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RESUMO 
 
BONIFACIO, T.G. (2010). Implementação de um protocolo mesh multi-hop baseado 
em algoritmo de roteamento geográfico para redes de sensores sem fio.  157p.  
Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. 
 
As tecnologias de redes sem fio passaram a atender não só às aplicações corporativas 
mais sofisticadas como também àquelas envolvendo desde o rastreamento de animais, 
monitoramento de estruturas e automação industrial até o gerenciamento de utilidades 
urbanas. Este projeto de pesquisa aborda o desenvolvimento de um protocolo de rede 
mesh multi-hop segundo a especificação IEEE 802.15.4, com o uso de coordenadas 
geográficas de cada nó para o roteamento de dados em aplicações de iluminação 
pública. Para o desenvolvimento do protocolo de rede, é considerada a biblioteca de 
rotinas de interface de rede denominada Simple MAC (SMAC). Tal biblioteca pode ser 
utilizada para a elaboração do protocolo de roteamento geográfico destinado à rede 
mesh multi-hop. Paralelamente, propõe-se a descrição de um método a ser adotado para 
a inserção do protocolo de roteamento geográfico no SMAC. Os códigos, desenvolvidos 
em linguagem de programação C, são portados para a plataforma de desenvolvimento 
dos nós de comunicação de um toolkit específico e submetidos a ensaios experimentais. 
Os resultados englobam a geração de conhecimento teórico e prático a respeito das 
redes de sensores sem fio, bem como o desenvolvimento de um software aberto para 
este tipo de rede. As propriedades de auto-organização da rede, robustez e baixa latência 
são comprovadas nos ensaios experimentais.  
 
Palavras-chave: SMAC, Simple Mac, protocolo de roteamento, rede de sensores sem 
fio, IEEE 802.15.4.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT  
 
GIORGENON BONIFACIO, T.G (2010). Implementation of a multi-hop mesh 
protocol based on geographic routing algorithm for wireless sensor networks. 
157p.  Thesis (Masters) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010. 
 
The technologies of wireless networks have to serve not only the most sophisticated 
business applications but also those that involve the tracking of animals, monitoring of 
structures, industrial automation and the management of urban utilities. This research 
project addresses the development of a protocol for multi-hop mesh network according 
to IEEE 802.15.4, with the use of geographical coordinates of each node for routing 
data in applications such as street lighting. In order to develop the network protocol, the 
routines library of the network interface, called Simple MAC (SMAC), is considered. 
This library can be used for establishing the geographic routing protocol destined for the 
multi-hop mesh network. In parallel it is proposed to describe a method to be adopted 
for the inclusion of geographic routing protocol in SMAC. The codes, developed in C 
programming language, are ported to the development platform of communication 
nodes of a specific toolkit and subjected to experimental tests. The results include the 
generation of theoretical and practical knowledge regarding the wireless sensor 
networks, as well as the development of open software for this type of network. The 
properties of self-organization of the network, robustness and low latency are proven in 
experimental tests. 
 
Keywords: SMAC, Simple MAC, routing protocol, wireless sensor network, IEEE 
802.15.4. 
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 1 INTRODUÇÃO 

A comunicação sem fio é um sistema de telecomunicação que utiliza ondas de 

rádio para transportar sinais e mensagens [1].   

Os consideráveis avanços tecnológicos e científicos na última década 

possibilitaram o uso da comunicação sem fio em redes de sensores sem fio nas mais 

diversas aplicações, que vão desde o rastreamento de animais, monitoramento de 

estruturas, automação industrial até o gerenciamento de utilidades urbanas. 

As redes de sensores sem fio (wireless sensor networks – WSN) são formadas 

por dispositivos (nós) compactos de dimensões reduzidas, elementos autônomos 

dotados de circuitos eletrônicos para prover alimentação, sensoriamento, processamento 

e comunicação via rádio freqüência (RF). 

Esta tecnologia, considerada hoje emergente, embora pesquisada há mais de uma 

década, recebeu, nos últimos anos, atenção especial da comunidade científica devido ao 

potencial apresentado para operar de forma confiável, em condições severas e com 

altíssima eficiência energética. 

Segundo [2], o mercado mundial de redes de sensores sem fio encontra-se ainda 

em fase inicial e fragmentado em um significativo número de fornecedores e aplicações. 

Calcula-se que tal mercado movimentou US$ 159,9 milhões em 2005 e que, em 2012, 

tal cifra crescerá a US$ 1.853,9 milhões, contabilizando um crescimento anual de 

41,9%.  

Estima-se ainda que, em 2012, a participação dos EUA e da Europa neste 

mercado será de respectivamente 31,2% e 28,9%, com parcela de mesma ordem para 

Ásia e menos de 10% para o restante do mundo. 

O promissor campo utilizando sensores, em específico, redes de sensores sem 

fio, tem atraído para si um volume de  investimentos significativos em pesquisas e tem 

provado possuir uma ampla área de aplicabilidade.  

Para ilustrar tal afirmativa, a Figura 1 apresenta o número de artigos científicos 

catalogados anualmente na base de dados do IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers), importante entidade de classe internacional para engenharia. 
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Figura 1 - Artigos citados pelo IEEExplore sobre redes de sensores sem fio  

Consulta em junho de 2010 
 

Os sensores ou nós sensores, como são conhecidos, além de possuírem baixo 

custo, apresentam ainda um baixo consumo de energia e capacidade de comunicação a 

curtas distâncias.  

Quando combinados, possuem uma grande vantagem em comparação às redes 

tradicionais, das quais podemos citar a arquitetura flexível em grande escala e alta 

confiabilidade nas informações coletadas. 

No escopo de redes de sensores sem fio, quatro entidades internacionais estão 

envolvidas na definição de padrões e normas – IEEE, ISA, ETSI e IETF – além de 

associações de indústrias que definiram alguns dos protocolos atuais como o Zigbee. 

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) elabora, 

tradicionalmente, normas técnicas para as camadas física e de enlace.  

Pertinentes às redes de sensores sem fio podem-se destacar as normas IEEE 

802.15.4 (usada nos protocolos WirelessHart [3], ZigBee [4] e IETF 6LoWPan), IEEE 

802.15.1 (usada no Bluetooth/WiBree) e os protocolos IEEE 802.11x (Wi-Fi).  

Dentre estas, a que se consolida com padrão internacional para a redes de 

sensores sem fio é a IEEE 802.15.4 [5], que atualmente sofre revisões para atender às 

demandas de aplicações industriais (IEEE802.15.4e1), como o uso de múltiplos canais 

                                                
1 http://www.ieee802.org/15/pub/TG4e.html 
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de freqüência de RF (Frequency Hopping Sperad Spectrum - FHSS) e as de redes de 

grande escala em cenários urbanos (IEEE 802.15.4g2 ), como por exemplo as usadas 

para smart grid
3. 

O IETF (Internet Engineering Task Force), importante entidade para a 

elaboração de padrões de redes de computadores para as camadas intermediárias 

(camadas 3 a 6 do modelo de referência ISO-OSI), formou, em 2008, o grupo de 

trabalho ROLL “Routing Over Low power and Lossy networks”.  

Tal grupo de trabalho definiu os requisitos de redes sem fio de aplicação urbana, 

ou Urban WSN [6], e propôs como protocolo de rede o “6LoWPAN” [7], baseado no 

protocolo IPv6 (Internet Protocol - versão 6) e adequado a redes de nós de baixa 

capacidade computacional e disponibilidade energética.  

O ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e a ISA 

(International Society of Automation) estão mais voltados para a definição de padrões 

de sistemas para comunicação M2M (projeto de normalização ETSI BRAN) e de 

aplicação em automação industrial (comitê ISA100). 

Em relação ao uso de sensoriamento sem fio, particularmente em automação 

industrial, o reconhecimento e adoção de um padrão internacional foram atingidos em 

abril deste ano, com a aprovação do protocolo WirelessHart como a primeira norma 

internacional da IEC denominada IEC62591 - Industrial communication networks - 

Wireless communication network and communication profiles – WirelessHART. O setor 

industrial foi o primeiro dentre os mencionados a convergir para uma norma 

internacional. 

De fato, a especificação IEEE 802.15.4 revolucionou a comunicação nas redes 

de sensores sem fio e está em evolução. Dentro deste cenário, onde os esforços de 

padronização internacional começam a render frutos, há ainda muito campo de pesquisa 

e oportunidades de desenvolvimento e otimização de sistemas baseados em sensores 

sem fio.  

Sendo assim, este trabalho, propõe um estudo de uma nova plataforma (SMAC - 

Simple MAC), também fundamentada no padrão IEEE 802.15.4.  É realizado, sobre tal 

plataforma, o desenvolvimento de um protocolo para a camada de rede baseado em um 

                                                
2 http://www.ieee802.org/15/pub/TG4g.html 
3 smart grid: termo utilizado neste contexto para designar sistemas de controle e monitoramento da 
transmissão e principalmente distribuição de energia elétrica em áreas urbanas. 



I N T R O D U Ç Ã O                     P á g i n a  | 4 

 

algoritmo de roteamento geográfico a ser empregado em uma rede de sensores sem fio 

mesh multi-hop, utilizando, para isso, um toolkit específico.  
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2 MOTIVAÇÃO 

Embora o campo da tecnologia das redes de sensores sem fio apresentada na 

Seção 1 esteja em evolução e crescimento, em relação ao desenvolvimento científico e 

tecnológico neste setor, nota-se que há ainda muitas questões abertas, possibilidades de 

estudos e aplicações e de transferência de tecnologia das universidades para as 

empresas. 

O número de pesquisas dentro de entidades de ensino relacionadas a redes de 

sensores sem fio cresceu intensamente nos últimos anos, conforme visto na Figura 1. No 

meio acadêmico, o estudo das redes sem fio é comumente empregado através de 

softwares de simulação de rede de comunicação, devido principalmente à restrição de 

equipamentos e tecnologias empregadas no mundo real. 

 Existem diversos simuladores de redes utilizados pelos pesquisadores, os 

principais são: J-SIM [8], Omnet++ [9], NS2 [10] e ShoX [11]. Tais simuladores são 

empregados em testes e validações de algoritmos de roteamento implementados em 

redes de sensores sem fio, o que possibilita um controle importante sobre os distintos 

parâmetros que influem a configuração de uma rede 

Uma vez que a comunicação sem fio consome muita bateria, nós sensores devem 

gastar o mínimo de energia possível para transmitir dados [12,13]. Desta forma, a 

análise do consumo energético dos nós sensores é um quesito amplamente encontrado 

nos resultados gráficos das simulações de redes de sensores sem fio. 

 Em [14], [15] e [16] são apresentados respectivamente os protocolos da camada 

de rede: TEEN (Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network), PEGASIS 

(Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems) e o protocolo LEACH 

(Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy). Esses protocolos de roteamento são 

dedicados ao controle da dissipação de energia em uma rede de sensores sem fio e cada 

um visa ampliar o tempo de vida da rede através de um roteamento estratégico e 

diferenciado.  

No entanto, além da simulação virtual das redes de sensores sem fio, a área 

acadêmica pode investir no estudo das redes de sensores sem fio através de kits de 

desenvolvimento para aplicações sem fio, fornecidos por diversas empresas e 

fabricantes. Tais kits didáticos, normalmente, contemplam módulos que dispõem de 
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hardware e software necessários para demonstração e implementação de soluções de 

comunicação sem fio, por exemplo, através do padrão IEEE 802.15.4 e ZigBee.  

Desta forma, é possível conhecer e avaliar a solução sem fio existente nos 

módulos de comunicação do kit ou, conforme alguns fabricantes disponibilizam, 

customizar uma nova solução sem fio através da alteração da pilha protocolar do padrão 

sem fio presente nos módulo de comunicação.  

Como alternativa a essa última análise, seria necessária a aquisição de um 

código fonte de uma pilha de comunicação sem fio para ser utilizada como base para 

modificação das camadas protocolares desejadas. A adaptação do código fonte de uma 

pilha de comunicação ZigBee, principalmente nas camadas de rede e de aplicação, está 

disponível no mercado,  entretanto, tal alternativa é demasiadamente cara. 

No entanto, existem protocolos especialmente desenhados para redes de sensores 

sem fio, que podem ser utilizados para o desenvolvimento de aplicações proprietárias. 

Assim, não é necessário pagar pela dispendiosa pilha protocolar de comunicação 

ZigBee para modificá-la. O protocolo SMAC (Simple MAC) [17] é um exemplo destes 

protocolos, possui uma implementação simplificada da camada MAC e permite a 

manipulação da sua pilha de protocolo.  

A preocupação em como transferir um algoritmo de roteamento implementado 

em um software de simulação de redes, por exemplo, NS2, para o protocolo SMAC é 

significante na medida em que permite transferir um protocolo de ambiente virtual de 

simulação de redes para um módulo de comunicação sem fio em ambiente real. 

 Isto permitirá ensaios práticos que visem testar os protocolos depurados no 

simulador em ambiente real, onde os principais fatores a serem introduzidos são a 

instabilidade e a dinâmica da qualidade dos links de RF, fatores inerentes à 

comunicação em RF [18] e de difícil caracterização em ensaios nos simuladores.  

A elaboração de uma metodologia para migração dos códigos de simulação para 

códigos de firmware dos módulos de comunicação sem fio, cuja plataforma é o SMAC, 

traz para pesquisadores a possibilidade de uma nova forma de avaliação e de 

experimentação na área de WSN.  

Acredita-se ainda, que o trabalho aqui proposto possa contribuir para a área 

estudada e fortalecer laços de cooperação científica entre grupos de pesquisa afins.
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3 OBJETIVOS 

Tendo em vista que este trabalho tem como propósito vincular seus resultados 

para auxiliar no desenvolvimento de aplicações de redes de sensores sem fio, o projeto é 

dedicado a um cenário específico.   

Os resultados aqui apresentados irão auxiliar na implementação da camada de 

rede dos nós de comunicação sem fio do projeto de pesquisa “Redes de Sensores Sem 

Fio de Aplicação Urbana” do Laboratório de Automação Industrial da EESC-USP. Tal 

projeto aborda a utilização de um sistema de comunicação sem fio, baseado no 

protocolo IEEE 802.15.4, para monitoramento e controle de variáveis relacionadas à 

iluminação pública em áreas metropolitanas. Os objetivos gerais e específicos 

pertencentes ao escopo deste trabalho são apresentados a seguir: 

 

3.1 Geral 

 

Como o projeto é baseado em aplicações de redes de sensores sem fio 

fundamentadas na especificação IEEE 802.15.4 e os perfis de aplicação que interagem 

diretamente com a pilha SMAC e a metodologia de implantação desta, é previsto um 

estudo detalhado do padrão IEEE 802.15.4 e do protocolo SMAC. 

 

3.2 Específicos 

 

1. Descrição de uma metodologia para implementação do protocolo de rede mesh 

com base no protocolo SMAC (Simple Mac).  

2. Integrar um algoritmo de roteamento geográfico no protocolo mesh citado e que 

seja adequado para a aplicação de um sistema inteligente de gestão da iluminação 

pública. 

3. Os códigos desenvolvidos em linguagem de programação C deverão ser portados 

para a plataforma de desenvolvimento dos nós de comunicação de um toolkit específico 

e submetidos a ensaios experimentais para coleta de dados. 

 

Embora a escolha do algoritmo de roteamento seja para um cenário de aplicação 

que aborda rede de sensores sem fio para controle e monitoramento da iluminação 
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pública, a metodologia que será desenvolvida neste trabalho é independente da 

aplicação e do algoritmo de roteamento escolhido.  

É prudente permitir a portabilidade da metodologia desenvolvida para aplicações 

sem fio semelhantes (comercial, residencial, etc.) e que envolvam protocolos da camada 

de rede diferentes do determinado por este trabalho.  Desta forma, outros algoritmos de 

roteamento vinculado a uma aplicação diferente da aqui apresentada, poderão ser 

empregados para validar a metodologia desenvolvida. 

Os códigos gerados no projeto para a operação dos nós sensores são 

disponibilizados, nesta dissertação, na forma de código aberto para a equipe do projeto e 

para a comunidade científica. 
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4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
Este trabalho está estruturado em onze capítulos, como segue: no capítulo 5 é 

realizada uma revisão bibliográfica das redes de sensores sem fio abordando suas 

principais características e arquitetura. O capítulo 6 apresenta uma descrição detalhada 

das camadas física e de enlace do padrão IEEE 802.15.4. No capítulo 7 é abordada uma 

breve discussão sobre os trabalhos correlatos á esta pesquisa. O capítulo 8 traz os 

detalhes da proposta de trabalho. É exibido neste capítulo um estudo do protocolo 

SMAC e do protocolo de roteamento geográfico, bem como são abordadas as técnicas 

desenvolvidas para o funcionamento do protocolo proposto. O capítulo 9 envolve uma 

descrição dos métodos desenvolvidos tanto para implementação do protocolo SMAC 

como para implementação do protocolo de roteamento geográfico no SMAC. No 

capítulo 10 é realizada uma avaliação do protocolo proposto. São abordados os 

resultados e comentários a respeito dos ensaios experimentais realizados nas duas redes 

de comunicação sem fio propostas. Por fim, o capítulo 11 traz as conclusões gerais do 

trabalho e as possíveis extensões do protocolo proposto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                           P á g i n a  | 11 
 

 

5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Este projeto de pesquisa insere-se na área relacionada a redes de sensores sem 

fio. Esta Seção apresenta os conceitos pertinentes e do atual cenário científico e 

tecnológico na área.  

 
5.1 Tecnologias de comunicação sem fio  

 

De acordo com o alcance e a taxa de transferência empregada nas tecnologias de 

comunicação sem fio, pode-se destacar a existência de quatro grandes grupos: 

• WPAN - Wireless Personal Area Network - Neste grupo estão as tecnologias 

sem fio de pequeno alcance (entre 10 e 100 metros) e baixa taxa de transmissão. É um 

padrão para redes que interligam dispositivos pessoais ou redes de sensores sem fio, 

definido pelo IEEE 802.15. Esta área compreende as redes sem fio que utilizam 

dispositivos como os PDA’s, PC’s ou periféricos, sendo o campo de tecnologias como o 

Bluetooth (responsabilidade do subgrupo IEEE 802.15.1) e redes de sensores sem fio 

(definido pelo IEEE 802.15). 

• WLAN - Wireless Local Area Network – Aqui estão as tecnologias sem fio 

destinadas à interligação de redes locais, com alcance entre 100 e 300 metros. Trata-se 

de padrão implementado como extensão ou alternativa para as redes com cabeamento 

convencional (par metálico ou fibra óptica). 

• WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - Neste grupo tem-se as 

tecnologias que tratam dos acessos de banda larga para redes em áreas metropolitanas, 

com alcance em torno de 6 km; 

• WWAN - Wireless Wide Area Network - Neste grupo estão as tecnologias 

voltadas para redes de longa distância em telecomunicações, atendendo aos serviços de 

voz e alguns serviços de dados. 

A Figura 2 mostra a área de aplicação de algumas destas tecnologias com 

relação ao alcance e à taxa de transmissão. É dentro do grupo WPAN que se encontra o 

padrão IEEE 802.15.4, concebido para dar suporte às redes de baixas taxas de dados e 

transmissão de rádio freqüência de curto alcance, cenário compatível com as redes de 

sensores sem fio. 
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Figura 2 - Áreas de aplicação das tecnologias sem fio 

 

Apontada como uma das principais tecnologias do século XXI [19], este tipo de 

rede sem fio permite acompanhar, monitorar, estudar, compreender e atuar sobre um 

determinado fenômeno ou acontecimento.  

De acordo com [20], a interconexão de sensores através de redes sem fio, com a 

finalidade de executar uma tarefa de sensoriamento maior, irá revolucionar a coleta e 

processamento de informações nos mais diversos tipos de aplicações. 

 

5.2 Rede de Sensores Sem fio (RSSF)  
 

A evolução das redes de sensores sem fio está aliada ao grande avanço ocorrido 

nas áreas de processadores de baixo consumo, dispositivos de sensoriamento, sistemas 

embarcados e comunicação sem fio. 

Suas perspectivas, a curto prazo, já são de aplicação em distintos cenários, desde 

o monitoramento de pacientes em clínicas e hospitais, monitoramento ambiental, 

automação industrial e de serviços urbanos, por exemplo [21]. 

Estas redes são compostas por um grande número de dispositivos autônomos e 

compactos, chamados nós sensores [22]. Os nós sensores são dispositivos eletrônicos de 

baixo custo, baixa potência e com múltiplas funcionalidades.  

É função dos nós sensores realizar a coleta e o processamento de dados, além de 

se comunicarem entre si, usualmente através de um canal RF (rádio freqüência), 

realizando o roteamento das mensagens. 
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De acordo com a Figura 3, a

gateway
4 que irá encaminhar esta mensagem

tipicamente Ethernet, até uma central de controle (

processar, analisar e apresentar os dados coletados.

 

Figura 3 - Representação
 

Em razão das baixas taxas de transmissão, do curto alcance e da ausência de 

infra-estrutura pré-existente, as redes de sensores sem fio ficaram conhecidas 

redes pessoais sem fio de baixas taxas (

LR-WPANs [23].  

 A forma de comunicação entre os nós nestas redes é baseada em um esquema de 

retransmissão multi-hop
5
 (múltiplos saltos)

os nós se comunica com os outros fora de seu alcance de transmissão é por meio da 

formação de uma cadeia de encaminhamento, na qual os nós fonte e destino estão nas 

extremidades [24]. 

 

Figura 4 - Transmissão

                                               
4 É através do gateway que ocorre a comunicação da rede de sensores 
5 Multi-hop: baseia-se no conceito de que
mensagens de dados de seus vizinhos e retransmit
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De acordo com a Figura 3, a mensagem percorre a rede sem fio até chegar a um 

que irá encaminhar esta mensagem, através de uma conexão cabeada, 

até uma central de controle (Host), onde será possível medir, 

processar, analisar e apresentar os dados coletados. 

Representação de uma rede de sensores sem fio  

Em razão das baixas taxas de transmissão, do curto alcance e da ausência de 

existente, as redes de sensores sem fio ficaram conhecidas 

redes pessoais sem fio de baixas taxas (Low-Rate Wireless Personal Area Networks 

A forma de comunicação entre os nós nestas redes é baseada em um esquema de 

(múltiplos saltos), apresentada na Figura 4. A maneira como 

os nós se comunica com os outros fora de seu alcance de transmissão é por meio da 

formação de uma cadeia de encaminhamento, na qual os nós fonte e destino estão nas 

 
Transmissão multi-hop em uma rede de sensores sem fio 

        
É através do gateway que ocorre a comunicação da rede de sensores sem fio com outras redes.

se no conceito de que nós de comunicação intermediários têm a função de receber 
de dados de seus vizinhos e retransmiti-los de um nó a outro, até atingir o seu destino
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mensagem percorre a rede sem fio até chegar a um 

através de uma conexão cabeada, 

será possível medir, 

 

Em razão das baixas taxas de transmissão, do curto alcance e da ausência de 

existente, as redes de sensores sem fio ficaram conhecidas como 

Rate Wireless Personal Area Networks - 

A forma de comunicação entre os nós nestas redes é baseada em um esquema de 

. A maneira como 

os nós se comunica com os outros fora de seu alcance de transmissão é por meio da 

formação de uma cadeia de encaminhamento, na qual os nós fonte e destino estão nas 

 

com outras redes. 
de comunicação intermediários têm a função de receber 

até atingir o seu destino. 
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As redes de sensores sem fio se caracterizam por não se basearem em estrutura 

ou topologia fixa pré-existente, isso implica que a rede deve se auto-organizar para 

formar uma entidade coordenada de comunicação. Quando os nós se movem, são 

desligados ou ligados, entram ou saem da rede, o protocolo de comunicação deve ser 

capaz de se ajustar a tais mudanças na topologia sem a intervenção humana.  

Ademais, grande parcela dos nós pode estar localizada demasiadamente longe 

do ponto de coleta de dados ou do ponto de acesso de dados para se comunicarem 

diretamente com estes. Nós sensores imediatamente próximos ao emissor são utilizados, 

neste caso, para retransmitir as mensagens adiante, utilizando a comunicação multi-hop, 

segundo protocolos de roteamento próprios. 

Em termos de hardware, um nó sensor é composto de quatro subsistemas: i) um 

subsistema computacional que consiste de um microprocessador ou micro controlador; 

ii) um subsistema de comunicação composto de um rádio de alcance curto para 

comunicação sem fio; iii) um subsistema de sensoriamento que liga o nó ao mundo 

físico e que consiste de um grupo de transdutores e atuadores; e iv) um subsistema fonte 

de energia que alimenta o resto do nó, o qual é composto de baterias e um conversor 

CC-CC [22]. O objetivo deste conversor é prover uma tensão constante para os 

subsistemas do nó sensor.  

 

 
Figura 5 - Hardware básico de um nó sensor  

 

A unidade de sensoriamento do subsistema de sensoriamento e atuação é 

responsável por coletar as informações do ambiente, sendo constituída por um 

dispositivo-transdutor e um conversor de sinal analógico-digital.  

Quando um evento específico é detectado, o conversor analógico-digital 

converte o sinal analógico, produzido pelo dispositivo, em um sinal digital, o qual 

alimenta a unidade de processamento do subsistema computacional [25]. 
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A “inteligência” do nó sensor é proveniente da unidade de processamento do 

subsistema computacional. Esta unidade possui um microprocessador com memória 

RAM (volátil), que garante ao nó sensor a capacidade de processar e armazenar dados 

temporariamente. 

A unidade de comunicação pertencente ao subsistema de comunicação conecta o 

nó sensor à RSSF, permitindo a transmissão e recepção de pacotes de dados. O 

dispositivo que constitui esta unidade, denominado transceptor, pode realizar a 

comunicação sem fio do nó através de um meio ótico (emissão de raios infravermelhos) 

ou utilizar freqüências de rádio.  

A unidade do subsistema de fonte de energia é um dos componentes mais 

importantes do nó sensor. Algumas baterias que compõem estas unidades de suprimento 

são recarregáveis (por exemplo, via uso de células solares), porém, a maior parte das 

arquiteturas de nós sensores utiliza baterias com tempo de vida limitado [26]. 

 
5.3 Vantagens das Redes de Sensores Sem Fio  

 

Dentre as principais vantagens de se utilizar uma rede de sensores sem fio sobre 

uma rede cabeada destacam-se:  

 

• Fácil e rápida instalação da rede. O modo de integração dos dispositivos é simples e 

fácil, exigindo apenas a fixação dos sensores no processo, não sendo necessária 

nenhuma estrutura de cabos, caixas de junção e nem de serviços adicionais, tais como 

projeto de rotas de cabos, revisão de desenhos etc. 

• Ausência de desgaste mecânico do meio de transmissão (meio físico é o ar).  

• Instalação em áreas de difícil passagem de cabos. 

• Baixo custo de instalação com redução de custo considerável por eliminar o custo 

do cabeamento e demais estruturas e serviços que seriam necessários para instalação de 

uma rede com fios. 

 

 É importante ressaltar que, diferentemente das redes de comunicação cabeadas, da 

Internet, ou das redes de comunicação industrial, as redes de sensores sem fio devem 

atender a requisitos particularmente restritivos, no que diz respeito à eficiência 

energética, escalabilidade, processamento e espaço de memória. Também devem ser 

capazes de garantir confiabilidade e segurança na transmissão de mensagens por links 
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de rádio freqüência instáveis e sujeitos a interferências, ataques intencionais e a 

obstáculos físicos. 

 

5.4 Aspectos relevantes das redes de sensores sem fio  

 

 Pertinente às características particulares das redes de sensores sem fio apontadas na 

Seção 5.3, os algoritmos e protocolos projetados para redes convencionais não são 

aplicáveis a estas redes.  

 Em relação aos desafios e considerações envolvidos no projeto de uma rede de 

sensores sem fio, é necessário realizar uma análise de aspectos relacionados aos nós 

sensores.  

 Tais aspectos envolvem consumo de energia, tolerância a falhas, sensoriamento e 

processamento de dados, e outros relacionados à estrutura da rede, tais como topologia e 

escalabilidade. Estes aspectos são abordados a seguir. 

 

5.4.1 Consumo de Energia 

 

  Os nós em uma rede de sensores sem fio são equipados com uma fonte de energia 

limitada. Em uma rede de sensores com múltiplos saltos, cada nó atua como um 

elemento que origina os dados e também é responsável pelo roteamento.  

 Esse aspecto pode causar mudanças significativas de topologia e pode exigir uma 

reorganização da rede. Por essa razão, a conservação de energia apresenta uma 

importância adicional.  

 O esforço no desenvolvimento de protocolos visa atender aos requisitos de vida útil 

da bateria de um sensor, de forma a dispor um mecanismo eficiente e igualitário de 

consumo de energia entre os nós da rede de sensores [25].  

 Em relação ao requisito de eficiência energética, por se tratarem de dispositivos 

alimentados a baterias (ou com alimentação irrestrita em algumas aplicações), o 

protocolo de acesso ao meio físico (medium access control - MAC) deve ser capaz de 

gerenciar os circuitos de RF de transmissão e recepção, de modo a deixá-los desligados 

na maior parte do tempo. Os protocolos modernos operam em ciclos de trabalho (duty 

cycle) da ordem de 1% [27]. 

Embora ligar e desligar os circuitos de RF de um nó seja relativamente fácil, a 

dificuldade encontrar-se em saber quando os circuitos de RF dos nós vizinhos estarão 
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ligados, para que se possam transmitir mensagens com sucesso. Para resolver esta 

questão, faz-se necessário dispor de um sistema de sincronismo e coordenação temporal 

entre os nós de comunicação [28]. 

Ainda em relação ao problema da eficiência energética, deve-se utilizar um 

protocolo de roteamento que seja consciente do nível de energia de cada nó vizinho 

durante o cálculo da rota de uma mensagem, evitando, assim, o esgotamento precoce da 

bateria de um nó de que seja sobrecarregado de retransmissões. Mesmo em aplicações 

onde o fluxo de mensagens seja alto, a carga de comunicação deve ser adequadamente 

distribuída entre os nós adequados [29]. 

Dentre os protocolos que adotam estratégias que visem minimizar o consumo 

energético em redes de sensores sem fio destacam-se o LEACH (Low-Energy Adaptive 

Clustering Hierarchy) [16], o PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor 

Information Systems) [15] e o GEAR (Geographical and Energy Aware Routing) [30]. 

 

5.4.2 Tolerância às falhas 

 

 Em uma rede de sensores sem fio, falhas são possíveis e aceitáveis e a rede deve 

corrigi-las de maneira automática e natural. Nós sensores podem falhar por diversos 

motivos como falta de energia, falta de visibilidade para outro nó da rede ou até mesmo 

algum dano físico. Um sistema de tolerância de falhas possui a responsabilidade de 

manter as funcionalidades de uma rede de sensores sem fio permanentes, sem qualquer 

interrupção devido à falha de algum sensor [25]. 

Segundo [26], a falha de um sensor que faz parte da rota de um pacote não deve 

impedir que o pacote chegue ao seu destino, visto que a topologia da rede deve dar 

caminhos alternativos para que os pacotes alcancem os seus destinos, seja por meio da 

adoção de mecanismos de retransmissão de pacotes ou apenas pela duplicação destes 

pacotes na rede.  

Para garantir a disponibilidade de rotas alternativas para os pacotes, os 

protocolos de roteamento precisam reorganizar a rede periodicamente, traçando novas 

rotas em substituição àquelas interrompidas pela falha de um nó. Procura-se, assim, uma 

maior tolerância a falhas, ou seja, é necessário haver mecanismos de auto-organização 

para que a rede continue a executar a sua função. 
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5.4.3 Sensoriamento 

A função primária de uma aplicação relacionada à rede de sensores sem fio é a 

atividade de sensoriamento, provida pelos sensores integrantes dos nós da rede [26]. O 

tipo de informação a ser coletada depende do dispositivo físico de sensoriamento 

utilizado, que, por sua vez, é escolhido com base no objetivo da aplicação, como, por 

exemplo, coletar medições de temperatura. No contexto das aplicações de RSSFs, a 

forma de obtenção dos dados pode ser classificada como: 

 

(i) Contínua, quando os dados são coletados continuamente; 

(ii) Reativa, quando os dados são fornecidos em resposta a uma consulta do 

usuário ou a um evento específico do ambiente; e 

(iii) Periódica, quando os dados são coletados segundo condições previamente 

configuradas na aplicação. 

 

Algumas propostas, como a elaborada no Projeto TinyDB [31], da Universidade 

da Califórnia, suportam modelos híbridos, que consistem na coexistência de diferentes 

tipos de coleta de dados. 

 

5.4.4 Processamento 

 

Conforme mencionado na Seção 5.4.1, o consumo de energia com comunicação 

deve ser prioritariamente minimizado. Tendo em vista que este custo é proporcional ao 

volume total de dados transmitido ao longo da rede, processamentos aplicados aos 

dados podem levar a reduções significativas do volume de dados enviado através da 

rede. 

O processamento de dados em nós sensores pode envolver operações de 

agregação, filtragem e outras técnicas de sumarização. De acordo com [30], o 

processamento de dados pode envolver não apenas operações aplicadas aos dados 

coletados do ambiente, mas também à fusão destes dados com aqueles recebidos de 

outros nós sensores, originando novos pacotes de dados.  

A agregação dos dados em rede [32,33] é uma das estratégias mais exploradas 

na redução do volume de dados transmitido dos nós sensores para a estação-base. Esta 

estratégia operacional consiste na aplicação progressiva de operações de agregação aos 

dados, à medida que os pacotes vão passando de um nó para outro na rede.  
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De qualquer maneira, os nós sensores são componentes muito limitados de 

memória de processamento. Dessa forma, os programas desenvolvidos devem ser 

otimizados para apresentar execução eficiente e ocupar reduzido espaço de 

armazenamento. Essas restrições se fazem importantes devido à grande limitação no 

consumo de energia no propósito de aumentar a vida útil da bateria, conforme consta na 

Seção 5.4.1. 

 

5.4.5 Topologia da Rede 

 

Os nós em uma rede de sensores sem fio são tipicamente organizados em três 

tipos de topologias de redes para interligar o gateway, os nós finais e os nós roteadores. 

Os nós roteadores são similares aos nós finais, já que podem adquirir dados de medição, 

mas também pode-se utilizá-los para transmitir dados medidos ao longo de outros nós.  

A primeira e mais básica topologia é a estrela, na qual cada nó mantém uma 

única via de comunicação direta com o gateway [20]. Esta topologia é simples, mas 

restringe a distância total que a rede pode alcançar.  

Para aumentar a distância que uma rede pode alcançar, pode-se implementar 

uma topologia cluster ou árvore. Nesta arquitetura mais complexa, cada nó mantém um 

único caminho para o gateway, mas podem utilizar outros nós para rotear os dados ao 

longo desse caminho. Entretanto, a desvantagem desta topologia é que, se um nó 

roteador perder a comunicação, todos os nós que dependem desse nó roteador perdem 

sua via de comunicação com o gateway [23].  

A topologia rede de malha ou mesh remedia este problema utilizando vias de 

comunicação redundantes para aumentar a confiabilidade do sistema. Em uma rede 

mesh, os nós mantêm múltiplas vias de comunicação com o gateway, de modo que, se 

um nó roteador perder a comunicação, a rede automaticamente redireciona os dados por 

um caminho diferente 

A topologia mesh, embora muito confiável, sofre de um aumento na latência da 

rede, pois os dados devem fazer múltiplos saltos antes de chegarem ao gateway [34]. A 

Figura 6 ilustra os três tipos de topologias de redes abordados nesta seção. 
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Figura 6 - Topologias comuns de uma RSSF  

Fonte: [34] 

 

Em particular, independente da topologia de rede escolhida, com um número tão 

alto de nós sensores que devem funcionar sem intervenção e sujeitos a falhas freqüentes, 

a manutenção da topologia da rede é algo fundamental para o seu funcionamento.  

Além disso, existem casos em que uma topologia não é conhecida previamente, 

levando a um arranjo topológico que pode apresentar uma complexidade maior para o 

roteamento de dados. 

 

5.4.6 Escalabilidade 

 

A ordem de grandeza do número de nós de uma rede de sensores sem fio pode 

variar das centenas aos milhares. A escalabilidade representa um atributo importante 

para compor protocolos de redes de sensores sem fio para transmissão de dados e 

gerenciamento no consumo de energia elétrica.  

Uma rede deve ser capaz de manter suas funcionalidades, independente da 

quantidade de nós presentes nesta rede. Adicionalmente, protocolos de roteamento 

podem ser escaláveis o suficiente para responder a eventos específicos do ambiente.  

 

5.5 Arquitetura das redes de sensores sem fio 

 

A pilha de protocolos, de acordo com o modelo OSI (Open Systems 

Interconnection), usada pelos nós sensores em uma rede sem fio, é mostrada na Figura 

7. Esta pilha de protocolos consiste de uma camada de aplicação, uma camada de 

transporte, uma camada de rede, uma camada de enlace, uma camada física e planos de 

gerenciamento de energia, gerenciamento de mobilidade e gerenciamento de tarefas.  
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Os planos de energia, mobilidade e tarefas monitoram a energia, movimentação 

e distribuição de tarefas entre os nós sensores. Esses planos ajudam os nós a coordenar 

as tarefas de sensoriamento e reduzir o consumo total de energia. 

  

 
Figura 7 - A pilha de protocolos de um nó sensor 

 
O plano de mobilidade detecta e registra movimentos dos nós sensores, de modo 

que uma rota de volta ao usuário seja sempre mantida. Assim, os nós podem manter 

uma lista de quem são seus nós vizinhos. Sabendo quem são seus vizinhos, o nó pode 

balancear o uso de energia e as tarefas executadas. 

 O plano de gerenciamento de tarefas balanceia e escalona as tarefas de 

sensoriamento dadas a uma região especificada. Estes planos de gerenciamento são 

necessários para que os nós possam trabalhar em conjunto de uma forma eficiente 

quanto ao uso de energia, possam rotear os dados dentro da rede e possam compartilhar 

recursos entre os nós. Sem eles cada nó trabalharia apenas individualmente. Do ponto 

de vista da rede de sensores como um todo, é mais eficiente que os nós possam 

colaborar entre si, de modo que o tempo de vida da rede se prolongue.  

 

5.5.1 Descrição das Camadas 

 

 A seguir serão apresentadas as principais características de cada uma das 

camadas da pilha de protocolos de um nó sensor. Devido ao fato de que este projeto de 

pesquisa está centrado na camada de rede de um nó sensor, será dada uma ênfase maior 

nesta camada. 
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5.5.1.1 Camada Física  

 

A camada física é responsável pela seleção de freqüências, geração da 

freqüência portadora, detecção de sinal, modulação e codificação [35].   

As faixas de freqüência de uso livre são chamadas de ISM (Industrial, Scientific, 

and Medical) como alusão às suas aplicações mais comuns e têm sido amplamente 

sugerida para redes de sensores sem fio [25].  

De acordo com [36], os modos de transmissão amplamente utilizados para a 

camada física são: 

 

• FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum (ISM de 2,4GHz, 1 ou 2Mbps);  

• DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum (ISM de 2,4GHz, 1 ou 2Mbps). 

 

As faixas de freqüência ISM não são necessariamente as mesmas em todas as 

regiões do planeta.  Na Tabela 1 são apresentadas as faixas adotadas na Comunidade 

Européia, EUA, Japão e Brasil [37].  

As faixas de freqüência para uso com espalhamento espectral foram definas no 

Brasil pela ANATEL, através da resolução nº 365 de 10 de maio de 2004 [38].  

 
Tabela 1 - Faixas da banda ISM em diversas partes do mundo 

 

 A técnica do espalhamento espectral (spread spectrum) se caracteriza por ampla 

largura de banda e baixa potência de sinal e possui uma série de vantagens em relação 

ao seu antecessor, a banda estreita (narrow band) [39].  Diferentemente da transmissão 

em banda estreita, o espalhamento espectral, utiliza uma faixa de freqüência muito 

maior do que a necessária para carregar a informação, são menos susceptíveis a 

interferência e usam menos potência para transmitir um sinal do que a que seria 

necessária para transmitir o mesmo sinal na banda estreita. 

O método FHSS faz parte da técnica spread-spectrum que, basicamente, consiste 

em espalhar a informação por uma banda muito maior do que a necessária para a sua 

Bandas ISM EUA EUROPA JAPÃO BRASIL 

900 MHz 902 - 928 MHz 902 - 928 MHz ... 
902 - 907,5 MHz  
915 - 928 MHz 

2.4GHz 2.4 - 2.4835 GHz 2.4 - 2.4835 GHz 2.481 - 2.497 GHz 2.4 - 2.4835 GHz 

5 GHz 5.15 - 5.35 GHz 
 5.725 - 5.825 GHz 

5.15 - 5.35 GHz 
5.47 - 5.725 GHz  

5.15 - 5.25 GHz 
5.725 - 5.875 

GHz 
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transmissão. Para tal, o método FHSS divide a banda total em vários canais de pequena 

largura de banda [40]. Desta forma, transmissor e receptor saltam por estes canais 

conforme uma seqüência pseudo-aleatória conhecida por ambos.  

 

 
Figura 8 - Modo de transmissão FHSS    

Fonte: [41] 

 

Adicionalmente, o FHSS provê segurança na transmissão de dados, uma vez que 

é necessário conhecer-se tanto a seqüência pseudo-aleatória que determina os saltos de 

freqüência, bem como o tempo de permanência em cada freqüência, para que se possa 

escutar inadvertidamente a conversação entre duas estações que utilizem a técnica 

FHSS [40]. Ou seja, o sinal é recebido por quem conhece a seqüência de saltos e 

aparece como ruído para os outros possíveis receptores.  

Já na técnica de espalhamento do modo de transmissão DSSS, o sinal de 

informação é multiplicado por um sinal codificador com característica pseudo-

randômica, conhecido como “chip sequence” ou pseudo ruído (“noise” ou PN-code) 

[41]. Assim, cada bit é representado por múltiplos chips utilizando-se o código de 

espalhamento. 

 O sinal codificador é um sinal binário gerado numa freqüência muito maior do 

que a taxa do sinal de informação. Ele é usado para modular a portadora de modo a 

expandir a largura da banda do sinal de radiofreqüência transmitido.  

Esta modulação aumenta a banda de freqüência ocupada pelo sinal, o que 

significa o espalhamento deste sinal na freqüência. No receptor o sinal de informação é 

recuperado através de um processo complementar, usando um gerador de código local 

similar e sincronizado com o código gerado na transmissão. 
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Figura 9 - Modo de transmissão DSSS  

Fonte: [41] 

 
Além dessas características, a camada física é responsável por uma série de 

serviços, tais como a ativação e desativação do rádio, seleção do canal de freqüência, 

transmissão e recepção dos dados, detecção de níveis de energia no canal (ED), medição 

da qualidade do enlace (LQI) para os pacotes recebidos e verificação da ocupação do 

canal (CCA) para evitar colisões [42]. 

 
5.5.1.2 Camada de Enlace 

 

A camada de enlace tem como responsabilidade a multiplexação dos fluxos de 

dados, detecção dos quadros, acesso ao meio e controle de erro [43]. Ela garante uma 

comunicação ponto a ponto e ponto a multiponto em uma rede de comunicação. 

 Geralmente, a camada de enlace é quebrada em duas subcamadas: a de Controle 

de Enlace Lógico - LLC (Logical Link Control), responsável por efetuar verificações de 

erro e a Controle de Acesso ao Meio - MAC (Medium Accsess Control), responsável 

por receber e entregar dados ao meio. 

 A detecção de erros normalmente acontece pela utilização da técnica CRC 

(Cyclic Redundancy Check), ou seja, a camada de enlace do transmissor adiciona bits 

redundantes no final de cada quadro e, no receptor, essa camada verifica a consistência 

desses bits.  

 Pertence à função da subcamada MAC controlar o acesso ao meio comum a 

todos os nós. Nas redes de comunicação, freqüentemente o tempo de transmissão de um 

nó em um canal de comunicação é menor do que o tempo em que ele fica ocioso. Dessa 

forma, é possível compartilhar a freqüência e os espaços de tempo disponíveis entre 

vários nós. Para isso funcionar, é necessário que os nós utilizem um protocolo de acesso 

múltiplo ao meio, para determinar quando e quem irá transmitir.  
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Os três protocolos MAC

meio são FDMA, TDMA e CDMA

 

• FDMA (Frequency Division Multiple Access

Freqüência): Esse método divide a faixa de freqüência disponível em faixas menores e 

cada nó pode utilizá-la individualmente [43]. Na divisão de freqüência, uma faixa de 

freqüência do recurso de comuni

tempo ou permanentemente. O recurso de comunicação pode conter simultaneamente 

diversos sinais separados por faixas de freqüência. A Figura 10(a) ilustra esta 

distribuição.  

 

• TDMA (Time Division Multiple 

compartilhamento dos recursos de comunicação

tem o direito de utilizar todo o canal por um curto período de tempo, chamado janela de 

tempo [44]. A Figura 10(b) ilustra

TDMA, com três nós. Cada nó tem direito a uma janela de tempo. O tempo entre cada 

janela de tempo é chamado de tempo de guarda, e é utilizado como uma zona de 

tolerância para reduzir a interferência entre os

 

• CDMA (Code Division Multiple Access

Esse método introduz códigos de pseudo

utilizem a mesma faixa de freqüência simultaneamente pa

Basicamente, no método CDMA

vizinhos e pode acessar a rede a qualquer momento, Figura 10(c).

 

Figura 10 - Multiplexação por
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MAC mais comuns e difundidos para controle de acesso ao 

ão FDMA, TDMA e CDMA [44]. 

ision Multiple Access - Acesso Múltiplo por Divisão de 

Freqüência): Esse método divide a faixa de freqüência disponível em faixas menores e 

la individualmente [43]. Na divisão de freqüência, uma faixa de 

freqüência do recurso de comunicação é destinada a um nó por um longo período de 

tempo ou permanentemente. O recurso de comunicação pode conter simultaneamente 

diversos sinais separados por faixas de freqüência. A Figura 10(a) ilustra esta 

Time Division Multiple Access - Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo): No 

compartilhamento dos recursos de comunicação, baseado em divisão de tempo, cada nó 

tem o direito de utilizar todo o canal por um curto período de tempo, chamado janela de 

tempo [44]. A Figura 10(b) ilustra um exemplo da utilização de um compartilhamento 

TDMA, com três nós. Cada nó tem direito a uma janela de tempo. O tempo entre cada 

janela de tempo é chamado de tempo de guarda, e é utilizado como uma zona de 

tolerância para reduzir a interferência entre os sinais de duas janelas adjacentes. 

Code Division Multiple Access - Acesso Múltiplo por Divisão de Código): 

Esse método introduz códigos de pseudo-ruído nos sinais, permitindo que vários nós 

utilizem a mesma faixa de freqüência simultaneamente para transmitir [43]. 

no método CDMA, cada nó na rede tem um código diferente dos seus 

vizinhos e pode acessar a rede a qualquer momento, Figura 10(c). 

Multiplexação por: (a) divisão de freqüência (b) divisão de tempo 
(c) divisão de código 
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e difundidos para controle de acesso ao 

Acesso Múltiplo por Divisão de 

Freqüência): Esse método divide a faixa de freqüência disponível em faixas menores e 

la individualmente [43]. Na divisão de freqüência, uma faixa de 

cação é destinada a um nó por um longo período de 

tempo ou permanentemente. O recurso de comunicação pode conter simultaneamente 

diversos sinais separados por faixas de freqüência. A Figura 10(a) ilustra esta 

Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo): No 

baseado em divisão de tempo, cada nó 

tem o direito de utilizar todo o canal por um curto período de tempo, chamado janela de 

um exemplo da utilização de um compartilhamento 

TDMA, com três nós. Cada nó tem direito a uma janela de tempo. O tempo entre cada 

janela de tempo é chamado de tempo de guarda, e é utilizado como uma zona de 

sinais de duas janelas adjacentes.  

Acesso Múltiplo por Divisão de Código): 

ruído nos sinais, permitindo que vários nós 

ra transmitir [43]. 

cada nó na rede tem um código diferente dos seus 
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Embora existam diversos protocolos MAC, tais protocolos possuem restrições 

quando aplicados às redes de sensores sem fio [25]. O acesso múltiplo por divisão do 

tempo - TDMA, por exemplo, exige uma elevada taxa de transmissão e coordenação 

entre os nós, enquanto o acesso múltiplo por divisão de código - CDMA e os protocolos 

baseados em contenção da especificação IEEE 802.11 requerem que os nós escutem o 

canal para receber um possível tráfego, o que provoca um elevado dispêndio de energia. 

 Tais aspectos implicam em modificações ou desenvolvimento de novos 

protocolos de acesso ao meio, específicos para redes de sensores sem fio, como o 

protocolo CSMA (Carrier Sense Multiple Access), muito utilizado em redes sem fio, 

que consiste em escutar o meio antes de transmitir.  

Desta maneira, o número de colisões diminui, já que, se o meio está ocupado, o 

transmissor deverá esperar até o meio ficar disponível [45]. No entanto, ainda há o 

problema do nó oculto, no qual dois nós não podem ouvir um ao outro, devido, por 

exemplo, a um obstáculo, e ambos se comunicam com um terceiro nó simultaneamente, 

ocorrendo uma colisão. 

Estudos adicionais para controle de acesso ao meio em redes de sensores sem fio 

incluem modificações no protocolo tradicional de múltiplo acesso com detecção da 

portadora (CSMA), proposto por [46], e um esquema híbrido baseado em 

TDMA/FDMA introduzido por [47]. 

Como evolução da técnica CSMA, esse protocolo teve o CSMA-CD (CSMA - 

Collision Detection) [48], que detecta uma colisão, e o CSMA- CA (CSMA - Collision 

Avoidance) [44], que procura evitar que as colisões ocorram. Dessa forma, sua 

eficiência aumentou e tem sido utilizado amplamente em redes de sensores sem fio. 

 

5.5.1.3 Camada de Rede 

 

A principal função da camada de rede é prover o serviço de roteamento. Tal 

serviço pode ser definido como o processo pelo qual a rede consegue identificar o 

destinatário das mensagens e encontrar um caminho entre a origem e o destino desta 

mensagem.  

Os algoritmos de roteamento, responsáveis pela determinação das rotas e pelo 

transporte das mensagens, podem ser simples ou complexos, dependendo do cenário 
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envolvido na comunicação sem fio. São encontrados na literatura algoritmos de 

roteamento próprios para redes Ad Hoc
6 e outros específicos para redes mesh. 

Em redes sem fio Ad Hoc, ou MANETs (Mobile Ad Hoc Networks) [49], a 

maioria ou todos os nós movem-se livremente e não necessitam de nenhuma infra-

estrutura de comunicação. Os nós são conectados diretamente entre eles, atuando como 

roteadores em uma topologia que tende a mudar com freqüência. Cada nó utiliza um 

protocolo de roteamento, que permite descobrir rotas para qualquer estação da rede. O 

principal objetivo de uma rede Ad Hoc é formar e manter conectados os nós para 

transportar dados através de múltiplos saltos [50]. 

As redes sem fio mesh
7 (Wireless Mesh Networks - WMN) são consideradas um 

tipo especial de rede móvel Ad Hoc e envolvem diversos nós dispostos, relativamente 

fixos entre si [51].  

Trata-se de uma rede sem fio auto-configurável, que interconecta um conjunto 

de nós relativamente fixos, capazes de repassar pacotes de dados entre si 

encaminhando-os ao seu destino através de múltiplos saltos via enlaces sem fio. Por 

posição relativamente fixa dos nós é entendido que, embora os nós possam não ser 

absolutamente imóveis, qualquer mudança de posição é limitada dentro de certo alcance 

que não comprometa a comunicação do nó. A implicação disso é que os caminhos de 

roteamento podem ser criados e provavelmente ser estáveis. Isto reduz substancialmente 

a necessidade de sobrecarga de roteamento de mensagens.   

O uso das redes sem fio mesh, juntamente com as redes de sensores sem fio, está 

crescendo principalmente em áreas sem infra-estrutura de telecomunicação [52]. De 

acordo com [53], as redes de sensores sem fio podem ser definidas como uma rede mesh 

constituída de pequenos nós sensores que se comunicam utilizando radiofreqüência 

como meio de comunicação.  

Uma parte significativa dos protocolos de roteamento utilizados em redes de 

sensores sem fio é derivada de algoritmos de roteamento de redes Ad Hoc. 

Os protocolos para redes Ad Hoc são classificados em dois grupos: pró-ativos 

baseados em tabela e pró-reativos que coletam as informações de roteamento por 

demanda do emissor. Neste último grupo, cada rota é criada por iniciativa do nó 

                                                
6 Em uma rede Ad Hoc sem fio a comunicação entre os nós ocorre de forma direta (não há necessidade de 
encaminhar todas as mensagens para um ponto central) e inexistem requerimentos para qualquer tipo de 
infra-estrutura ou uma topologia fixa pré-existente. 
7 O conceito de comunicação onde um nó pode usar todos os seus vizinhos para rotear suas mensagens é 
chamado de mesh. 
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emissor. Ou seja, somente quando um nó solicita um caminho. O processo se inicia pela 

etapa de descoberta de rotas e, quando uma rota é estabelecida, esta permanece em 

manutenção até que o nó destino fique inacessível ou até que a rota não mais seja atual.  

O ponto crítico neste tipo de protocolo é o alto custo energético associado ao 

procedimento de descoberta e manutenção de rotas por meio de mensagens de controle. 

Os protocolos DSR (Dynamic Source Routing) [54] e AODV (Ad-hoc On-demand 

Distance Vector) [55] são exemplos de protocolos reativos. 

Os protocolos pró-ativos baseiam-se na utilização de tabelas de rota em cada nó 

da rede, com informações pertinentes ao roteamento local de mensagens para os demais 

nós.  Estas tabelas permitem que o nó tenha uma visão global da topologia da rede. Um 

procedimento de atualização periódica para manutenção é necessário para que tais 

tabelas acompanhem a dinâmica da topologia da rede. As informações tabeladas, 

pertinentes ao roteamento, podem ser relativas ao posicionamento geográfico dos nós na 

rede, qualidade do sinal entre nós vizinhos, nível de energia residual dos nós, entre 

outros [56].  

As limitações destes protocolos devem-se à banda utilizada para mensagens de 

controle e à memória necessária para armazenar as rotas para diferentes destinos, 

considerando-se redes com milhares de nós que possuem restrições de largura de banda 

e memória. Os protocolos DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector) [57] e o 

OLSR (Optimized Link State Routing) [58] são exemplos de protocolos de roteamento 

pró-ativos. 

Como se pode verificar, algoritmos de roteamento tradicionais possuem altos 

custos de memória de dados, no caso de protocolos pró-ativos ou custos altos em 

ocupação de banda para mensagens de controle, no caso de protocolos reativos. Assim, 

novos protocolos de comunicação mais adequados devem ser propostos, sendo os 

algoritmos de roteamento geográfico uma das abordagens mais promissoras [59].  

Protocolos de roteamento geográfico utilizam informações de localização para 

calcular uma rota eficiente para um determinado destino. Tais protocolos requerem 

baixo poder computacional e baixa sobrecarga de comunicação. 

Consoantes com tais diretrizes e ao cenário avaliado neste projeto, pesquisas 

correlatas [60,61] indicam que os protocolos de roteamento mais indicados para redes 

de sensores sem fio urbanas seriam os baseados em coordenadas geográficas, 

coordenadas virtuais, distâncias em saltos (hops), em custo energético para topologias 

hierárquicas baseadas em gradiente [62], ou até mesmo baseado em IP [63].  
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Em relação aos algoritmos que melhor se adaptam ao caso de roteamento 

baseado em posicionamento geográfico, destacam

Packet Forwarding [64] que trata do repasse criterioso de pacotes. Ao contrário de 

técnicas como flooding
8, esses tipos de algoritmos não se preocupam em definir uma 

rota antes de repassar os pacotes. A idéia é que, quando um nó intermediário recebe um 

pacote de mensagem, deve rep

próximo do destinatário final, sem analisar o que há dali para frente.  O algoritmo 

compara o endereço do destinatário (contido na mensagem) com os endereços dos seus 

vizinhos imediatos e toma a decisão [65].

 Na literatura existem inúmeros algoritmos que partem da mesma idéia, dentre 

eles são destacados o MFR (Most Forwarded Within

Forward Progress) [64,65], 

Perimeter Stateless Routing) [68]

No algoritmo MFR, ou seja, maior progressão compreendida em R, o termo R é 

o raio de alcance de cada nó. Neste critério de roteamento, prioriza

adjacente que possui maior distância do nó intermediário em questão e encontra

mesmo quadrante que o destinatário final. Esta técnica tem baixo custo computacional e 

dá maior peso ao salto de maior progressão. 

No entanto, falha quanto ao direcionamento, pois avalia com igual peso todos os 

nós compreendidos num ângulo de abertura de 90º

intermediário que recebe um pacote endereçado ao nó D. Segundo a análise pelo critério 

MFR, o nó escolhido seria C. 
 

Figura 

 
No algoritmo NFP, a mensagem é preferivelmente repassada àquele nó adjacente 

que possui menor distância do nó intermediário em questão e que se encontra no mesmo 

quadrante do destinatário final. Na Figura 11, este nó seria A. Através de pequenos 

saltos por vez, consegue-se diminuir bastante a probabilidade de colisões e o gasto de 

                                               
8 Pacotes enviados por broadcast para todos os destinos com a expectativa de atingir o destino deseja
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Em relação aos algoritmos que melhor se adaptam ao caso de roteamento 

baseado em posicionamento geográfico, destacam-se aqueles denominados de 

e trata do repasse criterioso de pacotes. Ao contrário de 

, esses tipos de algoritmos não se preocupam em definir uma 

rota antes de repassar os pacotes. A idéia é que, quando um nó intermediário recebe um 

pacote de mensagem, deve repassá-lo ao nó adjacente, cujo algoritmo julga estar mais 

próximo do destinatário final, sem analisar o que há dali para frente.  O algoritmo 

compara o endereço do destinatário (contido na mensagem) com os endereços dos seus 

vizinhos imediatos e toma a decisão [65]. 

existem inúmeros algoritmos que partem da mesma idéia, dentre 

Most Forwarded Within R) [64,65, 66], NFP (Nearest With 

) [64,65], Compass Rounting [64, 65, 66,67] e o GPRS

[68]. 

No algoritmo MFR, ou seja, maior progressão compreendida em R, o termo R é 

o raio de alcance de cada nó. Neste critério de roteamento, prioriza-se aquele nó 

adjacente que possui maior distância do nó intermediário em questão e encontra

nte que o destinatário final. Esta técnica tem baixo custo computacional e 

dá maior peso ao salto de maior progressão.  

No entanto, falha quanto ao direcionamento, pois avalia com igual peso todos os 

nós compreendidos num ângulo de abertura de 90º [65]. Na Figura 11, S é o nó 

intermediário que recebe um pacote endereçado ao nó D. Segundo a análise pelo critério 

MFR, o nó escolhido seria C.  

 
Figura 11- Estratégias Greedy Routing  

Fonte: [65] 

a mensagem é preferivelmente repassada àquele nó adjacente 

que possui menor distância do nó intermediário em questão e que se encontra no mesmo 

quadrante do destinatário final. Na Figura 11, este nó seria A. Através de pequenos 

diminuir bastante a probabilidade de colisões e o gasto de 
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Em relação aos algoritmos que melhor se adaptam ao caso de roteamento 

se aqueles denominados de Greedy 

e trata do repasse criterioso de pacotes. Ao contrário de 

, esses tipos de algoritmos não se preocupam em definir uma 

rota antes de repassar os pacotes. A idéia é que, quando um nó intermediário recebe um 

cujo algoritmo julga estar mais 

próximo do destinatário final, sem analisar o que há dali para frente.  O algoritmo 

compara o endereço do destinatário (contido na mensagem) com os endereços dos seus 

existem inúmeros algoritmos que partem da mesma idéia, dentre 

Nearest With 

[64, 65, 66,67] e o GPRS (Greedy 

No algoritmo MFR, ou seja, maior progressão compreendida em R, o termo R é 

se aquele nó 

adjacente que possui maior distância do nó intermediário em questão e encontra-se no 

nte que o destinatário final. Esta técnica tem baixo custo computacional e 

No entanto, falha quanto ao direcionamento, pois avalia com igual peso todos os 

Figura 11, S é o nó 

intermediário que recebe um pacote endereçado ao nó D. Segundo a análise pelo critério 

a mensagem é preferivelmente repassada àquele nó adjacente 

que possui menor distância do nó intermediário em questão e que se encontra no mesmo 

quadrante do destinatário final. Na Figura 11, este nó seria A. Através de pequenos 

diminuir bastante a probabilidade de colisões e o gasto de 

para todos os destinos com a expectativa de atingir o destino desejado. 



R E V I S Ã O  B I B L I O G R Á F I C A   P á g i n a  | 30 
 

 

energia envolvido na transmissão dos pacotes. No entanto, a velocidade de transmissão 

é prejudicada, piorando quanto maior for a distância entre remetente e destinatário final 

[65]. 

Já o algoritmo Compass Routing dá prioridade àqueles nós mais próximos à 

linha reta que liga o nó intermediário e o nó destinatário final. Este método dá maior 

peso à direção com que se encaminham os pacotes de mensagem, garantindo a entrega 

[64].  Na Figura 11, este nó seria B. 

Em relação ao protocolo GPRS, cada nó encaminha os pacotes de dados para o 

vizinho mais próximo do destinatário. Na Figura12(a), o nó fonte f deseja enviar dados 

ao nó destino d. O círculo em torno de f indica sua área de alcance de rádio. Assim, o nó 

m é, entre os vizinhos de f, o mais próximo de d (o arco tracejado indica a distância 

entre m e d) e é escolhido para encaminhar os dados.  

Cada nó conhece a posição de seus vizinhos através do envio de sondas ou 

através de mensagens de dados. Essa estratégia de encaminhamento possui a vantagem 

de exigir que cada nó mantenha somente informações acerca de seus vizinhos de um 

salto, aumentando a escalabilidade do protocolo de roteamento. 

 

 
Figura 12 - Estratégias de encaminhamento de pacotes do GPRS  

Fonte: [68] 
 

Em algumas situações, o encaminhamento Greedy atinge um ponto chamado de 

ótimo local (ou máximo local), no qual o encaminhamento não é possível. A Figura 

12(b) apresenta um exemplo de ótimo local. O nó f deseja encaminhar uma mensagem 

em direção ao nó d, entretanto o nó d não possui nenhum vizinho mais próximo de f que 

ele mesmo (o arco tracejado descreve a distância entre d e f e o círculo representa a área 

de alcance de rádio de f). Em situações como essa um mecanismo de recuperação é 

necessário.  

Para tanto, o GPSR possui uma forma de operação chamada de modo perímetro. 

Ao perceber a ocorrência de um ótimo local, uma marca é adicionada ao pacote 

indicando a operação no modo perímetro. Em seguida, o pacote é encaminhado segundo 
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a regra da mão direita, um método utilizado para percorrer grafos apresentado na Figura 

12(c). Partindo do nó m em direção a n, o próximo arco que deve ser atravessado é o 

seguinte no sentido anti-horário a partir do arco (m, n). Ou seja, o arco (n, o). O 

percurso completo pelo grafo é m →n →o → p →m. No exemplo da Figura 12(b), o 

percurso de recuperação utilizado é a seqüência f →m →n →o →d. 

 Além do problema relacionado ao ótimo local em redes de sensores sem fio, a 

transmissão neste tipo de rede apresenta outros contratempos para o roteamento. Um 

deles é a existência de enlaces assimétricos, ou seja, enlaces que não possuem 

necessariamente as mesmas características em ambas as direções. Isso faz com que a 

recepção de um sinal não forneça informação nenhuma sobre a qualidade da conexão no 

sentido inverso. Tal fato implica que as informações de roteamento obtidas para um 

sentido não tenham quase nenhuma utilidade para o outro sentido.  

O desempenho da maioria dos algoritmos de roteamento é influenciado pela 

assimetria de dados, pois prejudica as técnicas de descoberta de vizinhos (roteamento 

pró-ativo e geográfico) e de caminho reverso9 (roteamento sob demanda) [69].  

Ainda, os protocolos de roteamento devem considerar as restrições de qualidade 

de link e de energia disponível nos nós, bem como prover um mecanismo de 

redundância, manutenção e reformulação de rotas para topologias intrinsecamente 

dinâmicas. 

 

5.5.1.4 Camada de Transporte 

 

 A camada de transporte é a parte central de toda a hierarquia de protocolos. Sua 

tarefa é prover o transporte econômico e confiável de dados. Isto inclui controle de 

fluxo de dados entre o emissor e o receptor, além da ordenação dos pacotes e correção 

de erros [70].  

    Os problemas de transporte seguro e controle de congestionamento ainda são 

tópicos que necessitam de discussões e propostas de soluções para atender aos 

requisitos das redes de sensores sem fio.  São apontados como uma nova solução para a 

camada de transporte em redes de sensores sem fio os protocolos ESRT (Event-to-Sink 

Reliable Transport in Wireless Sensor Networks) [71] e o RMST (Reliable Multi-

Segment Transport) [72].  

                                                
9 Os protocolos de encaminhamento que utilizam a técnica do caminho reverso se baseiam na hipótese de 
que, se há um caminho do nó A para um nó B, existe também um caminho reverso de B para A.  
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5.5.1.5 Camada de Aplicação 

 

É de responsabilidade da camada de aplicação realizar a interface entre o 

protocolo de comunicação e o aplicativo que requisitou ou receberá a informação por 

meio da rede. 

Apesar das diversas propostas de aplicações das redes de sensores sem fio, os 

protocolos para camada de aplicação ainda são pouco explorados e são áreas para novas 

pesquisas. Dentro dessa perspectiva, em [25] são sugeridos três protocolos para camada 

de aplicação para as redes de sensores sem fio: o SMP (sensor management protocol ou 

protocolo de gerenciamento de sensores), o TADAP (task assignment and data 

advertisement protocol ou protocolo de designação de tarefas e anúncio de dados) e o 

SQDDP (sensor query and data dissemination protocol ou protocolo de consulta de 

sensores e de disseminação de dados).  

 

5.6 Padrões IEEE 
 
 
 O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) é um órgão 

regulatório estruturado em grupos de trabalhos para desenvolver padrões de 

comunicação em redes. O objetivo dessa padronização é possibilitar a compatibilidade 

entre dispositivos de diferentes fabricantes.  

De especial interesse são os grupos de trabalho 802 que tratam de redes locais 

WLAN (Wireless Local Area Network) e redes metropolitanas WMAN (Metropolitan 

Area Network) abordadas na Seção 5.1.  Dentro do grupo de trabalho IEEE 802, 

responsável por toda a área de WLAN, estão subdivididos outros grupos dos quais 

citamos: 

•IEEE 802.3 – Ethernet  

•IEEE 802.11 – Wireless LAN (Wi-Fi)  

•IEEE 802.15 – Wireless Personal Area Network (WPAN)   

•IEEE 802.15.1 – Padrão Bluetooth e WiBree  

•IEEE 802.15.4 – Padrão ZigBee e WirelessHart 

•IEEE 802.16 – Broadband Wireless Access (Wimax)  

Devido à grande quantidade de soluções wireless disponíveis como Bluetooth, 

Wi-Fi, Wimax, é preciso filtrar aquelas que se adéqüem melhor às características 

requisitadas para um determinado projeto. Em aplicações envolvendo redes de sensores 
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sem fio, devem ser consideradas as restrições e as necessidades específicas que essas 

redes impõem. 

A tecnologia Bluetooth apresenta baixa taxa de transmissão (1Mbps)  e baixo 

alcance, porém, o número de nós em uma rede é muito baixo quando comparado às 

redes de sensores sem fio onde o número de nós é relativamente alto.  

A tecnologia Wi-Fi possui uma maior largura de banda (11/54Mbps) do que a 

Bluetooth. Entretanto, o consumo de energia é bastante dispendioso e, dessa forma, não 

apresenta características favoráveis para aplicações em redes de sensores sem fio onde o 

fornecimento de energia não for atendido. 

A tecnologia Wimax apresenta maiores taxas de transmissão (32/132Mbps) e 

alcance (50km), sendo ideal para aplicações que exigem baixa latência, enlaces de 

comunicação geograficamente distante e onde o fornecimento de energia não seja um 

problema, caso que também não se aplica a uma rede de sensores sem fio.  

O conceito da padronizada baixa taxa de redes locais sem fio (LR-WPANs) 

emergiu fundamentado na necessidade de redes de sensores sem fio de baixo custo, 

possibilitando monitoração e controle de funções não críticas em aplicações como áreas 

residenciais, comerciais e industriais.  

Mediante tal fato, dentro do grupo IEEE 802, há um subgrupo, o 802.15, que 

cuida de redes pessoais (WPAN – Wireless Personal Area Network). E, 

especificamente, dentro deste, há outro subgrupo em que a preocupação é a criação de 

redes de sensores com baixo consumo e baixa taxa de transferência de dados, o IEEE 

802.15.4, também conhecido como Low Rate – Wireless Personal Area Network (LR-

WPAN).  

Uma análise comparativa entre o padrão IEEE 802.15.4 e os padrões Wi-Fi 

(IEEE 802.11) e Bluetooth (IEEE 802.15.1) é apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Análise comparativa entre padrões sem fio 
 

PADRÃO TAXA DE DADOS CONSUMO NÚMERO DE NÓS 

Wi-Fi 
(IEEE 802.11b/g) 

54Mbps 
 

Hora 32 

Bluetooth 
(IEEE 802.15.1) 

 
1Mbps 

 
Dias 7 

ZigBee 
(IEEE 802.15.4) 

250Kbps Anos 255-65535 
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Dentre os padrões, a norma técnica especificada pelo IEEE 802.15.4 é a que foi 

consolidada como padrão internacional para as redes de sensores sem fio. Tal padrão é 

particularmente apropriado para as redes de sensores sem fio e apresenta pontos 

relevantes e pertinentes a essas redes quando comparado com os demais padrões.  

Aspectos relacionados ao alcance, taxa de transmissão, consumo energético, 

custo e complexidade são favorecidos por esta norma e beneficiam as aplicações 

envolvendo redes de sensores sem fio.  

Para ilustrar tal afirmativa, a Figura 13 apresenta uma visão geral dos padrões de 

tecnologias sem fio considerando tais aspectos. O IEEE 802.15.4 fornece um padrão 

com características de complexidade ultra-baixa, custo reduzido e uma potência 

extremamente baixa para a conectividade sem fio entre sensores a curtas distâncias. 

 

 
Figura 13 - Visão geral das tecnologias sem fio  

 

Diante do exposto, os dispositivos para rede de sensores sem fio disponíveis no 

mercado evoluem para atender características únicas, como alto grau de integração, 

baixa largura de banda, curto alcance, memória escassa e limitada capacidade de 

processamento entre outras características de hardware de baixo custo.  

Tais dispositivos possibilitaram o uso das redes de sensores sem fio nos mais 

diferentes tipos de cenários, que vão desde o rastreamento de animais, monitoramento 

de estruturas, automação industrial até o gerenciamento de utilidades urbanas. Este 

último cenário pertence ao escopo do projeto de pesquisa “Redes de Sensores Sem Fio 
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de Aplicação Urbana” do Laboratório de Automação Industrial da EESC-USP e ao qual 

o projeto aqui apresentado está vinculado. 
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6  IEEE 802.15.4 

 
O protocolo IEEE 802.15.4 define as características para a camada física e o 

controle de acesso ao meio das LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal Area 

Network).    

Semelhante à arquitetura dos outros padrões, a camada de ligação lógica é 

formada por duas subcamadas: a subcamada de Controle de Acesso ao Meio ou 

simplesmente MAC e a subcamada de Controle Lógico do Link também chamada de 

subcamada LLC (Logic Link Control) [73].  

  A LLC é padronizada em 802.2 [74] e é comum entre os padrões 802 bem 

como a 802.3, 802.11, e 802.15.1, enquanto a subcamada MAC é específica para 

implementação na camada física [75]. Basicamente a subcamada MAC fornece o elo de 

ligação entre a camada física e a camada de enlace (SSCS, IEEE 802.2 LLC). 

O protocolo IEEE 802.15.4 funciona essencialmente com essas duas camadas. A 

camada MAC foi projetada para permitir topologias múltiplas com baixa complexidade 

e a camada física projetada para acomodar as necessidades de interfaces de baixo custo, 

permitindo níveis elevados de integração [73]. 

A seguir serão apresentadas as principais características da camada física e a 

camada de enlace para o protocolo IEEE 802.15.4. 

 

 

Figura 14 - Modelo IEEE 802.15.4  
Fonte: [5] 

 
 

6.1 Camada Física – PHY 

 

A camada física é responsável por uma série de serviços, tais como a ativação e 

desativação do transceiver
10, seleção do canal de freqüência, transmissão e recepção dos 

                                                
10 Equipamento que é transmissor e receptor. 
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dados, detecção de níveis de energia no canal (ED - Energy Detection), medição da 

qualidade do enlace (LQI – Link Quality Indication) para os pacotes recebidos e 

verificação da ocupação do canal (CCA - Clear Channel Assessment) para 

gerenciamento de acesso ao canal via CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Avoidance) [76]. A mesma provê uma interface entre a subcamada MAC e o 

canal do rádio físico (firmware
11 e hardware). 

A medida da detecção de energia do canal (ED) é usada pela camada de rede 

como parte do algoritmo de seleção de canal. Ela corresponde a uma estimativa da 

potência do sinal recebido dentro da largura de banda do canal IEEE 802.15.4. 

A medida LQI é uma caracterização da intensidade e/ou qualidade do pacote 

recebido. A medida pode ser implementada usando a medida ED, uma estimativa da 

relação sinal/ruído ou uma combinação desses métodos. O LQI é reportado como um 

inteiro de 8 bits. Os valores máximos e mínimos de LQI são associados aos valores de 

mais baixa e alta qualidade dos sinais IEEE 802.15.4 detectáveis pelo receptor, e os 

outros valores estariam uniformemente distribuídos entre esses dois limites.  

O CCA é executado de acordo com a configuração de um dos métodos descritos 

abaixo: 

- Energia acima do nível: CCA reportará o estado do meio como ocupado após detectar 

um nível de energia acima do nível ED; 

- Detecta somente a portadora: CCA reportará o estado do meio como ocupado após a 

detecção do sinal da portadora. Este sinal pode estar acima ou abaixo do nível ED; 

- Detecta portadora com energia acima do nível: CCA reportará o estado do meio como 

ocupado após a detecção da portadora com energia acima do nível ED. 

 

6.1.1 Parâmetros da Camada PHY 

 

A camada física do padrão IEEE 802.15.4 trabalha sobre as bandas de 

freqüência ISM (Industrial Medical Scientific) e pode operar em 3 faixas de freqüência: 

2450 MHz (amplamente utilizada e adotada pelo Brasil) com 16 canais, 915 MHz 

(apenas nos USA) com 10 canais e 868 MHz com apenas 1 canal (padrão Europeu) 

[76]. 

 

 

                                                
11 Software que controla diretamente o Hardware. 
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Tabela 3 - Parâmetros da Camada Física: IEEE 802.15.4 
 

Banda de  Freqüência Cobertura Taxa de transmissão 
(kbps) 

Número de 
Canais 

868MHz Europa 20 1 

915 MHz ISM Américas 40 10 

2400MHz ISM Mundial 250 16 
 

São alocados pelo padrão IEEE 80.15.4 o total de 27 canais com três diferentes 

taxas de dados: 16 canais com uma taxa de dados de 250 Kbps em 2.4 GHz, 10 canais 

com uma taxa de dados de 40 Kbps na banda de 915 MHz e 1 canal com uma taxa de 

dados de 20 Kbps na banda de 868 MHz.  

A forma com que tais canais estão organizados permite a coexistência do padrão 

IEEE 802.15.4 com outros padrões, como por exemplo, o IEEE 802.11, em um mesmo 

ambiente [76]. Um exemplo desta compatibilidade é descrita na Figura 15. É observado 

que, apesar do IEEE 802.11 utilizar uma porcentagem grande da faixa de freqüência 

disponível, a utilização dos canais 15, 20, 25,26 do IEEE 802.15.4 ainda é permitida. 
 

 

 

 
 

Figura 15 - Seleção dos canais na presença do IEEE 802.15.4 e IEEE 802.11 
  

Todas as freqüências utilizadas pelo padrão IEEE 802.15.4 suportam 

espalhamento espectral com seqüenciamento direto - DSSS (Direct Sequency Spread 

Spectrum) para o modo de acesso ao canal de comunicação. Esta técnica de 

espalhamento espectral foi apresentada na Seção 5.5.1.1. 

 

6.1.2 Camada de Enlace 
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De acordo com a Figura 14, a camada de enlace do padrão IEEE 802.15.4 é 

dividida em duas subcamadas: a MAC e a LLC. A camada responsável pelo controle de 

link lógico (LLC) é padrão para todas as redes sem fio, enquanto que a camada MAC 

relaciona-se com o hardware com o qual ela vai trabalhar [77].     

Mediante isso, são apresentadas, a seguir, as características particulares da 

subcamada MAC pertinentes à norma técnica IEEE 802.15.4. 

 

6.1.2.1 Dispositivos da rede LR-WPAN 

 

São definidos pela subcamada MAC dois tipos básicos de dispositivos, o RFD 

(reduced function device) e o FFD (full function device) [78].  

Os dispositivos RFD são equipados com um conjunto limitado de funcionalidade 

da subcamada MAC e podem funcionar apenas como dispositivos finais que coletam 

dados e transmitem a informação para seus vizinhos [79]. Sua comunicação é restrita a 

dispositivos FFD.  

 Os RFD são dispositivos normalmente simples, onde a comunicação é feita 

apenas entre dois nós e, por serem impossibilitados de fazer roteamento, são utilizados 

nas margens das redes. 

Por outro lado, dispositivos FFD são equipados com um conjunto completo de 

funcionalidades da subcamada MAC. São dispositivos de construção mais complexa e 

podem atuar como dispositivos finais, roteadores ou coordenadores da rede.  

Uma rede de sensores sem fio consiste de múltiplos dispositivos FFD e RFD, 

com um dos FFD designado como coordenador da rede. O resumo das funcionalidades 

de cada um desses dispositivos em uma rede sem fio é apresentado na Tabela 4. 

 
 

Tabela 4 - Funcionalidade dos Dispositivos FFD e RFD. 
 

DISPOSITIVO 
TIPO DE DISPOSITIVO  
FÍSICO (IEEE 802.15.4) 

FUNÇÃO 

Coordenador FFD 
Criação e formação da rede, atribui 

endereços. Existe um por rede. 
 

Roteator FFD 

Permite que mais nós se juntem á rede ao 
aumentar seu alcance. Efetua funções de 

controle e monitoramento. Sua existência é 
opcional. 

 

Dispositivo final RFD ou FFD 
Efetua ações de controle ou monitoramento 

através de um dispositivo que lhe seja 
associado (sensor, controlador, atuador, etc). 
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Tais dispositivos combinam entre si para formar um dos três diferentes tipos de 

topologias de rede suportada pelo padrão IEEE 802.15.4: estrela, árvore ou a mesh. A 

Figura 6 da Seção 5.4.5 aborda as características de cada uma dessas topologias em 

conjunto com os dispositivos FFD e RFD.    

Todos os dispositivos operando na rede, em qualquer topologia, terão, cada um, 

um único endereço estendido de 64 bits. Entretanto, um dispositivo RFD pode obter 

endereços de apenas 16 bits do coordenador da rede (FFD).  

 
6.1.2.2 Mecanismo de Acesso ao Meio 

 

 A subcamada MAC trata de todo acesso ao canal de rádio físico e é responsável 

pelas seguintes tarefas: geração e sincronização de beacons; suporte de associação e 

desassociação na rede; suporte opcional à segurança do dispositivo; gerenciamento de 

acesso ao canal via CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance); manutenção dos tempos reservados (slots GTS) e validação e 

reconhecimento de mensagem [79]. 

Os beacons são pacotes de controle que delimitam os quadros utilizados pelo 

coordenador para sincronizar com os demais dispositivos da rede [78]. Uma rede pode 

ser configurada com beacon habilitado ou desabilitado. 

No modo de operação com beacon desabilitado, o padrão IEEE 802.15.4 utiliza 

a técnica unslotted CSMA/CA (Acesso múltiplo com detecção de portadora sem janelas 

de tempo) para controle de acesso ao meio. Em tal técnica, uma transmissão inicia com 

a espera por um tempo aleatório de períodos de backoff entre 0 e 12 −
BE , onde BE 

(Backoff Exponential) pode ter um valor entre macMinBE e macMaxBE (por padrão, 3 e 

5 respectivamente) [80]. 

Um período de backoff é o tempo necessário para transmitir 20 símbolos. Um 

símbolo equivale a 4 bits, se utilizar o modo de operação da camada física em 2.4GHz 

[69]. Uma vez que o tempo selecionado expira, o nó verifica se o canal está disponível 

para transmissão (CCA – Clear Channel Assessment).  

Esse procedimento é executado no tempo de 8 símbolos. Se o canal estiver 

ocupado, o nó incrementa BE (limitado a macMaxBE) e repete o processo de espera. O 

limite de tentativas de acesso ao canal é determinado por macMaxCSMABackoffs (4 

tentativas por padrão). 
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Se, após essas tentativas, o nó não conseguir ter acesso ao canal, é declarada 

uma falha de acesso ao canal. Se o canal estiver livre, executa-se o procedimento de 

troca de recepção para transmissão e transmite-se o pacote. O tempo de execução da 

troca de modo do rádio é de 12 símbolos. 

Na transmissão de um pacote, pode ser solicitada a confirmação de recebimento 

(ACK - acknowledgement). O procedimento de acesso ao canal não é realizado para 

envio do ACK, ou seja, o nó que recebeu o pacote simplesmente executa a troca de 

recepção para transmissão e envia imediatamente a confirmação. 

Se ocorrer uma falha na recepção do ACK, o nó que enviou o pacote tentará 

transmiti-lo novamente, após a espera de um tempo conhecido por 

macAckWaitDuration (54 símbolos no modo 2.4GHz).   É declarada uma falha de 

transmissão por colisão se o reconhecimento não for recebido após um número de 

tentativas determinado por macMaxFrameRetries (3 tentativas por padrão). 

De acordo com [69], verifica-se que as características do unslotted CSMA/CA 

tornam a rede mais susceptível a colisões e incita uma maior disputa pela utilização do 

meio do que em modos que utilizam sinal piloto para sincronização. 

 Além disso, dispositivos IEEE 802.15.4 operando em unslotted CSMA/CA 

deixam de escutar o canal durante a inversão do rádio, havendo riscos de colisões. Estas 

colisões podem ocorrer no início da transmissão de um pacote ou na transmissão do 

pacote de reconhecimento.  

Como apresentado na Figura 16, o tempo de verificação de atividade no canal 

somado ao tempo de inversão de rádio é de 20 símbolos. A colisão no início da 

transmissão ocorre se outro dispositivo iniciar o procedimento de CCA durante os 12 

primeiros símbolos deste processo, pois, se isto ocorrer, o procedimento de CCA será 

completado com o canal ainda livre. 

Uma colisão na transmissão do pacote de reconhecimento é exemplificada na 

Figura 17. Como a duração de um CCA (8 símbolos) é inferior ao tempo de inversão do 

rádio (12 símbolos), existe uma janela de colisão de 4 símbolos. Assim, se um nó iniciar 

o procedimento de CCA nesta janela para transmissão de um ACK, ocorrerá uma 

colisão.    
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Figura 16 - Exemplo de colisão durante CCA na técnica de controle de acesso ao meio CSMA/CA sem 

janela de tempo   
Fonte: [69] 

 
 

 
Figura 17 - Exemplo de colisão durante transmissão de ACK na técnica de controle de acesso ao meio 

CSMA/CA sem janela de tempo  
Fonte: [69] 

     

   Em uma rede com o modo beacon habilitado, o coordenador da rede transmite 

um beacon, periodicamente, no qual os outros dispositivos o usam para sincronização e 

para determinação de quando estão liberados para transmissão e recepção de 

mensagens.  

A mensagem beacon é usada para definir uma estrutura chamada de superframe 

em que todos os nós na rede serão sincronizados [5]. Esta estrutura é mostrada na 

Figura 18. 

 

 
Figura 18 - Estrutura do superframe utilizado pelo padrão IEEE 802.15.4  

Fonte: [5] 
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A estrutura superframe é limitada pelos beacons. Na mesma existe um período 

ativo durante o qual a comunicação se processa e um período inativo (opcional), durante 

o qual os dispositivos podem desligar seus transceptores para conservar energia. O 

período ativo é dividido em 16 períodos de tempo iguais (slots).  

Imediatamente seguindo o beacon vem o período de acesso de contenção (CAP - 

Contention Access Period). Durante este período os dispositivos devem se comunicar 

usando o mecanismo slotted CSMA-CA. Esta técnica é similar ao unslotted CSMA-CA, 

exceto pelo fato de que os períodos de backoff são alinhados com os limites dos slots 

[81]. 

  O CAP deve conter, pelo menos, oito períodos ativos, mas pode chegar a até 16. 

Seguindo o CAP, temos um opcional período livre de contenção (CFP - Contention 

Free Period), que pode ter até sete períodos ativos.  

Em um CFP o coordenador reserva períodos (GTS – Guaranteed Time Slot) para 

um determinado dispositivo. Durante um GTS, um dispositivo tem acesso exclusivo ao 

canal e não executa CSMA-CA [78].  

 A estrutura do superframe é definida pelos valores dos atributos 

macBeaconOrder (BO) e macSuperframeOrder (SO) [82]. O intervalo de tempo no 

qual o coordenador transmitirá seus quadros beacon é definido como BI (Beacon 

Interval) e se relaciona com o parâmetro BO (macBeaconOrder) da seguinte maneira: 

 

                                           140

2

≤≤

∗=

BO

simbolosionframeDurataBaseSuperBI BO

                

        (1) 

 

Em que aBaseSuperframeDuration = 960 símbolos. 

 

 Se BO=15, o superframe não existirá e o valor do  macSuperframeOrder, SO, 

será ignorado. O atributo MAC macSuperframeOrder (SO) define o comprimento da 

porção ativa do superframe [81]. O intervalo de tempo relativo à parte ativa do 

superframe SD (Superframe Duration) se relaciona com o parâmetro SO 

(macSuperframeOrder) da seguinte maneira: 

 

  

                  140

2

≤≤≤

∗=

BOSO

simbolosionframeDurataBaseSuperSD SO

       

      (2) 
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Para valores iguais de SO e BO, a duração do 

do beacon e, nesse caso, não existirá a parte inativa do 

cada superframe possui uma duração de 

aBaseSlotDuration = 60 símbolos. 

Consoante a tais diretrizes, as redes que optarem por usar a estrutura 

configurarão o atributo macBeaconOrder

macSuperframeOrder com um valor entre 0 e o valor de 

tais redes utilizarão a técnica slotted

quadros. 

O algoritmo slotted CSMA/CA também é baseado em uma unidade de tempo 

chamada de Backoff Period (BP), que é igual à a

Este algoritmo depende principalmente de três variáveis: (1) o 

que permite a computação do atraso 

representa o número de BPs durante o 

acessar o canal, (3) o Number of Backoff

algoritmo CSMA/CA foi requisitado enq

apresenta o fluxograma do algoritmo 

 

Figura 19 - 

 
Primeiramente, o Number of Backoff

(NB = 0 e CW = 2). O Backoff Exponent
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Para valores iguais de SO e BO, a duração do superframe será igual 

não existirá a parte inativa do superframe.  A porção ativa de 

possui uma duração de aBaseSlotDuration * 2

= 60 símbolos.  

Consoante a tais diretrizes, as redes que optarem por usar a estrutura superframe

macBeaconOrder (BO) com um valor entre 0 e 14 e 

r com um valor entre 0 e o valor de macBeaconOrder. Além disso,

slotted CSMA/CA durante o período CAP para enviar seus 

CSMA/CA também é baseado em uma unidade de tempo 

BP), que é igual à aUnitBackoffPeriod = 80bits (0.

Este algoritmo depende principalmente de três variáveis: (1) o Backoff Exponent

que permite a computação do atraso backoff, (2) a Contention Window 

representa o número de BPs durante o qual o canal deve ser sentido inativo antes de 

Number of Backoff (NB) representa o número de vezes que o 

algoritmo CSMA/CA foi requisitado enquanto tentava acessar o canal [83]. A Figura 19 

apresenta o fluxograma do algoritmo slotted CSMA/CA. 

 Algoritmo slotted CSMA/CA- IEEE 802.15.4  
Fonte: [83] 

Number of Backoff e a Contention Window são iniciali

Backoff Exponent é também inicializado para BE = 2 ou BE = 
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será igual à duração 

.  A porção ativa de 
SO2 , onde 

superframe 

(BO) com um valor entre 0 e 14 e o 

. Além disso, 

CAP para enviar seus 

CSMA/CA também é baseado em uma unidade de tempo 

= 80bits (0.32ms). 

Backoff Exponent (BE) 

 (CW) que 

qual o canal deve ser sentido inativo antes de 

(NB) representa o número de vezes que o 

3]. A Figura 19 

 

são inicializados 

é também inicializado para BE = 2 ou BE = 
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min(2, macMinBE), dependendo do valor da extensão de vida da bateria. O  macMinBE 

é uma constante e tem valor padrão igual a 3. 

Em seguida, o algoritmo também inicia um contador de número randômico de 

BP uniformemente gerado entre 0 e 12 −
BE . O contador deve iniciar no limite do BP 

para garantir sincronismo. Quando o cronômetro expirar, o algoritmo executa a 

operação CCA aos limites BPs para avaliar a atividade do canal. Se o canal estiver 

ocupado, CW é reinicializado para CWini = 2,  e os parâmetros NB  e BE são 

incrementados.  BE não deve exceder a MaxBE (valor padrão  fixado em 5).  

Se o número máximo de backoff (NB = macMaxCSMABackoffs = 5) é 

alcançado, o algoritmo informa uma falha para as camadas de cima. Caso contrário, 

volta para o Step 2 e a operação backoff é reiniciada. O protocolo também permite um 

número de tentativas depois de cada fracasso que corresponde ao aMaxFrameRetrie  

(valor padrão igual a 3).   

Uma vez que o canal estiver ocioso, CW é decrementado. A operação CCA é 

repetida se CW for diferente de 0. Se o canal é sentido novamente como inativo, o nó 

tenta transmitir desde que o restante do BPs no atual CAP seja suficiente para transmitir 

o quadro e o reconhecimento subseqüente. Caso contrário, o CCA e o quadro de 

transmissão são ambos diferidos para o próximo superframe.  Isto é chamado de 

deferência de CCA. 

Mediante a isso, em redes com quadros de sinalização para sincronismo, o 

mecanismo slotted CSMA/CA deve ser criteriosamente avaliado, uma vez que seu 

comportamento é afetado por seus parâmetros de inicialização. Tais parâmetros 

correspondem aos: (1) o mínimo backoff exponent (macMinBE), (2) o máximo backoff 

exponent (aMaxBE), (3) o valor inicial do CW (CWinit) e (4) o número de máximo de 

backoffs (macMaxCSMABackoffs) [80].  

Embora as redes de sensores sem fio possam optar por este modo de 

comunicação com sinal de sincronização, a norma técnica elaborada pelo IEEE 802.15.4 

não oferece um suporte a este modo de comunicação.  

 

6.1.2.3 Sentido de Comunicação 

 

São definidos três sentidos de comunicação pelo padrão IEEE 802.15.4 para as 

redes de sensores sem fio nos modos de operação com ou sem a estrutura do superframe 

[78].  
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No primeiro caso, para o modo de operação com a estrutura do superframe 

habilitada, quando um dispositivo desejar enviar dados para um coordenador, 

primeiramente deve-se esperar o recebimento de um beacon para que ocorra a 

sincronização com o superframe [78]. Em um tempo apropriado, a informação coletada 

na rede é transmitida para o coordenador usando o slotted CSMA-CA. O coordenador, 

opcionalmente, pode enviar uma mensagem de reconhecimento para garantir que o 

pacote chegou corretamente. Este procedimento é ilustrado na Figura 20 (a).  

Entretanto, quando a estrutura do superframe não é habilitada, um dispositivo 

não necessita esperar o recebimento de um beacon para enviar uma informação [73]. 

Em um tempo apropriado, a informação é transmitida utilizando o unslotted CSMA-CA, 

conforme descrito na Figura 20 (b).  

 

 
 

Figura 20 - Transferência de dados para o coordenador a) com beacon b) sem beacon  

Fonte: [5] 
 
 

No segundo caso, para o modo de operação com a estrutura do superframe 

habilitada, quando um coordenador desejar enviar dados para um dispositivo na rede ele 

indica explicitamente no beacon sua intenção de transmissão [78]. Ao receber um 

beacon, um dispositivo de rede percebe que uma mensagem está pendente e, dessa 

forma, envia uma requisição para o coordenador, autorizando-o a transmitir a 

informação. 

 Ao receber a autorização, o coordenador envia uma mensagem de 

reconhecimento informando que a autorização chegou corretamente e, em seguida, a 

informação pendente é transmitida utilizando-se slotted. CSMA-CA. Este procedimento 

é ilustrado na Figura 21 (a).  

Entretanto, quando a estrutura do superframe não está habilitada, o 

procedimento é ligeiramente diferente. No caso, dispositivos de rede são configurados 

para enviarem mensagens periodicamente ao coordenador para saber se informações 
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estão pendentes. Caso alguma informação esteja pendente, o coordenador as envia para 

os dispositivos conforme a descrição da Figura 21 (b). 

 

 
 

Figura 21 - Transferência de dados do coordenador a) com beacon b) sem beacon  

Fonte: [5] 
 

Outra atribuição do padrão IEEE 802.15.4 relaciona-se com os mecanismos 

necessários para a formação da rede. Mesmo que o modo de transmissão baseado na 

estrutura do superframe esteja desabilitado, na fase de formação da rede as trocas de 

mensagens utilizam o superframe [83].  

O mecanismo é inicializado após o coordenador ser configurado. Este 

dispositivo servirá de destino para os pacotes gerados na rede. Após um nó sensor ser 

inicializado, uma verificação nos canais de comunicação é realizada com a finalidade de 

encontrar beacons enviados pelo coordenador principal ou por outros dispositivos que já 

conseguiram entrar na rede.  

No momento que um dispositivo encontra um coordenador da rede, uma série de 

mensagens é trocada, visando a entrada na rede por parte do dispositivo, conforme 

ilustrado na Figura 22. 

 

 
 

Figura 22 - Mecanismo de formação da rede definido pelo IEEE 802.15.4  
Fonte: [5] 
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Inicialmente, o dispositivo envia uma mensagem ao coordenador solicitando a 

entrada na rede. O coordenador, ao receber esta mensagem, responde com uma 

mensagem de reconhecimento. Nesse momento, o coordenador tem um tempo limite 

(macResponseWaitTime) para verificar a possibilidade da entrada do dispositivo na rede 

[73].  

Por outro lado, quando o dispositivo recebe a mensagem de reconhecimento, um 

atraso de (macResponseWaitTime) tempo também ocorre. Após esse tempo, o 

dispositivo envia uma requisição de dados com a finalidade de confirmar a 

disponibilidade do coordenador em adicionar o dispositivo na rede. Em seguida, 

mensagens de confirmação são enviadas pelo coordenador para confirmar a entrada na 

rede. 

 

6.1.2.4 Serviços da Camada de Enlace 

 

A camada MAC é responsável por estabelecer uma interface de comunicação 

entre a subcamada SSCS12 (Service Specific Convergence Sublayer) e a camada física, 

além de fornecer serviços às camadas superiores (LLC - IEEE 802.2) através da 

supracitada SSCS, ou diretamente, através de outros tipos de LLC proprietárias [84]. 

Essa interface é possível devido a dois serviços, conhecido como SAP (Service Access 

Points), que são: 

 

• MCPS-SAP (MAC Cammom Part Sub Layer - Service Access Points). 

• MLME-SAP (MAC Sub Layer Managment Entety - Service Access Points). 

 

Cada camada disponibiliza vários serviços, tanto para as camadas inferiores e 

suas subcamadas, assim como para as camadas superiores. Os serviços são baseados em 

primitivas que executam funções específicas para cada camada. 

 As primitivas efetuadas pelo MLME realizam as funções de gerenciamento e as 

primitivas efetuadas pelo MCPS figuram as relações de troca de dados. Estas primitivas 

são importantes, pois fazem a interação com as entidades responsáveis por certas 

funções similares nas camadas inferiores e nas camadas superiores, podendo trocar 

informações entre si [73]. 

                                                
12 A camada SSCS é uma interface para a camada de controle de enlace lógico (LLC – IEEE 802.2), 
subcamada MAC, e as camadas superiores. 
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A camada física interage com a camada MAC por meio de suas primitivas: 

Serviços de Dados, providos por intermédio do PD-SAP (Physical Data - Service 

Access Point), e de Serviço de Gerência através do seu PLME-SAP (Physical Layer 

Management Entity - Service Access Point), provido pela entidade de gerência da 

camada (PLME), conforme visto na Figura 14. 

 Pelo PD-SAP é disponibilizada a primitiva PD-DATA, responsável pela troca 

de dados entre camadas MAC pares. E pelo PLME-SAP são disponibilizadas as 

primitivas: PLME-CA (informa a avaliação de canal vazio), PLME-ED (detecção de 

energia), PLME – GET/SET (escrita e leitura de atributos do PIB), e PLME-

TRXENABLE (habilita ou desabilita o transceiver). Faz parte da camada física 

também, o PIB (Physical PAN Information Base), que é a base de informações 

necessárias para o correto funcionamento da camada e se encontra sob domínio do 

PLME [85]. 

Em suma, a subcamada MAC é dividida em duas subcamadas que se comunicam 

entre si; a MCPS (MAC Cammom Part Sub Layer) e a MLME (MAC Sub Layer 

Managment Entety) que acedem respectivamente à camada física inferior pelo PD-SAP 

(Physical Data Service Acess Poin) e pelo PLME (Physical Layer Managment Entity).  

No padrão IEEE 802.15.4, as primitivas são especificadas tanto na camada física 

como na camada de ligação lógica; e somam um total de 49, das quais 35 pertencem à 

camada lógica, especificamente à subcamada MAC, e 14 ficam localizadas na camada 

física [73]. 

Das 35 primitivas da subcamada MAC as principais são as seguintes: 

- As de serviços de dados MAC: 

o MCPS-DATA: troca de pacotes de dados entre MAC e camada 

superior (SSCS). 

- As de serviços de gerenciamento MAC: 

o MLME-ASSOCIATE/DISASSOCIATE: (Des)associa em rede; 

o MLME-SYNC / SYNC-LOSS: (Des)sincronização do Dispositivo; 

o MLME-SCAN: verifica os canais de rádio; 

o MLME-GET / SET: recupera/escreve os parâmetros MAC PIB; 

o MLME-START / BEACON-NOTIFY: gerenciamento de beacon; 

o MLME-POLL: sincronização sem beacon; 

o MLME-GTS: gerência de GTS; 

o MLME-ORPHAN: gerenciamento de dispositivo órfão; 



I E E E  8 0 2 . 1 5 . 4                                         P á g i n a  | 51 
 

 
 

o MLME-RX-ENABLE: habilita/desabilita o sistema de rádio. 

 

Em alguns protocolos os serviços MLME e MCPS podem ser manipulados pelo 

usuário para o desenvolvimento de projetos baseados na camada enlace e para o 

desenvolvimento das camadas superiores. O protocolo SMAC, objeto de estudo deste 

trabalho, permite essa manipulação de serviços e será abordado com mais ênfase na 

Seção 8.2.   

 

6.2 Padrões IEEE 802.15.4 emergentes 

 

O estudo de artigos técnicos e científicos relacionados a redes de sensores sem 

fio aponta que existe uma tendência clara de definição de normas internacionais tanto 

em relação a redes de sensores sem fio de aplicação industrial como para as de 

aplicação urbana. 

Destaca-se o protocolo WirelessHart [3] como principal a ser considerado em 

aplicações industriais, tendo sido recentemente aprovado em março de 2010 pela 

International Electrotechnical Commission (IEC) como padrão internacional IEC 

62591-Ed. 1.0. Tal protocolo foi concebido sobre o protocolo tradicional HART e o 

protocolo proprietário sem fio de acesso ao meio físico denominado TSMP (Time 

Synchronized Mesh Protocol) [86] e sobre o padrão de comunicação IEEE 802.15.4. 

O próprio protocolo IEEE 802.15.4 está também em evolução, o Working Group 

IEEE 802.15.4 trabalha para a adição de mecanismos de sincronismo temporal (TDMA 

- Time Division Multiple Access) e saltos em freqüência (FHSS - Frequency-Hopping 

Spread Spectrum) ao protocolo atual, em convergência com os mecanismos adotados no 

TSMP. 

 Para tal, foi criado o Grupo de Trabalho 4e para atender às demandas de 

aplicações industriais, norma técnica IEEE 802.15.4e [87], e o Grupo de Trabalho 4g 

para as redes de grande escala em cenários urbanos, norma técnica IEEE 802.15.4g 

[88], como por exemplo, as redes inteligentes de concessionárias (SUN - Smart Utility 

Network) [89].  

Destacam-se ainda os protocolos Zigbee [4] e ISA 100 [90] como importantes no 

cenário atual.  O ISA 100 é um protocolo ainda em fase de elaboração, mas que deverá 

manter compatibilidade com o WirelessHart, embora seu escopo de aplicação seja mais 

amplo. Já o Zigbee é um protocolo consagrado para interconexão de eletrônicos de 
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consumo e para automação residencial que teve sua primeira especificação ratificada em 

2004. 

Em relação a redes urbanas, nota-se o fortalecimento do protocolo IETF IPv6 

sobre o IEEE 802.15.4 (RFC 4944). Este novo protocolo poderá, no futuro, substituir o 

Zigbee por adotar mecanismos mais sofisticados de comunicação, além de ser 

intrinsecamente integrado aos protocolos da Internet, pois está baseado em IP.  

Dentro deste cenário, somado aos esforços para padronização internacional da 

tecnologia sem fio, existe ainda um campo de pesquisa muito amplo e oportuno para as 

entidades acadêmicas e científicas no desenvolvimento e otimização de sistemas 

baseados em redes de sensores sem fio. 

É dentro desta vertente que este projeto de pesquisa se insere.   É proposto o 

estudo de uma nova plataforma (SMAC - Simple MAC) para redes de sensores sem fio, 

também fundamentada no padrão IEEE 802.15.4.  O SMAC, além de ser um protocolo 

simples, possui código fonte aberto, o que possibilita o estudo do protocolo e o 

desenvolvimento de rotinas complementares para adaptá-lo às necessidades da 

aplicação sem fio desejada.  

Acredita-se que o trabalho aqui apresentado possa gerar conhecimento teórico e 

prático a respeito das redes de sensores sem fio, de forma a contribuir para a área 

estudada. 
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7 TRABALHOS CORRELATOS 

 
O trabalho proposto por [91] apresenta uma abordagem baseada em rede sem fio 

ZigBee para controle e monitoramento de um sistema de iluminação pública baseado 

em lâmpadas de LED.  É proposto um protocolo com mensagens específicas para a 

aplicação, bem como a utilização de um sistema operacional de tempo real (RTOS) para 

a implementação do nó da rede e gerenciamento das tarefas relacionadas ao sistema. 

Para a definição do protocolo, utilizou-se, como referência, o padrão DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface), o qual foi desenvolvido especificadamente para 

aplicações com iluminação e oferece recursos simples para controle e monitoramento da 

lâmpada ligada ao nó. No entanto, os testes realizados envolveram apenas um LED, 

pois a lâmpada de LED ainda está em desenvolvimento.  

Em [84] é desenvolvido um sistema de comunicação sem fio que possa 

monitorar variáveis analógicas e/ou digitais nos métodos de elevação artificial de 

petróleo e gás natural. O protocolo SMAC foi empregado para estabelecer a 

comunicação sem fio entre os sensores de uma rede com topologia estrela. Um dos 

pontos principais deste estudo foi a avaliação do enlace de comunicação com relação à 

quantidade de pacotes perdidos em diferentes ambientes (indoor e outdoor). 

O trabalho [85] relatou um estudo investigativo do padrão IEEE 802.15.4 e da 

tecnologia ZigBee empregada em automação residencial. O objetivo era mostrar uma 

solução para a interligação de módulos dos subsistemas de automação residencial, com 

o uso de da tecnologia ZigBee através de uma rede mesh multi-hop.  

A arquitetura do sistema de automação residencial apresentada é totalmente 

modular. Ou seja, é um conjunto de sistemas distribuídos representados pelos 

subsistemas autônomos e funcionais, que são processados nos nós da rede de 

sensores/atuadores. A rede sem fio desenvolvida era composta por um dispositivo 

coordenador, quatro dispositivos roteadores e nove dispositivos finais. O coordenador 

da rede atua como um gateway para prover acesso remoto ao controle da residência 

através da Internet, bem como transmitir informações da rede de sensores para ela. A 

tecnologia empregada supriu as necessidades das características de infra-estrutura, e de 

computação distribuída dos sistemas de automação residencial, com a utilização da rede 

em malha. 
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Em [92] são mostrados o projeto e a implementação de um sensor magnético 

sem fio para substituição da forma de comunicação convencional, com fios, atualmente 

existente nos campos de produção de petróleo com o método Plunger Lift
13

. A rede 

estabelecida possui topologia estrela e os nós sensores de comunicação sem fio 

basearam-se na plataforma SMAC. 

Em suma, são encontrados na literatura diversos trabalhos relacionados às redes 

de sensores sem fio relativos aos padrões emergentes. Alguns propõem a utilização do 

protocolo industrial WirelessHart [93, 94, 95, 96],  outros o emprego do protocolo 

ZigBee [97, 98, 99] e alguns o protocolo ISA100 [100,101]. 

 Adicionalmente, novos artigos científicos estão apontando no meio acadêmico, 

relativos às revisões do protocolo IEEE 802.15.4, responsáveis por atender demandas 

específicas. O trabalho [102] apresenta um estudo do desempenho do protocolo IEEE 

802.15.4e especialmente criado para aplicações industriais e o trabalho [89] aponta para 

um estudo do protocolo IEEE 802.15.4g dedicado às redes urbanas. 

A maioria dos trabalhos encontrados pertinentes às redes sem fio, em conjunto 

com a plataforma SMAC, possui os nós sensores dispostos fisicamente em topologia 

estrela. Tal topologia permite que cada nó tenha uma única via de comunicação com o 

gateway e restringe a distância total que a rede pode alcançar. 

 No entanto, este projeto de pesquisa abrange um trabalho inédito na criação de 

uma camada de rede no protocolo SMAC. Esta camada permitirá a adequação do 

protocolo SMAC para aplicações em rede de sensores sem fio mesh multi-hop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 O plunger lift é um método de elevação artificial não contínuo, que tem como principal elemento um 
pistão presente na coluna de produção (tubing). 



                                                           
 

8 PROPOSTA DE TRABALHO

 
Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um protocolo de rede 

para o roteamento de dados em redes de sensores sem fio 

especificação IEEE 802.15.4. Tais redes podem ser utilizadas para a aplicação em 

grid em iluminação pública, objeto de estudo do projeto “Redes de Sensores Sem Fio de 

Aplicação Urbana”, ao qual o presente trabalho está vinculado.

Esta seção abordará os requisitos necessários para o desenvolvimento da 

proposta de trabalho. 

  
8.1 Sistema de comunicação sem fio

 

Para o desenvolvimento do projeto foi escolhida a plataforma de fabricação da 

Freescale, baseada no componente MC1322X

baixo consumo ARM7TDMI-

operante na faixa de freqüência

 

Figura 

 
A Tabela 5 apresenta de forma sucinta os principais aspectos característicos do 

módulo MC1322X. 
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PROPOSTA DE TRABALHO 

Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um protocolo de rede 

para o roteamento de dados em redes de sensores sem fio mesh multi-hop, segundo a 

especificação IEEE 802.15.4. Tais redes podem ser utilizadas para a aplicação em 

nação pública, objeto de estudo do projeto “Redes de Sensores Sem Fio de 

Aplicação Urbana”, ao qual o presente trabalho está vinculado. 

Esta seção abordará os requisitos necessários para o desenvolvimento da 

ão sem fio 

Para o desenvolvimento do projeto foi escolhida a plataforma de fabricação da 

baseada no componente MC1322X [103], que consiste de um processador de 

-S de 32 bits integrado a um transceiver RF IEEE 802.15.4 

operante na faixa de freqüência de 2,4GHz, vide Figura 23. 

Figura 23 - Diagrama de bloco do MC1322X 
 Fonte: [103] 

A Tabela 5 apresenta de forma sucinta os principais aspectos característicos do 
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Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de um protocolo de rede 

, segundo a 

especificação IEEE 802.15.4. Tais redes podem ser utilizadas para a aplicação em smart 

nação pública, objeto de estudo do projeto “Redes de Sensores Sem Fio de 

Esta seção abordará os requisitos necessários para o desenvolvimento da 

Para o desenvolvimento do projeto foi escolhida a plataforma de fabricação da 

, que consiste de um processador de 

RF IEEE 802.15.4 

 

A Tabela 5 apresenta de forma sucinta os principais aspectos característicos do 
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Tabela 5 – Características do MC1322X 
 

ASPECTO CARACTERÍSTICA MC1322X 
 

Fonte de alimentação 
 

2.0 até 3,6 V 
 

Potência de saída do transmissor -30dBm, podendo ser programado até 4dBm 
 

Sensibilidade do receptor 
 

-96dBm  para uma Packet Error Rate em torno de 1% 
 

Faixa Operacional 
 

-40 C°  à 105 C°  

Extensos recursos de memória 

 

128 KB de memória serial FLASH 

96 KB de RAM 

80 KB de ROM 

Mínima potência de dissipação 

 

 

22 mA para transmissão RX com rádio e MCU  ativados 

29 mA para transmissão TX com rádio e MCU  ativados 

3,3 mA com MCU  ativado (rádio desligado)  

0,8 mA com MCU no modo idle (rádio desligado) 

0,4 uA com MCU no modo off 

Diversidade de periféricos 

 

 

UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 

SPI (Serial Peripheral Interface) 

KBI (Keyboard Int) 

SSI (Synchronous Serial Interface) 

ADC (Analog-to-Digital Converters) 

 

Dentre as opções disponíveis para módulos de comunicação sem fio, o módulo 

MC1322X da Freescale demonstrou ser uma alternativa eficaz para o desenvolvimento 

do trabalho, quando comparado a outros módulos de comunicação sem fio de baixa 

potência. O módulo CC2430 [104] da Texas Instruments, bastante referenciado no meio 

acadêmico, é caracterizado por um alto desempenho, baseado na especificação ZigBee / 

IEEE 802.15.4  e integra um microprocessador de núcleo 8051 destinado a redes sem 

fio que requerem um consumo ultra-baixo de potência. Este módulo possui um consumo 

de corrente para transmissão RX e TX respectivamente de 27mA e 25mA, e para o 

modo off do micro controlador o consumo de corrente é de somente 0,9 uA.  

 O estudo comparativo entre esses dois módulos demonstra que a escolha pelo 

módulo MC1322X, operando em conjunto com o microprocessador ARM7, é viável, 

uma vez que seus parâmetros de consumo de corrente estão aceitáveis, e conduzem a 

uma mínima dissipação de potência, conforme desejado.  
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A solução Freescale, baseada na plataforma MC1322X, é composta por uma 

placa 1322X-SRB (Sensor Reference Board), uma placa 1322X-NCB (Network 

Coordinator Board), uma placa 1322X-LPB (Low Power 

Board), uma placa 1322X-USB, o software Beekit e acessórios para debugging
14. 

Esta plataforma permite a utilização da biblioteca de rotinas de interface SMAC 

para elaboração de projetos envolvendo redes de sensores sem fio. Tal protocolo é 

objeto de estudo deste trabalho e será portado para a plataforma de desenvolvimento dos 

nós de comunicação mencionados acima. Neste caso, o estudo detalhará os parâmetros e 

serviços do protocolo SMAC na seção seguinte. 

 

8.2 Padrão SMAC - Simple MAC  
 

O protocolo SMAC [105] é fundamentado na linguagem de programação C e 

pode ser empregado no desenvolvimento de aplicações proprietárias de transmissão e 

recepção em RF, utilizando os circuitos integrados dos módulos MC1322X 

apresentados na Seção 8.1.  

Tal protocolo tem a camada física baseada no padrão IEEE 802.15.4 e possui 

uma implementação simplificada da camada MAC.  O diagrama de blocos do protocolo 

SMAC - MC1322X é apresentado na Figura 24.  

 

 
Figura 24 - Diagrama de Blocos do SMAC - MC1322X  

Fonte: [105] 
 

O SMAC possui dois módulos opcionais relativos aos módulos de Segurança e 

OTAP (Over the Air Programmer) [105].  O módulo OTAP permite que os usuários 

façam update das placas remotamente, não havendo necessidade de uma conexão física.   

                                                
14 Do inglês debugging, se refere à etapa de depuração de erros. 
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Já o módulo de Segurança é um componente de software que permite a 

codificação e decodificação das mensagens através de seu API (Application 

Programming Interface). O processo de codificação é executado pelo módulo ASM 

(Advanced Security Module), que implementa o algoritmo de segurança AES15. 

O formato geral da estrutura de pacote SMAC é apresentado na Figura 25 e 

consiste nos seguintes componentes básicos:                                                                         

•   Seqüência de Preâmbulo, um nó inicia uma transmissão enviando 32 bits (4 

bytes) de seqüência de preâmbulo; 

•  Delimitador SOF (Star of Frame), que contém 1 byte para delimitação de início 

do quadro; 

•  Tamanho do quadro SMAC, composto por 1 byte; 

•  Byte de Código, para identificação dos quadros SMAC; 

•  Campo manipulável pelo usuário formado por 123 bytes; 

•  FCS (Frame Check Sequence) é composto por 2 bytes. 
 

Figura 25 - Estrutura de pacote SMAC 
 

São oferecidos pelo protocolo SMAC comandos para criar redes ponto-a-ponto e 

estrela. No entanto, tal protocolo permite a adaptação para topologias de redes mais 

complexas, como a topologia mesh, mediante a manipulação de sua biblioteca de rotinas 

interface. 

A capacidade de manipulação das primitivas de serviços permite a 

implementação de projetos baseados na camada MAC e no desenvolvimento das 

camadas superiores. O protocolo SMAC permite essa manipulação e oferece comandos 

para que os usuários criem sua própria camada de rede.  Desta forma, a camada de rede 

a ser desenvolvida chama as primitivas de serviço da camada MAC para habilitar uma 

aplicação específica do usuário. 

                                                
15 AES (Advanced Encryption Standard) é um padrão de criptografia avançada de 128 bits para a 
transmissão/recepção de dados com a função de auxiliar na segurança dos pacotes enviados. 
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No SMAC, há vinte e uma primitivas das quais uma é relacionada ao serviço 

MCPS, dezenove ao serviço MLME e uma primitiva denominada DRV para 

configuração de relógio em tempo real. As primitivas do protocolo SMAC são 

apresentadas e descritas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Primitivas de serviços SMAC 

 

A partir da manipulação das funções de primitivas de serviços citadas acima é 

possível inserir um algoritmo de roteamento geográfico no protocolo SMAC, conforme 

sugerido neste trabalho.  

 

8.2.1 Tipos de Mensagens e Funções SMAC  

 

São definidos quatro tipos de mensagens para o SMAC: Reception (RX), 

Transmission (TX), Energy Detect (ED) e Time out (TO).  

Essas mensagens são processadas pelo módulo de Gerenciamento de Rádio 

presente na Figura 24. Este módulo possui uma fila circular das mensagens que 

precisam ser processadas como uma estrutura de FIFO (First In – First Out). Ou seja, as 

mensagens são atendidas na mesma ordem como elas chegam [105].  

PRIMITIVAS DESCRIÇÃO 
DRVConfigureRTC Configuração do relógio de tempo real 
MCPSDataRequest Transmissão de pacotes 
MLMEDozeRequest Comuta o transceiver para o modo Doze 
MLMEEnergyDetect Mede o nível de energia do canal 
MLMEGetChannelRequest Retorna o canal RF atual 
MLMEGetPromiscuousMode Retorna o estado atual do modo de comunicação promíscua 
MLMEGetRficVersion Retorna o número da versão do MC1322X 
MLMEHibernateRequest Comuta para o modo hibernar 
MLMELinkQuality Indica o valor da potência (em dBm) 
MLMEPAOutputAdjust Ajusta a potência de saída do transmissor 
MLMEPHYResetIndication Primitiva chamada quando um soft-reset ocorre para resetar o rádio 
MLMEPHYSoftReset Primitiva chamada quando um soft-reset ocorre para resetar MC1322X 
MLMEPHYXtalAdjust Ajusta o valor do gatilho do clock de referência do transceiver 
MLMERadioInit Inicializa os parâmetros do rádio 
MLMERXDisableRequest Comuta o MC1322X do modo de recepção para o modo livre (idle) 
MLMERXEnableRequest Põe o transceiver em modo de recepção 
MLMEScanRequest Examina cada um dos canais 
MLMESetChannelRequest Seleciona o canal e a freqüência utilizada 
MLMESetPromiscuousMode Permite habilitar ou limpar o modo de comunicação promíscua 
MLMESetWakeupSource Configura o dispositivo para capacidade de wake up automático 
MLMETestMode Testa o transceiver MC1322X 
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As mensagens são incluídas na fila por meio de uma das três funções baseadas 

em três importantes primitivas de serviços presentes na Tabela 

 

•MCPSDataRequest

•MLMERXEnableRequest

•MLMEEnergyDetect

 

Assim, por exemplo, a função 

mensagem a ser enviada e chama a função 

alocar uma nova mensagem na fila.

Cada tipo de mensagem RX, TX, ED e TO têm o seu próprio ciclo de vida. Este

ciclo é definido pelos estados diferentes que cada uma dessas mensagens pode ter. 

 O diagrama com o modelo geral da máquina de estados das mensagens é 

ilustrado na Figura 26. Esta máquina de estados especifica a ordenação admissível dos 

estados das mensagens durante seu ciclo de vida. 

 

Figura 26 - Modelo geral da máquina de estado das mensagens

 

Primeiramente as mensagens passadas para o Módulo de Gerenciamento de 

Rádio estão em um estado inicial de "

para o módulo MACA (MAC 

na Figura 23. O Módulo de Gerenciamento de Rádio processa as mensagens, 

com as interrupções geradas pelo
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As mensagens são incluídas na fila por meio de uma das três funções baseadas 

em três importantes primitivas de serviços presentes na Tabela 6: 

MCPSDataRequest (para mensagens TX); 

MLMERXEnableRequest (para mensagens RX); 

MLMEEnergyDetect (para mensagens ED). 

Assim, por exemplo, a função MCPSDataRequest()prepara o tipo de 

mensagem a ser enviada e chama a função handle_new_message responsável por 

alocar uma nova mensagem na fila. 

Cada tipo de mensagem RX, TX, ED e TO têm o seu próprio ciclo de vida. Este

ciclo é definido pelos estados diferentes que cada uma dessas mensagens pode ter. 

O diagrama com o modelo geral da máquina de estados das mensagens é 

ilustrado na Figura 26. Esta máquina de estados especifica a ordenação admissível dos 

gens durante seu ciclo de vida.  

Modelo geral da máquina de estado das mensagens 
Fonte: [105] 

Primeiramente as mensagens passadas para o Módulo de Gerenciamento de 

Rádio estão em um estado inicial de "requested". Em seguida, elas são direcionadas 

 Accelerator), presente no módulo MC1322X apresentado 

Módulo de Gerenciamento de Rádio processa as mensagens, 

pelo módulo MACA [106]. 
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As mensagens são incluídas na fila por meio de uma das três funções baseadas 

prepara o tipo de 

responsável por 

Cada tipo de mensagem RX, TX, ED e TO têm o seu próprio ciclo de vida. Este 

ciclo é definido pelos estados diferentes que cada uma dessas mensagens pode ter.  

O diagrama com o modelo geral da máquina de estados das mensagens é 

ilustrado na Figura 26. Esta máquina de estados especifica a ordenação admissível dos 

 

Primeiramente as mensagens passadas para o Módulo de Gerenciamento de 

". Em seguida, elas são direcionadas 

MC1322X apresentado 

Módulo de Gerenciamento de Rádio processa as mensagens, de acordo 
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Como parte do protocolo IEE 802.15.4, os pacotes devem ser gerados e 

transmitidos, recebidos e verificados e a energia do canal deve ser medida através de 

uma avaliação de canal livre (CCA). Além disso, as combinações ou seqüências 

de eventos são necessárias, como uma resposta ACK após um pacote recebido.  

O módulo MACA facilita essas atividades através do controle do transceiver, 

diminuindo a sobrecarga de funções da CPU. A função dedicada DMA (Direct Memory 

Access) move os dados entre os buffers MACA e a memória RAM, sem a necessidade 

de intervenção da CPU [106]. 

Dentre suas funções, o módulo MACA realiza a transmissão de pacotes, analisa 

os pacotes recebidos, implementa rotinas para acesso ao meio, controle de link e lida 

com os registros de controle/status mapeados na memória da CPU,  independente do 

processador ARM.   

Como as mensagens são processadas por seus estados, a função 

process_radio_msg deve ser chamada periodicamente para executar a máquina de 

estado das mensagens [105]. 

A função process_radio_msg verifica se há alguma mensagem presente na 

fila (RX, TX, ED ou TO) e, então, dependendo do tipo de mensagem, chama a 

respectiva função para processar a mensagem existente (process_tx_msg, 

process_rx_msg, process_ed_msg e process_to_msg).  

O estado de máquina, presente em cada uma dessas funções de processamento, 

decide qual estado da mensagem é valido e, dependendo do estado, executa uma 

determinada função.  Alguns estados gravam dados diretamente nos registradores 

MACA outros apenas verificam o campo gRadioEvntFlags, atualizado durante as 

interrupções MACA.  

Basicamente, o código executa um ciclo permanente (process_radio_msg 

-> process_xx_msg) e é interrompido pelo módulo MACA, onde a flag 

gRadioEvntFlags  é atualizada. Na função process_xx_msg esta flag é verificada e, 

se o ciclo da mensagem for concluído, a mensagem é removida da fila. 

 

8.2.2 Restrições das Mensagens  

  

 Ao desenvolver uma aplicação no SMAC, devem ser consideradas as seguintes 

restrições das mensagens: 
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- Os dados da mensagem não devem ser alterados durante o período em que a 

mensagem estiver sendo colocada na fila, até que ela esteja em um estado final. O 

estado final é qualquer um dos seguintes estados: ação concluída, abortada ou quando 

um time out ocorrer.  

- Uma vez que uma mensagem vai para um estado final, ela é removida da fila. 

Se a mensagem não vai para um estado final, a próxima mensagem na fila não é 

processada.  

- O Módulo de Gerenciamento de Rádio pode ter um número variável de 

mensagens na fila. O tamanho da fila de mensagem é definido pela MAX_NUM_MSG, 

declarada pelo usuário no código fonte do SMAC.  

- A função process_radio_msg deve ser chamada para processar essas 

mensagens. Se esta função não é apropriadamente chamada, o processamento das 

mensagens não funcionará conforme o esperado. A aplicação deve chamar a função 

process_radio_msg periodicamente pelo menos até a fila de mensagem ficar 

vazia. 

 

8.2.3 Estrutura de Pacote message_t   

 

O protocolo SMAC possui uma estrutura de pacote que pode ser manipulada 

pelas camadas superiores chamadas de message_t, a qual define a estrutura de 

armazenamento das informações da mensagem. Essa estrutura é composta pelos 

membros: 

 

• u8Status - Status da mensagem. É formado por três bits para o tipo 

mensagem e cinco bits para o estado da mensagem. 

 

• *pu8Buffer - Estrutura que contém os dados a transmitir ou receber. 

 

• u8BufSize - Dependendo do tipo de mensagem, esse campo pode significar: 

tamanho do pacote transmitido ou número máximo de bytes a receber. No fim 

da recepção, este campo armazena o número de bytes recebidos e o canal onde o 

ED deve ser acessado.  
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• cbDataIndication - Indica uma função callback, ou função de retorno, que 

é chamada para notificar o progresso da comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27 - Estrutura de pacote message_t 
 

8.3 Protocolos de Roteamento  
 

 Para aplicações específicas, como em redes em grande escala, em razão da 

necessidade de economia do consumo energético e de largura de banda, a 

implementação de algoritmos de roteamento geográfico na camada de rede é 

recomendada ao invés de algoritmos de roteamento sob demanda, como é o caso do 

padrão ZigBee. 

 Nos protocolos de roteamento por demanda baseados em “flooding”, tal como o 

AODV (Ad hoc On Demand Distance Vector) adotado no Zigbee, o processo de 

descoberta de rotas consiste em inundar a rede com a mensagem broadcast até que um 

nó, que conheça a rota ao destino da mensagem, ou o próprio nó de destino, seja 

encontrado. Tal procedimento possui custos altos em ocupação de banda e não se 

enquadram nos requisitos energéticos exigidos pelas redes de sensores sem fio em larga 

escala, caso em que se encontram as aplicações em áreas urbanas. 

 Já os protocolos de roteamento geográfico utilizam informações de localização 

para calcular uma rota eficiente para um determinado destino. Ainda, algoritmos de 

roteamento geográficos requerem baixo poder computacional e baixa sobrecarga de 

comunicação [107].  

Nós utilizando estes algoritmos de roteamento não necessitam de uma grande 

quantidade de mensagens de controle para acompanhar o estado atual da topologia de 

rede, necessitando somente da informação da topologia a um salto de distância. A 

abordagem localizada utilizada para a tomada de decisão elimina a necessidade de 

manter tabelas de roteamento. Conseqüentemente, a sobrecarga de controle da rede é 

consideravelmente reduzida, favorecendo seu uso em redes de grande escala [108, 109]. 

 

typedef struct message_tag { 

   msg_status_t u8Status; 

   smac_pdu_t *pu8Buffer; 

   uint8_t u8BufSize; 

   callback_t cbDataIndication; 

}message_t; 
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Diante do exposto, tendo em vista que este trabalho irá contribuir com outro 

projeto envolvendo redes de sensores sem fio para controle e monitoramento da 

iluminação pública em grandes áreas, foram escolhidos, para utilização na camada de 

rede, algoritmos de roteamento geográfico. Além disso, tal algoritmo é beneficiado pelo 

fato de que as coordenadas geográficas, de cada ponto de iluminação pública, são 

conhecidas pelas concessionárias.  

Esses algoritmos utilizam informações geográficas obtidas através de um 

sistema de GPS (Global Positioning System) ou através de um sistema local, válido 

somente para os sensores da rede. Assim, os algoritmos geográficos utilizam 

informações de posicionamento dos nós no roteamento dos dados. 

Dentre os algoritmos que melhor se adaptam ao caso de roteamento baseado em 

posicionamento geográfico, destacam-se aqueles denominados de Greedy Packet 

Forwarding [64], que tratam do repasse criterioso das mensagens. Ao contrário de 

técnicas como flooding, esses tipos de algoritmos não se preocupam em definir uma rota 

antes de repassar as mensagens.  

 O protocolo de roteamento Greedy escolhido será baseado na distância 

Euclidiana ou distância Métrica, na qual a distância entre dois pontos pode ser calculada 

pela aplicação do teorema de Pitágoras.  

 Basicamente, o algoritmo funciona da seguinte maneira: na Figura 28, suponha 

que o nó S com raio de alcance R seja um nó intermediário que recebe uma mensagem 

endereçada ao nó D. A distância Euclidiana bidimensional será calculada para todos os 

nós da rede em relação ao nó de destino D. Ou seja: 

 

                                          ( ) ( )22
PnDPnDDPn yyxxd −+−=                                   (3) 

 

 
 

Figura 28 - Algoritmo Greedy baseado na distância Euclidiana 
 

Desta forma, o nó S irá repassar o pacote para o nó Pn que estiver dentro do seu 

alcance R e que apresentar menor distância Euclidiana em relação ao nó de destino D. O 
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algoritmo é repetido até que a mensagem chegue ao nó de destino.  A idéia é que, 

quando um nó intermediário receber uma mensagem, este deve repassá-la ao nó 

adjacente cujo algoritmo julgar estar mais próximo do destinatário final. Isto se deve ao 

fato de priorizar o menor número de saltos na rede, contabilizando um atraso mínimo na 

comunicação fim a fim.  

Caso o nó intermediário S, responsável pelo repasse da mensagem, for o mais 

próximo do nó de destino D dentre todos os seus vizinhos, mas o nó D não pertencer a 

sua área de alcance de rádio, o Critétio Drop será estabelecido e a mensagem será 

descartada para evitar que o algoritmo entre em loop.  Tal situação é apresentada na 

Figura 29. 

 

 
Figura 29 - Critério Drop 

 

8.4 Protocolo Proposto  
 

Conforme visto na Seção 6.1.2.1, o padrão IEEE 802.15.4 suporta topologias de 

rede em estrela, árvore e mesh. Entretanto, tal padrão não define como essas topologias 

podem ser obtidas e mantidas.  Assim, a formação da rede e o roteamento por múltiplos 

saltos devem ser suportados pelas camadas superiores do protocolo de rede.      

Nesta seção são abordadas as principais medidas adotadas com relação ao 

desenvolvimento do software baseado na implementação do protocolo de roteamento 

geográfico no SMAC, destinado à rede mesh multi-hop. 

 

8.4.1 Quadro de mensagens 
 

De acordo com a Figura 25, o protocolo SMAC disponibiliza 123 bytes para 

serem manipulados pelo usuário. Desta forma, para o protocolo aqui proposto, foram 

desenvolvidos três quadros de mensagens: um quadro Hello, um quadro de dados e um 

quadro de ackowledgment (quadro de confirmação). 
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A técnica utilizada, neste protocolo, para a descoberta de vizinhos é por meio do 

envio periódico de quadros Hello. Cada nó difunde, de tempos em tempos, quadros 

Hello para anunciar ou reiterar a sua presença aos nós vizinhos, mantendo assim sua 

conectividade com os vizinhos. Tal quadro permite disseminar informações locais a 

respeito da posição geográfica de cada nó na rede. 

 Caso nós vizinhos observem que o envio do quadro Hello de um determinado 

nó foi cessado, assume-se que ocorreu uma quebra de enlace e o nó está impossibilitado 

de se comunicar.  

O quadro Hello possui 13 bytes. Este quadro contém não só a informação das 

coordenadas geográficas x e y do nó emissor do quadro Hello, mas também uma 

identificação do quadro Hello e o MAC ID deste nó emissor. 

 

 
Figura 30 - Quadro Hello  

 

A estrutura do quadro de dados é composta por sete campos de informações 

totalizando 123 bytes, sendo 86 bytes restantes destinados para payload. O primeiro 

campo corresponde ao identificador do quadro de dados, o segundo campo contém as 

informações de endereçamento do fluxo dos dados, ou seja, o MAC ID do nó remetente 

de origem do fluxo e o MAC ID do nó destinatário final. 

Pertencem ao terceiro campo informações de roteamento a cada salto da 

mensagem. Corresponde aos endereços: MAC ID do nó remetente intermediário e ao 

respectivo MAC ID do nó destinatário intermediário.  Tais endereços modificam a cada 

salto. Quando a mensagem está a um salto de alcançar o nó destinatário final, o 

endereço do nó destinatário dos campos de endereçamento e roteamento são iguais. 

São pertinentes ao quarto e quinto campos, respectivamente, as coordenadas 

geográficas x e y do nó emissor fonte e do nó destinatário final do fluxo na rede. Cada 

nó utiliza as informações deste último campo para rotear os dados pela rede. Tal 

roteamento de dados é realizado segundo o protocolo de roteamento geográfico baseado 

na distância Euclidiana (equação 3), apresentado na Seção 8.3. 
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O número do pacote para o controle do fluxo de dados é armazenado no campo 

seguinte, sendo o último campo responsável por conter os dados a serem transmitidos 

pela rede (payload). 

 

 
Figura 31 - Quadro de dados  

 

O quadro de ackowledgment é formado por 14 bytes. Existe um campo de 

identificação do quadro de ackowledgment, seguido por um campo representado pelo 

MAC ID do nó emissor anterior, responsável pelo envio do quadro de dados. Esta 

última informação é importante, uma vez que o nó emissor do quadro de dados também 

é o receptor do quadro de ackowledgment. Baseado nesta informação, um nó pode 

decidir se o quadro de ackowledgment é ou não destinado a ele. 

O terceiro e quarto campos referem-se, respectivamente, ao MAC ID do nó 

emissor fonte do fluxo na rede e ao número do pacote de dados recebido. Tais 

informações permitem identificar os quadros de ackowledgment na rede. O último 

campo é responsável por armazenar o índice de qualidade do link (LQI16) dos dados 

recebidos.  

 

 
Figura 32 - Quadro de ackowledgment  

 

Os quadros de ackowledgment são quadros de confirmação de recebimento 

enviados pelos nós da rede ao seu nó vizinho precedente, responsável pelo repasse do 

quadro de dados. Caso essa confirmação não seja recebida pelo nó vizinho, ele 

reenviará o quadro de dados ao nó adjacente, escolhido pelo algoritmo de roteamento 

geográfico, até que um quadro de ackowledgment seja recebido ou a mensagem seja 

descartada.  

                                                
16   A medida LQI (Link Quality Indication) é uma caracterização da intensidade e/ou qualidade da 
mensagem recebida. 
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Em redes sem fio, a confirmação de recebimento de dados, a cada retransmissão 

de dado, é bem mais eficiente que a confirmação fim a fim. Isto porque a probabilidade 

de falha na transmissão entre dois nós é alta, por exemplo, devido à ocorrência de 

interferências.  

O código a seguir cria uma estrutura para armazenar dados do tipo mensagem. 

Os membros desta estrutura definem os três tipos de quadros de mensagem abordados 

nesta seção: dados, Hello e ackowledgment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 33 - Declaração dos quadros de mensagens  

/******************************************************************************* 

* DECLARAÇÃO DOS QUADROS DE MENSAGEM 

*******************************************************************************/ 

struct mensagem_s { 

 enum { ACK = 'A', HELLO = 'H', MSGDADOS = 'D' 

 } tipo; 

 union { 

  struct { 

   uint32_t NoEmissorAnterior; 

   uint32_t OrigemFluxo; 

   uint32_t PacketNumber; 

   uint8_t  Quality;  

  } ack; 

  struct { 

   uint32_t NoAtual; 

   int32_t posX; 

   int32_t posY; 

  } hello; 

  struct { 

   struct { 

    uint32_t remetente, destinatario; 

   } enderecamento; 

   struct { 

    uint32_t remetente, destinatario; 

   } roteamento; 

   int32_t posXf; 

   int32_t posYf; 

   int32_t posXd; 

   int32_t posYd; 

         uint32_t packetNumber; 

uint32_t payload; 

            } msgdados; 

 } dados; 

}; 

... 
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Para armazenamento e organização de todas as mensagens a serem enviadas pela 

rede é proposta a formação de uma tabela de mensagens. Tal tabela organiza as 

mensagens de Hello, dados e ackowledgment em uma fila, para que as mesmas sejam 

enviadas ordenadamente.  

Essas filas são baseadas no princípio FIFO (first in, first out), em que os 

elementos que foram inseridos no início serão os primeiros a serem removidos. As 

mensagens são adicionadas e removidas da tabela segundo as funções básicas enqueue, 

que adiciona um elemento ao final da fila, e dequeue, que remove o elemento do início 

da fila. O tamanho máximo para esta fila de mensagens é determinado pelo parâmetro 

tbMsgNmax, estipulado em 50 no presente trabalho. 

O princípio de funcionamento da tabela de mensagens pode ser visto na Figura 

34. Inicialmente, são necessários três valores para operar com a tabela de mensagem, 

um tamanho fixo, definido por T (T = tbMsgNmax ), um índice inicial para a primeira 

mensagem válida da tabela, I, e um índice para a posição onde a próxima mensagem 

será alocada, definido por F.    

O índice F deve ser incrementado a cada mensagem adicionada na fila. 

Conforme essas mensagens vão sendo removidas da fila, ou seja, enviadas, é 

estabelecido um critério para incrementar o índice I. Após o envio das mensagens de 

Hello e ackowledgment, o índice I deve ser incrementado imediatamente. No entanto, 

após o envio de uma mensagem de dados, é necessário aguardar o recebimento do 

quadro de confirmação para incrementar o índice I. Somente após o recebimento deste 

quadro a mensagem será removida da fila.  Adicionalmente, caso o critétio drop seja 

estabelecido, a mensagem de dados será descartada e o índice I também será 

incrementado.  

Os índices I e F vão ser sempre menores do que T, tendo em vista que os índices 

válidos de um vetor de tamanho estão no intervalo entre 0 e T-1. Caso I ou F chegarem 

a T, depois de serem incrementados, devem voltar a ser zero.   

Se a tabela de mensagens estiver vazia, ou seja, todas as N mensagens 

adicionadas à tabela já foram enviadas e removidas da fila, I será igual a F. Tal situação 

implica em um cuidado: a fila de mensagens não pode ser preenchida até que F atinja I; 

isto é, condição em que F alcance T, volte a zero e cresça até atingir I. Isso porque não 

haveria como distinguir uma fila cheia de uma fila vazia.  

Para dificultar a ocorrência deste caso, a tabela de mensagens deve ser acessada 

em intervalos de tempo muito pequenos (milissegundos), determinados pelo parâmetro 
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tpEnviotbMsg, definido em 100ms neste protocolo. Isso permite verificar a existência de 

mensagens pendentes e enviá-las o quanto antes, reduzindo o atraso de fila. 

 O atraso de fila pode ser definido como o tempo que uma mensagem espera na 

fila para ser transmitida. Este atraso é influenciado pela quantidade de outras mensagens 

que chegaram antes na fila e que também estão esperando para serem transmitidas.  

A carga de fluxos que passa pelo nó é fator determinante no atraso de fila. Com 

um tráfego muito intenso, o atraso de fila é maior. Por outro lado, se a fila estiver vazia, 

o tempo de atraso de fila praticamente não existe.  

No entanto, ao acelerar o envio das mensagens presentes na tabela, o tempo de 

atraso de fila é reduzido e as mensagens têm um atraso menor na transmissão.  

Para eliminar a existência de mensagens duplicadas na tabela, antes de adicionar 

uma nova mensagem a fila, é feita uma comparação da mesma com as demais 

mensagens já armazenadas na tabela. Caso a mensagem a ser adicionada já exista, ela 

será ignorada. 

 

 

Figura 34 - Tabela de mensagens 

 

O código abaixo apresenta a função responsável pela alocação dos quadros de 

mensagem Hello, dados e ackowledgment na tabela de mensagens.  
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Figura 35 - Formação da tabela de mensagens 
 

8.4.2 Formação da tabela de vizinhos 
 

Para que um nó tenha conhecimento dos nós que estão dentro da sua área de 

alcance de rádio, é proposta a formação de uma tabela de vizinhos.   

A principal função desta tabela é manter o nó informado sobre a existência de 

nós vizinhos em potencial para o repasse da mensagem, caso seja necessário realizar o 

roteamento da mensagem.   

O protocolo Greedy necessita da posição física/geográfica dos nós da rede para 

que o endereçamento de cada um seja realizado. Uma vez definidos os endereços, cada 

nó realiza uma busca para conhecer seus nós vizinhos, armazenando seus respectivos 

endereços na tabela de vizinhos. Essa busca é realizada mediante o envio periódico do 

quadro Hello apresentado na Seção 8.4.1. Tal quadro é responsável pelo transporte de 

informações relevantes ao endereçamento de cada nó na rede.  

O quadro Hello é enviado na forma de broadcast por todos os nós da rede, a 

cada intervalo de tempo pré-determinado pela constante tpMsgHello. Desta forma, a 

tabela de vizinhos é dinâmica e formada na medida em que um nó recebe um quadro 

/******************************************************************************** 

* ADICIONA MENSAGEM Á TABELA DE MENSAGEM 

********************************************************************************/ 

struct mensagem_s TabelaMensagem[TBMSGNMAX]; 

int inicio = 0, fim = 0; 

... 

 

void preencher_tabela(struct mensagem_s msg) 

{ 

 for (int i = inicio; i != fim; i = (i + 1) % TBMSGNMAX) { 

  if (!memcmp(&TabelaMensagem[i], &msg, sizeof(msg))){  

   return; 

  } 

 } 

      if (!((fim + 1) % TBMSGNMAX == inicio)) { 

       memset(&TabelaMensagem[fim],0, sizeof(msg) ); 

            TabelaMensagem[fim++] = msg; 

           fim %= TBMSGNMAX; 

      } 

else { 

  return;  

 } 

} 
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Hello de seus vizinhos. O número máximo de elementos que esta tabela pode conter é 

definido pelo parâmetro tbVizNmax.  

A idéia básica para formação da tabela de vizinhos é bastante simples. Ao 

receber um quadro Hello, cada nó da rede registra em sua tabela de vizinhos o MAC ID 

do nó emissor do quadro e suas coordenadas geográficas x e y.  Adicionalmente, para 

cada vizinho acrescentado na tabela, é dado um status (TRUE) para validar a posição do 

nó na tabela e uma constante denominada de deltaH. 

Tal constante permite o controle da permanência de cada nó na tabela. Se um 

determinado nó ficar um período deltaH sem enviar o quadro Hello, seja por falta de 

bateria ou devido a um obstáculo físico, ele será automaticamente eliminado da tabela 

de seus vizinhos (status igual a FALSE). Essa medida evita incluir na tabela um nó falho 

e que poderá comprometer o repasse do pacote, caso ele seja escolhido.  

A constante deltaH é iniciada em deltaHmax e decrementada a cada intervalo de 

tempo  tpMsgHello. No protocolo presente, deltaH é iniciada em 3 e decrementada a 

cada intervalo de 20 segundos. O valor desta constante é restaurado para o valor inicial 

periodicamente, mediante o recebimento do quadro Hello. Ou seja, cada nó, ao reiterar 

sua presença aos nós vizinhos por meio do envio do quadro Hello, tem o parâmetro 

deltaH reiniciado para deltaHmax. Caso um nó fique 80 segundos sem enviar o quadro 

Hello, deltaH irá reduzir a zero e ele será eliminado da tabela de seus vizinhos.   

Os parâmetros responsáveis pela dinâmica da tabela de vizinhos, tbVizNmax, 

tpMsgHello, deltaH e deltaHmax, são flexíveis e podem ser alterados para atender 

aplicações específicas. A Figura 36 apresenta o modelo da tabela de vizinhos. A 

primeira coluna da tabela é dedicada às informações do próprio nó local, e as demais 

colunas seguintes possuem as informações pertinentes aos nós vizinhos. 

 

Figura 36 - Tabela de vizinhos 
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Para a formação da tabela de vizinhos mostrada anteriormente, foram 

implementadas as funções declaradas no código apresentado a seguir. Quando um 

determinado nó recebe um quadro Hello, as funções posicao_valida()e 

AdicionaMsg_TabViz()são chamadas para atualizar a tabela de vizinhos do nó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 37 - Formação da Tabela de Vizinhos 

 

8.4.3 Critério de Repasse do Pacote 
 

A fim de possibilitar a prática de roteamento de dados ao SMAC, seu código 

fonte deve ser modificado. Para tal é utilizada a biblioteca de rotinas de interface SMAC 

para introduzir uma camada de rede neste protocolo. O protocolo de rede adotado para 

este propósito é o protocolo de roteamento geográfico Greedy baseado na distância 

/******************************************************************************** 

* FORMAÇÃO DA TABELA DE VIZINHOS 

*******************************************************************************/ 

 

struct elementos_s { 

 bool_t valido; 

 int Ident;   

 int x; 

 int y; 

 int deltaH; 

}; 

... 

struct elementos_s tabelaViz[TBVIZNMAX]; 

int posicao_valida(int Ident) 

{ 

 for (int i = 1; i < TBVIZNMAX; i++) 

  if (tabelaViz[i].Ident == Ident && tabelaViz[i].valido == TRUE) 

   return i; 

 for (int i = 1; i < TBVIZNMAX; i++) 

  if (tabelaViz[i].valido != TRUE) 

   return i; 

} 

... 

void AdicionaMsg_TabViz(int i, int Ident, uint32_t x, uint32_t y) 

{ 

 tabelaViz[i].valido = TRUE; 

 tabelaViz[i].Ident = Ident; 

 tabelaViz[i].x = x; 

 tabelaViz[i].y = y; 

 tabelaViz[i].deltaH = DELTAHMAX; 

} 
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Euclidiana, apresentado na Seção 8.3. Isto permitirá ao SMAC um caráter criterioso de 

repasse do pacote de dados, por meio de múltiplos saltos, e sua aplicação em redes sem 

fio com topologia mesh, antes limitado a estrela.  

O pacote a ser roteado é estruturado de acordo com o quadro de dados da Seção 

8.4.1, cujo payload é variável até 86 bytes.  O critério estabelecido para o repasse de tal 

pacote é bastante simples: antes de transmitir uma mensagem, o nó responsável pelo 

repasse da mensagem deve analisar o próximo salto da mensagem, definindo, assim, 

qual nó da rede irá receber o pacote. A preferência é dada para o nó que estiver mais 

próximo do nó destinatário, priorizando assim, o menor número de saltos entre fonte e 

destino. 

Para fornecer uma maior confiabilidade na transmissão de dados, o método 

adotado para o controle de tráfego neste trabalho parte do princípio da confirmação de 

recebimento de quadros.  Basicamente, o nó destinatário de um pacote transmite uma 

mensagem de reconhecimento (quadro ACK) para cada pacote recebido. Esta 

mensagem informa à fonte o número seqüencial do pacote recebido. O remetente 

aguarda o recebimento deste quadro de acknowledgment para transmitir o próximo 

quadro (Hello, dados ou acknowledgment) presente na fila de mensagens. 

 Se, após um período pré-definido por um temporizador, o quadro ACK para um 

determinado quadro de dados não tiver sido recebido, o protocolo assume que o pacote 

foi perdido e o retransmite. Essa técnica de reenvio automático de quadros de dados é 

definida por um número de tentativas de envio da mensagem determinada por NT. Este 

parâmetro é limitado entre zero e maxNT. Cada tentativa de reenvio da mensagem 

acontece após um intervalo de tempo determinado pelo temporizador. O valor deste 

temporizador é dado por: 
 

                                                     TR = 4NT                                                                                     (4) 
 

O número de tentativas é consultado a cada reenvio da mensagem. Enquanto o 

número de tentativas for diferente do valor máximo maxNT, o quadro de dados será 

enviado para o mesmo nó vizinho. Caso NT atinja o limite máximo, o nó remetente 

desiste de entregar o pacote para este nó e o exclui da sua tabela de vizinhos.  O ciclo é, 

então, reiniciado e um segundo nó vizinho será escolhido para o repasse do pacote, 

baseado na distância Euclidiana. Caso contrário, o número de tentativas é incrementado 

e a tentativa de reenvio será executada novamente após o intervalo de tempo definido 

(TR).  
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O fluxograma abaixo apresenta essa técnica adotada para o repasse do pacote de 

dados segundo as diretivas do protocolo de roteamento geográfico Greedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 38 - Fluxograma lógico para repasse do pacote de dados 

INÍCIO 

NT = 0 

Nó Atual deve transmitir ou 
retransmitir uma mensagem. 

Nó Atual é o Nó 
mais próximo do 
Nó de Destino? 

 

 
Cálculo da Distância dos Nós Vizinhos ao Nó de Destino: 

(vide Figura 36 e equação 3) – ( função proxSalto_rotGeog()) 
 

( ) ( )2
4

2
3 ididDVn yyxxd −+−=  

Nó Atual tem Nó de 
Destino na Tabela de 

Vizinhos? 
 

 Nó intermediário é o Nó Vizinho mais 
próximo do Nó de Destino. 

 Nó intermediário é o 
Nó Atual. 

Enviar mensagem ao Nó 
escolhido. 

Nó Atual recebeu 
ACK do Nó 

Vizinho? 

NT = NT +1 

ACK recebido 
era do Nó de 

Destino? 
FIM 

NT= maxNT ?  
 

Nó Atual remove Nó Vizinho de sua 
Tabela de Vizinhos.  

Aguarde: 
TR = 4NT 

A 

A 

TR ≠ 0 ? 
 

TR ≠ 0 ? 
 

Descartar mensagem 
(Critério Drop). 

 

NÃO 

SIM 

SIM 

SIM 

NÃO 

SIM 

NÃO NÃO 

SIM 

NÃO 

SIM 

NÃO 

SIM 

NÃO 

Não existe nó intermediário. Nó Vizinho é o 
próprio do Nó de Destino. 

Aguarde: 
TR = 4NT 

Menor caminho até o destino. 
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O critério adotado para escolha do próximo vizinho, apresentado no fluxograma 

acima, é executado pela função proxSalto_rotGeog().  Esta função está descrita 

no código abaixo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Função de roteamento da mensagem 
 

Uma vez que o pacote é entregue com sucesso, o quadro de dados é retirado da 

tabela de mensagens do nó remetente e o ciclo se repete para um próximo quadro de 

dados.  

Adicionalmente, caso o critério drop seja estabelecido, o pacote será descartado 

e o ciclo é dado como terminado. 

 O número de tentativas NT estabelecido para este trabalho é igual a três. Desta 

forma, o intervalo de tempo a ser esperado a cada reenvio da mensagem é apresentado 

na Tabela 7. 

 

 

 

/********************************************************************************** 

* FUNÇÃO: ROTEAMENTO GEOGRÁFICO  

**********************************************************************************/ 

... 

uint32_t proxSalto_rotGeog (int32_t posXd, int32_t posYd) 

{ 

 int32_t temp1 = (tabelaViz[0].x - posXd) * (tabelaViz[0].x - posXd); 

 int32_t temp2 = (tabelaViz[0].y - posYd) * (tabelaViz[0].y - posYd); 

 float distancia = sqrt(temp1 + temp2); 

 uint32_t macIdViz = ID_ME; 

 for (int i = 1; i < TAMANHO_TABELA; i++) { 

  if (tabelaViz[i].valido == TRUE) { 

       temp1 = (tabelaViz[i].x - posXd) * (tabelaViz[i].x - posXd); 

       temp2 = (tabelaViz[i].y - posYd) * (tabelaViz[i].y - posYd); 

       float nova_distancia = sqrt(temp1 + temp2); 

       if (nova_distancia < distancia) { 

    macIdViz = tabelaViz[i].Ident; 

    distancia = nova_distancia; 

       } 

  } 

 } 

 return macIdViz; 

} 

... 
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Tabela 7 – Temporizador 
 

Número de 
Tentativas 

Temporizador 
(tempo até zerar) AÇÃO 

0 0 

 

       Tentativa inicial de envio para nó vizinho. 

     - Recebeu ACK: Prossegue para Fim ou Reinicia ciclo. 

     - Não recebeu ACK: Incrementa NT. 
 

1 500ms 

 

      Reenvia mensagem para o mesmo nó vizinho. 

    - Recebeu ACK: Prossegue para Fim ou Reinicia ciclo. 

    - Não recebeu ACK: Incrementa NT. 
 

2 1700ms 

 

     Reenvia mensagem para o mesmo nó vizinho. 

   - Recebeu ACK: Prossegue para Fim ou Reinicia ciclo. 

   - Não recebeu ACK: Incrementa NT. 
 

 

3 

 

 

6500ms 

 

     Remove nó vizinho da tabela de vizinhos. 

   - Reinicia o ciclo. 

   - Reenvia a mensagem por outro nó vizinho. 

 

Os quadros de dados são considerados entregues somente quando o transmissor 

obtém uma confirmação do receptor, isto é desde o instante em que o quadro começa a 

ser transmitido até quando o reconhecimento chega ao transmissor. 

O tempo total necessário para o envio de um pacote e recebimento de uma 

confirmação é dado pela soma das seguintes parcelas: tempo de transmissão do pacote 

(At); atraso de propagação (Aprop); tempo de processamento no receptor (Aproc); tempo 

de transmissão do ACK (AtAck); atraso de propagação (Aprop); tempo de processamento 

no receptor (Aproc). Ou seja:   

 

procproptAckprocpropt AAAAAAA +++++=                          (5) 

 

O tempo de transmissão do pacote é determinístico, pois está relacionado ao 

tempo gasto desde quando o primeiro bit do quadro começa a sair do transmissor, até 

quando o último bit termina de sair. Esse tempo depende da quantidade de bits 

transmitidos (F) e da taxa de bits nominal do meio (B), sendo dado por: 

 

B

F
At =                                                           (6) 
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O atraso de propagação é tempo gasto pelo sinal para se propagar desde o 

transmissor até o receptor. Independe da quantidade de bits transmitidos, pois é uma 

característica física do meio. Tais características podem variar muito no tempo 

influenciando na propagação do sinal. 

O atraso no processamento de recepção da mensagem está relacionado ao tempo 

decorrido para ler o cabeçalho e interrupção do sistema operacional. Este tempo varia 

dependendo do sistema operacional, portanto, é um tempo não determinístico. 

Adicionalmente, existe o atraso de processamento de envio da mensagem em 

decorrência do tempo gasto para a montagem da mensagem, e cabeçalho. Este atraso é 

variável e não determinístico, pois o processo de envio concorre com outros processos é 

dependente do sistema operacional.   

Além disso, existe o atraso da camada MAC que está diretamente relacionado ao 

estado do canal, ou seja, neste momento o nó está disputando com os demais nós um 

momento para enviar seu pacote. 

Normalmente os valores mais significativos são At e Aprop e os demais termos 

podem ser desprezados. Para um cálculo aproximado, o tempo total necessário para o 

envio de um pacote pode ser dado por: 

 

            propt AAA 2+=                                                    (7) 

 
A Figura 40 representa o tempo total aproximado para o envio de um pacote e o 

recebimento do quadro de confirmação ACK. 

 
 

 
Figura 40 – Tempo de envio de um pacote 
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O tempo total observado em ensaios práticos para enviar um quadro de dados e 

receber um ACK é menor que 500ms, ou seja, é menor que os intervalos de tempo 

estabelecido pelo temporizador. Isso permite considerar o tempo de recebimento de um 

ACK antes de tentar reenviar um quadro de dados.  

O código simplificado das funções enviar_mensagemTx() e 

receber_mensagemRx(), responsáveis, respectivamente, pela transmissão e 

recebimento de mensagens é apresentado nas Figuras 41 e 42.  

Cabe ressaltar que o protocolo apresenta duas maneiras de remover um nó 

crítico da tabela de vizinhos.  

A primeira é por falta de envio do quadro Hello. Tal quadro verifica a existência 

de nós falhos, porém, é independente de um determinado tráfego de dados, servindo 

apenas para manter a tabela de vizinhos atualizada.  

A segunda maneira é por falta de comunicação durante o envio de um quadro de 

dados. Esta permite uma reorganização rápida da rede caso um nó pertencente a uma 

rota em vigência perca a comunicação com seus vizinhos, seja por falta de bateria, 

obstáculos ou interferências eletromagnéticas. Isso diminui o atraso do encaminhamento 

do pacote para o próximo vizinho. 
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Figura 41 - Função enviar mensagem TX 

/******************************************************************************************* 

* FUNÇÃO PARA ENVIAR MENSAGEM TX 

*******************************************************************************************/ 

void enviar_mensagemTx(void){  

  ...  

  if (!taProntoEnvio()) return; // Verifica estado de máquina da mensagem 

  if (inicio == fim) return; // Tabela de mensagem está vazia 

  // Se a mensagem for um quadro de dados verificar critério para repasse do pacote                       

  if (TabelaMensagem[inicio].tipo == MSGDADOS){ 

    if(TR-- !=0) return; // Enquanto temporizador não zerar retorna.   

    if (NT==MAXNT){ 

      NT = 0; 

    } 

    // Calcula o vizinho para próximo salto baseado na distância Euclidiana 

    TabelaMensagem[inicio].dados.msgdados.roteamento.destinatario =  

        proxSalto_rotGeog(TabelaMensagem[inicio].dados.msgdados.posXd,  

                       TabelaMensagem[inicio].dados.msgdados.posYd); 

    // Incrementar fila caso critério drop seja estabelecido                                      

    if (CRITERIODROP == TRUE){ 

       inicio++; 

       inicio %= TBMSGNMAX; 

       NT=0; 

       TR=0;   

       return; 

    } 

    // Chamar cálculo do temporizador  

    NT++; 

    TR = temporizador(NT); // Retorna quatro elevado a NT 

    ...         

    if (NT == MAXNT){ // Número de tentativas atingiu valor máximo maxNT 

      for (int i = 1; i < TBVIZNMAX; i++){ // Remover nó da tabela de vizinhos  

 if (tabelaViz[i].valido == TRUE) 

   if(tabelaViz[i].Ident == TabelaMensagem[inicio].dados.msgdados.roteamento.destinatario){            

               tabelaViz[i].valido = FALSE; // Alterar status do nó afim de remover-lo da tabela 

   ... 

   }  

      } 

   }  

  }                           

  ... 

  //Chamar a função MCPSDataRequest para enviar todos os tipos de mensagem  

  TX_msg.u8BufSize = sizeof(struct mensagem_s); 

  MCPSDataRequest(&TX_msg); 

  ...   

  // Incrementar a fila de mensagem imediatamente após o envio de um quadro ACK e HELLO 

  if (TabelaMensagem[inicio].tipo == ACK || TabelaMensagem[inicio].tipo == HELLO){ 

    inicio++; 

    inicio %= TBMSGNMAX; 

  } 

}  
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Figura 42 - Função receber mensagem RX 

/******************************************************************************************* 

* FUNÇÃO PARA RECEBER MENSAGEM RX  

*******************************************************************************************/ 

void receber_mensagemRx(void) 

{ 

  ... 

  // Se a mensagem recebida é um quadro ACK 

  if (msg.tipo == ACK){ 

  ...  

   // Verificar Tabela de mensagem para remover o quadro de dados da fila  

   if (TabelaMensagem[inicio].tipo == MSGDADOS){ 

    // Conferir se o quadro ACK recebido corresponde ao quadro de dados presente na fila 

    if(msg.dados.ack.Origem == TabelaMensagem[inicio].dados.msgdados.enderecamento.remetente 

      && msg.dados.ack.PacketNumber == TabelaMensagem[inicio].dados.msgdados.packetNumber){ 

      inicio++; // Retirar mensagem de dados da fila de mensagens 

      inicio %= TBMSGNMAX;  

      NT=0; 

      TR=0;  

    }          

   } 

  } 

  ... 

  // Se a mensagem recebida é um quadro HELLO atualizar tabela de vizinhos 

  else if (msg.tipo == HELLO){ 

    uint32_t no_atual = msg.dados.hello.NoAtual; 

    int index = posicao_valida(no_atual); 

    AdicionaMsg_TabViz(index,msg.dados.hello.NoAtual,msg.dados.hello.posX,msg.dados.hello.posY); 

  } 

  // Se a mensagem recebida é um quadro de DADOS 

  else if (msg.tipo == MSGDADOS){ 

   ...                        

   MLMELinkQuality(&u8Lqi); // Armazenar a qualidade do link do pacote recebido 

   // Adicionar quadro de ACK correspondente ao quadro de dados recebido a fila de mensagens                       

   acrescenta_ack(msg.dados.msgdados.roteamento.remetente,msg.dados.msgdados.packetNumber, 

       msg.dados.msgdados.enderecamento.remetente,u8Lqi); // chama a função preencher_tabela() 

 

   // Se o próprio nó é o DESTINATÁRIO FINAL do fluxo de mensagens abrir payload 

    if (ID_ME == msg.dados.msgdados.roteamento.destinatario && ID_ME ==    

           msg.dados.msgdados.enderecamento.destinatario){ 

     ... // processar dados armazenados no payload 

    } 

   ... 

   // Se o nó é intermediário, adicionar quadro de dados á fila de mensagem  

    else if (ID_ME == msg.dados.msgdados.roteamento.destinatario){ 

     acrescenta_msgdados(msg); // chama a função preencher_tabela() 

    }         

  } 

} 
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 Mediante ao exposto nesta seção, a técnica abordada para o roteamento dos 

pacotes deve escolher o próximo nó a repassar o pacote, assegurando o caráter auto-

curável da rede e priorizando o menor número de saltos na comunicação fim a fim.  

  

8.4.4 Cenário de desenvolvimento 

 

Com intuito de analisar o critério de repasse do pacote abordado na seção 

anterior, foram criados dois cenários para a avaliação do protocolo proposto.  

O estudo de caso para o posicionamento dos nós chegou às configurações 

apresentadas na Figura 43 (Rede A) e na Figura 44 (Rede B).  Trata-se de uma rede de 

sensores mesh formada pelos nós extremos NTC1 e LP1 e pelos nós intermediários 

SN1, SN2, LP2 e NTC2.  Os nomes dados aos nós fazem referência as características de 

hardware do módulo de comunicação sem fio, abordado na Seção 8.1. 

Os círculos e retângulos simbolizam obstáculos que interferem na comunicação 

da rede e, conseqüentemente, no alcance de rádio de cada nó. 

Todos os dispositivos da rede são FFD e oferecem vias de comunicação 

redundantes para aumentar a confiabilidade da rede. Os cenários modelos garantem uma 

cobertura global da rede. Ou seja, todos os nós da rede estão conectados 

Vale ressaltar que o posicionamento geográfico de cada nó adotado pelo 

roteamento geográfico Greedy foi baseado em um sistema de endereçamento local, onde 

as coordenadas x e y são válidas somente para os dispositivos de comunicação sem fio 

da rede. 

 

 
Figura 43 - Representação gráfica do cenário de desenvolvimento – Rede A 



P R O P O S T A  D E  T R A B A L H O                         P á g i n a  | 83 
 

 
 

 

 
Figura 44 - Representação gráfica do cenário de desenvolvimento – Rede B 
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9 MÉTODOS 

 
Esta seção apresenta um resumo de como gerar um projeto a partir do protocolo 

SMAC. A descrição do método adotado para inserção do protocolo Greedy ao protocolo 

SMAC também será abordada e apresentada a seguir. 

 
9.1 Requisitos Iniciais 
 

Para o desenvolvimento do protocolo proposto na Seção 8, é necessária a 

instalação de alguns softwares adequados para trabalhar com a plataforma SMAC. 

Inicialmente, devem ser instalados o aplicativo BeeKit da Freescale, e os drivers
17 

necessários para correto funcionamento dos módulos de comunicação sem fio.  

O Beekit [110] é uma aplicação de software que proporciona uma interface 

gráfica do usuário (GUI), onde o utilizador pode criar, modificar, guardar ou atualizar 

soluções de rede sem fio baseadas nas stacks protocolares da Freescale. Esta ferramenta 

permite ao usuário configurar vários parâmetros antes mesmo de criar um projeto. Isto 

reduz a necessidade de percorrer e preparar vários arquivos distintos e de configurar 

manualmente diversos parâmetros, como seleção de canal, seleção de hardware, 

potência de saída da antena etc. 

Basicamente, o Beekit está relacionado à seleção do codebase, o qual 

corresponde à pilha de protocolo de rede utilizada em conjunto com o tipo de 

processador. No caso deste trabalho, o codebase utilizado corresponde ao protocolo 

SMAC em conjunto com o processador ARM7. 

 

 
Figura 45 - Estrutura BeeKit   

Fonte: [110] 

                                                
17 Softwares utilizados pelos controladores do Sistema Operacional para abstrair o hardware da aplicação 
que o usa. 



M É T O D O S                                              P á g i n a  | 86 
 

 

Adicionalmente, os projetos criados no Beekit devem ser exportados para o 

aplicativo IAR - Embedded Workbench [111].  Este aplicativo utiliza o arquivo 

estruturado XML (eXtensible Markup Language) do BeeKit para ter acesso aos dados 

do projeto. Trata-se de um compilador e debugger para “linkar” a pilha SMAC com os 

arquivos necessários para aplicação. 

Em resumo o IAR-EW fornece uma IDE (Integrated Development Environment) 

para adicionar a aplicação do usuário aos módulos de comunicação sem fio. É feito 

linking
18 entre a pilha SMAC e as aplicações do usuário, com um programa 

desenvolvido na linguagem C. Após essa “linkagem”, o software pode ser “debugado”, 

usando a porta JTAG das placas (através de USB), ou diretamente gravado na memória 

da placa, usando a mesma porta.  

Existem cinco passos a serem executados para a criação de um projeto. Isto 

abrange desde a inicialização do Beekit até a fase final de importação do arquivo XML 

para o software IAR – EW. Cada um desses passos é ilustrado como segue: 

 

1. Instalar e inicializar o aplicativo Beekit. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 46 - Software Beekit  

 
2. Selecionar o codebase SMAC em conjunto com o processador ARM7. 

 

                                                
18 Refere-se à etapa de união dos programas, em suas partes comuns. 
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Figura 47 - Seleção do Codebase SMAC  
 
3. Criar projeto. O usuário pode acrescentar um novo projeto ou utilizar um projeto 

template já existente no SMAC para adicionar sua aplicação. 

 
 

Figura 48 - Seleção de projetos: (a) Template SMAC (b) Adição de um novo projeto 

 

4. Customizar e validar o projeto. O processo de validação ajuda o usuário a encontrar 

possíveis inconsistências entre o hardware selecionado e as propriedades do projeto.  

Essas propriedades podem ser modificadas pelo usuário no Beekit e estão 

relacionadas a parâmetros como tipo de hardware, seleção do canal de rádio, 

inclusão de suporte para LCD, habilitação de segurança na transmissão dos dados, 

configuração da potência de saída, dentre outros.    
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Figura 49 - (a) Seleção de tipo de hardware (b) Validação do projeto 

 
5. Exportar projeto do Beekit para o IAR - Embedded Workbench.  

 

 
 

 
Figura 50 - Exportando projeto do Beekit para o IAR – EW. 

 
Uma vez que o projeto é exportado para o IAR – EW, o processo de adição da 

aplicação do usuário ao código fonte do SMAC pode ser iniciado. 

 A aplicação pertinente a este trabalho é baseada na inserção de um protocolo de 

rede ao protocolo SMAC. A seção a seguir apresenta a descrição do método 

desenvolvido para tal propósito. 

 
9.2 Método para implementação SMAC 

 

A plataforma SMAC é bastante simples, formada por um conjunto limitado de 

regras, responsáveis por garantir a correta execução do protocolo. Uma vez que as 
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funções de primitivas, os tipos de mensagens e a estrutura de pacotes SMAC são 

conhecidos, é necessário que o usuário considere as instruções contidas em tais regras 

para o desenvolvimento de uma aplicação. 

A importância da definição de um método baseado no conjunto de regras de 

protocolo SMAC é comprovada pelo surgimento de um maior controle sobre os 

recursos de execução do protocolo.  

Diante do exposto, o método descrito nesta seção é simples e funcional, 

oferecendo os comandos necessários para o desenvolvimento de uma aplicação no 

SMAC.  

Os seis passos fundamentais que configuram o método para implementação 

SMAC são apresentados a seguir: 

 

1) Inicialmente devem ser declaradas as variáveis globais message_t, abordadas 

na Seção 8.2.4. A aplicação deve declarar, por exemplo, uma mensagem para 

transmissão, TX, e outra mensagem para recepção, RX. 

 

2) Um buffer de dados precisa ser criado para cada mensagem usando a macro 

smac_pdu_size. Assim, caso a mensagem TX tenha 18 bytes de dados, o buffer 

pode ser declarado como dados uint8_t data[smac_pdu_size(18)]. 

 

3) Como as mensagens são processadas por seus estados, cada mensagem deve ser 

iniciada usando a macro MSG_INIT. Tal macro é utilizada como segue:  

 
MSG_INIT([mensagem],[ponteiro para o buffer de dados], 

[ponteiro callback]). 

 

4) As funções do sistema precisam ser inicializadas, incluindo o rádio por meio da 

função de primitiva MLMERadioInit(). Adicionalmente, as primitivas de ajuste 

de potência de saída, MLMEPAOutputAdjust, e seleção do canal, 

MLMESetChannelRequest, também são utilizadas para inicialização de 

parâmetros do sistema.  

 



M É T O D O S                                              P á g i n a  | 90 
 

 

5) Para a transmissão e recepção de mensagens a aplicação deve utilizar, 

respectivamente, as funções de primitivas  MCPSDataRequest e 

MLMERXEnableRequest. 

 

6) Por fim, a função process_radio_msg precisa ser chamada periodicamente 

para processar as mensagens na fila. 

 

As considerações descritas acima são abordadas no código da Figura 51. Trata-

se de um código simplificado, em linguagem de programação C, apenas para orientação 

das regras de protocolo SMAC. No entanto, neste código não há capacidade de 

roteamento de mensagens até o destino. Esse trecho de código serve de apoio e pode ser 

utilizado como base para desenvolvimento das mais diversas aplicações.  

Basicamente, a camada de aplicação chama as primitivas da camada de enlace 

para habilitar uma aplicação específica do usuário. 

 A camada de aplicação deve implementar as funções de chamada de retorno 

(callback_t), exigidas pelo SMAC. Tais funções permitem que as camadas mais 

baixas notifiquem a camada de aplicação que um evento ocorreu. 

 No código abaixo, a função de retorno a_simple_rx_callback_fn()é 

chamada quando uma nova mensagem é recebida. 
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Figura 51 - Exemplo de código SMAC 
 

9.3 Método para inserção do protocolo de rede no SMAC 
 

Embora a plataforma SMAC possa ser empregada em redes de topologia mesh, 

ela não apresenta um mecanismo pronto de roteamento de mensagens. Tal mecanismo, 

então, deve ser desenvolvido pelo usuário da aplicação. 

Para dar início à descrição da metodologia para inserção do protocolo de rede, o 

projeto Generic Application deverá ser exportado do Beekit. Trata-se de um projeto de 

aplicação genérica e dará suporte às modificações necessárias para o desenvolvimento 

do protocolo proposto.  

/******************************************************************************* 

* CÓDIGO SIMPLIFICADO: EXEMPLO SMAC SEM ROTEAMENTO DE MENSAGENS 

*******************************************************************************/ 

 
void a_simple_rx_callback_fn (void)  
{ 
... 
} 
... 
message_t a_TX_msg; 
message_t a_RX_msg; 
 
uint8_t dataTX[smac_pdu_size(TX SIZE)]; 
uint8_t dataRX[smac_pdu_size(RX SIZE)]; 
... 
uint8_t main() 
{ 
 ... 
 /* Inicia a mensagem TX */ 
 MSG_INIT(a_TX_msg, &dataTX, NULL); 
 a_TX_msg.u8BufSize = TX_SIZE; 
 
 /* Inicia a mensagem RX */ 
 MSG_INIT(a_RX_msg,&dataRX,a_simple_rx_callback_fn); 
 a_RX_msg.u8BufSize = RX_SIZE; 
 ... 
 
 /* Inicia o Radio transceiver */ 
 MLMERadioInit(); 
 ... 
  for(;;) 
 { 
   /* Processa as mensagens na fila */ 
   process_radio_msg();  
    ...  
   /* Põe na fila a mensagem a ser transmitida */ 
   if([Precisa transmitir uma mensagem]){  
      MCPSDataRequest(&a_TX_msg); 
   }  
    ... 
   if([Precisa receber uma mensagem]){  
      MLMERXEnableRequest(&a_RX_msg, TIME_OUT); 
   }  
 } 
} 
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Vale ressaltar que os códigos de roteamento de dados utilizados em simuladores 

de rede, como o NS-2, escritos em C e C++, também poderão ser adequados e portados 

para a plataforma SMAC. 

O SMAC utiliza uma biblioteca de rotinas para interface com as aplicações. Tal 

biblioteca contém um conjunto de primitivas necessárias para a cooperação entre tarefas 

de uma aplicação. Mediante a manipulação de tais primitivas SMAC, é possível 

elaborar um protocolo para redes mesh multi-hop. 

O código fonte generic_app.c  é utilizado como código base para o 

desenvolvimento do projeto. Este código está presente na raiz de pastas do projeto 

Generic Application dentro da pasta de arquivo Fonte da aplicação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Código fonte generic_app.c 
 

Inicia-se aqui o processo de reestruturação do arquivo fonte generic_app.c  

para a  criação da camada de rede no protocolo SMAC. Fazem parte desta criação o 

protocolo de rede baseado no algoritmo geográfico, bem como os quadros de 

mensagens Hello, ACK e de dados, responsáveis pelo funcionamento do protocolo e 

troca de informações na rede. 

O principal processo de comunicação no protocolo SMAC funciona em torno 

das funções de primitivas MCPSDataRequest e MLMERXEnableRequest.  Para 

habilitar a recepção de mensagens, o usuário deve chamar a função 

MLMERXEnableRequest e, para solicitar a transmissão de uma mensagem, deve 

chamar a função MCPSDataRequest.  

A Seção 8 apresentou a arquitetura desenvolvida para o funcionamento do 

protocolo SMAC em redes mesh multi-hop. Para incluir a capacidade de roteamento de 
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mensagens, a aplicação deve adicionar ao código fonte do SMAC as rotinas com o 

princípio de funcionamento do protocolo da camada de rede. Tal fato inclui a ativação 

das rotinas para a transmissão e recebimento de mensagens em conjunto com a 

chamada, de forma adequada, das funções de primitivas SMAC responsáveis pelo envio 

e recepção de mensagens (MCPSDataRequest e MLMERXEnableRequest).  

O processo de recepção de mensagens está vinculado à chamada periódica da 

função de primitiva MLMERXEnableRequest. Esta função habilita o rádio para o 

recebimento de pacotes. As mensagens recebidas são armazenadas em um buffer e 

aguardam para serem processadas.  O processo é bastante simples: quando uma 

mensagem é recebida, a flag de indicação de recebimento de mensagens 

(gRadioEvntFlags.Bits.data_indication_flag) é setada para TRUE e a 

função de retorno da mensagem RX (application_rx_cb()) atualiza a flag  de 

ativação da função de recebimento (dataIndicationRX). Esta flag é uma 

confirmação de que a mensagem foi recebida e copiada para o buffer com sucesso.  

Após receber uma mensagem, o sistema operacional do nó precisa entregar a 

mensagem ao processo que irá consumi-la. A aplicação deve chamar a função de 

recebimento de pacotes para identificar o tipo de mensagem recebida e posterior 

processamento das mesmas.  Para cada tipo de mensagem recebida (ACK, Hello ou 

dados) há um processamento específico. O comportamento da função de recebimento 

para cada tipo de mensagem pode ser avaliado na descrição da função 

receber_mensagemRx(), presente na Figura 42.  

Para satisfazer a propriedade de ordenação, os nós enviam as mensagens na 

ordem que estão armazenadas na tabela de mensagens, descrita na Seção 8.4.1. Antes de 

enviar uma mensagem, o nó consulta o algoritmo de roteamento geográfico para decidir 

o próximo salto da mensagem, função proxSalto_rotGeog(). Uma vez definido o 

nó vizinho, a função MCPSDataRequest deve ser chamada para realizar a 

transmissão da mensagem. O princípio de envio das mensagens pode ser visto na função 

enviar_mensagemTx() da Figura 41. 

Por fim, cabe ressaltar que, antes das mensagens serem recebidas ou enviadas, é 

necessário aguardar o estado de máquina das mensagens. Uma vez que as mensagens 

estão com seu estado completo, estas podem ser processadas. 

 Consoante a tais diretrizes, o código fonte generic_app.c foi modificado 

para atender os requisitos do protocolo aqui proposto. Procurando esquematizar as 

principais modificações, as Figuras 53, 54, 55, 56 e 57 apresentam uma simplificação 
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do código generic_app.c alterado. Os comandos necessários para dar suporte ao 

protocolo de rede são apontados e obedecem as diretivas de implementação do 

protocolo SMAC abordadas na Seção 9.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUAR 

 

 

 

 

O SMAC é considerado um protocolo simples e acessível, além de permitir 

manipulação dos serviços MCPS e MLME para o desenvolvimento de projetos 

baseados na camada de enlace.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 53 - Código generic_app.c alterado – Parte 1 

/********************************************************************************* 

* CÓDIGO generic_app.c ALTERADO – PARTE 1 

*********************************************************************************/ 

... 

//(A) Criar a estrutura de quadro de mensagens responsáveis pela troca de informação  

// na rede.  

struct mensagem_s{ 

   ... // declarado aqui os quadros Hello, ACK e de dados vide Figura 33.  

}; 

... 

// (B) Declaração das mensagens RX e TX e criação do buffer de dados.   

message_t TX_msg; 

message_t RX_msg; 

uint8_t dataTX[smac_pdu_size(sizeof(struct mensagem_s))]; 

uint8_t dataRX[smac_pdu_size(sizeof(struct mensagem_s)) + 1]; 

... 

// (C) Declaração das funções da máquina de estado das mensagens TX e RX. 

bool_t taProntoEnvio(void){ 

 switch (TX_msg.u8Status.msg_state) { 

 case MSG_TX_ACTION_COMPLETE_SUCCESS: 

 case MSG_TX_ACTION_COMPLETE_FAIL: 

 case MSG_TX_ABORTED: 

 case MSG_TX_ACTION_COMPLETE_CHANN_BUSY: 

  return TRUE; 

 default: 

  return FALSE; 

 } 

} 

bool_t taProntoRecebimento(void){ 

 switch (RX_msg.u8Status.msg_state) { 

 case MSG_RX_ACTION_COMPLETE_SUCCESS: 

 case MSG_RX_ACTION_COMPLETE_FAIL: 

 case MSG_RX_ABORTED: 

 case MSG_RX_TIMEOUT_FAIL: 

  return TRUE; 

 default: 

  return FALSE; 

 } 

} 

... 
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Figura 54 - Código generic_app.c alterado – Parte 2 

/********************************************************************************* 

* CONTINUAÇÃO: CÓDIGO generic_app.c ALTERADO – PARTE 2 

*********************************************************************************/ 

... 

 

// (D) Declarar a função que habilita recebimento do próximo pacote. 

void hab_recebimento_prox_pacote(void) 

{ 

 RX_msg.u8BufSize = sizeof(struct mensagem_s); 

 MLMERXEnableRequest(&RX_msg, 0);  

}     

... 

 

/* (E) Declarar as função de envio das mensagens em conjunto com a função de  

primitiva MCPSDataRequest. Antes de enviar as mensagens armazenadas na tabela de 

mensagens consultar algoritmo de roteamento para definir próximo salto da mensagem. 

Função definida na Figura 41. */ 

 

void enviar_mensagemTx(void){ 

if (!taProntoEnvio()) return;        

...   

       TX_msg.u8BufSize = sizeof(struct mensagem_s); 

       MCPSDataRequest(&TX_msg);  

... 

} 

... 

 

/* (F) Declarar as função de recebimento de mensagem. Para cada tipo de mensagem 

recebida há um processamento específico, conforme função definida na Figura 42. */ 

 

void receber_mensagemRx(void){ 

... 

if (msg.tipo == ACK){ 

   ... // Processa ACK recebido   

} 

else if (msg.tipo == HELLO){ 

   ... // Processa HELLO recebido e atualiza tabela de vizinhos do nó   

} 

else if (msg.tipo == MSGDADOS){ 

   ... /* Processa mensagem de dados recebida, se for um nó intermediário 

encaminha o pacote para ser reenviado segundo algoritmo de roteamento geográfico.*/ 

} 

} 

 

... 
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Figura 55 - Código generic_app.c alterado – Parte 3 

/********************************************************************************* 

* CONTINUAÇÃO: CÓDIGO generic_app.c ALTERADO – Parte 3 

*********************************************************************************/ 

... 

 

// (G) Declarar a função principal MAIN. 

void Main(void){ 

... 

      // (H) Inicializar as mensagem TX e RX. 

       MSG_INIT(TX_msg, &dataTX, NULL); 

 MSG_INIT(RX_msg, &dataRX, (callback_t) (application_rx_cb)); 

 ...  

 

     // Chamar função de inicialização de hardware e periféricos do MC1322X. 

 generic_app_init(); 

 

     /* Chamar função de retorno do timer SMAC (TMR0_SMAC), acessada a cada intervalo 

de tempo definido por tpEnviotbMsg. O temporizador (T) de reenvio das mensagens e dados 

e o timer das mensagens Hello são vinculados aos ciclos de estouro deste timer. */   

 

Timer_Setup(TMR0_SMAC); 

...         

 

 for (;;) { 

 

  // (I) Chamar a função process_radio_msg periodicamente. 

  (void)process_radio_msg(); 

 

        // (J) INICIAR PROCESSO DE ENVIO DAS MENSAGENS 

    // Enviar mensagens de Hello periodicamente 

/* A cada intervalo de tempo tpMsgHello o timer HELLO estoura e adiciona     

um quadro Hello a tabela de mensagens a serem enviadas.*/ 

if (TMR0_SMAC_HELLO == TRUE){ 

   acrescenta_hello(); // chama a função preencher_tabela() 

                ... 

} 

 

// Acessar tabela de mensagens a serem enviadas periodicamente. 

/* A cada tpEnviotbMsg (100ms)a tabela de mensagens é acessada para 

enviar as mensagens presentes na fila */ 

if (TMR0_SMAC_TABTX == TRUE) { 

 (void)enviar_mensagemTx(); 

 ... 

} 

            ... 
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Figura 56 - Código generic_app.c alterado – Parte 4 
 

/********************************************************************************* 

* CONTINUAÇÃO: CÓDIGO generic_app.c ALTERADO – Parte 4 

*********************************************************************************/ 

... 

       // (K) INICIAR PROCESSO DE RECEBIMENTO DAS MENSAGENS 

//Aguardar máquina estado da mensagem 

if (!taProntoRecebimento()) continue;  

... 

if (dataIndicationRX == TRUE){ // Flag de recebimento de mensagem 

        if (RX_msg.u8Status.msg_state == MSG_RX_ACTION_COMPLETE_SUCCESS){ 

    (void)receber_mensagemRx();// Processa mensagem recebida 

   } 

  ... 

  } 

 

            //(L) Chamar primitiva MLMERXEnableRequest para habilitar o rádio 

  (void)hab_recebimento_prox_pacote();  

} // FIM do for. 

} // FIM da função main. 

 

... 

 

// (M) Definição da chamada da função de retorno quando uma mensagem RX é recebida 

void application_rx_cb(void) 

{ 

 if (FALSE == gRadioEvntFlags.Bits.data_indication_flag) return; 

 gRadioEvntFlags.Bits.data_indication_flag = FALSE;  

 dataIndicationRX = TRUE; // habilita função de recebimento da mensagem  

} 

... 

 

// (N) Definição da função de inicialização do sistema. 

static void generic_app_init(void) 

{ 

       u8AppChann = CHANNEL_NUMBER;  

 u8AppPower = OUTPUT_POWER;  

 ... 

 ITC_EnableInterrupt(gTmrInt_c); 

 CRM_RegisterISR(gCrmKB4WuEvent_c, Switch_1_isr); 

 CRM_RegisterISR(gCrmKB5WuEvent_c, Switch_2_isr); 

 CRM_RegisterISR(gCrmKB6WuEvent_c, Switch_3_isr); 

 CRM_RegisterISR(gCrmKB7WuEvent_c, Switch_4_isr); 

 IntDisableAll(); 

 ... 

 

         



M É T O D O S                                              P á g i n a  | 98 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 57 - Código generic_app.c alterado – Parte 5 
 

A partir das considerações metodológicas abordadas acima, a capacidade de 

roteamento de dados é adicionada ao protocolo SMAC.  Tal capacidade é apontada pelo 

estudo mediante a inserção de um protocolo de rede às rotinas de interface do protocolo 

SMAC.  

Uma vez que o link entre a pilha SMAC e a aplicação do usuário está completa, 

o código em C é migrado para o código de firmware dos módulos de comunicação sem 

fio. Esses módulos são conduzidos para o cenário de desenvolvimento e submetidos a 

testes experimentais para avaliação do protocolo desenvolvido. 

/********************************************************************************* 

* CONTINUAÇÃO: CÓDIGO generic_app.c ALTERADO – Parte 5 

*********************************************************************************/ 

... 

       ResetMaca(); 

 MLMERadioInit();// Primitiva de inicialização do rádio 

 MLMESetChannelRequest(u8AppChann); // Primitiva de seleção do canal de rádio 

 IntEnableAll(); 

 Uart_Init(); 

 LED_Init(); 

       KbGpioInit(); 

 ...  

       #if SW_INT_ENABLE == TRUE 

 MLMESetWakeupSource(gExtWuKBI4En_c | gExtWuKBI5En_c | gExtWuKBI6En_c | 

  gExtWuKBI7En_c, 0x00, 0x0F);  

       #endif     

 ... 

 (void)MLMEPAOutputAdjust(u8AppPower); // Primitiva de ajuste da potência de 

saída  

 

 ... 

 // Habilita Módulo de segurança SMAC - criptografia AES. 

       #if SMAC_FEATURE_SECURITY == TRUE 

 (void)CipherEngineInit(); 

 (void)CipherConfigure(AES_DEFAULT_MODE, &CTR_Key, &Ctr_Value); 

       #endif   

 ...    

} 

...  
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10 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A presente seção tem por foco a avaliação do critério de repasse de pacotes 

proposto e implementado no protocolo SMAC. Para tal, os nós de comunicação sem fio 

presentes nos cenários de desenvolvimento da Seção 8.4.4 foram submetidos a ensaios 

experimentais para coleta de dados.  

Esses cenários possuem uma rede com topologia mesh onde o principal desafio é 

o roteamento de pacotes por meio dos nós da rede. Para tal, são necessários múltiplos 

saltos, através de nós intermediários, até que o pacote alcance o destino desejado. 

O maior objetivo dos testes realizados é verificar a eficiência do protocolo 

SMAC com o roteamento de pacotes proposto, na escolha do próximo nó a repassar o 

pacote. O protocolo deve minimizar o número de saltos entre nó fonte e o nó destino, 

assegurando a característica auto-curável da rede.   

O sniffer USB MC1322X foi utilizado para captura de pacotes em tempo real, 

permitindo, assim, o rastreamento das mensagens e depuração do protocolo SMAC. 

A Figura 58 apresenta a tela da ferramenta de software utilizada para registrar o 

tráfego de pacotes interceptado pelo sniffer. Os dados armazenados são posteriormente 

exportados para uma ferramenta de análise de dados, onde é possível gerar gráficos com 

o desempenho do protocolo SMAC. 

 

 
Figura 58 - Analisador de rede  
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Inicialmente, foi realizada uma avaliação da distância máxima e mínima entre os 

nós em função dos limites extremos da faixa de potência de saída dos dispositivos. Esta 

análise é apresentada na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Distância entre nós em função da potência de saída 
 

POTÊNCIA ALCANCE 

2,8mW / 4,5dBm 280m 

1uW  / -30dBm 5m 

 

Em detrimento da limitação de dispositivos para testes, o cenário de 

desenvolvimento se restringiu a redes com cinco nós estáticos de comunicação sem fio. 

Além disso, a utilização de sniffers para a captura de mensagens em trânsito “no ar” é 

limitada pela sensibilidade de sua antena.  

Ensaios práticos demonstraram a ineficiência do uso do sniffer para extensões 

superiores a seis metros.  Assim, em razão da atuação localizada do sniffer, a distância 

estabelecida entre os nós das redes é restringida a poucos metros. 

Os cenários de avaliação propostos são formados por duas redes distintas (Rede 

A e Rede B). Isso porque o posicionamento geográfico dos nós e as restrições de 

cobertura impostas por obstáculos são diferentes. Tal ocorrência afeta a formação da 

tabela de vizinhos de cada nó e, conseqüentemente, os caminhos estabelecidos para 

roteamento dos dados entre a fonte e o destino. 

Desta forma, visando uma análise característica a cada cenário de 

desenvolvimento, os resultados obtidos nos ensaios experimentais das redes A e B serão 

apresentados separadamente. Tais resultados são apresentados a seguir. 

 

10.1 Rede de sensores sem fio - A 

 

A Figura 59 apresenta as coordenadas geográficas e o alcance do rádio dos nós 

para a rede A. Adicionalmente, é exibida uma demonstração da formação da tabela de 

vizinhos (TV) particular a cada um dos nós. 

Trata-se de uma rede formada pelos nós extremos NTC1 e LP1 (Network 

Coordinator 1 e Low Power 1) e pelos nós intermediários SN1, SN2, NTC2 e LP2 

(Sensor Node 1,  Sensor Node 2, Network Coordinator 2 e  Low Power 2).    
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Figura 59 – Rede de sensores sem fio - A 
 

Para identificação dos nós na rede, cada nó possui um MAC ID resumido, 

constando apenas os três últimos termos do endereço indicado na placa impressa de 

cada um deles. O endereço de cada nó é apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Identificação dos nós da rede 
 

Nó MAC ID resumido 

NTC1 
 

0X983 

NTC2 
 

0X7FD 

SN1 
 

0X9F2 

SN2 
 

0X872 

LP1 
 

0X793 

LP2 
 

0X7F8 
 

Uma vez definido o posicionamento geográfico dos nós na rede, é necessário 

estabelecer dois nós para serem origem e destino do fluxo de mensagens. Tal fluxo é 

estabelecido entre o nó de origem NTC1 e o destinatário LP1. 

 O tráfego de mensagens na rede é formado pelo envio periódico dos quadros de 

mensagens Hello e dados.  Adicionalmente, quadros de confirmação (ACK) são 

enviados automaticamente em resposta ao recebimento de um quadro de dados.  
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Os intervalos de tempo que cada quadro de mensagem é enviado na rede e os 

tipos de transmissão estão definidos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Tráfego de mensagens  
 

Quadro de 
mensagem 

Intervalo de tempo 
(segundos) 

Tipo de 
Transmissão Descrição do Fluxo 

HELLO 20  Broadcast 

 

Enviados por todos os nós da rede para formação 

e manutenção da tabela de vizinhos. 

Dados 30 Unicast Enviados periodicamente do nó NTC1 ao nó LP1. 

ACK Automático Unicast Enviados automaticamente pelos nós da rede para 
cada quadro de dados recebido. 

 

Para uma análise efetiva do desempenho do protocolo proposto, alguns nós da 

rede são forçados a condições críticas de funcionamento. Isto permitirá verificar a 

capacidade de tolerância a falhas, bem como o caráter auto-organizável da rede.  

As condições críticas de funcionamento do nó simulam as possíveis falhas de 

um nó sensor da rede, seja por motivos como falta de energia, falta de visibilidade para 

outro nó da rede, interferências ou até mesmo algum dano físico. Tais condições são 

instituídas à rede mediante o desligamento do rádio do nó durante uma determinada 

rota.   

Em uma rede de sensores sem fio, falhas são possíveis e aceitáveis. No entanto, 

a rede deve corrigi-las de maneira automática. No presente trabalho, a falha de um nó 

que faz parte da rota de um pacote não deve impedir que o pacote chegue ao seu 

destino. Isso porque a topologia da rede oferece caminhos alternativos para que os 

pacotes alcancem o seu destino. 

Para garantir essa disponibilidade de rotas alternativas para os pacotes, o 

protocolo de roteamento proposto reorganiza a rede e traça novas rotas em substituição 

àquelas interrompidas pela falha de um nó.  

Caso um nó pertencente a uma rota perca a comunicação com seu nó vizinho 

antecessor, haverá um critério de tentativas para o reenvio do pacote. O nó antecessor 

tentará enviar o pacote três vezes para este nó falho. Caso não receba um ACK, o nó 

falho será removido da sua tabela de vizinhos 

A Tabela 11 apresenta uma descrição das falhas introduzidas na rede A. Os 

rádios dos nós SN1 e SN2 são desligados durante a coleta de dados para avaliar o 

desempenho do protocolo de roteamento implementado no SMAC. 
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Tabela 11 – Falhas introduzidas na Rede A 
 

Falha introduzida Nó Tempo de Ausência do Nó 
 

Rádio desligado SN2 337.749s 

Rádio desligado SN1 195.318s 

 

A Tabela 12 apresenta os fluxos de mensagens quando os nós da rede estão com 

potência máxima, a uma distância de poucos metros um dos outros. São estabelecidas 

três rotas pela rede: uma rota ótima e duas rotas alternativas.  

 

Tabela 12 – Fluxo de mensagens na Rede A 
 

 

* Nós sujeitos à falha 

Inicialmente, a rota 1 é traçada entre o nó fonte NTC1 e o nó de destino LP1. 

Esse percurso é a rota ótima segundo o critério de repasse de pacote Greedy e fornece a 

menor distância entre os nós fonte e destino. 

Posteriormente, com o intuito de verificar o caráter auto- curável da rede, o rádio 

do nó SN2 é desligado e a rota ótima é interrompida. Ao detectar a perda de 

comunicação, o nó SN1, antecessor ao nó SN2, reenvia a mensagem para este nó de 

acordo com o critério de tentativas de reenvio de pacotes. Caso não receba um ACK, o 

nó falho SN2 é removido da tabela de vizinhos do nó SN1 e uma segunda rota, a rota 2, 

é formada até o destino. 

Após um determinado tempo, uma segunda falha é introduzida à rede e o 

funcionamento do rádio do nó SN1 é interrompido. Do mesmo modo indicado 

anteriormente, o nó NTC1 tenta restabelecer a comunicação com o nó SN1 através do 

reenvio de mensagens. Caso a comunicação não seja efetivada, uma terceira rota é 

estabelecida entre nó NTC1 e LP1: a rota 3.  

As representações gráficas do desempenho do protocolo durante o intervalo de 

tempo em que as condições de falhas são introduzidas na rede são exibidas a seguir.  

Posição do nó  
na rede 

Fluxo ÓTIMO 
Rota 1 

Fluxo Alternativo 
Rota 2 

Fluxo Alternativo 
Rota 3 

Origem NTC1  NTC1 NTC1 

Intermediário SN1 SN1* LP2 

Intermediário SN2* NTC2 NTC2 

Destino LP1 LP1 LP1 
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A Figura 60 apresenta uma análise quantitativa das mensagens enviadas na rede. 

São enviadas, ao todo, 22 mensagens

como são necessários três saltos até o destino, o número completo de mensagens de 

dados enviadas é 66, em condições de pleno funcionamento de todos os nós. 

Em detrimento das falhas introduzidas na comunicação d

mensagens de dados adicionais, contabilizando, ao todo, 72 mensagens de dados. Tais 

mensagens são necessárias para reorganização da rede e restabelecimento do fluxo de 

mensagens até o destino. 

 

Figura 60 – Análise quantitativa das mensagens enviadas
 

Em relação aos quadros de mensagem 

mesmo número de mensagens enviadas. Somente os nós SN2 e SN1 transmitem um 

número inferior de mensagens devido à desativação do r

De acordo com a Tabela 11, os nós SN2 e SN1 perman

337.749 e 195.318 segundos ausentes da rede. Em razão desta perda de comunicação, os 

nós SN2 e SN1 deixam de enviar, individualmente, em torno de 17 e 10 quadros 

A quantidade de mensagens ACK enviadas e recebidas é igual

mensagem enviada foi perdida.  Como são enviadas 22 mensagens de dados, o nó fonte 

NTC1 (0x983) recebe 22 mensagens de confirmação e o nó de destino LP1 (0X793) 

envia também, 22 mensagens ACK.
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A Figura 60 apresenta uma análise quantitativa das mensagens enviadas na rede. 

São enviadas, ao todo, 22 mensagens de dados entre o nó NTC1 e LP1. No entanto, 

como são necessários três saltos até o destino, o número completo de mensagens de 

dados enviadas é 66, em condições de pleno funcionamento de todos os nós.  

Em detrimento das falhas introduzidas na comunicação da rede, são enviadas 6 

mensagens de dados adicionais, contabilizando, ao todo, 72 mensagens de dados. Tais 

mensagens são necessárias para reorganização da rede e restabelecimento do fluxo de 

Análise quantitativa das mensagens enviadas – Rede A 

Em relação aos quadros de mensagem Hello, a maioria dos nós possui um 

mesmo número de mensagens enviadas. Somente os nós SN2 e SN1 transmitem um 

número inferior de mensagens devido à desativação do rádio dos mesmos.   

De acordo com a Tabela 11, os nós SN2 e SN1 permanecem respectivamente, 

318 segundos ausentes da rede. Em razão desta perda de comunicação, os 

nós SN2 e SN1 deixam de enviar, individualmente, em torno de 17 e 10 quadros 

A quantidade de mensagens ACK enviadas e recebidas é igual, ou seja

mensagem enviada foi perdida.  Como são enviadas 22 mensagens de dados, o nó fonte 

NTC1 (0x983) recebe 22 mensagens de confirmação e o nó de destino LP1 (0X793) 

22 mensagens ACK. 
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A Figura 60 apresenta uma análise quantitativa das mensagens enviadas na rede. 

de dados entre o nó NTC1 e LP1. No entanto, 

como são necessários três saltos até o destino, o número completo de mensagens de 

 

a rede, são enviadas 6 

mensagens de dados adicionais, contabilizando, ao todo, 72 mensagens de dados. Tais 

mensagens são necessárias para reorganização da rede e restabelecimento do fluxo de 

 

, a maioria dos nós possui um 

mesmo número de mensagens enviadas. Somente os nós SN2 e SN1 transmitem um 

ecem respectivamente, 

318 segundos ausentes da rede. Em razão desta perda de comunicação, os 

nós SN2 e SN1 deixam de enviar, individualmente, em torno de 17 e 10 quadros Hello. 

, ou seja, nenhuma 

mensagem enviada foi perdida.  Como são enviadas 22 mensagens de dados, o nó fonte 

NTC1 (0x983) recebe 22 mensagens de confirmação e o nó de destino LP1 (0X793) 
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É observado ainda, que a quantidade total de mensagens ACK enviadas na rede 

(66) é três vezes maior que o número de mensagens de dados enviados pelo nó fonte 

(22). Isso porque são necessários três saltos para que a mensagem chegue ao destino. 

Desta forma, a cada salto da mensagem de dados, no mínimo uma mensagem ACK será 

recebida pelo emissor da mensagem. 

Uma visão geral das mensagens enviadas na rede é exibida na Figura 61. Os 

quadros de mensagem de dados enviados na rede possuem 41 bytes.  

É observado que, para cada mensagem de dados enviada, uma mensagem ACK é 

recebida. Ainda, cada pacote necessita, individualmente, de três saltos para atingir o nó 

de destino.  

 

 
 

Figura 61 – Visão geral das mensagens enviadas 

 
Para uma análise mais detalhada, o tempo de envio das mensagens de dados e de 

resposta de confirmação (ACK) para o pacote 0 é exibido na Figura 62. O tempo entre o 

envio de um quadro de dados e o envio de um quadro ACK, para cada salto, foi 

respectivamente: 0.076, 0.1 e 0.052 segundos. 
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Figura 62 – Tempo entre mensagens para o pacote 0 

 

Para o envio de pacotes de 41 bytes a uma taxa de transferência de 250kbps, o 

tempo de transmissão do pacote, segundo a equação 6, é de 1.312ms.  

O tempo total observado em ensaios práticos para o nó transmissor enviar um 

quadro de dados e o nó receptor enviar um quadro ACK é variável entre os limites de 

0.019 e 0.101 segundos. Este tempo é flexível em decorrência dos atrasos não 

determinísticos de cada nó, abordados na Seção 8.4.3. Tais atrasos variam 

inesperadamente de um pacote para outro e são responsáveis pela imprecisão do tempo 

entre saltos. 

A Figura 63 exibe os resultados coletados para o menor e o maior tempo entre a 

transmissão de um quadro de dados e o envio de uma confirmação, durante a 

transferência de um pacote, em um único salto, do nó transmissor para o nó receptor. Os 

valores entre os tempos t2 e t4 são registrados pelo analisador de rede que intercepta as 

mensagens que trafegam na rede. 

É observado que a comunicação da rede é afetada pelos atrasos introduzidos por 

nó, a cada salto da mensagem. Quando o envio de um quadro de ACK atrasa, por 

exemplo, faz com que ocorra um timeout de espera por confirmação e conseqüente 

retransmissão. 

Para o cálculo do tempo de propagação, é necessário relacionar a velocidade de 

propagação de uma onda eletromagnética (3 × 108m/s) com o espaço percorrido pelo 
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sinal. Uma vez que a distância entre os nós da rede é pequena (poucos metros), o tempo 

de propagação do sinal na rede é mínimo. 

As diferenças entre os tempos de envio do quadro de dados e posterior ACK são 

em decorrência, principalmente, do tempo de processamento de envio e de recepção da 

mensagem, relacionadas a cada nó da rede. 

 

 
Figura 63 – Tempo entre o envio de um quadro de dados e de ACK 

 

Mediante ao exposto, o atraso de roteamento dos pacotes na rede relaciona-se 

com o tempo total que um pacote leva para deixar o nó fonte e chegar, em múltiplos 

saltos, ao nó de destino.  

Esse tempo é obtido somando-se todos os atrasos e todos os tempos de 

processamento dos nós intermediários (isto é, que repassaram o pacote) até o momento 

que este atingiu o nó de destino. 

 Quanto menor o tempo entre t2 e t4 na Figura 63, menor será o atraso 

introduzido por salto na comunicação da rede. Isto porque, antes de retransmitir um 

pacote, o nó intermediário primeiramente envia um quadro de confirmação para o nó 

antecessor do pacote.  

A figura a seguir ilustra a transmissão para o pacote 0 presente na Figura 62. Os 

tempos em vermelho são registrados pelo analisador da rede.  São necessários três saltos 

até que o pacote oriundo do nó NTC1 chegue ao nó de destino LP1. Assim, o número de 

atraso introduzido por salto será maior, e o pacote irá gastar mais tempo para chegar ao 

nó de destino. 
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Figura 64 – Análise de transmissão do pacote 0 

 

O histograma de densidade para todas as mensagens Hello enviadas na rede é 

apresentado na Figura 65. A maioria das mensagens é enviada em torno de 20 segundos, 

conforme pré-definido.  

Adicionalmente, são exibidos, no eixo horizontal secundário, os intervalos de 

tempo de envio dos pacotes oriundos do nó fonte NTC1. As pequenas variações 

encontradas para os intervalos de tempo definidos para as mensagens Hello (20 
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segundos) e de dados (30 segundos) são em decorrência do tempo de espera das 

mensagens na fila de envio. 

 

 
Figura 65 – Histograma de densidade das mensagens Hello – Rede A 

 

Para uma análise da capacidade de auto-organização da rede, o gráfico da Figura 

66 mostra os fluxos estabelecidos pela rede durante o período de coleta de dados 

vinculado às falhas dos nós SN2 e SN1. São exibidas as três rotas estabelecidas na rede 

em função do tempo.  

Para tal, é mostrado o rastreamento da mensagem de dados por nó da rede 

durante a execução de cada rota. Ou seja, para cada pacote de mensagem difundido na 

rede são registrados os nós por onde a mensagem passou até chegar ao destino.  

É observado que, após 550 segundos, a rede é restabelecida. Assim os nós SN2 e 

SN1 voltam a fazer parte da comunicação da rede e são inseridos novamente na tabela 

de seus vizinhos. 

 A partir de então, o fluxo de dados pela rota ótima é formado novamente, uma 

vez que todos os nós pertencentes a essa rota foram restituídos à rede.  
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Figura 66 – Fluxo de mensagens de dados enviadas – Rede A 

 

Em detrimento da falha de comunicação dos nós SN2 e SN1, os fluxos dos 

pacotes 6 e 11são interrompidos e a rede deve adotar um mecanismo para restabelecer o 

fluxo desses pacotes até o nó LP1. Tal mecanismo é centrado no método de tentativas 

de reenvio do pacote. 

A avaliação do número de tentativas de reenvio da mensagem em detrimento da 

perda de comunicação dos nós SN2 e SN1 na rede, durante uma rota, é mostrada nas 

Figuras 67 e 68. 

 O critério de reenvio da mensagem ao nó falho deve satisfazer ao fluxograma 

lógico apresentado na Figura 38. Ainda, cada tentativa de reenvio da mensagem deve 

acontecer após um intervalo de tempo determinado pelo temporizador, apresentado na 

Tabela 7.   

O tempo capturado para as tentativas de retransmissão dos pacotes 6 e 11 é 

abordado, individualmente, em cada um dos gráficos.  O estudo da diferença entre esses 

intervalos de tempo é apresentado na Tabela 13.  

É observado que o tempo entre cada tentativa de reenvio está de acordo com o 

estipulado pelo temporizador definido no protocolo. 
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Figura 67 – Análise do reenvio de mensagens – pacote 6 – Rede A 
 
 

 
Figura 68 - Análise do reenvio de mensagens – pacote 11 – Rede A 

  

 
Tabela 13 – Tempo entre tentativas de reenvio – Rede A 

 

Nó Falho Nó Emissor Nó Receptor Nº Tentativa Tempo �t entre tentativas 

SN2 0X9F2 0X872 ---- 245,057s ---- 

SN2 0X9F2 0X872 1 245,560s 0,503s 

SN2 0X9F2 0X872 2 247,263s 1,703s 

SN2 0X9F2 0X872 3 253,763s 6,5s 

SN1 0X983 0X9F2 ---- 394,912s ---- 

SN1 0X983 0X9F2 1 395,412s 0,5s 

SN1 0X983 0X9F2 2 397,112s 1,7s 

SN1 0X983 0X9F2 3 403,613s 6,493s 
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O rastreamento das mensagens ACK enviadas por nó da rede em resposta às 

mensagens de dados enviadas na Figura 66, é exibido a seguir.  Para cada mensagem de 

dados recebida pelos nós, uma mensagem de confirmação é enviada. 

 

 
Figura 69 – Fluxo de mensagens ACK enviadas – Rede A 

 

O tempo estimado para que cada mensagem alcance o destino é abordado na 

Figura 70. A análise mostra que o atraso para as mensagens com números de pacotes 6 e 

11 é superior aos demais. Isso se deve ao tempo adicional necessário para reorganização 

da rede devido à perda de comunicação com os nós SN2 e SN1. 

 A Tabela 14 aborda um resumo do comportamento do protocolo para a rede A.  

 

Tabela 14 - Resumo do comportamento do protocolo SMAC – Rede A 
 

Fluxo 
Nº 

Saltos 

Nº Msg de 

dados sem 

falhas 

Nº Msg de 

dados com 

falhas 

�t até destino 

sem falha 

(TSF) 

�t até destino 

com falha 

(TCF) 

Nº Tentativa 

reenvio 

Diferença 

(TCF -TSF) 

Rota 1 3 11 14 0,368s 9,124s 3 (0x9F2 → 0x872) 8,756s 

Rota 2 3 6 9 0,423s 9,123s 
 

3 (0x983 → 0x9F2) 8,70s 

Rota 3 3 5 5 0,405s --- --- --- 
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É observado na Tabela 14 que a diferença entre o tempo de envio da mensagem 

até o destino com falha e sem falha na rede é, praticamente, o tempo que a rede 

necessita para se auto-organizar (8,7 segundos). 

 

 
Figura 70 – Tempo das mensagens até o destino – Rede A 

 

A medição da qualidade do link foi executada para cada mensagem de dados 

recebida. Os valores mínimo e máximo LQI (-100dbm e -15dbm) são associados com a 

menor e a maior qualidade do link, respectivamente. A caracterização da intensidade das 

mensagens recebidas pode ser vista na Figura 71.  

A análise do desempenho da qualidade do link mostrou que os níveis máximos e 

mínimos LQI, durante a execução de cada rota, tenderam a uma variação muito 

pequena.  Ou seja, os valores LQI capturados para uma mesma rota são recorrentes. Isso 

porque cada nó da rede mantém com um determinado nó vizinho um nível de qualidade 

do link praticamente constante. Tal fato implica em uma tendência comportamental 

cíclica da qualidade do link medida durante as rotas 1, 2 e 3, conforme visto na Figura 

71. 

Ainda, o nível da qualidade do link apresentado é considerado entre o patamar 

bom (-60dbm) e muito bom (-40dbm), de acordo com as recomendações da Freescale 

[106].   Isto porque o cenário de desenvolvimento não está submetido às interferências 

que por ventura poderiam prejudicar a comunicação na rede.   

0,433 0,425 0,422

9,124

0,319 0,318 0,3240,422 0,424 0,422

9,123

0,43 0,425 0,325 0,416

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Te
m

p
o

 (
s)

Número do Pacote

Estimativa do atraso da comunicação fim a fim

Rota1 Rota2 Rota3
Indicação de 

mudança de rota

Falha

SN2
Falha

SN1

_Média do atraso por  rota_

Rota1    0,368 segundos
Rota2    0,423 segundos
Rota3    0,405 segundos



A V A L I A Ç Ã O  D A  P R O P O S T A                      P á g i n a  | 114 
 

 

No entanto, em zonas relacionadas a parques industriais e similares, o nível de 

emissão de interferências é muito grande. Isto pode gerar perdas na qualidade do link, 

bem como prejudicar a taxa de entrega de pacotes ao destino. 

 

 
Figura 71 – Qualidade de link – Rede A 

 

10.1.1 Verificação do critério Drop 

 

Para a verificação do critério Drop, descrito na Seção 8.3, a rede A foi 

submetida a novos ensaios experimentais. O princípio adotado para avaliar este critério 

é descrito na Tabela 15. O rádio dos nós SN1 e NTC2 é desligado visando deixar o nó 

LP2 sem vizinhos em potencial para o repasse do pacote.  

 

Tabela 15 – Falhas para verificação do critério Drop 

Falha introduzida Nó MAC ID   
 

Rádio desligado SN1 
 

0X9F2 

Rádio desligado NTC2 0X7FD 

 

A Tabela 16 apresenta os fluxos das mensagens para cada rota estabelecida para 

verificação do critério Drop. Inicialmente, a rota 1 (ótima) é estabelecida entre os nós 

-36,3

-46,3
-47

-45

-43

-41

-39

-37

-35

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Q
u

al
id

ad
e 

d
o

 L
in

k 
(d

B
m

)

Tempo (s)

Qualidade de Link

LQI

Rota 1

Rota 2

Rota 3

Rota 1

Pacote 0

Pacote 6

Pacote 11

Pacote 15

Pacote 21



A V A L I A Ç Ã O  D A  P R O P O S T A                      P á g i n a  | 115 
 

 

fonte NTC1 e LP1. Posteriormente, o nó SN1 tem seu rádio desligado e uma segunda 

rota é estabelecida, a rota 2.  

Por último, o nó NTC2 é removido da rede e o critério Drop é estabelecido.  Isso 

porque o nó intermediário LP2, responsável pelo repasse do pacote, é o nó mais 

próximo do nó de destino dentre todos os seus vizinhos. No entanto, o nó de destino não 

pertence à sua área de alcance de rádio. Desta forma, as mensagens de dados recebidas 

pelo nó LP2 durante a ausência de seus vizinhos SN1 e NTC2, serão descartadas. Essa 

situação é abordada na Figura 72. 

 

Tabela 16 – Fluxo de mensagens na rede A - Critério Drop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 72 – Verificação do critério Drop 
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Seção 5.5.1.3. Após 360 segundos, a rede é restabelecida e o fluxo de mensagens por 

meio da rota ótima é restituído.   

Adicionalmente, o rastreamento das mensagens ACK enviadas em resposta às 

mensagens de dados enviadas na Figura 72 é apresentado a seguir. 

 

 
Figura 73 – Fluxo de mensagens ACK enviadas – Critério Drop 

 

10.1.2 Redes A com três fluxos 

  

Para uma análise do desempenho do protocolo SMAC com roteamento em 

situações com mais de um fluxo de dados, a rede A foi submetida a três fluxos com 

diferentes origens para o mesmo destino (LP1).  A Tabela 17 apresenta a origem e o 

destino para cada um dos fluxos com os respectivos nós intermediários ótimos.  

 

Tabela 17 – Definição dos fluxos de mensagens até o destino 
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Tal medida visa proporcionar um tráfego maior de pacotes na rede e avaliar o 

comportamento do protocolo na entrega de mensagens ao destino, bem como na 

capacidade de auto-organização da rede mediante a uma falha. 

A transmissão de mensagens de dados para o destino, em cada fluxo, é 

periódica. Os intervalos de tempos de repetição para cada um dos fluxos determinados 

acima estão descritos na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Ciclo de repetição de cada Fluxo 
 

Fluxo Intervalo de tempo Número de saltos até o destino 

1 6s 3 
2 1s 1 
3 5s 2 

 

A Figura 74 apresenta o rastreamento das mensagens de dados enviadas na rede.  

Apesar do aumento no tráfego de mensagens, o protocolo proposto mostrou-se eficiente 

na entrega de pacotes ao destino para cada fluxo e preservou a capacidade de 

manutenção da rede mediante a quebra de um link.  

Tal capacidade é verificada por meio da interrupção da rota ótima estabelecida 

pelo Fluxo 1.  Após 120 segundos, o nó SN2 (0X872) é removido da rede e o Fluxo 1 é 

interrompido. O nó NTC2 (0X7FD) é o segundo nó vizinho ótimo ao nó SN1 (0X9F2) 

para este fluxo, e é o nó escolhido para substituir o nó falho SN2. Desta forma, a rede se 

auto recupera e o Fluxo 1 é restabelecido. 

 

 
Figura 74 – Fluxo de mensagens de dados enviadas por fluxo – Rede A 
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 O rastreamento das mensagens de confirmação (ACK) para cada mensagem de 

dados enviadas na Figura 74 é exibido a seguir. 

 

 
Figura 75 – Fluxo de mensagens ACK enviadas por fluxo – Rede A 

 

A Figura 76 apresenta uma análise do tempo gasto, por fluxo, para que as 

mensagens sejam entregues ao nó destinatário LP1.  

  

 
Figura 76 – Tempo das mensagens até o destino por fluxo – Rede A 
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Quanto maior o número de saltos até o destino, maior o atraso na comunicação 

fim a fim. Para uma melhor visualização, a figura a seguir exibe a estimativa do atraso 

na comunicação fim a fim para os últimos pacotes da Figura 76. Os Fluxos 1 e 2 

possuem respectivamente, o maior e o menor atraso na comunicação fim a fim. 

 

 
Figura 77 – Visão detalhada dos atrasos – Rede A 

 

A qualidade do link das mensagens de dados recebidas pelos nós da rede, para 

cada fluxo, é mostrada na Figura 78. O estudo mostra que, durante a execução de uma 

mesma rota, a qualidade do link estabelecida entre dois nós apresentou pouca variação. 

 

 
Figura 78 – Qualidade de link por fluxo – Rede A 
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10.2 Rede de sensores sem fio - B 

 

A segunda rede proposta neste trabalho é apresentada na Figura 79. Trata-se de 

uma rede também formada pelos nós extremos NTC1 e LP1 e pelos nós intermediários 

SN1, SN2, NTC2 e LP2.  

 
 

 

 
 

Figura 79 – Rede de sensores sem fio - B 
 

Semelhante à rede A, o fluxo de mensagens foi estabelecido entre o nó de 

origem NTC1 e o destinatário LP1. O tráfego de mensagens nesta rede é formado pelo 

envio periódico dos quadros de mensagens Hello e dados; e correspondem aos 

intervalos de tempo pré-definidos na Tabela 10. 

O que individualiza a rede A da rede B é o número de saltos da mensagem até o 

destino. A rota ótima, estabelecida entre o nó NTC1 e LP1 para a rede B, possui apenas 

dois saltos até o destino, enquanto a rota ótima para rede A possui três saltos. 

A Tabela 19 apresenta uma descrição das falhas introduzidas na rede B. O rádio 

dos nós SN1 e LP2 é desligado durante a coleta de dados para avaliar o desempenho do 

protocolo de roteamento geográfico inserido no SMAC. 
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Tabela 19 - Falhas introduzidas na Rede B 
 

Falha introduzida Nó Tempo de Ausência do Nó 
 

Rádio desligado SN1 336.258s 

Rádio desligado LP2 173.087s 

 

Os fluxos de mensagens entre os nós de origem NTC1 e de destino LP1 são 

exibidos na Tabela 20. São estabelecidas três rotas pela rede.  

 

Tabela 20 - Fluxo de mensagens na Rede B 
 

 

* Nós sujeitos à falha 

 

Inicialmente, a rota 1, rota ótima, é traçada entre o nó fonte NTC1 e o nó de 

destino LP1. Posteriormente, o rádio do nó SN1 é desligado e a rota ótima é 

interrompida e uma segunda rota é traçada, rota 2. Por último, uma segunda falha é 

introduzida na rede e o funcionamento do rádio do nó LP2 é interrompido. Assim, uma 

terceira rota alternativa é estabelecida entre nó NTC1 e LP1, a rota 3.  

As representações gráficas do desempenho do protocolo, durante o intervalo de 

tempo em que as condições de falhas são introduzidas na rede, são exibidas a seguir.  

A Figura 80 apresenta uma análise quantitativa das mensagens enviadas na rede. 

São enviadas ao todo 22 mensagens de dados entre o nó NTC1 e LP1. No entanto, 

devido ao número de saltos necessários até o destino (2 ou 3 saltos), o número completo 

de mensagens de dados enviadas é 55, em condições de pleno funcionamento dos nós.  

Uma vez que a rede é submetida a duas falhas, é necessário o reenvio de 

mensagens para reorganização da rede e restabelecimento do fluxo de mensagens até o 

destino. Assim, é necessário o reenvio de 6 mensagens, no mínimo, para a 

reorganização da rede, devido às falhas introduzidas, contabilizando, ao todo, 61 

mensagens de dados.  

O número de mensagens Hello enviadas pelos nós SN1 e LP2 é menor devido ao 

instante de perda de comunicação, registrado na Tabela 19. 
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Figura 80 - Análise quantitativa das mensagens enviadas 
 

O histograma de densidade das mensagens 

com os pacotes transmitidos pelo nó fonte NTC1 são exibidos na figura a seguir. As 

mensagens de dados e de Hello

e 20 segundos, conforme esperado.

 

Figura 81 - Histograma de densidade
 

A Figura 82 mostra os fluxos estabelecidos pela rede durante o período de coleta 
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Análise quantitativa das mensagens enviadas – Rede B 

O histograma de densidade das mensagens Hello enviadas na rede em conjunto 

com os pacotes transmitidos pelo nó fonte NTC1 são exibidos na figura a seguir. As 

ello emitidas na rede estão em torno, respectivamente, de 30 
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enviadas na rede em conjunto 

com os pacotes transmitidos pelo nó fonte NTC1 são exibidos na figura a seguir. As 

emitidas na rede estão em torno, respectivamente, de 30 

 

A Figura 82 mostra os fluxos estabelecidos pela rede durante o período de coleta 
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das mensagens de dados por nó da rede durante a execução de cada rota.  Após 550 

segundos, a rede é restabelecida e a rota com menor número de saltos até o destino é 

constituída novamente. 

 

 
Figura 82 - Fluxo de mensagens de dados enviadas– Rede B 

 

Analisando o gráfico da Figura 82 os fluxos dos pacotes 6 e 11 são 

interrompidos em torno de 250 e 400 segundos, respectivamente. Desta forma, o 

processo para reestruturação dos fluxos é executado pelo protocolo visando encontrar 

uma rota alternativa até o nó de destino. Esse processo é realizado por meio de 

tentativas de reenvio da mensagem ao nó falho.  

É observado que após número de tentativas de restabelecimento da comunicação 

com os nós SN1 (0x9F2) e LP2 (0x7F8) ter excedido o valor máximo (3),  estes nós são 

substituídos na rede para garantir a entrega dos pacotes 6 e 11.  

Inicialmente o nó SN1 é substituído pelo nó LP2, e posteriormente, o nó LP2 é 

substituído pelo nó NTC2 (0x7FD).  Essas novas rotas possuem um maior número de 

saltos até o destino.       

A avaliação do número de tentativas de reenvio da mensagem para os pacotes 6 

e 11 é mostrada nas Figuras 83 e 84. 
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Figura 83 - Análise do reenvio de mensagens – pacote 6 – Rede B 

 
 

 
Figura 84 - Análise do reenvio de mensagens – pacote 11 – Rede B 

 
A diferença entre cada tentativa de retransmissão da mensagem é abordada na 

Tabela 21.  Os tempos coletados entre cada tentativa de reenvio da mensagem estão de 

acordo com os tempos pré-definidos pelo temporizador implementado no protocolo 

proposto. 
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Tabela 21 – Tempo entre tentativas de reenvio – Rede B 
 

Nó Falho Nó Emissor Nó Receptor Nº Tentativa Tempo �t entre tentativas 

SN1 0X983 0X9F2 ---- 250,035s ---- 

SN1 0X983 0X9F2 1 250,536s 0,501s 

SN1 0X983 0X9F2 2 252,238s 1,702s 

SN1 0X983 0X9F2 3 258,736s 6,498s 

LP2 0X983 0X7F8 ---- 400,053s ---- 

LP2 0X983 0X7F8 1 400,553s 0,5s 

LP2 0X983 0X7F8 2 402,255s 1,702s 

LP2 0X983 0X7F8 3 408,761s 6,506s 

 

O rastreamento das mensagens ACK enviadas por nó da rede, durante a 

execução de cada rota, é exibido na figura a seguir.   

 

 
Figura 85 - Fluxo de mensagens ACK enviadas – Rede B 

 
 A Tabela 22 aborda um resumo do comportamento do protocolo para a rede B. 
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demais rotas. Logo, a velocidade de transmissão do pacote até o destino por esta rota 

será maior. 

Novamente, a diferença entre os tempos da mensagem até o destino com falha e 
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Tabela 22 - Resumo do comportamento do protocolo SMAC – Rede B 
 

Fluxo 
Nº 

Saltos 

Nº Msg de 

dados sem 

falhas 

Nº Msg de 

dados com 

falhas 

�t até destino 

sem falha (TSF) 

�t até destino 

com falha 

(TCF) 

Nº Tentativa 

reenvio 

Diferença 

(TCF - TSF) 

Rota 1 2 11 14 0,153s 9,155s 

 

3 (0x983 → 0x9F2) 9,002s 

Rota 2 3 6 9 0,433s 9,058s 

 

 

3 (0x983 → 0x7F8) 8,625s 

Rota 3 3 5 5 0,356 --- --- --- 

 

 Na Figura 86  é apresentada uma estimativa do tempo das mensagens de dados 

até o destino. São observados os picos de tempo para os pacotes de número 6 e 11. 

Esses picos são em detrimento das falhas dos nós SN1 e LP2. 

 

 
Figura 86 - Tempo das mensagens até o destino – Rede B 
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Figura 87 – Qualidade de link – Rede B 

 

Para finalizar a coleta de dados na rede B, um último teste foi realizado para 

avaliar o comportamento do protocolo mediante a falha de dois nós consecutivos em 

uma mesma rota. Essa situação é apresentada na Figura 88. 
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juntos instantes antes de uma mensagem de dados ser enviada pelo nó NTC1 (0X983).  
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Finalmente, um terceiro vizinho, NTC2 (0x7FD),  é selecionado pelo protocolo 

de roteamento geográfico, e a rota 3 é estabelecida para manutenção do fluxo entre o nó 

fonte NTC1 e o nó de destino LP1.  
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É observado que após 225 segundos, a comunicação na rede é restabelecida e 

nós SN1 e LP2 voltam a transmitir mensagens de Hello para seus vizinhos. Assim, 

quando o nó fonte NTC1 enviar o próximo pacote para o nó LP1, a rota ótima será 

restituída.     

 

 
Figura 88 – Falhas consecutivas - Rede B 

 

Os quadros de confirmação enviados para cada uma das mensagens de dados 

enviadas na rede é exibo a seguir. 

 

 
Figura 89 - Fluxo de mensagens ACK enviadas: Falhas consecutivas - Rede B 
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Em casos de falhas consecutivas, o tempo de reorganização da rede é 

acumulativo. Isso aumenta o tempo gasto para que a mensagem chegue até o destino.  

O tempo de reorganização da rede em detrimento das falhas consecutivas dos 

nós SN1 e LP2 foi de 17.403 segundos. Este tempo de reorganização da rede é o dobro 

do tempo gasto para restabelecer a rede quando uma única falha acontece isoladamente. 

Na Figura 90  é apresentada uma estimativa do tempo das mensagens de dados 

até o destino para este cenário.  

 

 
Figura 90 - Tempo das mensagens até o destino: Falhas consecutivas – Rede B 
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Porém, ainda não foi feito um estudo para valores inferiores a 100ms, em razão 

da dificuldade do sniffer em capturar e registrar o tráfego de mensagens nessas 

circunstâncias. 

Em geral, os atrasos na comunicação fim a fim obtidos nos ensaios 

experimentais para as redes A e B, são considerados aceitáveis para o tempo da 

aplicação em sistemas de gerenciamento e monitoramento da iluminação pública. 

Para sistemas que necessitam de um tempo de resposta menor, os parâmetros do 

protocolo proposto podem ser reajustados visando atender às exigências de tempo de 

execução de tarefas da aplicação. 
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11 CONCLUSÕES 

 

O principal objetivo deste trabalho foi contribuir com o desenvolvimento de um 

protocolo para a camada de rede, baseado no algoritmo de roteamento geográfico para 

redes sem fio mesh. O protocolo SMAC foi utilizado para o desenvolvimento do 

trabalho. 

O protocolo SMAC é bastante simples, se comparada a sistemas operacionais 

mais complexos, como o TinyOS. Além disso, ela possibilita a comunicação sem fio 

efetiva entre os nós da rede.  

A inserção do protocolo de roteamento geográfico no SMAC, implementado por 

meio da menor distância Euclidiana, definiu o melhor caminho entre o nó fonte e nó 

destino, priorizando o menor número de saltos em uma comunicação fim a fim. Como o 

número de atrasos introduzidos por salto é reduzido, diminuindo a latência, a velocidade 

de transmissão das mensagens é maior.  

 Com relação à tolerância às falhas, o protocolo proposto demonstrou ser capaz 

de encontrar rotas alternativas na presença de nós roteadores falhos, assim, a rede se 

auto-organiza para manter seu pleno funcionamento e otimizar o tráfego de dados.   

O critério adotado para confirmação de recebimento de dados a cada 

retransmissão de mensagem é mais eficiente do que as técnicas de confirmação fim a 

fim, uma vez que diminui a probabilidade de falha na transmissão entre dois nós.   

A implementação de um protocolo da camada de rede permitiu ao SMAC a 

utilização da topologia de rede mesh, uma topologia de rede mais complexa do que a 

topologia estrela.  

Devido à limitação de dispositivos para testes, a rede foi restringida a seis nós 

estáticos de comunicação sem fio. Para redes com maior número de nós, alguns pontos 

podem ser analisados para aumentar a confiabilidade da rede, como por exemplo: a 

restrição da quantidade de nós vizinhos por dispositivo e a otimização da quantidade de 

retransmissões, para uso mínimo de bateria. 

Por fim, este trabalho irá colaborar com o projeto de pesquisa “Redes de 

Sensores Sem Fio de Aplicação Urbana”, do Laboratório de Automação Industrial da 

EESC-USP. Essa colaboração pode ser comprovada através do estudo da pilha 

protocolar SMAC e do método abordado para o desenvolvimento de uma camada de 

rede na mesma.  
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Além disso, o protocolo de rede implementado, baseado no algoritmo de 

roteamento geográfico, é altamente indicado para aplicações de sistemas de controle e 

monitoramento de variáveis, relacionadas à iluminação pública em áreas 

metropolitanas. 

  Como proposta de melhoria para este trabalho, a técnica aqui descrita pode ser 

integrada com algoritmos de roteamento mais complexos já avaliados em simulação 

[112]. Tais algoritmos eliminam o critério drop estabelecido neste trabalho. Caso o 

encaminhamento do pacote atinja um nó que seja máximo local, o pacote não será 

descartado.  Para tanto, modificações no protocolo GPSR [68] são empregadas para 

garantir o fluxo de pacotes até o destino.  
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