VN é verdadeiro negativo, FP é falso positivo
e FN falso negativo) [7]:

• Acurácia: (V P + V N)/(V P + V N + FP + FN).
• Recall: V P/(V P + V N).
• Especificidade: V N/(V N + FN).
• Precisão: V P/(V P + FP ).
• F1-score: (2× recall × precisao)/(recall + precisao).

IV. RESULTADOS

Todas as 1.500 imagens do banco de dados foram ana-
lisadas, cada uma com 1991 × 1127 pixels. Foram utili-
zados quatro métodos de segmentação de imagens, todos
considerando dois clusters, um correspondente aos objetos
de interesse que são os dentes e implantes, e o outro às
áreas de fundo e características secundárias, como gengivas
e demais ossos. Para calcular as métricas mencionadas, as
imagens segmentadas foram multiplicadas por uma máscara,
onde só foi considerada a região de interesse e em seguida foi
feita a comparação com os respectivos ground truths [13].

Tabela I
MÉTRICAS EM TERMOS DE MÉDIA PONDERADA CONSIDERANDO O
NÚMERO DE IMAGENS POR CATEGORIA, PARA CADA MÉTODO DE

SEGMENTAÇÃO.

Método Métrica

Acurácia F1-score Especif. Precisão Recall
K-means 0,7862 0,5785 0,7956 0,5012 0,7556
Fuzzy k-means 0,7837 0,5788 0,7903 0,4955 0,7653
K-means mod.
(s = 1,3) 0,7883 0,5786 0,7994 0,5041 0,7495

K-means mod.
(s = 1,7) 0,7873 0,5786 0,7973 0,5026 0,7529

Morphological
Chan Vese 0,7875 0,5799 0,7974 0,5004 0,7563

Na Tabela I os valores em negrito destacam os melhores
resultados para cada métrica avaliada. A partir da análise desta
tabela é possível observar que os resultados apresentam valores
semelhantes para todos os métodos. A simulação com o fuzzy
k-means apresentou melhor valor de recall. A segmentação
pelo morphological Chan Vese, por sua vez, obteve o melhor
valor de F1-score. A técnica que apresentou superioridade na
maioria das medições foi o k-means modificado com o fator
de escala 1,3, o qual supera o k-means em quatro das cinco
métricas avaliadas.

V. CONCLUSÃO

Os métodos de segmentação avaliados apresentaram re-
sultados equiparáveis, porém é possível observar discreta
superioridade da técnica k-means modificado com fator de
escala s = 1,3, pois, além de fornecer resultados superiores
em três das cinco métricas calculadas, apresentou velocidade
de convergência maior do que a técnica fuzzy k-means e
morphological Chan Vese.
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A ZigBee Coordinator Replacement Fast Method as
Network Failure Recovery Mechanism
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Abstract—The wireless communication technologies endowed
with the fast establishment, simple configuration, and low
cost have been increasingly employed in multi-UAV system
networks, such as ZigBee, IEEE 802.15.4, and IEEE 802.11.
The SPACEVANT project adopted ZigBee to compose the mesh
network between the drones. ZigBee networks have the Single
Point of Failure (SPoF) problem due to the presence of a single
coordinator in the network. In this context, this paper presents
a strategy called ZigBee Coordinator Replacement Fast Method
(ZCRFM) to reduce the impact of SPoF on ZigBee networks.
The ZCRFM uses a router node in the network to replace the
coordinator if the current one fails. A great advantage is to
make use of the current settings to simplify the replacement
process. When compared to previous works, the ZCRFM showed
a reduction of more than 200% in the time spent in the process,
in addition to a smaller standard deviation.

Index Terms—Zigbee, coordinator, replacement, recovery

I. INTRODUCTION

The deployment flexibility combined with the short
response time boosted the usage of Unmanned Aerial
Vehicles (UAVs) networks, also called drone networks, in
several applications [1]. Drone networks are mainly used in
cooperative missions, where the devices must collaborate to
achieve a common goal. Examples of this type of mission
are: patrolling [2], emergency situations [3], among others.

Authors have chosen wireless communication technologies
of low configuration complexity, fast service, low cost,
and independence from a previous infrastructure, such as
IEEE 802.11[4], IEEE 802.15.4 [5], and ZigBee[6].

In this context, the SPACEVANT - Multi-UAV System for
Scanning and Data Collection in Space Mission Areas project,
developed by the Federal University of Rio Grande do Norte
(UFRN) in partnership with Barreira do Inferno Launch Center
(CLBI), proposes using a UAV fleet to perform area scans in
the impact region of suborbital training rockets launched from
the CLBI, in Parnamirim/RN [7].

In a multi-UAV system, the interaction and dependencies
management between the drones of the autonomous aircraft
fleet are essential for the success of the mission execution.
In scanning area missions, the use of multiple UAVs allows
flexible allocation of requirements for multiple vehicles;
increase of the mission coverage; information collected from
different sources; shared information with other members of

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

the system and actions performed in a coordinated manner in
different locations [8].

A current limitation of the SPACEVANT project is the
Single Point of Failure (SPoF) problem [9] imposed by ZigBee
protocol in the communication network formed between
the drones. A ZigBee network is managed by a single
coordinator. So, if the coordinator fails, the network operation
is compromised, which is a critical point in the system.

Therefore, this paper presents a fault tolerance strategy
applied to the ZigBee coordinator. When detecting that the
coordinator is down, an application selects a new node to take
over the network coordination. Thus, the main contribution
of this work is to decrease the time spent to enable a new
coordinator when compared to other solutions.

II. RELATED WORKS
The coordinator, which is the device responsible for starting

and managing the ZigBee network, imposes the SPoF problem
on the system. Some works have sought alternatives to enable
the replacement of the ZigBee coordinator in case of failure.

The authors in [10] proposed to fully copy the coordinator
settings to a backup device. The strategy is transparent to
all nodes in the network. However, there is a need for an
additional node exclusive to the coordinator replacement. It is
noteworthy that a complete clone has to be made, including
the physical address (MAC address) of the coordinator.

The work of [11] proposed using two coordinators, where
one of them is secondary. In this configuration, different
PAN IDs are assigned to the coordinators, and if the primary
coordinator fails, the nodes in the network must migrate to
the new coordinator by changing their PAN ID, associating
themselves with the secondary coordinator. When compared
to the method presented in [10], this strategy obtained better
performance concerning the network reestablishment time.
III. ZIGBEE COORDINATOR REPLACEMENT FAST METHOD

The ZigBee Coordinator Replacement Fast Method
(ZCRFM) is a method for replacing the coordinator of ZigBee
networks installed in hard-to-reach places, such as remote and
dangerous regions. It fits in the discussed context as it does
not require hardware replacement and can reuse a node in the
network to assume the role of the coordinator.

Unlike previous proposals [10][11], reusing a node reduces
the complexity of the process, making ZCRFM faster.
Furthermore, this method allows any router in the network to
assume the role of a new coordinator, creating a fault tolerance
mechanism. The process is simplified as the node already has
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the network configuration parameters. Fig. 1 illustrates the
three-step mechanism.

Fig. 1. Example of steps to replace the ZigBee coordinator using the ZCRFM.
(1) Coordinator node failure detection. (2) Selection of the new coordinator
(election algorithm). (3) Promotion of the new coordinator by adjusting
settings locally by ZCRFM.

In step 1, the system detects a failure in the coordinator
node. Step 2 regards the selection of the new coordinator,
where the election algorithm is used in the example. Finally,
step 3 shows the local application making changes to the
node’s configurations to enable the coordinator role using
ZCRFM strategy. In this paper, we focus on reducing the time
to perform step 3.

The application performed in step 3 ensures that the new
coordinator maintains the same settings as its predecessor.
The parameters that must be preserved during the replacement
process are: PAN ID-64 bits, PAN ID-16 bits, the operating
channel, and the ZigBee protocol stack. Furthermore,
additional configurations are necessary to ensure that the
network nodes remain on the same channel and do not look for
new coordinators through the disassociation process. ZCRFM
is a simplified version based on Digi documentation.

IV. METHODOLOGY AND RESULTS

To evaluate the performance of ZCRFM, an application was
developed using the python library Digi XBee version 1.4.0.
The scenario and method presented in [11] were used for
comparison purposes with the proposed method. Besides, we
made 100 tests for each strategy and used three XBee S2C
modules in the tests.

The results are presented in the histogram in Fig. 2. The
proposed method, ZCRFM, had a time average of 3.74 seconds
and a standard deviation of 0.02 seconds, while the PAN ID
change method time average was 8.88 seconds with a standard
deviation of 1.60 seconds. In addition to reducing the recovery
time by more than 200%, totaling 5.14 seconds, the ZCRFM
samples have little variation and demonstrate a more stable
behavior, allowing for a more efficient recovery strategy.

V. CONCLUSION

The growing use of drone networks has encouraged the
study of more efficient solutions to ensure better performance
of this type of system. Communication protocols with quick
and simple implementation are receiving more attention from
researchers, such as ZigBee, used in the SPACEVANT project.

With this in mind, the ZCRFM method proved to be a
valid solution for the rapid reestablishment of the ZigBee
coordinator when compared to other published solutions.
The time reduction of more than 200% and a low standard

Fig. 2. Comparison of the replacement time for the ZCRFM and the changing
PAN ID methods.

deviation support the method advantages compared to other
works. Thus, ZCRFM is a good alternative to reduce the
impact of the SPoF problem. More tests will be held in the
future to evaluate the method in more complex scenarios.
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Resumo—O algoritmo Linde-Buzo-Gray (LBG) é 

amplamente utilizado no projeto de dicionários para Quantização 

Vetorial. Técnicas de inteligência de enxames têm sido utilizadas 

em problemas de otimização. Recentemente, foi proposto o 

algoritmo FSS-LBG, que combina a técnica de enxames Fish 

School Search (FSS) e o algoritmo LBG. Neste trabalho é 

apresentada a avaliação de duas técnicas de inicialização 

utilizadas no algoritmo FSS-LBG. 

 

Palavras-chave— Compressão de Imagens, FSS-LBG, 

Inicialização, Inteligência de Enxames, Quantização Vetorial. 

I. INTRODUÇÃO 

Devido ao grande volume de dados na rede mundial de 

computadores, têm muita importância os métodos de compressão de 

sinais. Neste cenário, como técnica de compressão, a Quantização 

Vetorial (QV) [1] busca representar os vetores de um sinal de entrada 

por vetores de um dicionário que apresentem maior semelhança.  

Dentre os diversos métodos para projeto de dicionário para QV o 

algoritmo proposto por Linde-Buzo-Gray (LBG) [2] é amplamente 

utilizado. 

Objetivando melhorar a QV, versões de algoritmos bioinspirados 

combinados com o LBG foram propostas na literatura. Tais versões 

buscam explorar as vantagens dos algoritmos baseados em  

inteligência de enxames no projeto de dicionários. Dentre esses 

algoritmos pode-se citar o FA-LBG Modificado (Firefly Algorithm – 

LBG) [3] e o PSO-LBG Modificado (Particle Swarm Optmization – 

LBG) [4]. 

A inicialização é uma etapa de técnicas de projeto de dicionário e 

influencia a qualidade do dicionário projetado e a velocidade de 

convergência do algoritmo de projeto. Este trabalho tem como 

objetivo investigar o impacto da utilização de duas técnicas de 

inicialização no desempenho do algoritmo FSS-LBG, proposto por 

Fonseca, Ferreira e Madeiro em [5]. 

II.    QUANTIZAÇÃO VETORIAL 

A QV é a extensão da quantização escalar para um espaço 

euclidiano K-dimensional [1], sendo matematicamente vista como o 

mapeamento Q dos vetores de um sinal de entrada X de ℝK em vetores 

pertencentes a um subconjunto finito de ℝK, W, de tamanho N,  

chamado dicionário, de modo que 

 

. 
. 

(1) 

A. Algoritmo LBG 

O LBG [2] é um algoritmo de agrupamento que começa com uma 

solução inicial que é melhorada de forma iterativa visando atender as 
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condições de centroide e vizinho mais próximo. Definidos os valores 

de K, N e limiar de distorção ɛ, pode ser descrito pelas suas etapas de 

inicialização, particionamento, teste de convergência e atualização do 

dicionário. O processo é finalizado quando a redução da distorção cai 

abaixo de ɛ.  

III. FISH SCHOOL SEARCH E FSS-LBG 

Proposto por Bastos e colaboradores em [6], o Fish  School 

Search (FSS) é baseado no comportamento de cardumes de peixes 

pelágicos. A  alimentação, o movimento e a reprodução dos peixes 

(partículas no âmbito da inteligência de enxames) são traduzidos na 

forma de operadores pelo FSS. Há três movimentos: individual, 

coletivo instintivo e coletivo volitivo. 

O FSS-LBG [5] é um algoritmo destinado ao projeto de 

dicionários para QV. Um diferencial em relação ao FSS original são 

modificações propostas no operador reprodução do FSS, tendo como 

objetivo melhorar a capacidade de exploração do algoritmo no espaço 

de busca. A inicialização do FSS-LBG é realizada de forma aleatória, 

isto é, seleção aleatória dos vetores do conjunto de treino. 

IV. INICIALIZAÇÕES 

Neste trabalho são utilizadas duas técnicas de inicialização: 

baseada em estratégia de grupos proposta por Ma et al. [7] e baseada 

em clusterização subtrativa (Subtractive) [8]. 

A. Inicialização Baseada em Estratégia de Grupos (Ma) 

No método proposto por Ma et al. [7] os vetores de treino são 

ordenados de forma crescente em relação à sua variância e divididos 

em três subconjuntos, A (~84% do vetores de treino), B (~10%), e C 

(~6%), relativos a vetores com baixa, média e alta variância, 

respectivamente. Os vetores dos subconjuntos A e B são submetidos a 

um ordenamento por média, em ordem crescente. Os subconjuntos A 

e B são divididos igualmente em N/2 e N/4 grupos, respectivamente. 

Os vetores médios de cada grupo são parte do dicionário inicial. Do 

subconjunto C são obtidos aleatoriamente os demais N/4 vetores do 

dicionário inicial. 

B. Inicialização Baseada em Clusterização Subtrativa (Subtractive) 

Na técnica proposta por Mirzaei, Nezamabadi-pour e Abbasi-

moghadam [8], o dicionário inicial é obtido a partir dos vetores de 

treino de alta densidade, ou seja, vetores que estão localizados em 

regiões com muitos vetores em sua vizinhança, utilizando o método 

de clusterização subtrativa. Nesta técnica, cada vez que um vetor de 

alta densidade é escolhido, a densidade dos vetores próximos a ele 

naquela região diminui, fazendo com que seja escolhido o próximo 

vetor de maior densidade, aumentando as chances de vetores em 

regiões diferentes serem escolhidos. Esse processo é repetido até que 

se obtenham N vetores-código dentre os vetores de maior densidade 

do conjunto de treino. 

V.    METODOLOGIA 

As simulações foram conduzidas num Intel Core i7-7500U 

(2.70GHz). As imagens utilizadas foram Barbara, Boat, Clock, 

Elaine, Goldhill, Lena, Mandrill, Peppers e Tiffany, no formato PGM 

(do inglês Portable Gray Map), 8 bpp e 256  256 pixels. Os 

dicionários utilizados nas simulações possuem dimensão K = 16, 
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correspondente a blocos de 4  4 pixels e tamanhos N = 32, 64, 128, 

256 e 512, correspondendo às respectivas taxas de codificação R = 

0,3125 bpp, 0,375 bpp, 0,4375 bpp, 0,5 bpp e 0,5625 bpp.  

Para cada imagem foram realizadas 30 execuções do FSS-LBG e 

obtidos os valores médios de PSNR (do inglês, Peak Signal-to-Noise 

Ratio) e tempo de execução.  Foram utilizados dois conjuntos de 

inicializações: ALEAT (10 dicionários inicializados aleatoriamente) e 

INI (8 dicionários inicializados aleatoriamente + 1 projetado pela 

técnica Ma + 1 projetado pela técnica Subtractive). 

VI. RESULTADOS 

A Tabela 1 apresenta os valores obtidos em termos de PSNR 

médio em dB para as imagens reconstruídas com os dicionários 

projetados pelo algoritmo FSS-LBG utilizando a inicialização 

aleatória e o método INI. Já a Tabela 2 apresenta os resultados 

obtidos em termos de tempo médio de execução.  

É possível observar que a inicialização INI obteve, em termos de 

PSNR médio, resultados similares ou levemente superiores em 

relação à inicialização aleatória na maior parte dos cenários de 

simulação para dicionários com menor número de vetores-código.  

No entanto, pode-se destacar que, para N = 512, a inicialização 

INI trouxe aumentos de PSNR médio de 0,30 dB, 0,65 dB e 2,76 dB, 

respectivamente, para as imagens Lena, Tiffany e Clock. 

Em relação ao tempo médio de execução do FSS-LBG, observa-

se que a inicialização INI contribuiu para a redução do tempo de 

simulação em 66,7% dos casos, chegando a diminuir quase em 6 

segundos o tempo médio de simulação da imagem Goldhill com N = 

512 em relação à inicialização aleatória. 

VII. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foram avaliadas duas técnicas de inicialização 

aplicadas ao algoritmo FSS-LBG. Os resultados foram comparados 

com a inicialização aleatória tanto em relação à qualidade das 

imagens reconstruídas quanto em relação ao tempo de execução do 

FSS-LBG. Foi observado que a inicialização utilizada trouxe 

melhorias tanto na qualidade da reconstrução das imagens, sobretudo 

para dicionários de tamanho 512, quanto na diminuição do tempo de 

execução, mostrando que a inicialização tem impacto no desempenho 

do algoritmo FSS-LBG. 

 

 

Tabela 1. PSNR médio em dB das imagens reconstruídas. 

 

Imagem Método 
N 

32 64 128 256 512 

Barbara ALEAT 

INI  

24,79 25,78 26,83 28,09 29,91 

24,79 25,78 26,84 28,18 29,88 

Boat 

 

ALEAT 

INI  

24,97 26,02 27,18 28,45 30,22 

24,98 26,03 27,21 28,62 30,52 

Clock ALEAT 

INI  

26,69 27,82 28,98 30,37 32,05 

26,76 28,03 29,51 31,60 34,81 

Elaine ALEAT 

INI  

27,80 29,11 30,45 31,91 33,54 

27,81 29,16 30,53 32,04 33,77 

Goldhill ALEAT 

INI  

26,73 27,74 28,84 30,10 31,72 

26,73 27,72 28,85 30,15 31,65 

Lena ALEAT 

INI 

26,67 27,88 29,16 30,67 32,58 

26,67 27,91 29,20 30,83 32,88 

Mandrill ALEAT 

INI  

23,17 23,81 24,54 25,39 26,56 

23,17 23,81 24,54 25,43 26,67 

Peppers ALEAT 

INI  

26,16 27,46 28,80 30,43 32,45 

26,16 27,45 28,89 30,60 32,91 

Tiffany ALEAT 

INI  

29,54 30,61 31,74 33,10 34,80 

29,55 30,69 31,86 33,47 35,45 

 

Tabela 2. Tempo médio de simulação em segundos. 

 

Imagem Método 
N 

32 64 128 256 512 

Barbara ALEAT 

INI  

0,989 1,639 2,931 5,575 14,839 

0,975 1,327 3,312 5,495 10,477 

Boat 

 

ALEAT 

INI  

1,123 1,945 4,072 7,812 15,351 

1,189 1,671 3,312 6,003 13,063 

Clock ALEAT 

INI  

1,229 2,018 3,255 5,288 9,000 

1,023 1,717 3,000 4,481 8,934 

Elaine ALEAT 

INI  

0,942 1,339 2,914 6,092 11,065 

1,020 1,441 2,196 2,917 5,798 

Goldhill ALEAT 

INI  

1,075 1,530 3,085 6,566 13,073 

1,098 1,818 2,877 6,787 7,119 

Lena ALEAT 

INI  

0,904 1,770 3,529 6,321 12,427 

1,122 1,760 3,234 6,019 9,070 

Mandrill ALEAT 

INI  

1,112 2,241 4,957 7,960 17,461 

1,468 3,279 5,630 9,495 16,621 

Peppers ALEAT 

INI  

0,910 1,553 3,001 6,598 12,393 

0,920 1,576 2,545 5,827 10,000 

Tiffany ALEAT 

INI  

1,023 2,082 3,965 7,345 14,174 

1,035 1,931 3,195 6,482 10,448 
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Resumo—Este trabalho analisa a relevância dos recursos de
sinais de voz para a análise de sentimento por meio do índice
FRI4SA, proposto no trabalho, que mede a relevância a partir
da variabilidade da similaridade de uma determinada medida
para os diversos sentimentos analisados. Como estudo de caso,
foram analisadas amostras do VERBO, um conjunto de amostras
de voz rotuladas por sete diferentes sentimentos em português
brasileiro. Os resultados indicam que é necessário considerar
uma grande diversidade - de interlocutores, gênero e sentenças,
para que a seleção de características impacte na eficiência do
classificador de sentimentos a partir de sinais de voz.

Index Terms—Sinais de Voz, Classificação de Sentimentos,
Relevância

I. INTRODUÇÃO

O artigo traz contribuições ao problema de seleção de
características para a análise de sentimentos em sinais de
voz, importante para a construção de métodos de classificação
mais eficientes e mais precisos, uma vez que a quantidade
de características consideradas impacta diretamente no custo
computacional e na eficiência do modelo [1], [2], apresentando
uma nova métrica de seleção que mensura a relevância de uma
característica, com base na sua similaridade quando usada para
todos os sentimentos considerados no estudo.

A motivação para o uso de similaridade como forma de
avalisar a relevância de características de sinais de voz vem
do emprego recorrente desse tipo de medida na avaliação da
relevância de termos em documentos textuais [3].

O restante do artigo é distribuído da seguinte forma: na se-
ção 2 o índice de relevância proposto no trabalho é definido; na
seção 3, são discutidos os resultados obtidos para o uso desse
índice na análise de sinais de voz representando sentimentos
em português brasileiro e, por fim, na seção 4 são apresentadas
as conclusões e trabalhos futuros.

II. RELEVÂNCIA DE CARACTERÍSTICA PARA ANÁLISE DE
SENTIMENTOS EM SINAIS DE VOZ

Este trabalho apresenta um novo índice, chamado de Índice
de Relevância de Característica para Análise de Sentimentos
(Feature Relevance Index for Sentiment Analysis – FRI4SA),
que compara a similaridade entre as medidas de uma dada ca-
racterística para os diferentes sentimentos analisados, baseado
no cálculo de um coeficiente de variação, pressupondo que
a relevância dessa característica é diretamente proporcional a
variabilidade da similaridade entre os diferentes sentimentos.
Dessa forma, quanto maior a variabilidade da similaridade,

mais interessante para o sucesso de um classificador na tarefa
de predição de sentimentos do sinal analisado.

O FRI4SA é definido pela função

FRI4SA(S) = Cm ·

∣∣∣∣∣∣

med
1<i<m

(|si − µ̃|)
µ̃

∣∣∣∣∣∣
(1)

em que m = n(n−1)
2 é o número de medidas obtidas para n

sentimentos considerados, µ̃ é a mediana dos elementos do
vetor de similaridades S, med(·) é a função que calcula a me-
diana do argumento (a notação da mediana foi separada para
facilitação do entendimento), Cm é um fator de escala, cujo
valor depende do número de elementos do vetor considerado
e é tabelado em alguns trabalhos na literatura [4].

Tipicamente, coeficientes de variação são calculados com
base na média e variância (ou desvio padrão), porém essas são
medidas susceptíveis à valores espúrios. Para evitar essa limi-
tação, optou-se por trabalhar com uma versão mais robusta,
usando desvio médio absoluto e mediana para o cálculo da
variabilidade dos dados [5][4].

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como caso de uso para avaliar a funcionalidade da medida
apresentada nesse trabalho, aqui é estudada a relevância de ca-
racterísticas a partir da análise de amostras de voz disponíveis
no conjunto de dados VERBO [6], composto por amostras de
voz em português brasileiro, referentes a sete diferentes emo-
ções: alegria, disgosto, medo, neutro, raiva, surpresa e tristeza,
considerando sete características dos sinais de voz: taxa de
cruzamento por zero (zcr), valor médio quadrático da energia
(rmse), contraste (ctt), centróide espectral (sc), cromagrama
(cg), rolloff espectral (sr) e coeficientes de frequência mel-
cepstral (mfcc).

Para o experimento desse trabalho, foram analisadas amos-
tras referentes a dois locutores, sendo uma mulher (identificada
como F1), e um homem (identificado como M1), lendo três
frases distintas: uma frase longa, Agora vou pôr a camiseta e
sair para uma caminhada, identificada como l3, uma questão,
Sábado à noite, o que vai fazer?, identificada como q1 e uma
frase curta, Os operários levantam cedo, identificada como s1.
Essas frases foram selecionadas aleatoriamente de cada uma
das categorias disponíveis no conjunto de dados.
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Para o cálculo do índice FRI4SA, adotou-se o valor do fator
de escala Cm = 1.540681, obtido a partir das tabelas dispostas
em [4], para m = 21.

zcr rmse ctt sc cg sr mfcc
Features

0.00
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Figura 1: Comparação dos índices FRI4SA de cada caracte-
rística analisada para a amostra de voz F1.

Olhando para os gráficos da Figura 1, é possível perceber
que o tipo de frase usada para a análise interfere de forma
significativa na medida de relevância. De fato, para todas as
características, com excessão da mfcc, o índice calculado para
a frase s1 é maior ou quase igual aos calculados para as frases
l3 e q1.

Essa diferença impacta também quando observa-se a ordem
de relevância das características. Para as frases l3 e q1, por
exemplo, o cromagrama aparece como medida com maior
relevância, enquanto para s1 a taxa de cruzamento por zero
é que tem maior relevância. Quando analisamos da segunda
posição em diante desse ordenamento, todas diferem. Por
exemplo, a segunda característica mais relevante para l3 é a
taxa de cruzamento por zero, para q1 é o MFCC, enquanto
para s1 é o cromagrama.

A única unanimidade entre todas as frases é que o contraste
e o rolloff espectral são as medidas de menor relevância.

Quando se analisa a amostra de voz masculina, M1, observa-
se um comportamento completamente diferente da amostra
feminina. Nota-se, por exemplo, uma discrepância bastante
acentuada entre os valores das frases l3 e s1 e da frase q1,
principalmente na taxa de cruzamento por zero e no centróide
espectral.

As duas primeiras também mantém uma certa homogenei-
dade com relação a ordem de relevância das características
estudadas, mas diferem totalmente da terceira. De fato, para
l3 e s1, a característica mais relevante é a taxa de cruzamento
por zero, seguida pelo cromagrama e pelo centróide espectral.
Já para q1, a característica mais relevante é o cromagrama,
mas a segunda e a terceira diferem as frases anteriores, sendo
o MFCC e a raiz média quadrática da energia (praticamente
com o mesmo valor), respectivamente.
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Figura 2: Comparação dos índices FRI4SA de cada caracte-
rística analisada para a amostra de voz M1.

Assim como foi visto para a amostra feminina, o contraste
aparece como a característica de menor relevância, com valo-
res significativamente mais baixos que os demais em todos os
cenários analisados.

IV. CONCLUSÕES

Nessa trabalho, parte inicial de uma investigação maior, foi
analisada a relevância de características de sinais de voz para a
análise de sentimentos. Para essa análise, foi proposto o índice
FRI4SA, que mensura a relevância a partir da variabilidade da
similaridade de uma dada medida para os vários sentimentos
analisados.

Observou-se, de acordo com a métrica considerada, que o
gênero do interlocutor e o tipo de sentença da amostra de
voz usada para analisar a relevância de uma característica
impacta de forma muito sensível os valores obtidos. De
fato, observaram-se destacadas diferenças entre a amostra
masculina e feminina, indicando que ter uma diversidade de
gêneros dos interlocutores é importante para o treinamento de
classificadores eficientes.

Com isso, a principal conclusão dessa análise é que é
necessário considerar uma grande diversidade – de gênero de
sentenças, para a seleção de características que possam impac-
tar positivamente na eficiência de classificador de sentimentos
a partir de sinais de voz.
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Metamaterial absorvedor baseado em água para 

aplicação em microondas  

Resumo — Neste trabalho é apresentado um modelo em 2D de 

um absorvedor de banda larga com base em água, operando em 

microondas entre o intervalo de frequência de 5,0 GHz a 30,0 GHz. 

Em que foi encontrado absorção para ondas eletromagnéticas 

polarizadas no modo TE com eficiência acima de 90%. O 

Metamaterial absorvedor à base de água analisado exibe uma 

absorção de grande angular, e absorção em ultra banda larga. 

Essa estrutura pode ser aplicada à tecnologia de compatibilidade 

eletromagnética e furtiva.  

 
Palavra Chave: Absorvedores. Metamateriais. Permissividade. 

 

I. INTRODUÇÃO 

Os metamateriais absorvedores têm se constituído como fonte 

de grande interesse de estudo nos campos das engenharias em 

telecomunicações e na Física, no estudo dos modos transversais 

Elétricos e Magnético, devido a sua capacidade de absorção de 

ondas eletromagnéticas e redução de perda de potência óptica em 

sua superfície [1 – 8]. 

As mesmas, são geralmente constituídos por materiais 

dielétricos e metais, por apresentarem bons desempenhos para 

absorção de ondas eletromagnéticas.   

Buscando encontrar materiais de baixo custo que contenham 

propriedades que possibilitem altos níveis de absorção, 

atualmente os estudos têm apontado estruturas com base em água 

como opções viáveis, uma vez que apresentam grande perda 

dielétrica, que é a razão entre a permissividade real e imaginária 

do material, que tem influência direta no comportamento da 

absorção das ondas eletromagnéticas incidentes na superfície do 

metamaterial [1], [2], [5], [8], [10], como também ser um recurso 

natural encontrado em abundância na natureza.   

O trabalho analisou numericamente a absorção dentro de um 

modelo de metamaterial puramente dielétrico em uma estrutura 

2D, a partir de uma estrutura 3D [10] sendo realizado 

modificações na geometria da estrutura, onde em [10] a base 

superior da estrutura era de geometria trapezoidal, e a mudança 

realizada sendo para uma geometria triangular, considerando 

diferentes resinas. As simulações foram realizadas no software 

comercial COMSOL Multiphysics.5.2.1.220. 

 A absorção dentro do material também foi analisada quando 

a temperatura da água é alterada ao longo da estrutura e o 

ângulo de incidência dos modos Transverso Elétrico para a 

faixa de frequência variando de 5,0 a 30,0 GHz para atingir um 

nível de absorção acima de 90%. 

Atualmente, os estudos relacionados aos metamateriais têm 

analisado estruturas que possibilitem altos níveis de absorção 

para diferentes configurações, na geometria da estrutura e 

diferentes materiais encontrados na natureza. 
 

  Este trabalho teve apoio financeiro da Fundação de Aparo e Pesquisa 

do Estado da Bahia - FAPESB/UFBA 

 1Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, 40210-630, (e-mail: 

flavioufrb@gmail.com, vitaly.esquerre@ufba.br).  

 

II.  FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 
 

A capacidade de absorção eletromagnética pode ser 

calculada diretamente a partir do coeficiente de reflexão do 

metamaterial pela equação (12) [2], [3] e [27]:    

 

       𝐴(𝜔) = 1 − 𝑇(𝜔) − 𝑅(𝜔)                        (1) 

 

 Em que 𝑇(𝜔) é a Transmitividade e 𝑅(𝜔) a Refletividade. Para 

o estudo da permissividade da água pura, é utilizado o modelo 

Debye, pois a capacidade de absorção eletromagnética pode ser 

calculada diretamente a partir do coeficiente de reflexão, enquanto 

a permissividade da água pode ser analisada pelo modelo de Debye 

para radiofrequência dada por:  

  

                               𝜀(𝜔) =  𝜀∞ + 
𝜀𝑆+ 𝜀∞

1−𝑖𝜔𝜏
                               (2) 

Com 𝜀∞ = 3,1 sendo permissividade de alta frequência, 𝜀𝑆 = 78,4  

a permissividade estática, 𝜔 a frequência angular, e 𝜏 = 8,17𝑥10−12 

tempo de relaxação rotacional [8]. É visto em [12] que a 

permissividade da água sofre alterações de acordo com a variação 

da temperatura para frequências na faixa do THz.  

   

III. METAMATERIAL ABSORVEDOR DE BANDA 

LARGA 

Partindo do que foi discutido anteriormente e levando em 

consideração a estrutura puramente dielétrica, configurado 

resina/água/resina. Ainda com o modelo 2D com comprimento 

máximo 13,1 mm e altura máxima de 11,4 mm, como pode ser viso 

na figura 1. 

 
Figura 1 - Metamaterial absorvedor proposto de topo triangular configurado em 

resina/água/resina. 
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  O modelo do absorvedor puramente dielétrico de largura W1 

e comprimento H, foi configurado com as seguintes dimensões: 

W1 = 13,1 mm, W2 = 10,1 mm, W3 = 5,9 mm, W4 = 5,9 mm, 

H = 11,4 mm, h3 = 1,0 mm, h2 = 2,3 mm, h1 = 4,2 mm, H1 = 

4,1 mm, H2 = 3,9 mm. A tabela 1 mostra as resinas utilizadas 

para a configuração da estrutura:  

 

Resinas 𝜺′ 𝜺′′ 

Tpu [7] 2,8 0,0028 

Resina [1] 2,55 0,0025 

Resina [10] 3,4 0,2 

Pmma [1] 3,0 0,03 

Pmma [4] 3,0 0,03 

Plexiglas [3] 3,0 0,031 

Photopolymer [9] 2,661 0,0071 

Uv-pr [5] 3,5 0,0035 

Vc810 [9] 2,67 0,0075 

Fr4 [12] 4,6 0,092 

Fr4 [13] 4,3 0,1075 

Fr4-lpm [6] 4,3 0,107 

 

Tabela 1 - Tabela da permissividade real e imaginária dos dielétricos simulados 

na estrutura da figura 1 para o intervalo de frequência 5,0 GHz à 30,0 GHz. 

 

      Sob temperatura de 27 °C, utilizando as resinas da tabela 1, 

foi observado que a estrutura apresentou absorção acima de 90 

% em todas as resinas, em que as resinas FR4 [23], FR4 [24] e 

UV-PR [6] apresentaram melhor desempenho na estrutura, 

como pode ser visto na figura 2.  

 
Figura 2 - Absorção para diferentes resinas a 27 °C para o modo TE. 

 
  O gráfico apresenta que ocorre absorção para ultra banda 
larga de 17,29 GHz, de 12,77 GHz a 29,99 GHz, na 
configuração FR4/água/FR4. Para o maior pico de absorção 
em 15,29 GHz é possível observar na figura 3 a concentração 
do campo magnético para o modo TE, para incidência. 

Podemos observar na figura 3, que mesmo com a 
permissividade da água sendo dependente da temperatura, o 
conjunto da estrutura com resina e água não demonstrou 
dependências nos níveis de absorção, ainda é visto que o FR4 
[12] com a resina o melhor desempenho, com baixas 
flutuações nas absorções, mantendo-se em valores acima de 
90%. A estrutura se mostrou um modelo com resultados 
significativos, que favorecem o estudo posteriormente em 3D 
e para a produção do dispositivo. 
 

 
Figura 3 - Absorção para o metamaterial com a configuração 

Resina/água/Resina, para as temperaturas de 40 °C, 60 °C, 80 °C e 100° C, para 

o modo TE. 

IV. CONCLUSÃO 

        A estrutura proposta simulada, apresentou um ótimo 

desempenho, quando comparado com a literatura atual, com ultra 

banda larga de absorção de 17,29 GHz, para o intervalo de banda 

de 12,77 GHz a 29,99 GHz, com pico máximo de absorção em 15, 

29 GHz. A estrutura, contempla o que propõe como absorvedor 

para a faixa do microondas (1m – 1mm). Com transmitância zero e 

alta absorção, em comparação com o referencial, o modelo pode ser 

construído variando a quantidade de água na estrutura com a 

possibilidade de ser absorvedor sintonizável. 
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Otimização da Formatação Probabilística
Empregando Algoritmo de Rede Neural em

Sistemas Ópticos Coerentes
Júlia Aline S. Maciel, José Hélio da Cruz Jr. e Tiago Sutili

Resumo—Neste artigo, investiga-se, através de simulação
computacional, a otimização da formatação probabilística
da modulação transmitida em sistemas ópticos coerentes. A
otimização é realizada empregando o algoritmo de rede neural
(Neural Network Algorithm – NNA), um método bioinspirado
recentemente proposto na literatura. A técnica é analisada
considerando uma transmissão óptica monocanal a 400 Gb/s
(DP-64QAM 33,33 GBd) por 850 km. Os resultados mostram
que a otimização da formatação probabilística proporciona um
ganho de capacidade, comparada com a formatação uniforme,
tanto no regime linear quanto não linear.

Palavras-chaves—Formatação probabilística, otimização
bioinspirada, algoritmo de rede neural, sistemas ópticos
coerentes.

I. INTRODUÇÃO

RECENTEMENTE, o uso crescente dos serviços de
Internet vem aumentando os requisitos de capacidade

nas redes ópticas. Nesse contexto, a formatação probabilística
(Probabilistic Shaping – PS) tem se mostrado uma solução
promissora para aumentar a capacidade e/ou alcance dos
sistemas de comunicações por fibra óptica. A PS tem
atraído grande atenção e diversos trabalhos foram reportados
recentemente considerando diferentes cenários, como, por
exemplo, transmissão óptica com repetição [1] e sem
repetição [2].

A aplicação da PS, na qual os símbolos são transmitidos
com diferentes probabilidades a priori, permite maximizar
a informação mútua (Mutual Information – MI) alcançada
por um determinado esquema de transmissão para uma dada
constelação e relação sinal-ruído (Signal-to-Noise Ratio –
SNR), permitindo que a capacidade do canal se aproxime do
limite de Shannon através da otimização das probabilidades a
priori. Nesse contexto, algoritmos de otimização bioinspirados
se apresentam como soluções interessantes para encontrar o
conjunto de probabilidades ótimas para maximizar a MI nos
regimes linear e não linear, entretanto tal abordagem ainda não
foi avaliada extensivamente no atual estado da arte.

Nesse trabalho, investiga-se, através de simulação
computacional, a otimização da PS empregando o algoritmo
de rede neural (Neural Network Algorithm – NNA) [3], um
método de otimização bioinspirado recentemente proposto na
literatura técnica, em sistemas ópticos coerentes. A técnica de

Júlia Aline S. Maciel, José Hélio da Cruz Jr. e Tiago Sutili,
Soluções de Comunicações Ópticas, CPQD, Campinas-SP, e-mail:
julia.aline.sousa@gmail.com, hcruz@cpqd.com.br, tsutili@cpqd.com.br;
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otimização é analisada em uma transmissão óptica monocanal
a 400 Gb/s (DP-64QAM 33,33 GBd) por 850 km. Os
resultados indicam que a otimização da PS apresenta ganhos
em termos de MI se comparada a constelação uniforme,
indicando a possibilidade de ser empregada como uma
solução para aumentar a capacidade do sistema nos regimes
linear e não linear.

II. FORMATAÇÃO PROBABILÍSTICA

Na teoria de Shannon, define-se que a informação mútua,
dada em bit/símbolo, é a relação entre a entrada e a saída de
um canal de comunicação, sendo diretamente dependente da
probabilidade de um determinado símbolo ser transmitido e
da função de densidade de probabilidade da saída do canal,
dado que esse símbolo tenha sido enviado [4]. Para um
canal degradado unicamente pela inserção de ruído aditivo
gaussiano branco (Additive White Gaussian Noise – AWGN), a
função densidade de probabilidade condicionada à transmissão
de um símbolo é dada por uma distribuição Gaussiana.
Nesse caso, considera-se, para uma transmissão óptica
convencional (i.e., com formatação uniforme), que os símbolos
possuem a mesma probabilidade de transmissão, resultando
na capacidade restrita, ou seja, a máxima capacidade
proporcionada para um determinado formato de modulação.
Entretanto, idealmente, pode-se definir as probabilidades de
geração dos símbolos como uma distribuição Gaussiana,
resultando na maior capacidade permitida para o canal AWGN,
conhecida como limite de Shannon. Diante disso, propõe-se a
formatação probabilística, em que os símbolos deixam de ser
equiprováveis e suas probabilidades passam a ser definidas
pela distribuição super Gaussiana (Super Gaussian - SG) [5]:

Pr(Ak) =
1∑

Ake−λ|Ak|N e
−λ|Ak|N , λ ≥ 0 (1)

na qual Ak é a amplitude dos símbolos e λ é uma
constante. Para λ = 0 a constelação será uniforme, enquanto
que para λ > 0 a constelação será não uniforme. Os
parâmetros λ e N podem ser otimizados numericamente em
função dos valores de SNR de forma a maximizar a MI
para determinado canal. Depois de definir o conjunto de
probabilidades ótimo, o processo de geração da constelação
não uniforme é realizado através de um casamento de
distribuição (Distribution Matching – DM), no qual um
conjunto de bits é mapeado em um bloco de símbolos inteiros
não uniformes para, posteriormente, realizar o mapeamento de
constelação.
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TABELA I
PARÂMETROS DO MODELO DE SIMULAÇÃO.

Componente Parâmetro Valor

Sinais
Taxa de símbolo 33,33 GBd
Fator de roll-off 0,1

Formato de modulação DP-64QAM

DAC e ADC
Quantização 8 bits

Largura de banda 19 GHz
Taxa de amostragem 66,66 GSa/s

Transmissor

Comprimento de onda do laser 1550 nm
Largura de linha do laser 100 kHz

Largura de banda do modulador 20 GHz
Razão de extinção do modulador 30 dB

Potência de lançamento 3 dBm

Receptor
Largura de banda do fotodetector 33,33 GHz

Largura de banda do DEMUX 43 GHz

Enlace óptico
Comprimento do Span 50 km

Figura de ruído do EDFA 5 dB
Potência lançada variável

Fibra óptica
Atenuação 0,2 dB/km
Dispersão 16,5 ps/nm.km

Parâmetro não linear 1,31 1/W.km

III. MODELO DE SIMULAÇÃO E RESULTADOS

No lado do transmissor (Tx), um conjunto de blocos de
processamento digital de sinais (Digital Signal Processing
– DSP), incluindo o DM, são empregados. Para a geração
da constelação não uniforme 64QAM, o DM é realizado
utilizando o casamento de distribuição de composição
constante (Constant Composition Distribution Matching –
CCDM) [6], considerando a distribuição SG. Os valores
de λ e N são determinados pelo algoritmo de otimização
NNA, o qual é inspirado no sistema nervoso biológico e
nas redes neurais artificiais, a fim de maximizar a MI. A
saída do DSP-Tx passa por um conversor digital-analógico
(Digital-to-Analog Converter – DAC), gerando os sinais
elétricos em banda base, os quais modulam a portadora
óptica, proveniente de um laser, através de um modulador
em fase e quadratura de dupla polarização (Dual-Polarization
In-Phase and Quadrature Modulator – DP-IQM). Em seguida,
o sinal é propagado pelo enlace óptico, o qual é composto
pela concatenação de trechos de 50 km de fibra monomodo
padrão (Standard Single-Mode Fiber – SSMF) com estágios de
amplificação a fibra dopada com érbio (Erbium-doped Fiber
Amplifier – EDFA), totalizando enlace com 850 km de alcance.
No lado do receptor (Rx), o sinal é detectado por um receptor
óptico coerente, sendo, em seguida, convertido para o domínio
digital por um conversor analógico-digital (Analog-to-Digital
Converter – ADC) e tratados pelo DSP-Rx, o qual inclui a
compensação dos efeitos do canal e o cálculo da MI baseada na
média entre as duas polarizações. Através do NNA, os valores
de λ e N são otimizados no DSP-Tx, processo esse que é
repetido até a convergência do algoritmo.

Os parâmetros utilizados nas simulações são apresentados
na Tabela I, sendo que os valores de λ e N foram otimizados
para cada valor de potência lançada dentro do intervalo de
-5 dBm até 1 dBm, permitindo a verificação do desempenho
da PS em situações nas quais efeitos deletérios de natureza
linear e/ou não linear são dominantes. As curvas resultantes da
MI, levando-se em consideração cinco rodadas de simulação,
em função da potência de lançamento do canal óptico são
apresentadas na Fig. 1. Observa-se que os ganhos de MI, em
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Figura 1. MI em função da potência lançada para transmissão a 400 Gb/s
por 850 km.

comparação a constelação uniforme, para potências de -4 dBm
e 0 dBm são aproximadamente iguais a 0,46 bit/símbolo e 0,41
bit/símbolo, respectivamente. Já para a potência de -2 dBm,
equivalente a potência ótima do sistema, o ganho de MI é igual
a 0,11 bit/símbolo. Considerando a taxa de símbolo de 33,33
GBd, os ganhos de MI são equivalentes a ganhos de taxa de
transmissão iguais a 15,3 Gb/s e 13,6 Gb/s, para -4 dBm e 0
dBm, respectivamente, enquanto que para -2 dBm é igual a
3,6 Gb/s.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho, foi realizada a otimização da PS empregando
otimização bioinspirada NNA, em uma transmissão óptica
monocanal a 400 Gb/s (DP-64QAM 33,33 GBd) por 850
km. Verificou-se que a otimização da PS proporcionou ganhos
tangíveis de MI e, consequentemente, taxa de transmissão em
comparação a constelação uniforme para os regimes linear
e não linear de degradação do canal óptico. Como trabalho
futuro, pretende-se verificar experimentalmente a otimização
da PS utilizando o NNA.
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Desenvolvimento de Um Protótipo de Seguidor Solar 

Utilizando Microcontrolador 
 

Alfredo R. S. da Silva, e Alisson A. de Lucena 

 

Resumo—Os sistemas de captação de energia solar se utilizam 

dos raios provenientes do Sol para a geração de energia, seja ela 

térmica ou elétrica. Neste contexto, os seguidores solares são 

dispositivos que atuam nesses sistemas, fazendo com que eles 

permaneçam sempre perpendiculares ao Sol, garantindo um 

maior aproveitamento dos raios solares. Neste trabalho foi 

desenvolvido um mecanismo microcontrolado utilizando 

Arduino, com o objetivo de propor um equipamento eficaz e de 

baixo custo como uma alternativa a ser utilizada com os sistemas 

de captação de energia solar.12 

 

Palavras-chave—Arduino, energia solar, microcontrolador, 

seguidor solar. 

I. INTRODUÇÃO 
 demanda de energia mundial tem aumentado ao longo 

dos últimos anos. Recorremos a diversos meios de 

obtenção de energia, como por exemplo, pela queima de 

combustíveis fósseis, pela fissão nuclear ou mesmo pela 

energia proveniente do Sol. 

Falando especificamente da energia solar, esta possui 

diversas aplicações, e se categoriza em dois tipos diferentes: 

energia solar térmica e energia solar fotovoltaica. A primeira 

se vale do calor proveniente do Sol para gerar energia térmica 

para uso na indústria e nos setores residencial e comercial, 

podendo ser utilizada para aquecer fluidos através de calhas 

parabólicas ou espelhos, por exemplo. Já a segunda se utiliza 

de painéis solares fotovoltaicos para, através da luz solar, 

gerar energia elétrica, que pode ser utilizada para os mais 

diversos fins já conhecidos [8]. 

Os painéis solares fotovoltaicos, sob incidência da luz solar, 

são acometidos pelo efeito fotovoltaico, que converte a luz do 

Sol em energia elétrica. Uma problemática é fazer com que os 

painéis estejam sempre voltados para o Sol, uma vez que, 

devido ao movimento de rotação do nosso planeta, painéis 

solares fixos não recebem a mesma incidência luminosa em 

todos os períodos do dia. 

Para resolver esse problema, são implementados 

dispositivos denominados seguidores solares, que são capazes 

de manter os painéis solares sempre perpendiculares à 

radiação solar incidente, “seguindo” o Sol ao longo do céu no 

decorrer do dia, aproveitando melhor a energia solar em todos 

os instantes [6]–[9]. 
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Diante do exposto, desenvolvemos nesse projeto um 

seguidor solar de eixo único horizontal, utilizando 

microcontrolador. Antes de adentrarmos na execução, 

necessitamos entender a motivação para o desenvolvimento do 

projeto. 

II. MOTIVAÇÃO 
A energia solar depende diretamente da incidência dos raios 

solares sobre a superfície terrestre, especificamente sobre os 

painéis solares. Porém, dependendo do posicionamento desses 

painéis, parte de incidência luminosa proveniente do Sol é 

desperdiçada. Isso se dá devido à inclinação terrestre, e seu 

movimento de rotação e translação. 

Para contornar esse problema, entra em cena o seguidor de 

Sol, seguidor solar ou tracker. Tal dispositivo faz com que as 

cargas úteis (painéis fotovoltaicos, calhas parabólicas, 

espelhos, entre outros) estejam sempre perpendiculares à 

radiação solar incidente. Basicamente, o seguidor solar atua na 

correção da posição dessas cargas, fazendo com que elas 

estejam sempre voltadas para o Sol, a fim de garantir o maior 

aproveitamento possível dos raios solares [11]. 

O projeto tem como objetivo desenvolver um mecanismo 

microcontrolado de baixo custo para otimizar a captação de 

energia solar, diante do cenário de demanda crescente por 

fontes alternativas para a geração de energia elétrica. 

III. REVISÃO TEÓRICA 

Com o objetivo de analisar a eficiência de sistemas de 

captação de energia solar utilizando seguidores solares, 

Blaszczak (2017) concluiu que esses sistemas conseguem 

captar até 30% mais energia do que os sistemas fixos, sendo 

os maiores ganhos durante o amanhecer e o entardecer [1].  

Silva (2017) implementou, em São Mateus, no estado do 

Espírito Santo, um protótipo de seguidor solar utilizando um 

Arduino Mega 2560, e observou um acréscimo de energético 

de 31,45% em relação ao sistema fixo [10]. 

Em Farroupilha, município do estado do Rio Grande do Sul, 

a utilização de um sistema de seguidor solar foi capaz de obter 

um ganho médio de 25% em relação aos sistemas de captação 

de energia solar sem tracker (FROSI et. al., 2018) [3]. 

IV. MATERIAIS E MÉTODOS 
Para confeccionarmos o protótipo do seguidor de Sol, foram 

necessários alguns materiais:  

1) Plataforma de prototipagem Arduino com 

microcontrolador; 

2) Servomotor; e 

A 
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3) Sensores de luminosidade do tipo Light Dependent 

Resistor (LDR); 

Para o projeto, utilizou-se a plataforma de desenvolvimento 

Arduino Uno, que possui o microcontrolador Atmel® 

ATmega328P. Esta plataforma possui um clock de 16 MHz, 

além de 20 entradas e saídas digitais, 2 Kb de memória 

SRAM, 1 Kb de memória EEPROM e botão de reset [4]. 

O servomotor utilizado foi do tipo Micro Servo Motor 9g 

Tower Pro™ SG90, que opera com um nível de tensão entre 

3V e 7V, e possui um ângulo de rotação de 180 graus [12]. 

Já os sensores de luminosidade utilizados foram os 

GL5528. Para esse projeto, foram necessários dois sensores, 

uma vez que é a diferença de luminosidade entre os dois que 

indica em qual direção o servomotor deve girar. Esses 

sensores operam com uma tensão máxima de 150V, e 

possuem uma potência máxima de 100mW [5]. 

V. ESTRUTURA FÍSICA E CIRCUITO 

A estrutura física do protótipo do seguidor solar foi 

planejada utilizando o software de modelagem 3D Fusion 

360™, da fabricante Autodesk®. A ideia foi executada 

utilizando placas de MDF de 3mm de espessura. 

A estrutura é responsável por manter o eixo de rotação, o 

motor e o painel superior, que, no nosso protótipo, simula os 

painéis fotovoltaicos. O painel se movimenta em torno do eixo 

horizontal, acoplado ao eixo do motor. O esquema do circuito 

foi montado no simulador Tinkercad™, da Autodesk®, e pode 

ser visualizado na figura a seguir: 

 

 
Fig. 1. Montagem do circuito no simulador Tinkercad™. 

VI. RESULTADOS 
O protótipo do seguidor solar se mostrou eficaz e funcional, 

sendo capaz de seguir a fonte de luz do ambiente, nos testes 

realizados. Ainda assim, o trabalho encontra-se em fase inicial 

e mais investigação precisa ser feita para verificar a 

viabilidade de sistema proposto, bem com comparar com 

outros trabalhos acadêmicos similares. 

Para testar o seguidor solar, foi utilizada uma lanterna para 

simular o Sol, onde, ao movimentá-la sobre o protótipo, foi 

possível observar o movimento do motor, de seu eixo e, 

consequentemente, do painel superior, de acordo com a 

posição da fonte luminosa [2]. 

 

 
Fig. 2. Modelagem 3D da estrutura física do seguidor (esquerda) e resultado 

final do protótipo (direita). 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de seguidores solares afeta diretamente o 

desempenho da captação de energia solar, uma vez que a 

posição do painel fotovoltaico em relação ao sol afeta a 

quantidade de energia elétrica que pode ser gerada através do 

efeito fotovoltaico. Neste projeto, vimos como se deu o 

desenvolvimento de um protótipo de um seguidor solar 

utilizando microcontrolador, passando por todas as suas 

etapas, explanando desde a ideia até os resultados. 

O seguidor solar criado utilizando microcontrolador é de 

fácil implementação e manutenção. Além de ter sido 

desenvolvido utilizando um baixo custo, ele possui 

componentes de hardware de fácil aquisição no mercado, e o 

arcabouço de ferramentas e softwares utilizados é totalmente 

gratuito, o tornando, assim, uma boa opção para um sistema de 

seguidor solar. 
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Resumo—Este trabalho propõe o emprego de um algoritmo de
aprendizado de máquina chamado LightGBM como regressor
em um método de radiolocalização baseado em fingerprinting.
O método proposto é comparado a uma técnica de localização
similar, que utiliza regressor por vetor de suporte. Os resultados
obtidos indicam que o método proposto apresenta maior acurácia,
adquirida a partir de menor esforço computacional, representado
por tempo de treinamento e consumo de memória reduzidos.

Palavras-Chave— Fingerprinting, aprendizado de máquina,
radiolocalização, LightGBM.

I. MOTIVAÇÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Nos últimos anos, a localização de usuários em redes móveis sem
fio tem recebido destaque em diversas aplicações, tais como marke-
ting baseado em localização, atendimento a serviços de emergência,
sistemas de prevenção e gerenciamento de desastres, entre outros. O
desenvolvimento de aplicações dessa natureza, aliado à disseminação
de dispositivos móveis, como, por exemplo, os smartphones, aumen-
tam a demanda por técnicas de localização de usuários cada vez mais
acuradas, sobretudo nos resgates de acidentados e no atendimento
dos critérios da Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC,
Federal Communications Commission) [1].

A localização fundamentada em fingerprint de rádio frequência
(FP-RF) ou radiolocalização baseada em FP é uma técnica conso-
lidada que se apresenta como uma alternativa ao GPS, em virtude
das desvantagens desta última, especialmente, sua baixa acurácia em
ambientes indoor. A radiolocalização FP-RF utiliza a similaridade
entre nı́veis de sinal de rádio (RSSIs, received signal strength
indicators) para estimar a posição do usuário e é indicada para
ambientes sem linha de visada direta, os quais atenuam bastante o
sinal devido à propagação multipercurso.

Apesar de ser uma técnica de baixo custo de implementação
quando comparada ao GPS, a FP-RF apresenta desafios a serem
superados, tais como, a alta variação dos RSSIs coletados para a
implementação da técnica. Em primeiro lugar, muitos dispositivos
móveis, inclusive do mesmo fabricante, obtém diferentes valores de
RSSI, em virtude da utilização de diferentes chipsets de RF. Além
disso, dado um determinado dispositivo móvel, este mesmo parâmetro
pode variar significativamente quando os usuários se deslocam entre
ambientes indoor e outdoor [2].

Face ao exposto, modelos de aprendizagem de máquina (AM)
tem sido aplicados ao problema da localização de usuários. Em [3],
a regressão por vetor de suporte (SVR, support vector regression)
foi comparada aos modelos de propagação COST-231 e ECC-33.
Ainda que tenha apresentado uma melhor acurácia frente aos dois
modelos de propagação mencionados, o modelo SVR se mostrou
computacionalmente mais custoso. Dito isso, o objetivo deste tra-
balho é investigar a utilização de um algoritmo de AM, conhecido
como LightGBM (Light Gradient Boost Machine), o qual vem se
destacando bastante em soluções vencedoras do Kaggle, como parte
integrante de técnicas de localização FP-RF. Finalmente, vale ressaltar
que este algoritmo consegue superar outras técnicas de AM em
termos de velocidade computacional, consumo de memória e acurácia
para o mesmo conjunto de dados [4].

II. PROPOSTA E SETUP EXPERIMENTAL

A técnica de localização FP-RF é composta de duas etapas, deno-
minadas de off-line e on-line. Na etapa off-line, RSSIs são medidos
na área de localização desejada para gerar os FPs de referência
(par RSSI/coordenadas geográficas). Tais FPs são os elementos que
compõem uma base de dados de correlação, também chamada de
mapa de cobertura. Na segunda etapa (on-line), o mapa de cobertura
é utilizado para inferir a localização do usuário móvel procurado.
Para isso, o FP alvo associado ao usuário móvel é comparado aos
FPs de referência contidos no mapa de cobertura. Aquele FP de
referência que possuir a maior similaridade com o FP alvo em termos
de RSSI, terá suas coordenadas geográficas atribuı́das ao usuário
móvel, finalizando o procedimento de localização.

A proposta de técnica de localização FP-RF apresentada neste
trabalho utiliza o algoritmo LightGBM para executar a etapa off-line
e será denotada por FP-GBM. O Algoritmo 1 ilustra o pseudocódigo
que representa a técnica proposta. Os três primeiros passos represen-
tam a etapa off-line, enquanto os passos de 4 a 6 compõem a etapa
on-line.

Para a realização do experimento, foram utilizadas medições
outdoor e indoor de RSSIs e atrasos de propagação (PDs, propagation
delays) do enlace de descida em uma portadora de 1,8 GHz de uma
rede de telefonia celular 3G/WCDMA [3]. A área de localização
considerada foi uma região urbana de aproximadamente 1,6 km2 em
Recife-PE. Na área de interesse considerou-se três Estações Radio
Base (ERB) da rede celular, cada uma contendo três setores. No total,
foram coletadas 9.679 amostras, sendo 6.615 outdoor e 3.064 indoor,
sendo estas últimas obtidas nas instalações do Centro de Informática
da UFPE. Cada amostra é composta de coordenadas geográficas, os
RSSIs medidos entre a estação móvel (EM) e os setores referentes a
cada ERB da região, além de um conjunto de PDs.

No primeiro passo do Algoritmo 1, são coletadas as medições
anteriormente mencionadas a partir de um scanner digital de RF. Em
seguida, o algoritmo LightGBM é treinado com dados outdoor para
a construção do mapa de cobertura da região. No quarto passo, são

Algoritmo 1 Descrição da técnica FP-GBM.
1: Coletar as medições do scanner (RSSIs, PDs e coordena-

das geográficas);
2: Treinar o algoritmo LightGBM com dados outdoor para

predizer o RSSI (para cada um dos setores referentes a
cada ERB);

3: Construir o mapa de cobertura;
4: Coletar os RSSIs e PDs da EM procurada para compor o

FP alvo, tanto em ambientes outdoor e indoor;
5: Aplicar o filtro por PD para criar o espaço de busca

reduzido Sr;
6: Encontrar, em Sr, o FP de referência mais próximo do FP

alvo.
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coletadas as medições da EM, em relação a cada ERB e setor, que
se deseja localizar. No experimento realizado, tais medições estão
contidas em uma base de testes composta por 1.200 amostras, sendo
50% outdoor e 50% indoor. Nos últimos dois passos, é aplicado um
filtro de redução de espaço de busca do FP de referência para, em
seguida, encontrar aquele que mais se assemelha ao FP alvo [3].

III. RESULTADOS

Nesta Seção, são apresentados os resultados de desempenho e
esforço computacional para o método FP-GBM. Adicionalmente,
são expostos os mesmos resultados para o método proposto, porém
considerando a substituição do algoritmo LightGBM por um regressor
por vetor de suporte, o qual denotaremos por FP-SVR. As principais
métricas utilizadas foram:

1) Erro médio de localização: Média da diferença, em metros,
entre os pontos reais e preditos das amostras.

2) Tempo de treinamento: Tempo total de construção do mapa
de cobertura.

3) Tempo de teste: Tempo de busca de 100 amostras no mapa
de cobertura.

4) Consumo de memória: Consumo médio de memória no
treinamento do algoritmo.

A Tab. I apresenta o erro médio de localização η̄ para os métodos
FP-GBM e FP-SVR, assim como o desvio padrão ση , o erro mı́nimo
ηmin e o erro máximo ηmax, referentes à base de testes definida na
Seção anterior. Dessa maneira, nota-se que, no ambiente outdoor,
o FP-GBM apresentou uma redução aproximada de 11,50% no
erro médio em relação ao FP-SVR. Por outro lado, no ambiente
indoor, conforme esperado, esta redução foi de apenas 5,43%. O
principal motivo foi o fato dos dados de treinamento utilizados serem
apenas outdoor. Todavia, quando os dois ambientes são analisados
conjuntamente (indoor-outdoor), a redução no erro médio do FP-
GBM foi de aproximadamente 10,82% em relação ao FP-SVR.

A Tab. II apresenta as métricas de esforço computacional (2 a
4, conforme definição anterior) para os métodos FP-GBM e FP-
SVR. Os valores obtidos para o FP-GBM foram normalizados em
relação àqueles referentes ao FP-SVR. Ressalta-se que, para ambos
os métodos, foi utilizado o mesmo hardware. Observa-se que o tempo
de treinamento do FP-GBM foi reduzido em 46%. Por outro lado, os
tempos de teste foram similares para ambos os métodos. Finalmente,
no quesito consumo médio de memória, o FP-GBM utilizou 13%
a menos quando comparado ao FP-SVR. A redução do esforço
computacional do FP-GBM deve-se ao fato de o algoritmo LightGBM
produzir as árvores por leaf-wife (best-first), em que quanto menor
o número de folhas da árvore, menor será o tempo de treinamento.
Além disso, diferentemente de outros métodos baseados em árvores, o
LightGBM utiliza algoritmos baseados em histogramas, responsáveis
por encontrar os pontos de divisão (splits) na árvore, otimizando
assim tempo de treinamento e consumo de memória [4]. O SVR,
por sua vez, emprega um subconjunto de pontos de treinamento,
denominado de vetores de suporte, que eleva o tempo de treinamento
e o consumo de memória com o aumento do número de vetores de
suporte.

Tabela I
ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS TÉCNICAS FP-GBM E FP-SVR PARA OS TRÊS

AMBIENTES (outdoor, indoor E indoor-outdoor) CONSIDERADOS.

Ambiente Tec. Loc. η̄ (m) ση (m) ηmin (m) ηmax (m)

In - Out FP-GBM 56,54 35,42 0,65 256,59
FP-SVR 63,40 39,16 1,19 207,68

Out FP-GBM 38,71 35,82 0,44 233,14
FP-SVR 43,74 39,28 0,44 245,89

In FP-GBM 76,59 25,18 21,40 176,09
FP-SVR 80,99 28,67 17,44 198,83

Tabela II
MÉTRICAS DE ESFORÇO COMPUTACIONAL REFERENTES ÀS TÉCNICAS

FP-GBM E FP-SVR.

Métricas FP-GBM FP-SVR

Tempo de treinamento 0,54 1,00
Tempo de teste (100 EMs) 0,97 1,00
Consumo médio de memória 0,87 1,00

Por fim, a Fig. 1 ilustra a função de distribuição cumulativa do erro
médio de localização para ambos os métodos no ambiente outdoor.
A finalidade deste gráfico é verificar se a acurácia dos métodos de
localização estudados atendem aos requisitos da FCC. Tais requisitos
estabelecem que, para técnicas de localização baseadas nos dispositi-
vos móveis, ligações de emergência devem ser localizadas com uma
acurácia em torno de 50 m para 67% dos casos e de 150 m, para
95% do total de chamadas [1]. Assim, a região em cinza, na Fig. 1,
representa os valores de acurácia que não atendem aos requisitos
determinados pela FCC. É possı́vel perceber que tanto o método
FP-GBM, quanto o FP-SVR superam as especificações de acurácia
exigidas. No caso do FP-GBM, cerca de 75% e 99% das amostras
possuem erros abaixo de 50 m e 150 m, respectivamente.

Figura 1. Função de distribuição cumulativa do erro de predição de posição
dos métodos de localização FP-GBM e FP-SVR no ambiente outdoor.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foi proposta a utilização do algoritmo de apren-
dizado de máquina, conhecido como LightGBM, como parte inte-
grante de técnicas de radiolocalização baseadas em fingerprinting.
Os resultados obtidos mostraram que o método proposto apresentou
maior acurácia (menor erro médio de localização) que o método que
aplicou regressão por vetor de suporte como algoritmo de aprendizado
de máquina. Além disso, o método proposto não apenas demandou
menos tempo de treinamento, como também um menor consumo de
memória para realizar o treinamento para o mesmo conjunto de dados.
Por fim, foi observado que, para o ambiente outdoor, a predição
do erro ficou dentro dos requisitos exigidos pela FCC para os dois
métodos estudados. Futuramente, pretende-se analisar este modelo
em um cenário de redes de próxima geração, como os sistemas 5G,
em virtude do grande volume de dados oriundo do seu tráfego.
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Resumo— Há um crescente número de estudos para o 

desenvolvimento de janelas inteligentes, capazes de atuar como 

filtros espaciais em frequências específicas. Estas estruturas 

encontram aplicação para melhoria do conforto térmico e da 

segurança e qualidade do sinal em redes de comunicação sem fio, 

em ambientes indoor. Logo, houve um aumento nos estudos e 

desenvolvimento de Superfícies Seletivas em Frequência (SSF) 

aplicadas em superfícies de vidro, para o desenvolvimento de 

janelas capazes de realizar a filtragem de sinais. Assim, este 

trabalho tem o objetivo de realizar o estudo de uma SSF com 

substrato de vidro, que realize o bloqueio de sinais na frequência 

de 2,45 GHz, usando os padrões IEEE 802.11b/g, para aplicação 

em janelas inteligentes. É analisado o desempenho de estabilidade 

angular das estruturas propostas. Para o projeto e simulação das 

estruturas foram considerados substratos de amostras de vidros 

comumente utilizados em janelas e fachadas de prédios. A 

estrutura escolhida foi à espira quadrada, projetada pelo Modelo 

de Circuito Equivalente (MCE), modelada e simulada usando-se 

o Ansoft software High Frequency Structure Simulator (HFSS®) 

versão 19. A partir do estudo de estabilidade angular, pode-se 

notar uma variação na frequência de ressonância das estruturas 

e a melhora da mesma com o aumento da permissividade relativa 

do substrato. 

Palavras-Chave — Superfícies seletivas em frequência, 

Substrato de vidro, Janelas inteligentes, Comunicação indoor. 

I. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos o estudo de Superfícies Seletivas em 
Frequência (SSF), do inglês Frequency Selective Surface 
(FSS), aplicadas em superfícies de vidro vem recebendo 
atenção para as mais diversas aplicações, dentre as quais para o 
desenvolvimento de janelas capazes de realizar o controle do 
fluxo de energia entre os ambientes interno e externo [1].  

Uma SSF é um arranjo periódico de aberturas ou elementos 
condutores, que atuam como filtros espaciais para ondas 
eletromagnéticas [2]. Tais estruturas permitem o controle de 
propagação de energia eletromagnética de uma forma seletiva, 
baseado na frequência da mesma [3]. 

Estudos também vêm sendo realizados para o 
desenvolvimento de janelas capazes de realizar o bloqueio de 
sinais de comunicação sem fio, com o objetivo de melhorar a 

segurança e a qualidade do sinal em ambientes de comunicação 
indoor [4]. Segundo [5] o WLAN é a tecnologia mais usada 
pelas famílias para comunicação de dispositivos por meio do 
Wireless Fidelity (Wi-Fi), e as janelas do ambiente indoor são 
as principais responsáveis pela saída do sinal.  

Entretanto, a comunicação sem fio de dispositivos com a 
internet exige uma maior preocupação com a segurança dos 
usuários, uma vez que se a informação transmitida não estiver 
criptografada, a mesma pode ser interceptada e interpretada por 
um dispositivo que esteja conectado na rede [1][5]. Assim, o 
estudo de SSF com substrato de vidro capaz de rejeitar a 
passagem do sinal WLAN tem grande potencial para aplicações 
práticas, no desenvolvimento de janelas inteligentes. 

II. MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesta seção serão apresentados os materiais e a 
metodologia utilizada para a obtenção dos resultados 
apresentados.  

A. Caracterização das amostras de vidro 

Foram caracterizadas 3 amostras de vidro utilizados em 

janelas e fachadas de prédios na construção civil. Para o vidro 

usado na fabricação de janelas, foram utilizadas amostras do 

vidro plano temperado e do vidro tipo bronze. Já para o vidro 

empregado em fachadas, foi utilizada uma amostra de vidro 

laminado, composto por duas lâminas de vidro, com 4 mm de 

espessura cada. As amostras utilizadas estão apresentadas na 

Fig. 1 e todas têm dimensões de 10 cm x10 cm. 

 
Fig. 1. Amostras de vidro e paquímetro utilizado para medir as dimensões das 

mesmas. 

A constante dielétrica, de perdas e a tangente de perdas das 

amostras forma mensuradas usando-se o método de reflexão, a 

partir de uma sonda coaxial. Foi utilizado um Vectorial 

Network Analizer (VNA) da R&S
®

ZND 100 kHz-8,5 GHz. A 

Fig. 2 apresenta o setup utilizado para a medição, enquanto 

que a Tab. I apresenta os resultados das medições, para 

frequência de 2,45 GHz. A Tab. I também apresenta a 

espessura das amostras. 
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Fig. 2. Setup utilizado para medição das características elétricas das amostras. 

 
TABELA i 

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Amostra 
Const. 

dielétrica 

Tang. 

de 

perdas 

 
Espessura 

[mm] 

Temperado 4,2641 0,0002  6,14 

Bronze 3,4730 0,0001  3,89 

Laminado 3,2740 0,0001  8,75 

 
O elemento de SSF escolhido foi à espira quadrada simples 

devido à mesma apresentar um desempenho satisfatório de 
estabilidade angular. A Fig. 3 apresenta as dimensões do 
elemento para o substrato de vidro temperado. 

 
Fig. 3. Dimensões em mm da SSF com susbstrato de vidro temperado. 

B. Análise de estabilidade angular 

A análise de estabilidade angular foi feita considerando-se 

os modos de polarização Transversal Elétrico (TE) e 

Transversal Magnético (TM), analisando-se o comportamento 

do coeficiente de transmissão (S21). O ângulo de elevação Ψ 

(Psi) tem sua variação no intervalo de 0° a 75° com 

incremento de 15°.  

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Fig. 4(a) apresenta um gráfico com a análise de 
estabilidade angular do vidro temperado no ângulo Ψ, para o 
modo TM. A Fig. 4(b) apresenta a mesma análise anterior 
considerando-se um aumenta da constante dielétrica do 
substrato de vidro. Para que somente efeito do aumento fosse 
observado, a SSF não foi redimensionada e houve uma 
mudança na frequência de ressonância. Pode-se notar uma 
melhora do desempenho de estabilidade angular, conforme 
sugerido por [2]. A Tab. II apresenta o resumo dos resultados 
para as modificações do vidro temperado. 

TABELA ii. 
 RESUMO DOS RESULTADOS. 

Ângulo Modo 

εr = 4,2641 

Âng. Máxima 

variação/Variação 

εr = 12 

Âng. Máxima 

variação/Variação 

Ψ 
TE 30°/33,75% 45°/14,29% 

TM 60°/38,75% 60°/17,14% 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 3. Análise de estabilidade angular: (a) εr = 4,2641 (b) εr = 12. 

IV. CONCLUSÕES 

Neste trabalho observou-se a viabilidade da aplicação de 

SSF em superfícies de vidro para a aplicação em janelas 

inteligentes, para a melhoria das redes WLAN em ambientes 

indoor. Observou-se, por meio de simulações, uma melhoria 

da estabilidade angular, com o aumento da constante dielétrica 

do substrato de vidro utilizado. 
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