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Resumo 

Para implementação de grandes redes WLAN (Wireless Local Area Network) é 

necessário fazer um projeto que leve em consideração fatores que influenciam 

diretamente na intensidade do sinal da rede. Para grandes áreas de cobertura, são 

necessários vários pontos de acesso assim como uma análise dos efeitos de 

multipercurso e de todas as interferências que esta rede está sujeita. Como não existe 

um método rigoroso para controle de instalação dessas redes, nos deparamos várias 

vezes com projetos que não aproveitam todo o potencial de cobertura do sistema nem 

analisam as possíveis interferências. Neste trabalho, será apresentada a história de 

evolução das redes WLAN desde a sua criação até as tecnologias mais avançadas que 

existem atualmente., abordando todos os componentes que constituem uma rede sem 

fio. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma rede WLAN capaz de atender as 

especificações do projeto a partir de um estudo sobre todos os fatores que influenciam 

na construção de uma rede sem fio, como por exemplo, interferências, obstáculos, 

polarização e área de cobertura. Para concluir o trabalho serão apresentadas análises 

teóricas de modelos de propagação e um estudo baseado no conceito de “Site Survey” 

para confirmar que este método baseado em testes práticos aliado a um conhecimento 

prévio dos modelos de propagação pode ser bastante eficiente na construção de redes 

WLAN.  



 
 

i 
 

Abstract 

To implement large networks WLAN (Wireless Local Area Network) it is 

necessary to develop a project that takes into consideration factors that directly 

influence the quality of the network signal. For large areas of coverage are required 

several Access Points and an analysis of the effects of multipath and of all the 

interference that this network is subject. As there is no rigorous method to control the 

installation of these networks, we face several projects that do not take advantage of the 

full potential of the system coverage or analyze the possible interferences. In this work, 

will be presented the story of evolution of WLAN networks since its creation to the most 

advanced technologies that currently exist. Will be covered all the components that 

make up a wireless network. The aim of this work is to develop a wireless data network 

capable of meeting the specifications of the project from a study of all the factors that 

influence in the construction of a wireless network, as, interference, obstacles, 

polarization and coverage area. To complete the work will be presented theoretical 

analyses of propagation models and finishing will be done a case study based on the 

concept of "Site Survey" to confirm that this method based on practical tests combined 

with a prior knowledge of propagation models can be quite efficient in WLAN networks 

construction. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Redes WLAN  

Com a popularização dos tablets, netbooks e a introdução de smartphones no 

mercado de telefonia móvel, os consumidores necessitam cada vez mais de redes de 

dados com taxa de transferência satisfatória e seguras para a utilização dos recursos de 

seus aparelhos. Com este novo perfil do mercado é observada uma necessidade tanto 

corporativa quanto doméstica de prover acesso a redes de dados em ambientes públicos 

como aeroportos, restaurantes, shoppings, centros de eventos, universidades, hotéis, 

entre outros. A solução para essa nova demanda é a criação de WLANs que já conseguem 

disponibilizar redes de dados sem fio de grande alcance com alta velocidade com grande 

confiabilidade.  

 As redes sem fio são capazes de atingir uma velocidade satisfatória e de atender 

a um grande número de usuários, além de serem de fácil instalação, pois não necessitam 

de um grande volume de cabos. Outro fator que torna tal tipo de rede mais eficiente, é 

que  com protocolos de segurança cada vez mais confiáveis as redes sem fio vem 

quebrando as barreiras que limitavam sua aplicação antigamente. 

As redes sem fio não são um novo conceito, o padrão 802.11 teve seu surgimento 

em 1997. As WLANs estão se difundindo após tanto tempo de seu surgimento por dois 

principais motivos, largura de banda e custo. As primeiras redes sem fio ofereciam taxas 

de transferências menores que 1Mbps, enquanto o padrão 802.11 garante taxas de até 

2Mbps entre dispositivos de fabricantes diferentes. A princípio não parece ser uma 

grande evolução, mas nos primórdios das WLANs um dos maiores problemas 

enfrentados era a constante incompatibilidade entre dispositivos de fabricantes 

diferentes. E com o crescente desenvolvimento das tecnologias os equipamentos estão 

cada vez mais baratos. 
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1.2. Objetivo do Trabalho 

Este trabalho tem como objetivo  desenvolver uma rede WLAN capaz de 

proporcionar um sinal de qualidade para seus usuários em toda a extensão da área de 

cobertura, além disto, avaliar também se a rede é capaz de atender o número de 

usuários determinado e garantir uma taxa de transferência de dados satisfatória para 

todos eles.   

1.3. Método 

Este trabalho vai contar com uma introdução teórica criteriosa para depois 

introduzir conceitos teóricos e práticos para projetar redes sem fio e assim verificar se 

os objetivos propostos foram alcançados. 

A introdução vai ser feita baseada em artigos científicos e documentos de acesso 

público disponibilizados no site da CISCO. 

Para realizar testes teóricos da rede atual será utilizado o programa WirelessMon 

que monitora com bastante precisão a rede. Os resultados dos experimentos vão ser 

comparados a modelos teóricos para validar se os testes práticos são realmente fiéis a 

ponto de serem suficientes para realizar um bom dimensionamento de uma rede WLAN, 

necessitando apenas de adequações para atender ao tráfego. 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho de conclusão de curso possui sete capítulos denominados: 

Introdução, Características de redes WLAN, Critérios para construção de redes WLAN, 

Metodologia, Modelos de Propagação, Estudo de Caso e Conclusão. O primeiro capítulo 

refere-se à introdução ao tema do presente estudo.  
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O segundo capítulo, Características de redes WLAN apresenta uma revisão geral 

sobre WLAN contendo aspectos históricos sobre o tema, vantagens e desvantagens das 

redes sem fio, a topologia dessas redes, seus diversos tipos e ainda critérios de 

segurança. 

O terceiro capítulo, Critérios para construção de redes WLAN aponta aspectos 

que devem ser levados em conta para que um projeto criterioso e confiável de redes sem 

fio seja realizado. 

O conteúdo do quarto capítulo refere-se à metodologia do presente trabalho. 

Já no quinto capítulo, Modelos de Propagação, alguns modelos de propagação de 

redes sem fios são apresentados para melhor entendimento e visualização das soluções 

propostas. 

No penúltimo capítulo, Estudo de Caso, uma análise é feita sobre um modelo de 

propagação específico e são propostas medidas para melhorar o desempenho das redes. 

O sétimo e ultimo capítulo contém a conclusão do trabalho apresentado. 
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Capítulo 2 

Características de redes WLAN 

2.1. Introdução 

Para projetar uma WLAN é necessário conhecer muito bem o ambiente em que 

ela será instalada e qual será a área de cobertura para definir a topologia da rede, os 

protocolos de segurança, as antenas que devem ser utilizadas e a posição dos pontos de 

acesso. 

Este capítulo vai trazer um breve histórico das WLAN, descrever os 

equipamentos que a compõem e ainda alguns dos protocolos de segurança que podem 

ser utilizados para garantir um bom funcionamento das redes sem fio.  

2.2. Histórico 

As WLAN (Wireless Local Area Network) tiveram seu início com o professor da 

Universidade do Havaí, Norman Abramson, que desenvolveu o primeiro computador 

com uma rede de comunicação sem fios, o ALOHAnet. Este sistema se tornou 

operacional em 1971 e interligava os computadores espalhados pelas quatro ilhas do 

Havaí a um computador central localizado na Ilha de Oahu utilizando um sistema de 

radio difusão. [1]   

Em 1979, Gfelles and Bapst publicaram o primeiro trabalho envolvendo uma 

pequena rede local utilizando comunicação via raios infravermelhos. Em 1980, Ferrert 

exibiu o primeiro experimento de aplicação de um terminal de comunicação sem fios 

durante a Conferência Nacional de Telecomunicações promovida pelo IEEE. A primeira 

geração dos modems sem fio foram desenvolvidas no início dos anos 80 e estes 

dispositivos alcançavam taxas menores que 9600bps. A segunda geração surgiu logo 

após a Comissão Federal de Comunicações anunciar a liberação de faixas de frequência 

para uso não militar. A terceira geração de modems wireless tenta manter a 
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compatibilidade com as gerações anteriores, porém aumentando a taxa de transferência 

de dados para a faixa de Mbps. [2] 

O primeiro Workshop de WLAN foi em 1991 e nele foram expostos os primeiros 

produtos para o mercado de redes sem fio. Neste ponto o comitê IEEE 802.11 foi 

formado e começou a definir os padrões IEEE para as WLAN. [3] 

A primeira versão do IEEE 802.11 foi emitida em 1997, e neste ponto os 

primeiros dispositivos sem fio que operavam na faixa de 2,4 GHz já eram 

comercializados.  

Em setembro de 1999, foi proposta a versão do IEEE 802.11b e nesta mesma 

época a Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) foi criada e com ela foram 

lançados os primeiros produtos com tecnologia WLAN que possuíam compatibilidade 

entre diferentes fabricantes.  Esta mesma aliança foi responsável pela criação da sigla 

WI-FI referente ao termo Wireless Fidelity, o que faz referência ao fato dos produtos 

terem compatibilidade garantida mesmo sendo de fabricantes distintos. [4] 

Em junho de 2003, foi aprovado ao padrão 802.11 uma derivação dele, o 802.11g 

que possuía uma taxa de transferência de ate 54Mbit/s utilizando a mesma frequência 

de 2.4GHz que o 802.11b.  

Em outubro de 2009, o padrão 802.11n foi aprovado pelo IEEE. Neste, a taxa de 

transferência pode ir de 54Mbit/s até 600Mbit/s. Na versão n, a largura da banda de 

frequência utilizada pode ser de até 40Mhz e foi implementado uma nova faixa de 

frequência para esta aplicação, a faixa dos 5GHz. 

O padrão 802.11ac aprovado em janeiro de 2014 apresenta evoluções 

principalmente na taxa de transferências em redes de 5GHz. De acordo com estudos, 

este padrão estará em plena funcionalidade e vai ser utilizado em grande escala a partir 

de 2015. Para este padrão, a estimativa é de que seja possível atingir por meio de uma 

rede de multi estações uma taxa de pelo menos 1Gbit/s e em uma rede de um link 

simples, pelo menos 500 Mbit/s, com largura de banda de até 160MHz. 
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2.3. Vantagens e desvantagens das WLANs 

Com o aumento de dispositivos que fazem uso de conexão de dados sem fio no 

mercado, os equipamentos wireless de telecomunicações têm reduzido bastante os seus 

custos. Como as redes sem fio não implicam em grandes mudanças nas estruturas das 

propriedades onde serão instaladas, elas levam vantagem sobre redes cabeadas que 

muitas vezes necessitam de obras para sua criação. 

As vantagens de se criar uma rede wireless hoje são: 

 Portabilidade dos aparelhos conectados à rede. 

 Facilidade de instalação. 

 Não necessita passagem de cabos. 

 

E as desvantagens das redes wireless são: 

 Em alguns casos não alcança as mesmas velocidades de redes 

cabeadas. 

 Por transmitir os dados via ondas eletromagnéticas não são tão 

seguras como as redes cabeadas. 

2.4. Componentes das WLANs 

2.4.1. ACCESS POINT 

Os pontos de acesso ou Access Points são os componentes responsáveis por 

interligar todos os dispositivos que estão conectados em uma mesma rede, e ainda 

fornecer o acesso à internet para a rede.  

Por ser o controlador da rede ele é responsável por ajustar a potência das ondas 

de rádio frequência, os canais de atuação da rede, a autenticação e ainda é responsável 

pela segurança dos dados. 

Normalmente os Access Points possuem uma entrada para conexão de internet 

cabeada ou DSL e algumas saídas RJ45 para conexão de dispositivos com placa de rede 

além de antenas para transmissão das ondas de radio frequência. A Figura 2.1 mostra 

um ponto de acesso com estas características.  



 
 

13 
 

 

 

 

 

Já existem hoje pontos de acesso que tem entrada para chips de telefonia móvel 

que se conectam em redes WCDMA ou até em LTE, e atuam como modem e como ponto 

de acesso para os usuários da rede sem fio. 

 

 

 

2.4.2. CLIENT ADAPTER 

Os adaptadores de rede sem fio são dispositivos que devem ser conectados nos 

aparelhos que querem fazer parte da rede sem fio. Grande parte dos dispositivos que 

Figura 2.1 - Exemplo de Access Point [17] 

Figura 2.2 – Página de configuração WIRELESS WRT54G  
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tem compatibilidade com redes sem fio hoje em dia possuem esses dispositivos 

acoplados internamente (built-in), portanto não é necessária instalação externa deste 

dispositivo. 

A Figura 2.2 apresenta um tipo de client adapter que é conectado a uma porta 

USB do dispositivo que se deseja conectar a rede sem fio. 

 

Figura 2. 3 - Exemplos de Client Adapter [18] 

Características dos Client Adapter. 

Frequência: 2.4-2.4835GHz 

Throughput Máximo: 802.11n: Até 150Mbps 

EIRP:  <20dBm(EIRP) 

2.5. Tipos de WLANs 

O padrão IEEE 802.11 define que as WLAN’s possuem dois modos diferentes de 

operação, o modo Ad Hoc e o modo Infrastructure. 

2.5.1. REDE AD HOC 

A rede Ad Hoc permite que dois dispositivos que estejam conectados em uma 

mesma rede possam trocar informações entre si de forma direta, ou seja, sem a 

necessidade de um ponto de acesso (peer to peer – P2P). A configuração peer to peer 

(usuário para usuário) é estabelecida de forma que todos os computadores que estão 

conectados à rede funcionam como cliente e como servidor. [5,7,8] 
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A Figura 2.3 exemplifica a conexão tipo P2P entre três dispositivos. 

 

Figura 2. 4 – Redes com configuração AD HOC [19] 

2.5.2. REDE INFRAESTRUTURADA (INFRASTRUCTURE) 

A rede Infrastructure permite que todos os dispositivos conectados em uma 

mesma rede sejam capazes de trocar informações entre si, mas eles devem se conectar a 

um ponto de acesso que vai promover a conexão entre eles. [5,7,8] 

            A Figura 2.4 mostra a topologia Infrastructure. 

 

Figura 2. 5 - Redes com configuração Infrastructure [20] 

2.6. Segurança das WLANs 

O padrão IEEE 802.11 inclui dois tipos de segurança nas redes wireless, que são a 

autenticação e a encriptação. [5] 

Para realizar a autenticação em uma rede sem fio, salvo se ela for uma rede 

aberta, ou seja, sem a necessidade de ter uma senha para entrar, você deve saber qual é 

a senha daquela rede. 

Os tipos de protocolos de segurança mais comuns nos Access Points são: 
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 WEP (Wired Equivalent Privacy): Como foi o primeiro protocolo de 

segurança a ser criado, ele possui um método de encriptação muito 

frágil e fácil de ser quebrado. Consiste em um protocolo de 

autenticação que utiliza um algoritmo RC4 para criptografar os 

dados que serão trocados em uma rede sem fio. Utiliza também a 

função detectora de erros CRC-32, que avalia se os dados chegaram 

ao receptor foram danificados ou alterados. 

 WPA (Wi-Fi Protected Access): Foi o método desenvolvido pela Wi-Fi 

Alliance e pelo IEEE com o intuito de corrigir falhas encontradas no 

WEP. Este protocolo de segurança utiliza um protocolo de 

encriptação TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) que gera de 

forma dinâmica uma nova chave de 128-bit para cada pacote a ser 

transferido, o que evita vários tipos de ataque que o WEP estava 

sujeito. Além disso, o WPA utiliza também um verificador de 

integridade que acusa qualquer alteração ou violação nas 

informações transmitidas que substitui o CRC do WEP, pois este não 

garantia segurança dos dados que eram verificados. O tipo de 

verificação que o protocolo WPA utiliza é conhecido como Michael. 

 

 WPA2: A evolução do WPA apresenta um novo protocolo de 

encriptação ainda mais seguro que o anterior o CCMP (Counter 

Cipher Mode with block chaining message authentication code 

Protocol) que um mecanismo de encriptação baseado no AES 

(Advanced Encryption Standard). Apesar de ser muito mais seguro, o 

AES requer um processamento mais pesado para a encriptação, o 

que pode ocasionar em uma perda de desempenho da rede se o 

dispositivo não tiver uma boa capacidade de processamento de 

dados. Além disso, este novo método de encriptação pode não ser 

compatível com aparelhos que possuem dispositivos Wi-Fi mais 

antigos. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access
http://en.wikipedia.org/wiki/Temporal_Key_Integrity_Protocol
http://en.wikipedia.org/wiki/CCMP
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Além destes protocolos de seguranças que os Access Points oferecem, há ainda a 

possibilidade de realizar alguns procedimentos para aumentar ainda mais a segurança 

de uma rede sem fio, como por exemplo, realizar um filtro dos dispositivos autorizados a 

acessar a rede através do seu MAC number. O MAC number é um código designado para 

cada dispositivo que possui tecnologia WI-FI e como é único para cada dispositivo, é 

possível definir todos os aparelhos que estão habilitados para conectar a uma rede. Há 

ainda a ocultação do SSID que é conhecido como o “nome da rede”. Quando há a 

ocultação do nome da rede todos os usuários que vão se conectar a esta rede devem 

saber o SSID dela corretamente, pois ele não vai estar disponível no broadcast. 

2.7. Conclusão 

Neste capítulo foram apresentados todos os objetos que compõem uma rede de 

dados sem fio, e ainda as topologias existentes e seus principais protocolos de 

segurança. 

Conhecendo todos os tipos de equipamentos e protocolos de segurança fica mais 

fácil de escolher o que usar para criar uma WLAN que atenda todos os requisitos 

desejados. 
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Capítulo 3 

Critérios para construção de redes WLAN 

3.1. Introdução 

Vários aspectos devem ser considerados para realizar o dimensionamento de 

uma rede sem fio, como por exemplo, a polarização, as antenas, o tráfego requerido, 

quantidade de pontos de acesso e suas respectivas posições para atender a área 

desejada, as características do ambiente para verificar possíveis interferências e 

obstáculos e as características de propagação das ondas. Considerando estes fatores é 

possível criar uma rede sem fio que vai ser capaz de cobrir toda a área desejada 

garantindo qualidade de acesso a todos os usuários. 

Este capítulo vai abordar os fatores mais importantes que devem ser 

considerados para um projeto atender as expectativas. 

3.2. Polarização 

A polarização determina como as ondas eletromagnéticas provenientes das 

antenas estão sendo transmitidas no ar (em relação ao solo), elas podem estar 

orientadas em duas direções: vertical ou horizontal. 

A Figura 3.1 apresenta os dois tipos de polarização existentes. 

 

Figura 3. 1 – Polarização das Antenas [11] 
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Os dispositivos da rede devem estar todos alinhados para receber e enviar 

informações na mesma orientação, caso contrário pode não haver comunicação entre 

eles e caso esta ocorra, não vamos ter um acesso de qualidade. [10] 

3.3. Antenas 

As antenas são elementos passivos que não aumentam a potência do sinal a ser 

transmitido, apenas direcionam a energia recebida do transmissor. O redirecionamento 

dessa energia tem a função de fornecer uma maior energia na direção para que a antena 

esteja apontando. [10,11] 

Como o foco deste trabalho é o estudo de redes em ambientes fechados, nos 

deparamos com situações que podem afetar diretamente a qualidade do sinal recebido 

pelo usuário. Um dos maiores problemas para redes em ambientes que tem muitas 

paredes e obstáculos é o multipercurso.  

Quando temos a transmissão em ambientes fechados com apenas uma antena o 

receptor esta sujeito a receber além do sinal original do Access Point sinais originados 

principalmente da reflexão nos obstáculos (ou seja, sinais com atraso de tempo em 

relação ao original) podendo causar interferências destrutivas ou construtivas. 

Interferências destrutivas podem ocasionar em perdas no sinal em mais de 30dB abaixo 

do valor médio. 

A Figura 3.2 exemplifica como o efeito do multipercurso interfere na transmissão 

de ondas de rádio. 

 

Figura 3. 2 – Multipercurso entre dois dispositivos [21] 
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Para tratar efeitos causados pelo multipercurso é utilizada a diversidade de 

antenas. A maioria dos Access Points possui mais de uma antena, e elas são configuráveis, 

podendo o usuário ativar ou desativar qualquer uma delas. O dispositivo como tem duas 

antenas é capaz de analisar em qual das duas a comunicação com o usuário está mais 

forte, e assim é capaz utilizar apenas o sinal com maior amplitude proveniente de uma 

das antenas dele. Com isso efeitos do multipercurso são minimizados. [12,13] 

A Figura 3.3 mostra os efeitos causados pelo multipercurso. 

 

 

Figura 3. 3 – Efeitos do Multipercurso [11] 

 

3.4. Tráfego 

Para projetar uma rede WLAN, tão importante quanto a área de cobertura e a 

segurança dela, é a capacidade de tráfego que cada usuário vai possuir. 

Quando é definida a taxa de transferência que um usuário da rede pode alcançar, 

vai ser possível avaliar a quantidade de pontos de acesso que serão necessários para 

atender a esta demanda. O throughput (taxa de transferência) total referente à área de 

cobertura é calculado fazendo a simples soma dos throughputs individuais de cada 

usuário. O numero total de access points deverá ser necessário para que este valor de 

throughput seja possível de ser entregue a rede. 

Levando em conta a demanda da rede, os números de pontos de acesso podem 

ser definidos como sendo a multiplicação da média de usuários conectados a rede e do 
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throughput médio dos usuários dividido pela capacidade individual de throughput do 

ponto de acesso que será utilizado, como mostra a equação 1. 

                     
                                                            

                                          
  (I) 

 

Com os valores da Tabela 1, podemos observar o throughput esperado para 

ambientes internos. 

Distância 
[m] 

802.11b 
[Mbit/s] 

802.11a 
[Mbit/s] 

802.11g somente 
[Mbit/s] 

802.11g com RTS/CTS [Mbit/s] 

3 5,8 24,7 24,7 11,8 
15 5,8 19,8 24,7 11,8 
30 5,8 12,4 19,8 10,6 
45 5,8 4,9 12,4 8 
60 3,7 0 4,9 4,1 
75 1,6 0 1,6 1,6 

100 0,9 0 0,9 0,9 

Tabela 3.1 - Máximo throughput esperado para ambiente 802.11 indoor (Fonte: BroadCom Inc). 

 

Como em média 40% dos pacotes enviados e recebidos em uma rede sem fio são 

utilizados para sinalização e requisitos de segurança da rede, a velocidade máxima de 

transferência que podemos obter é equivalente a 40% dos valores da Tabela 1. Com 

estes dados é possível fazer um cálculo bastante preciso do número total de Access 

Points necessário para possuir o tráfego esperado. 

3.5. Interferências 

Quando dois dispositivos se comunicam por meio de uma rede sem fio, eles estão 

sujeitos a interferências das mais diversas fontes. A principal fonte de interferências em 

um sistema de celular, por exemplo, é devido ao reuso das faixas de frequência.  

Quando um projeto de instalação de redes WLAN é iniciado outra questão 

importante que deve ser observada é a interferência com outros aparelhos emissores de 

RF, que pode ocasionar na má qualidade de sinal e transferência de dados ou até no não 

funcionamento da rede proposta. Para mensurar o grau de interferência, todos os 

sistemas que irradiam ondas eletromagnéticas devem ser analisados para verificar se é 

possível criar a rede sem fio desejada. 
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Existem recursos para tentar minimizar este efeito, como por exemplo, a escolha 

do local do Access Point pode ser feita evitando a proximidade de equipamentos 

emissores de ondas que vão gerar interferências na faixa de 2,4GHz. 

O padrão 802.11 prevê técnicas de modulação das ondas de rádio frequência para 

minimizar interferências entre sistemas diferentes, estas técnicas são: 

 

 FHSS (Frequency-hopping spread spectrum) 

FHSS é um método de transmissão de radio frequência baseado na rápida 

troca das portadoras entre vários canais de frequências distintas. Cada 

portadora opera durante um período muito pequeno de tempo e é feita a 

troca para a próxima portadora, utilizando uma sequência 

pseudorrandômica. Tanto o transmissor quanto os dispositivos receptores 

devem conhecer esta sequência e estarem sincronizados  para assegurar a 

transmissão efetiva de dados.  Opera na banda ISM (Industrial Scientific 

and Medical) de 2,4GHz e tem a banda de frequência dividida em 79 canais 

de 1MHz de largura. O FHSS pode operar com taxa de 1Mbps ou de 2MBPS. 

Operando com taxa de 1 Mbps utiliza dois níveis da modulação GFSK 

(Gaussian Frequency Shift Keying), e a de 2 Mbps utiliza quatro níveis da 

modulação GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying).  

Esse método de transmissão foi desenvolvido na área militar para evitar 

que dispositivos indesejados fossem capazes de receber as informações 

que estavam sendo transmitidas, como por exemplo, informações de 

radares ou táticas. Na área militar utilizava técnicas de criptografia para 

transmitir a sequência de canais sob uma TRANSEC (Transmission Security 

Key) para os dispositivos receptores. 

Após a agência americana FCC (Federal Communications Commission) 

liberar a faixa de 2,4 GHz para uso não militar esta tecnologia pode ser 

utilizada para evitar interferências em redes WLAN. 
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 DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 

 

Para conseguir superar a taxa máxima de transmissão do FHSS que era de 

2Mbps, o FHSS foi substituído pelo DSSS como método de modulação.  

A FCC especificou 11 canais de 22 MHz cada para o uso do DSSS em 

2,4GHz, porém eles possuem um nível de potência menor que os do FHSS. 

Como cada canal tem 22MHz o número máximo de canais de 2Mbs que 

podem existir simultaneamente um uma mesma área sem interferência 

são três. [6,13,15] 

A Figura 3.4 mostra o espaçamento mínimo entre duas frequências 

centrais dos canais de frequência. 

 

 

Figura 3. 4 – Espaçamento mínimo entre canais sem interferência alguma [13] 

DSSS modula os dados por meio do código Barker, que é uma quebra de 

sequência de 11 bits.  Antes de transmitir os dados os 11 bits criados são 

espalhados dentro de uma banda de frequência bastante larga. 

Como cada bit da sequencia é espelhado em uma faixa larga da banda de 

frequência as interferências são bem menores. Ao chegar ao dispositivo 

receptor os dados espalhados são reunidos novamente e desencriptados 

para que possam ser utilizados. 

Para transmissão de 1Mbps utiliza a técnica DBPSK (Differential  Binary 

Phase Shift Keying), e a de 2Mbps utiliza a técnica DQPSK 

(Differential Quadrature Phase Shift Keying). Para aumentar a taxa de 

transmissão a técnica de codificação deve ser alterada, o código Barker é 

substituído pela sequência CCK (Complementary Code Keying), método que 

utiliza 64 códigos únicos para realizar a codificação do sinal, e é modulado 

pela técnica QPSK. 
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 OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) 

 

Como a DSSS está sujeita a perda de eficiência quando criada em 

ambientes com muitos obstáculos, a técnica foi aperfeiçoada utilizando 

uma técnica de multiplexação por divisão de frequências ortogonais 

(Orthogonal frequency-division multiplexing). 

No OFDM a transmissão é feita por uma série de portadoras atuando em 

conjunto, porém, cada uma opera um canal distinto (faixas de frequências 

diferentes). Possui um sistema de codificação bastante complexo baseado 

na modulação por deslocamento de fase. 

Como este método utiliza varias portadoras transmitindo os dados em alta 

velocidade e simultaneamente, atinge velocidades impressionantes que 

podem chegar a até 54Mbps.  

3.6. Cobertura da área 

A área de cobertura de um sistema de telecomunicações é definida por meio dos 

pontos onde é possível se comunicar com a rede local com qualidade de sinal. Para as 

WLANs temos dois tipos de topologias que identificam esta conectividade com a rede 

local, que são a entre usuários apenas (peer-to-peer) ou a que todos os usuários se 

conectam a um servidor que gerencia todas as conexões (infrastructure).  Esses dois 

tipos de topologias tem 3 tipos de configurações propostas no IEEE 802.11.  

Estes três tipos de configuração são: IBSS, BSS e ESS. 

3.6.1. Configuração da Topologia Peer-to-Peer 

A topologia Peer-to-Peer tem o seu principio de operação baseado na 

comunicação direta entre os Client Adapters, sem a necessidade de um ponto de acesso. 
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Ela é conhecida como ad hoc ou então como IBSS (Independent Basic Service Set). 

Como se trata de uma rede apenas entre usuários, sem comunicação com um servidor, 

só compartilham arquivos ou periféricos conectados a um dos dispositivos da rede. [7,8] 

3.6.2. Configurações da Topologia Infrastructure  

A topologia infraestruturada necessita de um ponto de acesso interligando todos 

os dispositivos e gerenciando a conexão entre eles. Ela possui dois tipos de configuração, 

BSS (Basic Service Set) e o ESS (Extended Service Set) 

 

 BSS (Basic Service Set) ou Configuração Unicelular 

Esta configuração conta com apenas um ponto de acesso que é 

responsável por conectar todos os usuários de uma determinada área à 

rede local. 

             A Figura 3.5 mostra um exemplo da configuração BSS. 

 

 

Figura 3.5 – Configuração BSS [22] 
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 ESS (Extended Service Set) – Configuração Multicelular 

Esta configuração da rede infraestruturada conta com pelo menos dois 

pontos de acesso. Cada um é responsável por cobrir uma determinada área e 

podem haver pequenos pontos de superposição da cobertura de cada um deles. 

O ESS permite que usuários possam se deslocar de uma região (coberta 

per um ponto de acesso) para a outra (coberta por outro ponto de acesso) sem 

perder a conexão com a rede local. Esta característica é conhecida como Seamless 

Session Transfer (SST) e ela permite que o usuário faça a migração de um access 

point para outro (ligados na mesma rede) sem a necessidade de entrar 

novamente com usuário e senha. [9] 

A Figura 3.6 mostra um exemplo da configuração ESS Multicelular. 

 

Figura 3. 6 – Configuração ESS Multicelular [22] 

 

 ESS (Extended Service Set) – Configuração com superposição celular 

Esta configuração também apresenta mais de um ponto de acesso, mas 

neste caso as áreas de cobertura estão sobrepostas quase em sua 

integralidade. Os pontos de acesso devem estar configurados em 

frequências distintas para minimizar as interferências entre eles. Como 

quase todos os dispositivos poderão estabelecer conexão com quase todos 

os pontos de acesso ao mesmo tempo, esta configuração requer um 

software que vai gerenciar o tráfego de todos os pontos de acesso e 

direcionar a conexão de um novo usuário para o que está com menor 

tráfego.  
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A Figura 3.8 mostra um exemplo da configuração ESS com superposição  

celular. 

 

 

Figura 3. 7 – Configuração ESS com superposição celular 

3.7. Conclusão 

Neste capítulo foram apresentados todos os objetos que devem ser estudados e 

parâmetros para realizar um projeto de rede WLAN.  

As redes sem fio possuem vários aspectos que precisam ser estudados para que 

ela atenda a todas as características do projeto, como por exemplo as interferências, que 

em grandes áreas pode se tornar um problema que vai deixar a rede com péssima 

qualidade. 
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Capítulo 4 

Metodologia do Projeto 

Para projetar uma rede de dados sem fio em um ambiente fechado, devem 

ser realizados primeiramente vários estudos sobre o ambiente em que ela será 

implantada. Características como quantidade de usuários, cobertura e a 

capacidade de tráfego devem ser estabelecidas para realizar um bom projeto. 

A metodologia vai ter inicio então definindo as características que são 

consideradas básicas para fazer uma WLAN. Podemos separar essas 

características em cinco grupos principais: 

 Mapear a área a ser coberta 

 Definir a área a ser coberta 

 Definir a quantidade de usuários simultâneos 

 Definir a capacidade de tráfego mínima por usuário 

 Planejamento da frequência 

4.1. Mapear a área a ser coberta 

O primeiro passo antes de se planejar uma rede sem fio é fazer uma 

análise detalhada da área em que ela será instalada. Esta análise visa mapear os 

pontos de energia disponíveis, os pontos de rede Ethernet disponíveis bem como 

possíveis mudanças físicas para passagem de cabos necessários.  

4.2. Área a ser Coberta  

Após mapear toda a área física, é realizado o Site Survey para poder 

mensurar a quantidade de pontos de acesso que serão necessários para realizar a 

cobertura, bem como o posicionamento mais apropriado e as antenas que eles 

devem possuir. 
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Pelo fato de não ser possível determinar de forma teórica as posições mais 

adequadas para os pontos de acesso, este processo é feito por meio de testes de 

qualidade de cobertura nos pontos que consideramos serem os mais adequados 

para posicionar eles. Análises sucessivas devem ser feitas com os pontos de 

acesso em diferentes pontos e com diferentes configurações de potência, 

podemos definir sua melhor posição de forma prática. 

Com posse dos resultados dos testes práticos, é aconselhável realizar 

ainda um estudo com o modelo de propagação de ondas mais adequado para o 

ambiente, para poder calcular as perdas de propagação. Levamos em conta ainda 

as características de perdas dos equipamentos. Para realizar estes cálculos de 

perda de propagação é aconselhado o uso de um Software especializado, mas esta 

etapa não faz parte do escopo deste trabalho, que vai apresentar apenas testes 

práticos para aplicação de redes WLAN, e mostrar o quanto estes são eficientes. 

4.3. Quantidade de usuários simultâneos  

Para prosseguir no projeto é necessário definir qual será a demanda de 

usuários da rede conectados simultaneamente. Esta etapa é importante para 

poder calcular a taxas de transferência total que serão necessárias para atender 

toda a demanda, e assim garantir que o acesso a rede seja satisfatório para o 

usuário realizar as tarefas que precisa.  

É necessário ainda definir o custo máximo do projeto.  A escolha dos 

equipamentos deve ser feita sem ultrapassar o orçamento disponível e, ao 

mesmo tempo, deve atender aos requisitos de cobertura e taxa de transferência 

mínima por usuário.  

4.4. Capacidade de tráfego 

Como foram definidos os dados da quantidade de usuários simultâneos da 

rede e a quantidade de APs para a área proposta, é possível calcular o Throughput 

médio por usuário. Como já foi visto anteriormente, o Throughput efetivo de um 

ponto de acesso gira em torno de 40% do valor nominal (dependendo do tipo de 
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segurança da rede pode ser maior), já que o restante dos pacotes de dados é 

utilizado para criptografia, segurança de dados e etc. 

A tabela 4.1 mostra o Throughput médio que cada usuário deve ter 

disponível para que ele consiga realizar as tarefas. O número de usuários 

simultâneos leva em conta que a rede esta baseada no padrão 802.11b. 

 

Ambiente Tarefa Throughput 

Médio 

N° de Usuários 

11Mbps 5,5 Mbps 2 Mbps 

Rede 

Coorporativa 

Web, Email 150Kbits/Usuário 40 20 9 

Escritório Geral 300Kbits/Usuário 20 10 4 

Uso Pessoal Streaming 

de Vídeo 

1300Kbits/Usuário 5 2 1 

Tabela 4.1 – Tráfego médio necessário para aplicações do cotidiano usuário [23]. 

O Throughput médio não representa um valor constante, ele está sempre 

variando de acordo com a utilização do usuário. Independente disso é preciso 

frisar que cada ponto de acesso possui um número máximo de usuários que 

podem estar conectados a ele. Esse valor muda de equipamento para 

equipamento e está na faixa de 20 a 200 usuários. Nesta etapa do projeto, cabe ao 

engenheiro concluir se a quantidade de pontos de acesso definida anteriormente 

no Site Survey é suficiente para atender a demanda de tráfego. 

Se ficar comprovado que o número de pontos de acesso não é capaz de 

suprir o tráfego da rede, o projetista pode adotar algumas medidas para 

adicionar mais pontos de acesso. Uma delas é reduzir a potência dos pontos de 

acesso para reduzir a cobertura, e assim vai haver uma redução de tráfego pois o 

numero de usuários vai cair. Outra estratégia é adicionar mais pontos de acesso 

ao mesmo ambiente pois assim o client adapter iria ser redirecionado ao ponto de 

acesso com menos tráfego. 
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4.5. Planejamento de frequência rede 

Neste ponto do projeto é definido o canal em que cada ponto de acesso 

deve trabalhar desta forma é visado diminuir a interferência Intra-Sistêmica. É 

importante ainda observar se há equipamentos que atuam em uma faixa de 

freqüência próxima a da WLAN e que podem interferir nela, como aparelhos 

Bluetooth e fornos microondas (interferências Inter-Sistêmicas). 

 

4.5.1. Interferência Intra-Sistêmica 
 

As interferências do próprio sistema ocorrem devido à divisão da faixa de 

freqüência do IEEE 802.11. Ele é composto por 11 canais de 22 MHz superpostos, 

e só conseguimos canais que não apresentam superposição de freqüência se eles 

estiverem “5” canais distantes uns dos outros. A tabela 4.2 apresenta a divisão 

dos 11 canais de freqüência do padrão 802.11 no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2 – Divisão do espectro de frequência de 2.4 GHz no Brasil em 11 canais. 

A figura abaixo representa quais são os 3 únicos canais que podem ser 

utilizados simultaneamente sem que haja superposição de frequência. 

 

Figura 4. 1 – Divisão de Canais sem interferência Inter Sistêmica.[13] 

ID do Canal Freq. 
Central 

1 2412MHz 

2 2417MHz 

3 2422MHz 

4 2427MHz 

5 2432MHz 

6 2437MHz 

7 2442MHz 

8 2447MHz 

9 2452MHz 

10 2457MHz 

11 2462MHz 
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Caso não seja possível adotar a seleção destes três canais para reduzir as 

interferências Inter Sistêmicas da rede, há ainda algumas medidas que podem ser 

tomadas para que estas interferências sejam reduzidas mesmo quando estiver 

sofrendo de reuso de frequência, como por exemplo, reduzir o a potencia dos 

pontos de acesso para reduzir a cobertura e consequentemente a área de 

superposição. 

 

4.5.2. Interferência Inter Sistêmica 

 

Interferências na rede sem fio de sistemas diferentes podem surgir de 

diferentes fontes. As principais fontes destas interferências são fornos micro-

ondas e equipamentos com tecnologia Bluetooth. No caso dos aparelhos micro-

ondas, eles operam na faixa de frequência de 2450 MHz a 2458 MHz, e através de 

medições feitas próximo a estes aparelhos, foi comprovado que a uma distancia 

de 3m dele é possível perceber uma onda de 18 dBm, potência esta que é 

equivalente à potência máxima de muitos pontos de acesso encontrados no 

mercado. Os equipamentos com tecnologia Bluetooth por possuírem 

normalmente uma potência bem menor, não precisam ser afastados a grande 

distância dos pontos de acesso, estudos comprovam que 10m da fonte emissora 

até o ponto de acesso garantem uma interferência mínima. 

 

4.6. Conclusão 

Neste capítulo foram apresentadas todas as definições que devem ser feitas para 

realizar o planejamento de uma rede sem fio WLAN. Estas definições representam a base 

de toda rede sem fio e seu planejamento deve ser criterioso e bem calculado, caso 

contrário o projeto não vai atender às demandas. 
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Capítulo 5 

Testes e Modelos de Propagação para WLANs 

Modelar redes WLAN em ambientes fechados pode ser bastante 

desafiador já que cada ambiente possui suas próprias características físicas e 

estas, interferem de maneiras bem distintas de um ambiente para outro. Devido a 

falta de um modelo que possa ser aplicado em todos os casos, a modelagem de 

uma rede sem fio para um ambiente interno é comumente precedida de um teste 

de propagação de ondas, este procedimento é chamado de “Site Survey”. 

O Site Survey tem como principal objetivo definir o número, 

posicionamento e configuração dos pontos de acesso necessários para ter o 

desempenho desejado na rede WLAN. Este teste vai nos fornecer uma primeira 

ideia de como a rede vai ficar disposta, após finalizar o projeto, alterações podem 

ser feitas para adequar a rede à necessidade real. Podemos considerar que 

existem duas modalidades de Site Survey para redes sem fio, o indoor e o outdoor. 

1.Indoor: Definir a localização e o número de pontos de acesso 

necessários para proporcionar a cobertura e tráfego desejados. Os 

equipamentos necessários para realizar este procedimento são o ponto de 

acesso e o client adapter. 

2.Outdoor: Além de fazer o que o indoor faz, ainda é necessário 

verificar se existe visada direta com os pontos de acesso, ou se há 

obstáculos no meio do caminho, além da coleta de outras informações que 

possam ser relevantes para o projeto. 
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5.1.Equipamento utilizado para o Site Survey  

Para realizar o Site Survey neste trabalho, serão utilizados dois pontos de 

acesso e um client adapter. 

5.1.1 Software 

Para realizar as medições necessárias neste trabalho, foi 

utilizado o software WIRELESSMON. Este programa é capaz de 

monitorar qualquer rede WLAN, fornecendo valores de intensidade de 

sinal, canal que esta configurada entre outras informações importantes. 

A figura 5.1 mostra a tela inicial do programa. 

 

Figura 5. 1 – Página inicial WIRELESSMON 

O software permite ainda que seja carregada a planta baixa de uma edificação, 

para gerar uma imagem com a intensidade do sinal ponto a ponto, conforme a figura 5.2. 
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Figura 5. 2 – Mapeamento ponto a ponto WIRELESSMON 

O software está disponível para download no sítio 

“http://www.wirelessmon.com” em sua versão trial. 

5.1.2 Pontos de Acesso 

Modelo: TP-Link TL-WR941ND 

                3 Antenas Omni Direcionais de 3dBi 

Frequência: 2.4-2.4835GHz 

Throughput Máximo: 802.11n: Até 300Mbps 

EIRP: <20dBm(EIRP) 

Sensibilidade da Recepção: 270M: -68dBm@10% PER 

130M: -68dBm@10% PER 

108M: -68dBm@10% PER 

54M: -68dBm@10% PER 

11M: -85dBm@8% PER 

6M: -88dBm@10% PER 

1M: -90dBm@8% PER 
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Modelo:TP-Link  TL-WR741ND 

1 Antena Omni Direcional de 5dBi 

Frequência: 2.4-2.4835GHz 

Throughput Máximo: 802.11n: Até 150Mbps 

EIRP: <20dBm(EIRP) 

Sensibilidade da Recepção: 130M: -68dBm@10% PER 

108M: -68dBm@10% PER 

54M: -68dBm@10% PER 

11M: -85dBm@8% PER 

6M: -88dBm@10% PER 

1M: -90dBm@8% PER 

5.1.3 Client Adapter 

Modelo: TP-Link TL-WN727N 

Frequência: 2.4-2.4835GHz 

Throughput Máximo: 802.11n: Até 150Mbps 

EIRP: <20dBm(EIRP) 

Sensibilidade da Recepção: 130M: -68dBm@10% PER 

108M: -68dBm@10% PER 

54M: -68dBm@10% PER 

11M: -85dBm@8% PER 

6M: -88dBm@10% PER 

1M: -90dBm@8% PER 

Conectado ao notebook Lenovo Thinkpad X201 e utilizando o software 

WirelessMon Versão FULL. 

5.2.Testes de propagação em ambientes internos  

Estes testes foram feitos utilizando apenas o roteador TL-WR941ND e o client 

adapter. A variação de posição do roteador nos proporcionou realizar testes distintos 

que caracterizam a propagação de ondas em ambientes internos para uma rede de 

dados sem fio na faixa de 2,4 GHz. 
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 Teste de Line of Sight (Campo de Visão) 

Teste que deve ser realizado em um “corredor” grande e estreito, 

garantindo que sempre tenha visada direta entre o ponto de acesso e o 

client adapter. O principal objetivo deste teste é mensurar a perda de sinal 

que o usuário sofre quando se afasta do ponto de acesso. 

 Atenuação devido a obstáculos 

Teste que deve ser realizado posicionando o ponto de acesso atrás de 

obstáculos comumente encontrados em redes indoor, como por exemplo, 

portas, janelas e paredes.  

 Cobertura geral 

Teste que deve ser realizado para verificar qual a cobertura que um ponto 

de acesso fornece no ambiente, levando em conta todas as perdas de 

potência citadas acima. 

 

Para garantir um grau de confiabilidade maior durante estas medições, foi 

estabelecido que para cada ponto a ser medido o client adapter deve estar na mesma 

altura (1,50m) do solo, na posição horizontal e ainda deve ser aguardo 10 segundos 

antes de realizar a medição do ponto a fim de aguardar a estabilização do sinal. Os 

resultados obtidos e as discussões dos resultados destes três testes estão descritos 

abaixo. 

5.2.1. Teste de Line of Sight 

O teste de LoS (Line of Sight)  foi realizado em um corredor longo, para que seja 

possível mensurar o sinal em grandes distâncias garantido visada direta entre o client 

adapter e o ponto de acesso. A figura 5.3 apresenta a planta baixa do primeiro 

pavimento do prédio 1 do CEFET-MG Campus II, onde o teste foi realizado. 
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Figura 5. 3 – Planta baixa do 1° andar do Prédio 1 – CEFET-MG 
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O ponto de acesso foi localizado no início do corredor, e foram realizadas 

medições a cada 5 metros, sendo que a primeira foi feita a 1m de distância, pois este 

dado é importante para verificação de perdas em alguns modelos de propagação de 

ondas (como por exemplo, no modelo COST 231).  A rede estava configurada da seguinte 

forma: 

Channel: 1 

Mode: 11n only 

Channel Width:Automatic 

Max Tx Rate: 300Mbps 

As medidas foram realizadas com todas as portas fechadas e sem trânsito de 

pessoas. A tabela abaixo apresenta os valores coletados durante o teste. 

Distancia 
(m) 

Intensidade do sinal 
(dBm) 

1 -25 
5 -29 

10 -32 
15 -34 
20 -34 

25 -36 
30 -40 
35 -45 
40 -49 
45 -51 
50 -48 
55 -46 
60 -41 
65 -44 

70 -47 
75 -49 
80 -50 
85 -54 

90 -58 
95 -66 

Tabela 5.1 – Valores de intensidade do sinal da rede no teste de LoS 

Com base nos dados coletados, foi possível plotar um gráfico que apresenta a 

intensidade do sinal x distância, conforme a figura 5.4. 
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Figura 5. 4 – Gráfico Intensidade vs Distância no teste LoS 

Foi feito ainda um mapeamento utilizando o software WirelessMon para 

possibilitar uma visualização do comportamento do sinal da rede ao longo do corredor. 

A figura 5.5 representa esse mapeamento realizado. É possível perceber que há um 

comportamento crescente em torno dos 45 metros. Este pico na intensidade do sinal é 

fruto de interferências de multipercurso das ondas eletromagnéticas. Este efeito é 

esperado e citado em modelos de propagação para ondas eletromagnéticas em 

ambientes internos. 
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Figura 5. 5 – Mapeamento via Software da intensidade do sinal da rede no teste de LoS 
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Pode-se perceber que para certas distâncias o comportamento da potência do 

sinal apresenta valores não esperados. Nestes pontos é visível que a rede está sofrendo 

os efeitos do multi-percurso e outros fatores interferindo na rede WLAN. 

Como era esperado foi possível verificar que o sinal tem seu nível atenuado à 

medida que o client adapter se afasta do ponto de acesso. Esta atenuação por conta do 

meio de propagação, no caso o ar, pode ser calculada de forma teórica utilizando as 

equações de path loss do modelo de propagação de ondas “ITU-R Indoor Propagation 

Model”, pois se trada de um modelo ajustado para perdas em ambientes internos. Este 

modelo de propagação só se aplica se a fonte emissora e a receptora do sinal estiverem 

na mesma construção, elas podem estar em andares distintos do edifício, mas é 

obrigatório que elas estejam no mesmo prédio. A equação abaixo representa a perda 

total de potência pela distância em um ambiente indoor.[24] 

        (           )  (         )       ( ) –     dB 

Onde, 

N: Coeficiente de perda  

f : Frequência em MHz 

d : Distância entre o emissor e o receptor em metros 

Lf : Fator de perda por penetração para pavimentos distintos em dB 

n :Número de pavimentos entre o emissor e receptor. 

 

A tabela 5.2 retirado do modelo ITU-R indica quais valores devem ser assumidos 

para o coeficiente de perda (N), dependendo da frequência em que se vai operar a rede e 

o tipo de ambiente em que ela será instalada. 

Frequência Residencial Escritório Comercial 

900MHz – 33 20 

1.2-1.3GHz – 32 22 

1.8-2.0GHz 28 30 22 

4GHz – 28 22 

Tabela 5.2 – Valores de N para frequência e ambiente. [24] 

A tabela 5.3 indica os valores que podem ser assumidos para o fator de perda por 

penetração para pavimentos distintos (Lf) de acordo com a quantidade de pavimentos 
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que a construção possui. Esses valores são definidos pela diferença de pavimentos entre 

o usuário e o local onde o ponto de acesso está instalado. A diferença máxima é de três 

andares, pois este é o limite para o qual as equações desse modelo se aplicam. 

Freqüência Residencial Escritório Comercial 

900 MHz – 
(1) 9 

(2) 19 
(3) 24 

– 

1.8 GHz - 2.0 
GHz 

4n 
15+4(n-

1) 
6 + 3(n-1) 

Tabela 5.3 – Valores de Lf de acordo com o numero de pavimentos. [24] 

Com a equação definida e a definição dos valores para N e Lf, é possível fazer uma 

tabela com a perda esperada em decibel para cada distância em metros. Os dados 

utilizados para a construção da tabela foram: f = 2400 MHz, N = 30, d=0:5:100 e Lf = 9. 

Os resultados da equação de perdas está apresentado na tabela 5.4. 

Distancia (m) Atenuação (dB) 

5 69,5733 

10 78,6042 

15 83,887 

20 87,6351 

25 90,5424 

30 92,9179 

35 94,9263 

40 96,666 

45 98,2006 

50 99,5733 

55 100,8151 

60 101,9488 

65 102,9916 

70 103,9572 

75 104,8561 

80 105,6969 

85 106,4868 

90 107,2315 
95 107,9359 

100 108,6042 

Tabela 5.4 – Valores de referencia em dB para atenuação devido a distancia. 

A figura 5.6 demonstra graficamente os valores da tabela da atenuação em função 

da distância  
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Figura 5. 6 – PLOT da tabela de atenuação pelo modelo ITU-R 

Com os resultados da modelagem teórica e prática, foi possível concluir que o 

comportamento de uma WLAN varia de forma não linear com a distância, devido aos 

efeitos de interferências e multipercurso. É possível concluir que a melhor forma de 

propor a cobertura em ambientes extensos é diminuindo a potência de saída dos pontos 

de acesso para reduzir a cobertura dele, e implantar mais pontos de acesso na área. 

 

5.2.2. Atenuação por Obstáculos 

 

Este teste tem como objetivo verificar qual a quantidade de potência que é 

perdida para a onda eletromagnética atravessar algum obstáculo. Para a sua 

realização o ponto de acesso é posicionado de um lado do obstáculo e o client 

adapter do outro. O valor considerado como perda por penetração será a 

diferença entre o valor de potência recebido sem o obstáculo e o recebido através 

do obstáculo. Para minimizar possíveis erros, o posicionamento do ponto de 

acesso e do client adapter foi sempre feito na mesma altura e à mesma distância 

do obstáculo, e ainda foram realizadas duas medições, alterando o lado dos 

equipamentos para verificar se havia alguma interferência do ambiente onde o 
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ponto de acesso estava localizado. A tabela 5.5 mostra os valores medidos para 

perda de intensidade devido a penetração em obstáculos. Os testes foram 

realizados na  sala 120 do prédio I do CEFET-MG Campus II. 

 

Obstáculo Material Espessura Perda 

PORTA - Maciça 
Madeira 35 mm 1 a 2 dB 

Madeira 53 mm 4 a 7 dB 

PAREDE 

Madeira 35 mm 2 a 4 dB 

Gesso 50 mm 4 a 8 dB 

Cimento 150 mm 10 a 15 dB 

PAREDE - Rugosa Cimento 200 mm 13 a 20 dB 

JANELA - Próxima a esquadria metálica Vidro 5 mm 3 a 4 dB 

JANELA - Distante da esquadria metálica Vidro 5 mm 0 a 1 dB 

Tabela 5.5 – Valores medidos em dB para atenuação por penetração em obstáculos. 

Para avaliar os testes práticos os valores medidos serão comparados com os 

valores teóricos de referência, serão utilizados neste caso o modelo de 

propagação COST 231, pois ele se mostra bastante eficiente para este tipo de 

atenuação. A tabela 5.6 apresenta valores para atenuação em dB para 

determinados obstáculos. [25] 

Obstáculo Perda em dB 

Janela(tinta não metálica) 3 

Janela(tinta metálica) 5 a 8 

Parede fina(madeira) 5 a 8 

Parede média(madeira) 10 

Parede espessa(espessura aprox.15cm) 15 a 20 

Parede muito espessa(espessura 
aprox.30cm) 

20 a 25 

Tabela 5.6 – Valores de referencia em dB para atenuação por penetração em obstáculos.[25] 

Os valores medidos se aproximaram bastante dos valores descritos no modelo 

COST 231, fato que validou o modelo. 

5.2.3. Cobertura Geral 

O teste de cobertura geral foi realizado em dois locais distintos para avaliar as 

diferenças. O primeiro local foi em um ambiente residencial e o segundo no mesmo 

ambiente dos testes anteriores (prédio 1 CEFET-MG Campus II). 
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 Ambiente Residencial 

Os resultados do teste de cobertura de um ambiente residencial estão 

sendo mostrados na figura 5.7. É possível perceber por ela que tanto distância 

quanto penetração em paredes são os principais fatores de atenuação. 

 

 

 

Figura 5.7 – Medição de cobertura em ambiente residencial. 
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Os resultados do teste de cobertura de um ambiente residencial estão 

sendo mostrados na figura 5.5. É possível perceber por ela que tanto distância 

quanto penetração em paredes são os principais fatores de atenuação. É 

possível perceber alguns pontos que estão mais distantes do ponto de acesso 

que outros e que ainda assim possui um sinal mais intenso, este fato pode ser 

explicado pela existência de multipercurso. 

 Ambiente Estudantil 

Para o ambiente estudantil é possível perceber que o sinal se comporta 

muito próximo do que é esperado enquanto não sofre fortes efeitos do 

multipercurso. Como este edifício possui paredes com alto índice de reflexão, 

podemos perceber que nos corredores a incidência dos multipercursos é bem 

maior que dentro das salas de aula. 

A figura 5.8 apresenta os dados coletados para o teste de cobertura em 

uma das salas do CEFET-MG. 

 

Figura 5.8 – Medição de cobertura em ambiente Estudantil. 

Com este teste foi possível perceber que a cobertura de ambientes indoor são 

bastante impactadas quando as ondas tem que atravessar as paredes, mesmo sendo 

paredes finas, há uma atenuação bastante considerável. 
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5.3.Conclusão 

Neste capítulo foram apresentados diversos testes de propagação de ondas 

eletromagnéticas em ambientes Indoor. Com a comparação dos dados coletados por 

meio de práticas e dos dados provenientes de modelos de propagação de ondas, foi 

possível verificar que o método “Site Survey” é bastante eficaz para projetar redes 

WLAN. Ele é confiável e fornece resultados muito próximos da realidade. 
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Capítulo 6 

Estudo de Caso 

Como estudo de caso foi feito um projeto para cobrir a área do Centro de 

Computação Científica no Campus II do CEFET-MG. Este estudo foi feito realizando 

primeiramente um teste de propagação (Site Survey) para fazer uma análise inicial de 

qual deve ser a estrutura mínima a ser instalada para atender a demanda do projeto.  

Em seguida é definido o número de usuários que vão estar conectados a esta rede 

para que juntamente com o planejamento feito no capítulo anterior, seja possível fazer o 

melhor planejamento possível.  

6.1.Planejamento do número de usuários  

O CCC conta com duas salas para uso comum com capacidade para ate 30 

pessoas, uma sala exclusiva para alunos de mestrado e a sala da coordenação. Estima-se 

que no momento de pico, vamos ter em torno de 60 acessos simultâneos. Levando em 

conta que é necessário garantir um throughput médio de 250 kbps, serão necessários 15 

Mbps de throughput total real. Quando é levado em conta que em torno de 40% do 

throughput total de um ponto de acesso é utilizado para sinalização e segurança, serão 

necessários 21 Mbps de throughput. 

6.2.Mapeamento e Planejamento da Cobertura 

O Centro de computação Científica do CEFET-MG está localizado no primeiro 

andar do prédio 7 no CAMPUS II. 

O primeiro passo foi fazer o mapeamento da área, para verificar pontos de 

energia, pontos Ethernet e verificar possíveis alterações físicas que sejam necessárias 

para instalação de uma WLAN. 
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Foi possível verificar que o CCC possui tetos rebaixados em toda sua área. Isto vai 

facilitar bastante a instalação pois há a possibilidade de correr com o cabeamento 

tanto de força quanto de dados sobre o rebaixo de gesso. Por questões estéticas e 

de segurança, poderemos instalar os pontos de acesso sobre o gesso, que tem uma 

espessura fina e não vai comprometer na cobertura da área. 

O método de planejamento de cobertura utilizado foi o proposto no capítulo 5. A 

figura abaixo apresenta o mapeamento da cobertura feita com 1 ponto de acesso 

em toda a extensão do CCC. 

 

 

Figura 6.1 – Medição de cobertura no CCC. 

Com as medições realizadas conforme a figura 6.1, foi possível verificar que 1 

ponto de acesso seria suficiente para cobrir toda a área já que em toda a extensão do 

CCC a intensidade do sinal medido foi maior que -50dBm. Porém quando é verificada a 

quantidade máxima de throughput necessária para o projeto é possível perceber que um 

único ponto de acesso configurado no padrão IEEE 802.11g não é capaz de fornecer todo 

esse throughput. Esse padrão foi adotado, pois existem muitos aparelhos com 

adaptadores de rede sem fio antigos que não suportam os padrões mais atuais, como por 

exemplo o 802.11n. A figura 6.2 apresenta o valor em dBm de alguns pontos em 

especifico no CCC. 
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Figura 6.2 – Pontos de medição CCC. 

Ponto Distancia 
Valor 
(dBm) 

PONTO 1 1 metro -19 dBm 

PONTO 2 10 metros -36 dBm 

PONTO 3 8 metros -34 dBm 

PONTO 4 10 metros -39 dBm 

PONTO 5 20 metros -48 dBm 

Tabela 6.1 – Valores medidos em dBm no CCC. 

Para validar os resultados, os valores medidos serão comparados a valores 

resultantes do modelo de propagação COST 231 Multi-Wall. Este modelo de paredes 

múltiplas, leva em conta a atenuação pela distância e também pelas atenuações 

introduzidas pela penetração em obstáculos, paredes, pisos e divisórias. O modelo de 

múltiplas paredes é semi-empírico e pode ser expresso das seguintes formas: 

                   ( )       ∑   
 
    

Onde, 

L = perda por propagação em função da distância, dB 

d = distância entre a base e terminal em metros 

Ld0 = perda de propagação de referência a um metro de distância em dB 

n = gradiente potência-distância (2.2 a 2.7) 

K = número de pisos penetrados 

F1 = fator de atenuação entre pisos adjacente dB  

M = número de paredes entre o transmissor e o receptor 

Ai = fator de atenuação nas paredes em dB  
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A perda de propagação de referência Ld0 calculada foi de 25 dB. O Valor de n 

considerado foi 2.3. Como o CCC possui apenas 1 pavimento a parte referente a 

atenuação de pisos adjacentes foi considerada como K*F1 = 21dB para a frequência de 

2.4GHz. 

 

PONTO Distancia do AP 
Potencia 
medida 

Potencia 
calculada 

Erro 

PONTO 2 10 metros -36 dBm -40 -4 

PONTO 3 8 metros -34 dBm -39 -5 

PONTO 4 10 metros -39 dBm -40 -1 

PONTO 5 20 metros -48 dBm -52 -4 

Tabela 6.2 –Tabela de Erros absolutos. 

Comparando os valores medidos com os modelados percebemos um erro absoluto 

médio muito baixo, o que valida o modelo proposto. 

6.3.Planejamento da Frequência 

Como o projeto vai necessitar de dois pontos de acesso, será importante utilizar 

os canais de frequência que não gerem interferências indesejadas entre si. A figura 6.3 

representa a área de cobertura de cada um dos dois pontos de acesso que serão 

utilizados. O primeiro será configurado no Canal 1 e o segundo no Canal 6. 

 

 

Figura 6.3 – Planejamento de cobertura e frequência. 
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Analisando a figura 6.3 é possível perceber que a escolha dos canais 1 e 6 é feita 

para evitar a interferência de sobreposição dos canais. A região de sobreposição das 

áreas de cobertura não vai acarretar problemas visto que os clientes adapters sempre 

vão optar pelo ponto de acesso com menor uso. 

6.4.Conclusão 

A realização do Site Survey para projetar redes WLAN indoor se mostrou bastante 

eficiente. Sua comprovação a partir de comparações com o modelo COST 231 Multiwall 

validou os resultados e comprou que as características do projeto serão atendidas na 

prática.                                                                                                                                   
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Capítulo 7 

Conclusão 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do presente estudo. Serão 

abordados o problema estudado, os resultados das simulações práticas e a proposta 

para trabalhos futuros. 

7.1. Problema 

Com a popularização de equipamentos que tem acesso internet e o crescente 

aumento de necessidade de redes de dados seguras e velozes, cada vez mais precisamos 

projetar redes WLAN que atendam as necessidades dos usuários. Porém a falta de um 

modelo teórico que seja capaz de simular com precisão redes em ambientes fechados, 

leva muitas vezes a projetos mal dimensionados que não conseguem atender a área de 

cobertura desejada, ou não tem capacidade de fornecer uma taxa de transmissão de 

dados satisfatória para que os usuários possam realizar suas tarefas de forma normal. 

7.2. Estudo 

Para projetar uma rede de dados sem fio existem procedimentos simples que 

podem garantir que todas as características da rede desejada sejam atingidas. As partes 

de comparações com os melhores modelos de propagação de ondas e de testes 

realizados foi possível comprovar que o Site Survey é um procedimento bastante eficaz 

para fazer o primeiro projeto da rede, e que ele aliado a um estudo de capacidade de 

tráfego e análise de frequência para definição dos canais dos pontos de acesso se torna 

uma das melhores formas de se implementar uma rede de dados sem fio.  

 



 
 

55 
 

7.3. Conclusões  

No Capítulo 5, foi comprovada a eficiência do Site Survey, e com ele foi feito o 

projeto de uma rede de dados sem fio para o CCC no CEFET-MG. Todos os resultados 

obtidos nos testes para criação da rede foram bastante satisfatórios e mostraram que a 

rede vai atender todas as expectativas. 

7.4.  Trabalhos futuros 

Como já foi mencionada, a popularização de equipamentos capazes de se conectar 

em WLANs e com a crescente demanda de redes de dados sem fio, cada vez mais vamos 

precisar de estudos e técnicas para melhorar capacidade e segurança de redes sem fio. 

Para trabalhos futuros podem ser propostos estudos em redes que seguem o padrão 

IEEE 802.11ac que torna cada vez mais os pontos de acesso em dispositivos velozes e 

aumentam significantemente a área de cobertura que esses pontos atendem.
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